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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις διευθυντών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την αυτονομία, ώστε η σχολική μονάδα να 

αποτελεί αυτόνομο εκπαιδευτικό οργανισμό που να μπορεί να παράγει εκπαιδευτικό 

έργο και να διαμορφώσει και ασκήσει «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική. Διερευ-

νάται, επίσης, πόσο αποκεντρωμένο είναι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς 

και ποια περιθώρια διοικητικής, παιδαγωγικής και οικονομικής αυτονομίας αφήνει το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων. 

Στα πλαίσια της έρευνας επιλέχθηκε μεθοδολογικά η ποσοτική προσέγγιση 

του θέματος, καθώς στόχος ήταν η γρήγορη συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων και 

η εύκολη ανάλυση. Εργαλείο της έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο με κλειστού τύ-

που ερωτήσεις διαβαθμισμένες σε κλίμακα Likert από 1 έως 7. Το δείγμα της έρευνας 

αποτελούν 274 διευθυντές /ντριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικών) που επε-

λέγησαν τον Ιούλιο του 2018. Ανταποκρίθηκαν 120. Για την ανάλυση των δεδομένων 

που προέκυψαν και την στατιστική επεξεργασία έγινε χρήση των στατιστικών πακέ-

των spss 23 και minitab 18. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι αντιλήψεις των διευθυντών που 

καταγράφηκαν συγκλίνουν στο γεγονός ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι 

συγκεντρωτικό με ελάχιστες τάσεις αποκέντρωσης, που τα υποκείμενα της έρευνας 

θεωρούν απολύτως απαραίτητες για την διευκόλυνση του έργου τους. Πιο συγκεκρι-

μένα, μελετήθηκαν τα είδη της αυτονομίας, διαπιστώθηκε διαφοροποίηση απόψεων 

σχετικά με τα είδη αυτής, καταγράφηκε θετική άποψη απέναντι στην αποκέντρωση, 

ενώ διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων μεταξύ της εκπαιδευτικής πραγματικότητας 

και δομών του εκπαιδευτικού συστήματος. Ενισχυμένη είναι η άποψη ότι η ενδυνά-

μωση της αυτονομίας διευρύνει τα όρια της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής, 

ενώ όλα συνδέονται με την πολιτική βούληση για περισσότερη αποκέντρωση. 

 

Λέξεις κλειδιά: συγκέντρωση - αποκέντρωση εκπαιδευτικού συστήματος, σχολική 

αυτονομία, «εσωτερική » εκπαιδευτική πολιτική 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to investigate the opinions of Primary School 

Head-teachers regarding the autonomy (educational, administrative, financial) in or-

der for the school unit to truly become an autonomous educational establishment 

which can provide education and, at the same time, form and perform “internal” edu-

cation politics. It also investigates the extent to which the Greek Education System is 

decentralized as well as the available room for further administrative, educational and 

financial autonomy provided by the institutional framework to the Head-teachers. 

The methodology selected for this research was a quantitative approach to the 

topic, since the purpose was to collect large amounts of data that would be easily 

processed and analyzed in a short period of time. A questionnaire with closed-ended 

questions was composed with answers following the Likert scale. The selected sample 

for the research consisted of 274 Primary School Head-teachers, selected in June 

2018. Out of those 120 were willing to participate. The collected data were processed 

statistically by employing SPSS 23 MINITAB 18 software. 

According to the results of this research the recorded opinions of Head-

teachers converge on the fact that the Greek Education System is centralized leaving 

little room for decentralization, which they deem completely necessary for the facili-

tation of their work. As far as specific types of autonomy are concerned, there were 

divergent opinions. There was general consensus about decentralization, whereas 

there were different opinions regarding the educational status and the existing struc-

tures within the system. The opinion that enhancing autonomy will extend the limits 

of “internal” education politics is dominant, as everything seems to be connected with 

the political will for further decentralization. 

 

Key-words: centralization-decentralization of the Education system, school autono-

my, “internal” education politics 
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Εισαγωγή 

 

Αποτελεί παγιωμένη πεποίθηση ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη 

των σύγχρονων κοινωνιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αλλαγές που συντελούνται 

με ταχύτατους ρυθμούς, η συνύφανση της πολιτικής με την οικονομία, η παγκοσμιο-

ποίηση, οι νεοφιλελεύθερες ιδεολογίες, η πολυπολιτισμικότητα και η απαίτηση για 

εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες για επαναπροσ-

διορισμό του ρόλου του κράτους μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής, προκειμένου αυ-

τή να συμβάλλει στη επαναδιαμόρφωση του ρόλου και της λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα. 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό, 

σαφείς ιεραρχικές σχέσεις, εκτεταμένη νομοθεσία, πολυνομία και φορμαλισμό (Κου-

τούζης, 2012: 221). Είναι οργανωμένο σύμφωνα με το γραφειοκρατικό μοντέλο και 

το ιεραρχικό σύστημα διοίκησης. Η εκπαιδευτική πολιτική χαράσσεται και διαμορ-

φώνεται στην κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας, οι αποφάσεις λαμβάνονται από την 

κεντρική εξουσία και στη συνέχεια προωθούνται, σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 

εφαρμοσθούν, χωρίς αρκετές φορές να είναι αποτελεσματικές, γιατί δεν λαμβάνονται 

υπόψη οι παράγοντες που επιδρούν στην εκπαιδευτική μονάδα (Μαυρογιώργος, 

1999: 117). Εξάλλου ο βαθμός συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς διαμόρφωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και στους φορείς εφαρμογής είναι χαμηλός. 

Ακόμα όμως και στα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα, η εκπαιδευτι-

κή μονάδα διαθέτει ένα σχετικό βαθμό αυτονομίας, για την άσκηση στοιχειώδους 

κριτικής στην επίσημη εκπαιδευτική πολιτική ή και τη δυνατότητα διαμόρφωσης «ε-

σωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. Το διεθνές κοινωνικοοικονομικό τοπίο και ο δι-

εθνής εκπαιδευτικός λόγος που αρθρώνεται ποικιλοτρόπως ωθούν την πολιτική και 

εκπαιδευτική ηγεσία της χώρας μας να θέσει την εκπαιδευτική πολιτική σε νέες βά-

σεις. Αν και τα τελευταία χρόνια στους νόμους, αρχής γενομένης από τον 

Ν.1566/1985, ανιχνεύει κανείς τάσεις αποκέντρωσης, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-

στημα παραμένει συγκεντρωτικό. Στη θέση αυτή καταλήγει πλήθος σχετικών ερευ-

νών, όπως και αυτή του Κουτούζη (2008: 41), ο οποίος τονίζει πως καθώς πολύ λίγες 

ουσιαστικές αρμοδιότητες λαμβάνονται σε σχολικό επίπεδο. Οι Διευθυντές δεν διοι-

κούν, αλλά εκτελούν εντολές που έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας. 

Το ζητούμενο, επομένως, είναι κατά πόσο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

και οι σχολικές μονάδες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της απο-
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κέντρωσης και της αυτονομίας. Όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται από το ίδιο το σχο-

λείο και αφορούν συγκεκριμένους τομείς λειτουργίας του, τότε αξιοποιούνται στο μέ-

γιστο οι δημόσιοι πόροι ή μπορούν και να αναζητούνται πόροι. Το σχολείο ανοίγει τις 

πόρτες του προς τα « έξω» για συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς και προς τα «μέ-

σα» για οριζόντιες συνεργασίες. Επιχείρημα της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού 

συστήματος, είναι κάθε σχολείο να καθορίζει τη δική του οικονομική, διοικητική, ορ-

γανωτική και εκπαιδευτική στρατηγική, με όσο το δυνατόν λιγότερη κρατική παρέμ-

βαση (Eurydice, 2007), ενώ γίνεται προσπάθεια αποκέντρωσης του συστήματος και 

αναβάθμισης της σχολικής μονάδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη λει-

τουργία των σχολείων, αφού οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα ίδια, με  επακόλουθο  

να επιλύονται γρηγορότερα τα διάφορα προβλήματα και με μεγάλη ακρίβεια (Riese-

berg, 2006: 187-188). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις διευθυντών 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με την αποκέντρωση και 

κυρίως με την αυτονομία της σχολικής μονάδας. Τίθενται τα κάτωθι ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1. Θεωρούν οι διευθυντές ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι επαρκώς 

αποκεντρωμένο; 

2. Γνωρίζουν τα επίπεδα της σχολικής αυτονομίας που διαθέτουν; 

3. Γίνεται χρήση της υπάρχουσας αυτονομίας από τους διευθυντές; 

4. Επιθυμούν οι διευθυντές περισσότερη αυτονομία (διοικητική, παιδαγωγική, 

οικονομική) στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; 

5. Ποιες είναι οι απόψεις τους για το θέμα της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού 

συστήματος και τη διερεύνηση των ορίων της σχολικής αυτονομίας και πώς 

μπορεί να συσχετισθεί η αυτονομία με την άσκηση της « εσωτερικής » εκπαι-

δευτικής πολιτικής; 

6. Διαφοροποιούνται οι απαντήσεις των διευθυντών για την αποκέντρωση και 

την αυτονομία, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και τις σπουδές; 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αποσαφήνιση των εννοιών της διοίκησης και της 

ηγεσίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και αποσαφήνιση των 

όρων «συγκεντρωτισμός» και «αποκεντρωτισμός» στην εκπαίδευση. Αναλύονται οι 

έννοιες της «σχολικής αυτονομίας» και της « εσωτερικής » εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Επίσης, καταδεικνύεται η αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής αποκέντρωσης. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο το ενδιαφέρον εστιάζεται στο θέμα της σχολικής αυτο-

νομίας. Καταγράφονται τα είδη της σχολικής αυτονομίας, οι αιτίες, οι προϋποθέσεις, 

οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις. Μελετώνται, επίσης, τα περιθώρια άσκησης 

«εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής που αφήνει το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο στη 

σχολική μονάδα. Αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι παράγοντες διαμόρφωσης αυτής 

της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία αποτελεί προϋπόθεση και εργα-

λείο για την απόκτηση περισσότερης αυτονομίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική επισκόπηση-αναδρομή του ελληνι-

κού εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που έλαβαν 

χώρα από τη μεταπολίτευση (1974) μέχρι σήμερα, προς την κατεύθυνση της αποκέ-

ντρωσης. Τα παραπάνω θα αποτελέσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο προβληματισμός της έρευνας και γίνε-

ται αναφορά στο σκοπό της παρούσας έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα. Πα-

ρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της 

έρευνας και συγκεκριμένα ποιο είναι το δείγμα, ποια τα εργαλεία – μέσα συλλογής 

των δεδομένων και ποια η διαδικασία συλλογής τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύο-

νται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο έκτο κεφάλαιο διεξάγε-

ται η συζήτηση επί των αποτελεσμάτων και εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα. Τέ-

λος στο έβδομο κεφάλαιο διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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1ο Κεφάλαιο: Συγκεντρωτισμός και αποκέντρωση στην εκπαίδευση 

 

1.1 Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Στο κεφάλαιο αυτό θα συντελεστεί η εννοιολογική προσέγγιση των όρων που 

θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Οι βασικοί όροι στους οποίους 

θα γίνει αναφορά είναι αφενός οι όροι «αποκέντρωση» και «συγκεντρωτισμός». Αφε-

τέρου, θα προσεγγιστούν οι έννοιες της ηγεσίας και της διοίκησης στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού συστήματος με δεδομένο το γεγονός ότι η αποκέντρωση και ο συγκε-

ντρωτισμός είναι άρρηκτα συνυφασμένοι με το τρόπο διοίκησης και τα διοικητικά 

μοντέλα που κυριαρχούν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

1.1.1 Εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση 

Η ανάλυση ενός συστήματος στηρίζεται στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα 

οργανωμένο σύνολο που αποτελείται από αλληλένδετα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι οτι-

δήποτε συμβαίνει σε ένα από αυτά τα μέρη επηρεάζει και τα υπόλοιπα και κατά συ-

νέπεια και το σύνολο. Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για το σύστημα. 

Κοινά σημεία όλων αυτών είναι τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων που απαρτίζουν το σύστημα, το δεύτερο είναι 

η ολότητα, το οργανωμένο, δηλαδή σύνολο μέσα στο οποίο κινούνται, λειτουργούν 

και εξελίσσονται τα στοιχεία του συστήματος, το τρίτο είναι η οργάνωση του συστή-

ματος η οποία είναι σχετικά σταθερή και μεταβάλλεται υπό την επίδραση του περι-

βάλλοντος ή υπό την επίδραση της αλλαγής της συμπεριφοράς των στοιχείων του 

συστήματος και τέλος, το τέταρτο στοιχείο είναι η πολυπλοκότητα η οποία οφείλεται 

στο γεγονός ότι αυτό αποτελείται από πολλά και ετερόκλητα στοιχεία, τα οποία συν-

δέονται μεταξύ τους ποικιλοτρόπως. Περιγράφοντας ένα σύστημα μπορούμε να κα-

θορίσουμε τρία βασικά στοιχεία που το ορίζουν, τη δομή, τη λειτουργία και την εξέ-

λιξή του και τις δύο διαστάσεις, του χώρου και του χρόνου (Αθανασούλα-Ρέππα, 

2008: 96-97· Σαϊτης, 2008: 112). 

Με βάση τα παραπάνω η εκπαίδευση είναι ένα σύστημα και μάλιστα ανοιχτό. 

Με το όρο εκπαιδευτικό σύστημα εννοούμε ένα σύνολο στοιχείων (δάσκαλοι, μαθη-

τές, διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι, αναλυτικά προγράμματα, κ.λπ.) καθένα από τα 

οποία επιτελεί το δικό του έργο, ενώ όλα μαζί συλλειτουργούν και αλληλοεπηρεάζο-

νται για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της εκπαίδευσης. Σε όλη τη διάρ-

θρωση του εκπαιδευτικού συστήματος σημαντική θέση κατέχει η διοίκηση, η οποία 
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ελέγχει τη λειτουργία όλου του συστήματος, ενώ σημαντική θέση στη διοίκηση κατέ-

χει η εξουσία, η οποία διακρίνεται στη κεντρική εξουσία (κρατική-πολιτική) και στις 

επιμέρους εξουσίες που εμπεριέχονται στις δομές του εκπαιδευτικού συστήματος. Η 

κεντρική εξουσία επηρεάζεται και υπακούει στο εκάστοτε πολιτικό σύστημα και επι-

βάλλει τη θέση της στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω του σχολείου. Οι επιμέρους ε-

ξουσίες από την άλλη πλευρά, επηρεάζονται από τη κεντρική εξουσία και ουσιαστικά 

αποδεικνύουν το γεγονός ότι η εξουσία ενυπάρχει σε όλα τα επίπεδα του συστήματος 

από τη βάση ως την κορυφή (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008: 96-97; Σαϊτης, 2008: 112). 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης η εκπαιδευτική 

διοίκηση σχετίζεται με εκείνο τον επιστημονικό κλάδο που αφορά σε λειτουργίες της 

διοίκησης και οι οποίες επικεντρώνονται στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς αλλά και 

τους οργανισμούς μάθησης. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως επιστημονι-

κός κλάδος η διοίκηση είναι άρρηκτα συνυφασμένη και με άλλα γνωστικά αντικείμε-

να καθένα από τα οποία εστιάζει αλλά και αναδεικνύει διαφορετικές πτυχές και δια-

στάσεις της διοίκησης (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008: 14). Στα παραπάνω θα πρέπει να 

προστεθεί ότι η διοίκηση σχετίζεται με τη διαδικασία συντονισμού του ανθρώπινου 

δυναμικού, των δραστηριοτήτων και των ενεργειών στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς 

επίσης, και των  υφιστάμενων μέσων, κατά τη διαδικασία παροχής εκπαίδευσης με 

τρόπο αποτελεσματικό (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013: 186). 

Η διοίκηση, λοιπόν, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού οργανισμού ελέγχει τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ε-

ντός αυτού του συστήματος και επιμερίζεται αφενός στην κεντρική εξουσία και στις 

επιμέρους εξουσίες. Το σύνολο των εξουσιών αποτελεί βασικό στοιχείο στη δομή του 

εκπαιδευτικού συστήματος και εντοπίζεται σε όλα τα επίπεδά του από τη βάση μέχρι 

την κορυφή (Κουτούζης, 2008: 33). Αναφορικά με τις βασικές λειτουργίες της διοί-

κησης δεν θα πρέπει να παραληφθεί ότι σε αυτές περιλαμβάνεται το σχεδιασμός και ο 

προγραμματισμός, δύο βασικές ενέργειες που διασφαλίζουν στον εκάστοτε εκπαιδευ-

τικό οργανισμό την επίτευξη των στόχων που τίθενται. Στις παραπάνω ενέργειες 

προστίθενται η οργάνωση, αλλά και ο τρόπος διευθέτησης των διαθέσιμων πόρων, 

καθώς επίσης περιλαμβάνονται παράμετροι, όπως είναι η στελέχωση, η παρακίνηση 

και η επικοινωνία μεταξύ των διοικούντων και των διοικούμενων (Παπακωνσταντί-

νου & Αναστασίου, 2013: 186-187). 

Από την άλλη μεριά, σχετικά με την  έννοια της ηγεσίας θα πρέπει να σημει-

ωθεί πως αυτή επηρεάζει με καταλυτικό τρόπο την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λει-
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τουργία  αλλά και την απόδοση ενός οργανισμού συνιστώντας καθοριστικό παράγο-

ντα για την ανθρώπινη παραγωγικότητα. Η σχολική ηγεσία επηρεάζει την ομαλή και 

αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας και επιτελείται εντός ενός καθορισμένου 

πλαισίου, το οποίο σε μικροεπίπεδο καθορίζεται από το νομικό και το οργανισμικό 

πλαίσιο του τρόπου λειτουργίας της σχολικής μονάδας ενώ σε μακροεπίπεδο, καθορί-

ζεται από την κοινωνία της γνώσης, την Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και 

την παγκοσμιοποίηση (Θεοφιλίδης, 2012: 33). 

Επιχειρώντας την εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου σχολική ηγεσία σύμ-

φωνα με την προσέγγιση του Χυτήρη (2001: 239), αυτή αφορά στην ικανότητα που 

χαρακτηρίζει τους διοικούντες να επιβλέπουν και να συνεργάζονται με τους υφιστα-

μένους τους σε μία προσπάθεια για την αποδοτική και αποτελεσματική εκτέλεση που 

τους έχει ανατεθεί. Οι Παπακωνσταντίνου και Αναστασίου (2013: 186) προσδιορί-

ζουν την σχολική ηγεσία ως εκείνη τη δυναμική διαδικασία κοινωνικής επίδρασης 

και καθοδήγησης ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμου απέναντι σε άλλα άτομα και 

ομάδες, ώστε να καταστεί εφικτή η δόμηση σχέσεων και δραστηριοτήτων κατά τη δι-

αδικασία επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί. 

Σύμφωνα με τον Κουτούζη (2008: 140), η εκπαιδευτική ηγεσία αναγνωρίζεται 

ως η διαδικασία μέσα από την οποία ένα άτομο μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά 

αλλά και τις πράξεις άλλων ατόμων με απώτερο στόχο να επιτευχθούν κάποιοι στό-

χοι. Στο πλαίσιο εφαρμογής της εκπαιδευτικής ηγεσίας ο εκάστοτε εκπαιδευτικός ορ-

γανισμός για να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις του και 

να μπορεί να λειτουργεί ομαλά, ο κάθε σχολικός διευθυντής θα πρέπει να υιοθετήσει 

ένα μοντέλο ηγεσίας το οποίο να αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας 

του σχολείου και παράλληλα, στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έρ-

γου. Με βάση τα παραπάνω καθίσταται εμφανές πως στο πλαίσιο της σχολικής ηγε-

σίας είναι καθοριστικής σημασίας ο ρόλος που διαδραματίζει ο διευθυντής, ο οποίος 

σε συνεργασία με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να λαμβάνει α-

ποφάσεις και να εξειδικεύει τις κατευθύνσεις που παρέχονται από την εκπαιδευτική 

πολιτική με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας (Χυτή-

ρης, 2001: 239. Μαυρογιώργος, 2008: 146-147). 

Μέσα από τη συγκριτική εξέταση  τω δύο εννοιών, διαφαίνεται, όπως υπο-

στηρίζουν οι περισσότεροι μελετητές, ότι  η ηγεσία και η διοίκηση συνιστούν αλλη-

λοκαλυπτόμενους και ως ένα βαθμό αλληλοσυμπληρούμενους, αλλά σαφώς διακρι-

τούς ρόλους. Με βάση τη συγκεκριμένη διάκριση, στη διοίκηση αποδίδεται ο ρόλος 
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εφαρμογής της πολιτικής αλλά και της διατήρησης της λειτουργικότητας και της απο-

τελεσματικότητας ενός οργανισμού σε επίπεδο καθημερινών λειτουργιών. Στον αντί-

ποδα στην ηγεσία αποδίδεται ο ρόλος χάραξης της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολι-

τικής, αντιμετώπισης και διαχείρισης των αλλαγών και των στόχων που τίθενται και 

οι οποίοι σχετίζονται με τη βελτίωση του μαθητικού δυναμικού και του σχολικού έρ-

γου. Η σχολική ηγεσία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με ζητήματα ανάπτυξης του αν-

θρώπινου δυναμικού, διαμόρφωσης αξιών και οράματος, μεταβάλλοντας τον τρόπο 

με τον οποίο σκέπτονται οι άνθρωποι για το τι είναι επιθυμητό, δυνατό και αναγκαίο 

(Κατσαρός, 2008β: 16-17, 23-24). 

 

1.1.2 Οι έννοιες του συγκεντρωτισμού και του αποκεντρωτισμού 

Σύμφωνα με τον Λυμπέρη (2012: 134), «συγκεντρωτισμός και αποκέντρωση 

είναι δύο μορφές οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης ανάλογα με την κατανομή και 

ανάθεση των αρμοδιοτήτων, τόσο ιεραρχικά όσο και χωροταξικά». Τα εκπαιδευτικά 

συστήματα διακρίνονται σε συγκεντρωτικά και αποκεντρωτικά με κριτήριο το βαθμό 

συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης της κατανομής των εξουσιών στο εσωτερικό τους 

καθώς και με βάση τη διοικητική δομή τους. 

Συγκεντρωτικό θεωρείται ένα σύστημα που τόσο η λήψη σημαντικών αποφά-

σεων για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και η υλοποίηση αυτών γίνεται 

από τα κεντρικά όργανα (Κατσαρός, 2008β: 67). Στα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά 

συστήματα υπάρχει μία μόνο εξουσία, η κεντρική, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας, 

από το οποίο πηγάζουν όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες. Οι νόμοι είναι συγκεκρι-

μένοι και χωρίς περιθώρια παρέκκλισης. Η ιεραρχική δομή είναι διαρθρωμένη από 

πάνω προς τα κάτω. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Υπουργείο και εφαρμόζονται 

από τις περιφερειακές διοικητικές δομές του συστήματος, οι οποίες δεν έχουν εξου-

σία και δεν αναπτύσσουν πρωτοβουλίες. Δηλαδή, η κεντρική διοίκηση διαθέτει απο-

φασιστική αρμοδιότητα για κάθε είδος διοικητικών υποθέσεων (Σαϊτης, 2008: 98-99). 

 Σε ένα τέτοιο συγκεντρωτικό σύστημα αναδύονται οι έννοιες «συμπύκνωση» 

και «αποσυμπύκνωση» και η εξουσία θεωρείται συμπυκνωμένη ή αποσυμπυκνωμένη 

(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1990: 45-47). Στη μορφή της συμπυκνωμένης ε-

ξουσίας απαιτείται αυστηρή ιεραρχία. Οι αποφάσεις παίρνονται από την κορυφή της 

πυραμίδας και η υλοποίησή τους ανατίθεται αποκλειστικά στους υφισταμένους. Στην 

αποσυμπυκνωμένη μορφή εξουσίας υπάρχει μέτρια συμπύκνωση εξουσίας. Τα τοπικά 

ή περιφερειακά όργανα παραμένουν αναγκαστικά στην ιεραρχία των κεντρικών διοι-
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κήσεων, διαθέτουν όμως τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων- εξουσιών. Λαμβάνοντας 

υπόψη αυτή τη διάκριση, διαμορφώνεται η αντίληψη ότι πραγματική εφαρμογή του 

αποκεντρωμένου συστήματος δεν υπάρχει, αλλά του συγκεντρωτικού με τη μορφή  

της αποσυμπύκνωσης της εξουσίας και την υλοποίησή της. 

Στον αντίποδα στα αποκεντρωμένα συστήματα σημαντικό μέρος της εξουσίας 

και της ευθύνης για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και η υλοποίησή 

της μετατίθεται σε περιφερειακά όργανα του κράτους (Κατσαρός, 2008β: 67). Κατά 

τους Florestal και Cooper (1997: 31-32), «αποκέντρωση είναι η μεταφορά εξουσίας 

από την κεντρική κυβέρνηση προς σώματα που βρίσκονται χαμηλότερα ιεραρχικά σε 

σχέση με την κυβέρνηση και βρίσκονται πιο κοντά σε αυτούς που δέχονται την εξου-

σία». Η κεντρική διοίκηση καθορίζει την εκπαιδευτική πολιτική και δίνει τις γενικές 

οδηγίες, αλλά οι περιφερειακές και τοπικές αρχές λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις 

για τις μονάδες τους (Λυμπέρης, 2012). Ακόμα και κάθε σχολική μονάδα λαμβάνει 

αποφάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της με επακόλουθο η επίλυση των προβλημάτων 

να είναι άμεση και αποτελεσματική. Οι Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου (1994) θεω-

ρούν ότι η απόδοση στις τοπικές εξουσίες των αναγκαίων ελευθεριών για τη φυσική 

ανάπτυξή τους είναι βασικό χαρακτηριστικό της αποκέντρωσης. 

Στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων συμμετέχουν 

το κράτος, οι εκπαιδευτικοί, η κοινωνία (γονείς – Δήμοι – τοπική κοινωνία). Στα α-

ποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα η μεταφορά και απόδοση αρμοδιοτήτων λή-

ψης αποφάσεων στις περιφερειακές δομές, ποικίλει ανάλογα με το βαθμό παραχώρη-

σης εξουσίας - αυτονομίας στις σχολικές μονάδες, ώστε να μπορούν να ρυθμίζουν 

μόνες τους ένα μέρος των δραστηριοτήτων και την λειτουργία τους ή προχωρούν α-

κόμη περισσότερο στην παραχώρηση αυτοτέλειας στις σχολικές μονάδες. Στην περί-

πτωση αυτή το κράτος έχει συντονιστικό ρόλο, ενώ εκπαιδευτικοί, γονείς και κοινω-

νία συμμετέχουν ουσιαστικά στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το κράτος διατηρεί 

πάντα σημαντικό ρόλο καθότι μέσω της πολιτικής του μπορεί να ρυθμίσει την εκπαί-

δευση μέσα  από την επιλογή του μοντέλου δηλ. του διοικητικού σχήματος είτε συ-

γκεντρωτικά είτε αποκεντρωτικά. Σύμφωνα με τον Παπακωνσταντίνου (2012: 28-29), 

τα εκπαιδευτικά μοντέλα ρύθμισης διακρίνονται στα παρακάτω: 

1. Συγκεντρωτικό - γραφειοκρατικό - ιεραρχικό σύστημα διοίκησης. Το κράτος εν 

προκειμένω διαμορφώνει την εκπαιδευτική πολιτική, ενώ οι εκπαιδευτικοί ε-

κτελούν εντολές και οι γονείς και μαθητές (κοινωνία) υποβαθμίζονται σε πα-

θητικούς καταναλωτές δημόσιας υπηρεσίας. 
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2. Διοικητικά αποσυγκεντρωμένο και πολιτικά αποκεντρωμένο σύστημα διοίκη-

σης. Αυτό αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο της πορείας από τη συγκέντρωση 

προς την αποκέντρωση. Το κράτος διατηρεί κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία 

της ρύθμισης , ενώ παραχωρεί εξουσία – αρμοδιότητες στις περιφερειακές 

δομές. Παραχωρείται σχετική αυτονομία στις σχολικές μονάδες προκειμένου 

να ρυθμίζουν ένα μέρος των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών. 

3. Αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης με μεταφορά και απόδοση όλων των αρμο-

διοτήτων λήψης απόφασης στην περιφερειακή κοινωνία όπου το κράτος δια-

δραματίζει συντονιστικό ρόλο με τους εκπαιδευτικούς σε επιτελικό ρόλο και 

τους γονείς – κοινωνία να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα παραχωρείται αυτοτέλεια στις εκπαιδευτι-

κές μονάδες. 

 

1.2 Αίτια εκπαιδευτικού συγκεντρωτισμού 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια απόπειρα καταγραφής των παραμέτρων που 

οδηγούν στον εκπαιδευτικό συγκεντρωτισμό. Οι παράμετροι αυτοί θα εξειδικευτούν 

στην ελληνική πραγματικότητα αναδεικνύοντας το τρόπο με τον οποίο είναι δομημέ-

νο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις αιτίες που συμβάλλουν στη διατήρηση 

του συγκεντρωτισμού. 

 

1.2.1 Παράμετροι εκπαιδευτικού συγκεντρωτισμού 

Στα συγκεντρωτικά συστήματα τα κεντρικά διοικητικά όργανα χειρίζονται 

όλα τα θέματα είτε αυτά αφορούν το κέντρο είτε την περιφέρεια. Σύμφωνα με τον 

Παπακωνσταντίνου (2012: 30-31), αναφέρονται τέσσερις λόγοι- κίνητρα στην υιοθέ-

τηση ενός συγκεντρωτικού συστήματος. Σε ένα πρώτο επίπεδο θα πρέπει να σημειω-

θεί ότι η εκπαίδευση αποτελεί δημόσιο αγαθό που συμβάλλει στην εθνική συνοχή και 

στην κοινωνική ολοκλήρωση, εξυπηρετεί ως εκ τούτου καλύτερα αυτό που ορίζεται 

ως « δημόσιο συμφέρον». Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το κράτος διατηρεί τη διακριτική 

ευχέρεια να απαλλάσσει εαυτόν από ευθύνες, τις οποίες με ευκολία επιρρίπτει στους 

εκπαιδευτικούς, συγκαλύπτοντας αστοχίες της πολιτικής εξουσίας. 

Σε ένα τρίτο επίπεδο η τυποποίηση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δια-

δικασιών και η έλλειψη συστήματος αξιολόγησης οδηγεί σε αυστηρό γραφειοκρατικό 

μοντέλο, όπου μια οργανωμένη διαδικασία ελέγχου για τη συλλογή των απαραίτητων 

πληροφοριών επιτρέπει άμεση ανατροφοδότηση της κεντρικής εξουσίας με τις απα-
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ραίτητες πληροφορίες για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής και τη ρύθμιση 

του συστήματος κεντρικά. Και τέλος σε ένα τέταρτο επίπεδο, εξασφαλίζεται ένα σχο-

λείο που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, παρέχοντας σ’ αυτούς ίσες ευκαιρίες 

μάθησης (Παπακωνσταντίνου, 2012). 

Τα πλεονεκτήματα της συγκεντρωτικής διοίκησης αποτελούν ταυτόχρονα και 

τα αίτια του συγκεντρωτισμού (Χατζηπαναγιώτου, 2003: 39-40). Σύμφωνα με τον 

Σαϊτη (2005), βασικά πλεονεκτήματα του συγκεντρωτικού συστήματος διοίκησης εί-

ναι η ενιαία οργανωτική σκέψη και δράση, ο ομοιόμορφος και συνεχής έλεγχος της 

περιφερειακής διοίκησης, η εξοικονόμηση ανθρώπινων και υλικών πόρων και η ισχυ-

ρή παρουσία του κράτους Στον αντίποδα στα μειονεκτήματα του συγκεντρωτικού 

συστήματος συγκαταλέγονται η ανάπτυξη της γραφειοκρατίας, η αύξηση της διαφθο-

ράς, η δυσκαμψία και πολυπλοκότητα του διοικητικού συστήματος. 

 

1.2.2 Αίτια εκπαιδευτικού συγκεντρωτισμού στο ελληνικό συγκείμενο 

Στο σημείο αυτό, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο είναι διαρθρωμένο το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, θα πρέπει να παρατηρηθεί πως σε αυτό κεντρική 

θέση κατέχει η διοίκηση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι κα-

ταβάλλονται προσπάθειες και σημειώνεται η ανάγκη για αποκέντρωση, στην πράξη η 

κεντρική εξουσία εξακολουθεί να είναι αυτή η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά 

με βασικά ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση ενώ παράλληλα διαφαίνεται ότι 

οι αρμοδιότητες οι οποίες μεταβιβάζονται στα περιφερειακά αλλά και τα τοπικά όρ-

γανα δεν είναι ουσιώδεις και αποφασιστικές. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να παρουσιάζεται ως ένα από τα πιο συγκεντρωτικά 

εκπαιδευτικά συστήματα σε σύγκριση με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώ-

πη (Μαυρογιώργος, 2008:146· Φραγκούλης & Παπαδιαμαντάκη, 2012: 230. Κουτού-

ζης, 2008· Πασιαρδής, 2004· Σαΐτης, 2008). 

Με άλλα λόγια, βασικό χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού συστήματος στην 

ελληνική πραγματικότητα είναι η συγκεντρωτική δομή του αλλά και ο συνακόλουθος 

ενιαίος και κεντρικός έλεγχος. Παράλληλα εντός του πλαισίου του εκπαιδευτικού συ-

στήματος καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το Υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα, το 

σύστημα είναι ιεραρχικά δομημένο με γραμμική οργάνωση όπου ο κάθε υφιστάμενος 

λαμβάνει εντολές μόνο από ένα προϊστάμενο. Η δομή της διοικητικής οργάνωσης του 

εκπαιδευτικού συστήματος είναι χωρισμένη σε τέσσερα επίπεδα: α) το εθνικό επίπε-
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δο, β) το περιφερειακό επίπεδο, γ) το νομαρχιακό επίπεδο και δ) το επίπεδο σχολικής 

μονάδας. 

Ο τρόπος αυτός δόμησης σχηματικά παρομοιάζεται με μία πυραμίδα στην κο-

ρυφή της οποίας βρίσκεται το Υπουργείο Παιδείας το οποίο προΐσταται της κεντρικής 

διοίκησης και όλου του εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ στη βάση αυτής της πυραμί-

δας εντάσσεται το σύνολο τα σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο η εξουσία δρα με τρόπο επηρεάζοντας και 

κατευθύνοντας όλες τις δομές. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο διαπιστώνεται αφορά στο 

γεγονός ότι η μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία σε επί-

πεδο διοικητικής περιφέρειας δεν υπάρχει, δεδομένο το οποίο έρχεται σε αντίθεση με 

την προώθηση της έννοιας της αποκέντρωσης και της αυτονομίας των σχολικών μο-

νάδων (Μαυρογιώργος, 2008: 139, 146· Φραγκούλης & Παπαδιαμαντάκη, 2012: 230. 

Κουτούζης, 2008: 33· Κουτούζης, 2012: 216). 

Ο τρόπος, λοιπόν, με τον οποίο εφαρμόζεται η διοίκηση στην ελληνική πραγ-

ματικότητα αναδεικνύει πως η κεντρική, συγκεντρωτική και πυραμιδοειδής οργάνω-

ση και διοίκηση της εκπαίδευσης οδηγεί στην αναπαραγωγή της στασιμότητας, της 

έλλειψης αυτενέργειας και της αυτοπεριθωριοποίησης του δημόσιου εκπαιδευτικού 

συστήματος (Φωτόπουλος, 2012: 83). Ο διευθυντής στην πλειοψηφία των ελληνικών 

σχολικών μονάδων δε λειτουργεί ως σχολικός ηγέτης, διότι είναι περιορισμένα τα πε-

ριθώρια για ανάληψη πρωτοβουλιών και άσκηση ηγεσίας για ζητήματα που αφορούν 

στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Συνεπώς, ο σχολικός διευθυντής θέτει σε εφαρμο-

γή τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλί-

ους και τις υπηρεσιακές εντολές των στελεχών της διοίκησης, καταλήγοντας να ανα-

λαμβάνει ένα ρόλο διαχειριστικό και διεκπεραιωτικό. Με άλλα λόγια, λειτουργεί ως 

εκτελεστής της εκπαιδευτικής πολιτικής έχοντας περιορισμένες δυνατότητες παρέμ-

βασης και αλλαγής (Μαυρογιώργος, 2008: 139, 146· Φραγκούλης & Παπαδιαμαντά-

κη, 2012: 230. Κουτούζης, 2008: 33· Κουτούζης, 2012: 216). 

Η πολύπλοκη εκπαιδευτική νομοθεσία, το δύσκαμπτο συγκεντρωτικό σύστη-

μα, αλλά και ο επιτακτικός χαρακτήρας των καθημερινών προβλημάτων, αλλοτριώ-

νουν τη σκέψη και το όραμα των διοικητικών στελεχών, χωρίς να αφήνουν περιθώρια 

να αναπτύξουν το εκπαιδευτικό έργο όπως το έχουν οραματιστεί και για το λόγο αυτό 

είναι ελάχιστοι αυτοί που προωθούν ένα εκπαιδευτικό όραμα για τη σχολική μονάδα. 

Ο τυπικός διευθυντής ενός σχολείου εμφανίζει αρκετά χαρακτηριστικά, τα οποία α-
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ντιστοιχούν στη συναλλακτική ηγετική συμπεριφορά και πιο συγκεκριμένα στις συ-

νιστώσες του μάνατζμεντ των εξαιρέσεων (Κατσαρός, 2008α: 115-118). 

Όλα τα παραπάνω δεδομένα τα οποία αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο 

είναι ιεραρχημένο και δομημένο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επιβεβαιώνουν 

την άποψη ότι τα διοικητικά στελέχη ωθούνται κατά κύριο λόγο στη διαχείριση και 

στη διοίκηση, διότι ο διευθυντής επί της ουσίας καλείται να θέσει σε εφαρμογή δια-

τάξεις και κατευθύνσεις που επιβάλλονται άνωθεν χωρίς να αναλαμβάνει ιδιαίτερες 

πρωτοβουλίες για να διαμορφώσει μία ιδιαίτερη κουλτούρα και ένα όραμα μέσα στη 

σχολική μονάδα (Θεοφιλίδης, 2012: 210-211). Για τον ποιοτικό μετασχηματισμό του 

εκπαιδευτικού συστήματος απαιτείται η άσκηση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτι-

κής, η οποία θα επιτρέψει στην εκπαιδευτική μονάδα να αποτελέσει ζωτικό κύτταρο 

του εκπαιδευτικού συστήματος (Παπαλόη, 2012: 179). 

 

1.3 Αίτια εκπαιδευτικού αποκεντρωτισμού 

Το βασικό χαρακτηριστικό που διέπει τη σύγχρονη εποχή είναι άρρηκτα συ-

νυφασμένο με την διαμόρφωση ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος το οποίο 

έχει επίδραση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ανάπτυξης. Η παγκοσμιοποίηση 

εστιάζει στην εντατικοποίηση σε διεθνές επίπεδο και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, 

όπου τα τοπικά γεγονότα δέχονται επιδράσεις από τα παγκόσμια και το αντίστροφο. 

Σε αυτή τη προσπάθεια να ενταχθούν όλα τα κράτη σε μία οικονομικά εξαρτώμενη 

κοινωνία, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η διαμόρφωση μίας εκπαιδευτικής πολιτι-

κής σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία να συνάδει με τις υπερεθνικές υπαγορεύσεις (Δι-

ερωνίτου & Ιωαννίδου, 2014: 33). Όπως είναι φυσικό επόμενο η παγκοσμιοποίηση 

συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ενιαίου εκπαιδευτικού λόγου σε διεθνές επίπεδο ενώ 

από την άλλη μεριά η εδραίωση των υπερεθνικών οργανισμών αποτελεί βασικό πα-

ράγοντα σε επίπεδο διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο μετασχηματισμός-

ανασυγκρότηση των κρατών σε συνδυασμό με τις πολιτικές της «συγκλίνουσας στο-

χοθέτησης» συνέβαλαν στην ανασυγκρότηση-αναδόμηση των εθνικών εκπαιδευτικών 

συστημάτων (Ζμας, 2007: 1-3, 23). 

Οι νεοφιλελεύθερες ιδεολογίες που εμφανίστηκαν μετά το 1980, είχαν αντί-

κτυπο στην πολιτική και την οικονομία των χωρών, αλλά και στη χάραξη της εκπαι-

δευτικής πολιτικής τους. Ο κεντρικός άξονας αυτών των πολιτικών ήταν η μείωση 

του κράτους και η αύξηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Τα σχολεία απομακρύνονται 

από τη στενή επίβλεψη του κράτους (Keddie, 2015). Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαε-
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τία η εκπαιδευτική πολιτική που προωθείται από την Ε.Ε, παροτρύνει τα κράτη-μέλη 

σε μεταρρυθμίσεις στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, ενώ η προβαλλόμενη «τά-

ση» από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 είναι η ενίσχυση της αυτοδιαχείρισης των 

σχολικών μονάδων στο πλαίσιο της κατ΄ ευφημισμό «οιονεί εκπαιδευτικής αγοράς» 

(Ζμας, 2007: 15). Μια νέα έννοια η «εκπαιδευτική διακυβέρνηση » εμφανίζεται στον 

διεθνή εκπαιδευτικό λόγο. Αναφέρεται όχι μόνο ως έκφραση της κυβέρνησης ενός 

κράτους ή ευρύτερων πολιτικών δομών, αλλά διαμορφώνεται και ασκείται και από τις 

δυνάμεις της αγοράς ή της κοινωνίας των πολιτών (Pierre, 2000, στο Παπαδιαμαντά-

κη, 2012: 17). 

Πρόκειται με άλλα λόγια, για «ενεργητική καθοδήγηση» και οργάνωση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων δίνοντας έμφαση στην κοινωνία της αγοράς, στην οικο-

νομία της γνώσης, σε συμπράξεις, στη συλλογική δράση, στο διαμερισμό των ευθυ-

νών. Ο διεθνής εκπαιδευτικός λόγος αποκτά οικoνομική χροιά καθώς υπεισέρχονται 

έννοιες επιχειρηματικής προέλευσης όπως «ανταγωνιστικότητα», « απόδοση λόγου» 

(accountability), «αποδοτικότητα», «ρυθμιστικότητα» (regulation), «έλεγχος κό-

στους- κέρδους» (Ζμας, 2007: 15), ενώ ταυτοχρόνως παρατηρείται αύξηση των συμ-

μετεχόντων στη διοίκηση της εκπαίδευσης (Παπαδιαμαντάκη, 2012: 24). 

Μέσα σ΄ αυτό το συγκείμενο προωθείται το διοικητικό μοντέλο της αποκέ-

ντρωσης. Η αποκέντρωση όμως δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά στρατηγική που απο-

σκοπεί στη βελτίωση της διοίκησης, συμβάλλει στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων και 

στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Ο ρόλος του κράτους στον τομέα της 

εκπαίδευσης επαναπροσδιορίζεται με διάφορους τρόπους κυρίως με την μείωση της 

κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, την αύξηση των εκροών, την ανάπτυ-

ξη νέων μορφών εκπαιδευτικής ηγεσίας, την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας και της κοινωνίας. Το «νέο δημόσιο μάνατζμεντ» (new public management) 

έχει κάνει την εμφάνισή του που σημαίνει ότι αρχές διοίκησης του ιδιωτικού τομέα 

και των επιχειρήσεων εισέρχονται στον τρόπο διοίκησης του δημοσίου (Παπακων-

σταντίνου, 2012: 36). 

Σύμφωνα με τον Σαϊτη (2008: 15), «η εκπαιδευτική πολιτική είναι μέρος της 

γενικής κυβερνητικής πολιτικής και στοχεύει α) στην ικανοποίηση των αναγκών του 

ατόμου για δικό του όφελος και β) στην ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού 

συνόλου με στόχο την κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας». 

Σύμφωνα με τους Caldwell και Sprinks (1992, στο Μαυρογιώργος, 2008: 146) «κατά 

την άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, η εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να παρεμ-
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βαίνει σε θέματα που αφορούν το αναλυτικό πρόγραμμα, τη διδασκαλία, την εξουσία, 

τα υλικά, το ανθρώπινο δυναμικό, το χρόνο, τα οικονομικά». Πεδία άσκησης εκπαι-

δευτικής πολιτικής προς αποκέντρωση θα μπορούσαν να είναι τα αναλυτικά προ-

γράμματα και η επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Πρέ-

πει, λοιπόν, να χαράσσεται μια γενική εθνική πολιτική εκπαίδευσης με σαφείς και 

καθορισμένες εθνικές κατευθύνσεις για όλους τους μαθητές (Τζέλος, 2008: 118). 

Όσον αφορά, όμως, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, δεν μπορεί να έχει ε-

νιαία μορφή σε όλη την επικράτεια, αλλά να υπάρχουν δυνατότητες ευελιξίας και 

προσαρμογής στις νέες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις και στις 

τοπικές αναπτυξιακές ανάγκες. Οι πρωταρχικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την εκπαίδευση, όπως πιο συγκεκριμένα τέθηκαν στη συνάντηση της Λισσαβόνας και 

χαρακτηρίστηκαν ως στρατηγικοί είναι η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματι-

κότητας των συστημάτων εκπαίδευσης, η διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση 

αλλά και το άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης. Για την επιτυχία των 

παραπάνω στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί και είναι μεταξύ των άλλων η απο-

τελεσματικότητα και η ισότητα ευκαιριών, προτείνεται το διοικητικό μοντέλο της α-

ποκέντρωσης (Ευρυδίκη, 2008:12). 

 

1.4 Αναγκαιότητα εκπαιδευτικής αποκέντρωσης 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της εκπαιδευτι-

κής αποκέντρωσης στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η διερεύνηση της αναγκαιότητας 

αυτής θα διερευνηθεί από τη συσχέτιση της εκπαιδευτικής αποκέντρωσης με την εκ-

παιδευτική πολιτική ενώ από την άλλη μεριά, επιδιώκεται να αναδειχθούν τα πλεονε-

κτήματα που ενέχει η αποκέντρωση για την σχολική μονάδα. 

 

1.4.1 Εκπαιδευτική πολιτική και αποκέντρωση 

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκπαιδευτική πολιτική περι-

λαμβάνει ένα σύνολο αρχών, κανόνων και διαδικασιών οι οποίες έχουν σχεδιαστεί 

για την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων μέσα από το μηχανισμό της εκπαίδευσης 

και του σχολείου. Αποτελεί μία σύνθετη και δυναμική διαδικασία η οποία έχει ως α-

φετηρία μία δέσμη από εκπαιδευτικές ιδέες που συνδέονται οργανικά με μία ευρύτε-

ρη ιδεολογία και στρατηγική. Όσον αφορά στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πολι-

τικής θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό ποικίλλει από αλλαγές μικρής κλίμακας, ρυθ-

μιστικές παρεμβάσεις και ριζική αναδόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκ-
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παιδευτική πολιτική σχετίζεται με τις αποφάσεις που αφορούν στη δομή του εκπαι-

δευτικού συστήματος, στη χρηματοδότηση, στο περιεχόμενο του σχολικού προγράμ-

ματος, στη διοίκηση των σχολικών μονάδων (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008: 21-23, 25). 

Εκτός από το επίπεδο του εσωτερικού των εθνικών κρατών εντός των οποίων 

διαμορφώνεται η εκπαιδευτική πολιτική δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η αναφορά 

στα υπερεθνικά σχήματα και τις πολιτικές οντότητες όπως είναι λόγου χάρη οι διε-

θνείς οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα οποία συναλλάσσεται το εκάστοτε 

κράτος για την συνδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι το 

παραδοσιακό σχήμα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων σε Εθνικό ε-

πίπεδο διαφοροποιείται και οι αρμοδιότητες των εθνικών οργάνων εξασθενούν απέ-

ναντι στα διεθνή και κοινοτικά όργανα. Τα δημοσιοποιημένα συγκριτικά δεδομένα, οι 

δείκτες ποιότητας, η αξιολόγηση των επιδόσεων οδηγούν στη διαμόρφωση μιας συ-

γκροτημένης Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία πιέζει με διάφορους τρό-

πους στην όλο και μεγαλύτερη σύγκλιση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημά-

των και στην ανταπόκρισή τους σε συγκεκριμένα κριτήρια (Αθανασούλα-Ρέππα, 

2008: 21-23, 25). 

Τα μοντέλα οργάνωσης της εκπαίδευσης που ίσχυαν στις χώρες της Ευρώπης 

ήταν το συγκεντρωτικό μοντέλο με διαφορές από χώρα σε χώρα. Στη δεκαετία του 

1980 η τάση είναι η απομάκρυνση των σχολείων από το κράτος και τον εκάστοτε αρ-

μόδιο φορέα (Υπουργείο Παιδείας), ενώ τονίζεται η ανάγκη ανάληψης αρμοδιοτήτων 

από τα ίδια τα σχολεία. Τη δεκαετία 1990-2000 η τάση αυτή υιοθετείται πιο συστη-

ματικά και συνεχίζει να εφαρμόζεται σε ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 

(Coghlan & Desurmont, 2007: 9-10). Για να καταστεί πιο αποτελεσματική η υιοθέτη-

ση και εφαρμογή των διεθνών εκπαιδευτικών πολιτικών θα πρέπει να διαφοροποιηθεί 

ο ρόλος που διαδραματίζει η σχολική μονάδα ως προς την παρέμβαση που ασκεί στην 

εκπαιδευτική πολιτική. Ενώ, λοιπόν, στα συγκεντρωτικά συστήματα όλοι είναι αρμό-

διοι για όλα, πολλές φορές μάλιστα χωρίς να είναι εξειδικευμένοι, στα αποκεντρωμέ-

να συστήματα παρατηρείται αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση διαφορετικών προ-

βλημάτων που προκύπτουν καθότι επιμερίζεται τόσο η εργασία όσο και οι ευθύνες σε 

πολλές παράλληλα εργαζόμενες ομάδες ανθρώπων, οι οποίες αναλαμβάνουν μέρος 

της συνολικής εργασίας και είναι υπεύθυνες για αυτή. Σύμφωνα με τον Μπάκα (2007: 

52), «η αναγκαιότητα της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος απορρέει 

από την ανάγκη αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας και των δυσκολιών που απορρέ-

ουν από αυτή». 
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Σε αυτή τη κατεύθυνση η εκάστοτε σχολική μονάδα θα πρέπει να διαδραματί-

σει πιο καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής, η 

οποία ασκείται κεντρικά μέσα από την συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις και το διάλο-

γο που πραγματοποιείται πριν από την οριστική διαμόρφωση σε σχέδια νόμων, προε-

δρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Επίσης, θα πρέπει να επεξεργάζεται με 

κριτικό τρόπο την εκπαιδευτική πολιτική που σχεδιάζεται για όλα τα σχολεία της χώ-

ρας και να επιδιώκει τη διαμόρφωση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

τις ανάγκες. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζεται ότι θα πρέπει η εκάστοτε σχολική μονάδα 

να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και την άσκηση της εκπαιδευτικής πο-

λιτικής Για το λόγο αυτό ο στόχος των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι η ίδια η 

σχολική μονάδα στο σύνολό της, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και το γεγονός ότι 

πολλές μεταρρυθμιστικές αλλαγές που επιδιώχθηκαν απέτυχαν εξαιτίας του γεγονό-

τος ότι υποτίμησαν το ρόλο της σχολικής μονάδας (Μαυρογιώργος, 2008: 146· Πα-

παδημητρακόπουλος, 2005: 92). 

 

1.4.2 Πλεονεκτήματα αποκέντρωσης 

Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008α: 95), στις αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές με-

ταρρυθμίσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οδήγησε «η αδυναμία της εκπαι-

δευτικής πολιτικής να άρει τις ανισότητες και τους διαχωρισμούς των μαθητών με 

βάση την κοινωνικοοικονομική τους διαστρωμάτωση και να συμβάλει στην επίλυση 

προβλημάτων και στην εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης» με αποτέλε-

σμα  να δημιουργηθούν σενάρια αναποτελεσματικότητας της δημόσιας παιδείας ειδι-

κά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως τη δεκαετία του 1970. Το γεγονός αυτό - 

οικονομική κρίση του 1970- οδήγησε στην «εμφάνιση έντονων αποκεντρωτικών ή 

αποσυγκεντρωτικών τάσεων στην εκπαίδευση» (Κατσαρός, 2008α: 95). Σήμερα που 

η χώρα μας διέρχεται μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις σε όλους τους τομείς και κυρί-

ως στον οικονομικό, είναι ενδεχομένως επιβεβλημένη η επαναφορά σοβαρής συζή-

τησης για την αναγκαιότητα αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος, η 

οποία όμως θα πρέπει να προχωρήσει και στην εφαρμογή της. 

Η αναγκαιότητα αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος προκύπτει ε-

πίσης από τα πλεονεκτήματα του αποκεντρωτικού συστήματος που σύμφωνα με την 

Αθανασούλα-Ρέππα (1993: 42) είναι: 
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1. «Η άμεση αντίληψη που υπάρχει στα περιφερειακά όργανα για τη λύση ενός 

ζητήματος» 

2. «Η απαλλαγή της κεντρικής διοίκησης από ζητήματα ειδικού και τοπικού εν-

διαφέροντος» 

3. « Η γρηγορότερη και με λιγότερο κόστος επίλυση προβλημάτων των πολι-

τών» 

4. « Η αμεσότερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και η απήχηση των λύ-

σεων που επιλέχθηκαν» 

Στα πλεονεκτήματα του αποκεντρωτικού συστήματος συγκαταλέγονται με 

άλλα λόγια, η πολιτική αποκέντρωση, ο εκδημοκρατισμός της διοίκησης, η ενίσχυση 

των εργαζομένων για την ανάληψη των πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη ικανών διοικητι-

κών στελεχών, η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων όλων των κοινωνικών ομά-

δων. Τα πλεονεκτήματα αυτά καταφέρνουν να επιφέρουν δραστικές αλλαγές στη 

διάσπαση της ενότητας, στην αδυναμία των περιφερειακών οργάνων να επιλύουν θέ-

ματα που απαιτούν ειδικές γνώσεις, στην ανομοιομορφία των διοικητικών εργασιών, 

στη τάση για κατάχρηση της εξουσίας ως αποτέλεσμα τοπικών και προσωπικών πιέ-

σεων, τα οποία συνιστούν απόρροια του συγκεντρωτισμού (Σαϊτης, 2005· Κατσαρός, 

2008). 

Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι θα πρέπει η σχολική μονάδα να 

αποκτήσει ταυτότητα αλλά και να αποτελέσει ένα σύστημα ανοικτό στην κοινωνία. Η 

μεγαλύτερη σχολική αυτονομία οδηγεί στην εισαγωγή περισσότερων καινοτομιών 

και στην αναβάθμιση της διδακτικής πράξης (Keddie, 2015: 1-2), οι οποίες αποβλέ-

πουν στη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας, ώστε να ξεφύγει από την α-

πρόσωπη εικόνα που παρουσιάζουν οι περισσότερες σχολικές  μονάδες. Το σχολείο 

αποτελεί βασική μονάδα λειτουργικής διαχείρισης του παραγόμενου εκπαιδευτικού 

έργου και κατ’ επέκταση, η αποκέντρωση μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά 

για τους εκπαιδευτικούς όταν παρέχονται σε αυτούς με συστηματικό τρόπο στοιχεία 

που συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ενδυνάμωση (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008: 

249-252). Δε θα πρέπει να παραληφθεί ότι η αποκέντρωση παρέχει τη δυνατότητα 

στη σχολική μονάδα «να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να κατανέμει πόρους, να α-

ποφασίζει, να αξιολογεί και να λογοδοτεί για τα ιδιαίτερα ζητήματα που προσδιορί-

ζουν την εκπαιδευτική της λειτουργία» (Παπαλόη, 2012: 179). 

Εν κατακλείδι, στη σημερινή εποχή όπου το σχολείο αντιμετωπίζεται ως πα-

ραγωγική μονάδα υπεύθυνη για το παραγόμενο προϊόν, δηλαδή, τη μάθηση το αποκε-
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ντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα κερδίζει έδαφος καθώς υπάρχει πλέον αναγκαιότητα 

επανεξέτασης του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, 

στοχεύοντας στην αποκέντρωση μέσα από την αυτονομία της σχολικής μονάδας (Χα-

τζηπαναγιώτου, 2001: 33-34). Το βασικό επιχείρημα υπέρ της αποκέντρωσης είναι 

πως στόχος είναι να δοθεί εξουσία στις τοπικές αρχές και να μην είναι αυτή συσσω-

ρευμένη μόνο στην κεντρική εξουσία (Bray, 2012: 204). 
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2ο Κεφάλαιο: Σχολική αυτονομία 

 

2.1 Διαμόρφωση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής και σχολική αυτονομία 

Ο όρος «αυτονομία» καλύπτει μια ευρεία κλίμακα εννοιών και συνδέεται με 

την «ανοικτότητα» του σχολείου στην κοινωνία. Κατά τον Τζέλλο (2008: 67) η επι-

κοινωνία του σχολείου με την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία έχει μειωθεί στο ε-

λάχιστο. Η ιδέα της σχολικής αυτονομίας έρχεται να διευρύνει τους στόχους, να μει-

ώσει την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας και να ελαττώσει την απόσταση που χωρίζει 

το σχολείο από την κοινωνία καθώς εμπλέκει σε αρκετά μεγάλο βαθμό εκπαιδευτι-

κούς, γονείς, τοπικούς κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Κατά τον Hargreaves 

(1994, στο Τζέλλος, 2008: 81), η αποκέντρωση που προωθείται τα τελευταία χρόνια 

θεωρείται ως ο μηχανισμός αναζωογόνησης του σχολείου. Όταν η αποκέντρωση επε-

κτείνεται στο επίπεδο του σχολείου αναφερόμαστε στη σχολική αυτονομία. Η σχολι-

κή αυτονομία αφορά στην ελευθερία του σχολείου να αυτοδιαχειρίζεται θέματα όπως 

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αναλυτικό πρόγραμμα, επιλογή μεθόδων διδα-

σκαλίας, σχολικές εγκαταστάσεις και να θέτει εκπαιδευτικούς στόχους που επιτρέ-

πουν την ανάπτυξη εργαλείων και διδακτικών πρακτικών που συνάδουν με τη δική 

του φιλοσοφία και κουλτούρα (Agasisti et al., 2012). O Wohlstetter (1995) ορίζει τη 

σχολική αυτονομία ως την ελευθερία που περιορίζεται από τις νομικές διατάξεις της 

ηγεσίας. Η διεύρυνση της σχολικής αυτονομίας επηρεάζεται σημαντικά από τις κοι-

νωνικοπολιτικές συγκυρίες και σύμφωνα με τον Bardhan (2002) σε χώρες όπου δεν 

έχει καλλιεργηθεί κουλτούρα λογοδοσίας - κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες - η 

αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων είναι καταδικασμένη να αποτύχει. 

Αρχικά η σχολική αυτονομία ως φιλοσοφία συνδέεται με την αύξηση της ε-

λευθερίας στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση. Οι πολιτικές ανακατατάξεις όμως 

στις χώρες της Ευρώπης είχαν άμεση επίδραση και στην εξέλιξη της αυτονομίας 

(Coghlan & Desurmont, 2007: 11). Το 1980 η σχολική αυτονομία συνδέεται με την 

αύξηση της δημοκρατίας στην πολιτική. Από το 1990 και μετά, εφόσον το σχολείο 

αντιμετωπίζεται ως «επιχείρηση», τίθεται το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης 

των δημοσίων χρηματοδοτήσεων, πέρα του προβλήματος της διανομής ευθυνών και 

ελευθεριών. Σήμερα η σχολική αυτονομία εξελίσσεται και μεταλλάσσεται έτσι ώστε 

να αποτελεί όπλο βελτίωσης της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (1999: 

117) η σχολική αυτονομία ή αλλιώς αυτονομία της σχολικής μονάδας είναι η δυνατό-

τητα αυτής να ασκεί κριτική στην υφιστάμενη εκπαιδευτική πολιτική, που είναι δια-
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μορφωμένη από την κεντρική εξουσία, κυρίως δε να διαμορφώνει «εσωτερική» εκ-

παιδευτική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να 

κάνει απολογισμό, να καινοτομεί και να παρεμβαίνει στην διαμόρφωση της εκπαι-

δευτικής πολιτικής, όπως και να υποστηρίζει κριτικά τις εκπαιδευτικές αλλαγές. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος, 

αποτελεί η ύπαρξη αυτονομίας που διαθέτει η σχολική μονάδα, με την διαμόρφωση 

και άσκηση της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. Αντιθέτως στα συγκεντρωτι-

κά εκπαιδευτικά συστήματα, τα περιθώρια διαφοροποίησης της «εσωτερικής» εκπαι-

δευτικής πολιτικής στη σχολική μονάδα, σε σχέση με αυτά που θέτει η κεντρική ε-

ξουσία, είναι ελάχιστα. Οι σχολικές μονάδες ενταγμένες στο υφιστάμενο συγκεντρω-

τικό εκπαιδευτικό σύστημα, προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο σε ένα πλαίσιο σχετικής 

αυτονομίας. Ο σταθερός προσανατολισμός των σχολικών μονάδων προς ένα γραφει-

οκρατικό - συγκεντρωτικό  σύστημα, αποτελεί απόρροια του τρόπου οργάνωσης και 

διοίκησης της εκπαίδευσης, από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους. 

Στην ιεραρχική πυραμίδα η εκπαιδευτική μονάδα βρίσκεται στη βάση της και είναι ο 

τελικός αποδέκτης της εκπαιδευτικής πολιτικής (ό.π.: 116). Η εκπαιδευτική μονάδα 

αποδέχεται και εφαρμόζει την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική που έχει οριστεί, ανε-

ξάρτητα αν ικανοποιεί ή όχι τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας 

(ό.π.: 138), ενώ παράλληλα διαμορφώνει «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική, προ-

κειμένου να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του σχολείου και τη σύνδεσή του με 

την τοπική κοινωνία (ό.π.: 128). 

Ο όρος «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική περιλαμβάνει «το σύνολο των κα-

τευθύνσεων, των ενεργειών και των μέσων που επιλέγονται κατά τις διαδικασίες λή-

ψης αποφάσεων από τα διοικητικά όργανα του σχολείου για την επίτευξη συγκεκρι-

μένων εκπαιδευτικών στόχων» (Σπαθής, 2006: 5). Ο Μαυρογιώργος (1999: 142-143) 

αναφέρει ότι η σχολική μονάδα, στα πλαίσια της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτι-

κής που διαμορφώνει μπορεί να περιλαμβάνει θέματα όπως είναι τα ακόλουθα: 

Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα: προσαρμογή των μαθημάτων ανάλογα με τις ανά-

γκες της τοπικής κοινωνίας. 

Β. Διδασκαλία: επιλογή και αξιοποίηση μεθόδων διδασκαλίας που είναι κα-

τάλληλες για τις συνθήκες της μονάδας, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσμα-

τικότητα. 

Γ. Εξουσία: δίκαιη κατανομή των εξουσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμε-

τοχή όλων. 
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Δ. Υλικά: λήψη αποφάσεων που να εξασφαλίζουν την καλύτερη αξιοποίηση 

των χώρων και των μέσων διδασκαλίας. 

Ε. Ανθρώπινο δυναμικό: αξιοποίηση στο έπακρο του εκπαιδευτικού δυναμι-

κού του σχολείου. 

ΣΤ. Χρόνος: κατανομή, διευθέτηση και σωστή διαχείριση του χρόνου, ιεράρ-

χηση προτεραιοτήτων. 

Ζ. Οικονομικά: σωστή κατανομή και αξιοποίηση του προϋπολογισμού, ώστε 

να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες που προκύπτουν έγκαιρα και με τον καλύτερο 

δυνατόν τρόπο. 

Στη διαδικασία διαμόρφωσης και άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής ε-

μπλέκονται δύο ομάδες: αυτή που αποφασίζει και διαμορφώνει την εκπαιδευτική πο-

λιτική και αυτή που την εφαρμόζει. Πρόκειται για δύο χωριστές ενέργειες, αφού η 

δεύτερη καλείται να εκτελεί τις αποφάσεις της πρώτης (Υπουργείο Παιδείας), γεγο-

νός που επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη της ουσιαστικής συμμετοχής της εκπαι-

δευτικής μονάδας στην διαμόρφωση και άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί  αξιοποιώντας τα όρια της διακριτικής ευχέρειας για δράση που 

δίδεται στα διάφορα ατομικά και συλλογικά όργανα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της 

«εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999α: 170). 

Σε μια εκπαιδευτική μονάδα για να μπορέσει να διαμορφωθεί και να ασκηθεί 

«εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει αυτή να διαθέτει υψηλό βαθμό αυτο-

νομίας. Είναι, όμως, γνωστό ότι ο βαθμός αυτονομίας του εκπαιδευτικού συστήματος 

και κατά συνέπεια και της εκπαιδευτικής μονάδας καθορίζεται από την εκπαιδευτική 

πολιτική της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου απορρέουν αρκετοί περιορισμοί με επακό-

λουθο να προσαρμόζεται η πολιτική της εκπαιδευτικής μονάδας στις πολιτικές συν-

θήκες. Η εκπαιδευτική μονάδα πρέπει να προγραμματίζει τη δική της «εσωτερική» 

εκπαιδευτική πολιτική μέσα στα όρια της διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει, να α-

σκεί κριτική στην κεντρική εκπαιδευτική πολιτική και να αναδεικνύεται το σχολείο 

ως εστία λήψης αποφάσεων στην οποία εμπλέκονται τα πρόσωπα που σχετίζονται με 

την εκπαιδευτική διαδικασία (Σπαθής, 2006: 3). 

Στον αντίποδα όλων αυτών, η προσέγγιση της εκπαίδευσης ως μονοπωλίου 

αφ’ ενός και η γραφειοκρατική οργάνωσή της αφ’ ετέρου, αποτελούν δύο από τους 

πιο σημαντικούς παράγοντες δυσλειτουργίας και απαξίωσης του εκπαιδευτικού θε-

σμού. Αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν οδηγήσει στον πλήρη διαχωρισμό των σχολεί-

ων από την ευρύτερη κοινωνία και στην μη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας  στη 
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λήψη των αποφάσεων (Κατσαρός, 2008: 96). Με τον πλήρη έλεγχο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, το κράτος επιθυμεί να αναπαραγάγει τις κοινωνικές δομές (Apple, 1993· 

Πουλαντζάς-Μυλωνάς, 1993), εξασκώντας μία ενιαία εκπαιδευτική πολιτική, με τε-

λικό σκοπό την εξασφάλιση ομοιομορφίας στην εκπαίδευση. Ένας τέτοιος ομοιόμορ-

φος, κεντρικός σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής, λειτουργεί εξισωτικά και εί-

ναι αναποτελεσματικός, στην εποχή μας μάλιστα που χαρακτηρίζεται και από κοινω-

νικοπολιτικές εξελίξεις πέραν των τεχνολογικών. 

Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη, ο χώρος προγραμματισμού και αποφάσε-

ων να μετατοπισθεί σε χαμηλότερα εκπαιδευτικά επίπεδα. Η εκπαιδευτική μονάδα 

πρέπει να μπορεί να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να αξιολογεί, να κάνει απολογι-

σμό, να καινοτομεί και να παρεμβαίνει  στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής 

και στην κριτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλαγών (Μαυρογιώργος, 1999). Η 

εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα θεσμικά όρια αυτονομίας και νομι-

μότητας που της εγχαράσσει η κεντρική εκπαιδευτική πολιτική, να γίνει πιο αποτελε-

σματική, εξασκώντας μία δική της «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική, προσαρμο-

σμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες εκπαιδευτικών 

και μαθητών (ό.π.: 116). 

Κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει μία ιδιαίτερη δυναμική, η οποία εξαρτάται 

από ποικίλους παράγοντες, όπως η σύνθεση και η κουλτούρα του ανθρώπινου δυνα-

μικού, ο μαθητικός πληθυσμός, η υλικοτεχνική υποδομή, γεωγραφικοί και κοινωνικοί 

περιορισμοί. Το παιδαγωγικό επιχείρημα της ισότητας των ευκαιριών, κάτω από τόσο 

διαφορετικές συνθήκες δεν ευσταθεί. Προκειμένου να διασφαλίζεται πραγματικά ι-

σότητα ευκαιριών, χρειάζεται κάθε σχολείο να κατανοεί τις διαφορετικές αφετηρίες 

των μαθητών και να ενισχύει τα ατομικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και την αυτονομία 

τους, μέσω της τόνωσης της σημασίας της ενεργού αλληλεπίδρασης με το «περιβάλ-

λον» (Σφυρόερα, 2002). 

Με τον τρόπο αυτόν αμβλύνονται οι διαφορές, τις οποίες η επίσημη εκπαιδευ-

τική πολιτική παραβλέπει. Ο ρόλος του σχολείου περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή ή 

απλού αποδέκτη, καθώς η πολιτεία με την λογική της ισότητας των ευκαιριών, επι-

βάλλει μία ομοιόμορφη εκπαιδευτική πολιτική (Φραγκουδάκη, 2001). Συντείνει έτσι 

στην καλλιέργεια κουλτούρας απομόνωσης, ιδιώτευσης των εκπαιδευτικών και μετα-

τόπισης των ευθυνών προς τα πάνω. Η σχολική μονάδα δεν αξιοποιεί την εμπειρία 

της, καθώς επίσης δεν δίδεται η ευκαιρία και η δυνατότητα ανάληψης και καθιέρω-

σης καινοτομιών, από πλευράς διδακτικού προσωπικού (Μαυρογιώργος, 2008). Ω-



31 

στόσο και κάτω από συνθήκες συγκεντρωτικής και ιεραρχικής δομής, δύναται η εκ-

παιδευτική μονάδα να αναπτύξει τρεις βασικούς άξονες εκπαιδευτικής πολιτικής 

(Μαυρογιώργος, 2008): συμβολή στη διαμόρφωση της επίσημης εκπαιδευτικής πολι-

τικής, πρόσληψη και κριτική υποδοχή της εκπαιδευτικής πολιτικής και διαμόρφωση 

εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

Ο γενικός και ασαφής χαρακτήρας των προδιαγραφών και κανόνων που θε-

σπίζονται κεντρικά, έχουν τη μορφή γενικών κατευθυντηρίων αρχών, τις οποίες οφεί-

λουν οι σχολικές μονάδες να ακολουθούν. Καθώς η εκπαιδευτική μονάδα, ως ζωντα-

νό κύτταρο, βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και δυναμική, δεν καταργεί την επίσημη εκ-

παιδευτική πολιτική, αλλά μέσα από τις δράσεις της δημιουργεί το δικό της όραμα, τη  

δική της κουλτούρα συνεργασίας. Δημιουργεί μία καινούργια μορφή αυτονομίας, ώ-

στε να ασκεί την εκπαιδευτική πολιτική, με τρόπο που να ανταποκρίνεται και να ε-

ναρμονίζεται προς τις τοπικές κοινωνίες και εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι καθοριστικός είναι ο ρόλος που 

διαδραματίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει 

τον ρόλο του ηγέτη που διαθέτει όραμα και να το εμφυσήσει  σε όλα τα μέλη του εκ-

παιδευτικού οργανισμού. Ο σχολικός ηγέτης θα πρέπει να λειτουργεί ως η κινητήρια 

δύναμη, καθώς είναι το άτομο κλειδί το οποίο διαμορφώνει τις κατάλληλες προϋπο-

θέσεις και τις συνθήκες μέσα στο σχολικό περιβάλλον ώστε να τεθούν, σε συνεργα-

σία με τους εκπαιδευτικούς, υψηλοί στόχοι  για την επίτευξη του οράματος (Ανθο-

πούλου, 1999: 22-23). 

Σύμφωνα με τον Παπαδημητρακόπουλο (2005: 90) ο διευθυντής αλλά και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να διέπονται από κάποια βασικά χαρακτηριστικά 

όπως είναι για παράδειγμα η ετοιμότητα, δηλαδή τα συλλογικά όργανα της σχολικής 

μονάδας να βρίσκονται σε μία διαδικασία εγρήγορσης παραγωγής ιδεών αναφορικά 

με τα ζητήματα οργάνωσης καθώς επίσης και με θέματα που σχετίζονται με παιδαγω-

γικά και διδακτικά ζητήματα. Μία άλλη βασική παράμετρος αφορά στην αλληλεπί-

δραση μεταξύ όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας κατά την οποία θα δια-

σφαλίζεται η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε μία προσπάθεια διερεύνησης των 

κυρίαρχων αντιλήψεων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της εσωτερικής εκπαιδευ-

τικής πολιτικής. Η Χατζηπαναγιώτου (2003: 73) σημειώνει πως το κλειδί για την 

πραγματοποίηση του οράματος είναι το σχολείο να διαμορφώνει πολιτική και να α-

ποφασίζει, με βάση τις κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της περιοχής όπου 

λειτουργεί, καθώς και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού, 
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με στόχο την υποστήριξη, τόσο της ατομικής, όσο και της επαγγελματικής ανάπτυ-

ξης. Για τους Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου (1994: 161) η εκπαίδευση έχει σχέση 

με όλες τις μορφές της σύγχρονης κοινωνίας και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να της 

δώσουμε την θέση που της αξίζει. Αυτό μπορεί να γίνει, εάν γνωρίζουμε σε βάθος τις 

σχέσεις της εκπαίδευσης με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 

Οι ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας δεν μπορούν να παραβλεφθούν 

και υπάρχουν πάντα περιθώρια αυτενέργειας για μικρές, έστω, μετασχηματιστικές 

παρεμβάσεις, είτε αυτές αφορούν το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, είτε την λή-

ψη αποφάσεων από τον σύλλογο διδασκόντων, όπου αξιοποιούνται τα περιθώρια 

σχετικής αυτονομίας. Οι εκπαιδευτικοί, ως ενεργά υποκείμενα, προσφέρουν το έργο 

τους σε ένα πλαίσιο σχετικής αυτονομίας (Μαυρογιώργος, 2011β), ακόμα και σε ένα 

συγκεντρωτικό και σχεδόν πλήρως ελεγχόμενο εκπαιδευτικό σύστημα. Συνεπώς η 

σχετική αυτονομία αποτελεί δομικό στοιχείο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήμα-

τος και της εργασίας των εκπαιδευτικών (ό.π.). Τέλος, μία μικρή αναφορά αξίζει να 

γίνει και στη σχολική κουλτούρα. Πιο συγκεκριμένα, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός ορ-

γανισμός διαθέτει τα δικά του χαρακτηριστικά τα οποία είναι ανεξάρτητα από τα χα-

ρακτηριστικά που φέρουν τα άτομα και οι ομάδες οι οποίοι εργάζονται μέσα στον εκ-

παιδευτικό οργανισμό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας είναι αυτά 

που καθορίζουν την ατμόσφαιρα που κυριαρχεί μέσα σε αυτή συνθέτοντας το κλίμα 

του οργανισμού. Με άλλα λόγια, η εσωτερική κουλτούρα (Everard & Morris, 1999) 

συνίσταται στις διαπροσωπικές σχέσεις, το κλίμα και την γενικότερη νοοτροπία που 

επικρατεί σε μία σχολική μονάδα και διαφέρει από την μία σχολική μονάδα στην άλ-

λη, με αποτέλεσμα την διαφορετική ιεράρχηση των στόχων. Επομένως, καθώς η σχε-

τική αυτονομία δεν έχει σταθερά και μόνιμα χαρακτηριστικά, έχει ως αποτέλεσμα τα 

διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε σχολικής μονάδας να διαφοροποιούν τη 

διαδικασία της διοίκησης  και της διαμόρφωσης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολι-

τικής. 

 

2.2 Είδη σχολικής αυτονομίας 

Με τον όρο «αυτονομία» εννοούμε  «ένα διευρυμένο πλαίσιο ανάπτυξης του 

σχολείου, που απαιτεί μεγαλύτερη υπευθυνότητα  από τα μέλη της σχολικής κοινότη-

τας και σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την απουσία δημοσίου ελέγχου ή την 

παραίτηση της πολιτείας από τις υποχρεώσεις της» (Χατζηπαναγιώτου, 2010: 70). Η 

εκπαιδευτική μονάδα θεωρείται υπεύθυνη για την άσκηση της εθνικής εκπαιδευτικής 
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πολιτικής, όπως και για την αντιμετώπιση των αναγκών του σχολείου και την σύνδε-

σή του με την κοινωνία. 

Μέσα σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα η σχολική μονάδα διεκ-

περαιώνει την εκπαιδευτική πολιτική που διαμορφώνει και καθορίζει η κεντρική ε-

ξουσία. Όσο πιο αποκεντρωμένο γίνεται το εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο η σχολική 

μονάδα μπορεί να ασκήσει κριτική στην εκπαιδευτική πολιτική και να διαμορφώσει 

την δική της «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος 

για σχολική αυτονομία. Οποιοδήποτε και εάν είναι το εκπαιδευτικό σύστημα μίας 

χώρας, η σχολική μονάδα διαθέτει έναν βαθμό σχετικής αυτονομίας και μέσα σ’ αυτό 

το πλαίσιο καλείται να βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών, να διαχειριστεί και να 

λύσει κοινωνικά προβλήματα όπως: ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-

γκες, ενσωμάτωση μαθητών με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο, ένταξη παιδιών 

μεταναστών, παροχή ίσων ευκαιριών (Εurydice, 2008: 13). Η σχολική αυτονομία δι-

ακρίνεται σε τέσσερα κύρια επίπεδα. 

1. Πλήρης αυτονομία (full autonomy): τα σχολεία λαμβάνουν αποφάσεις μέσα 

στα πλαίσια του νόμου ή του γενικού ρυθμιστικού για την εκπαίδευση, χωρίς 

την παρέμβαση εξωτερικών φορέων. 

2. Περιορισμένη αυτονομία (limited autonomy): τα σχολεία λαμβάνουν αποφά-

σεις μέσα στα πλαίσια προκαθορισμένων επιλογών, από μία ανώτερη αρχή ή 

λαμβάνουν έγκριση από την ανώτερη αρχή (υπηρεσία). 

3. Καθόλου αυτονομία – έλλειψη αυτονομίας (without autonomy): τα σχολεία 

δεν λαμβάνουν ή δεν έχουν καμία εξουσία λήψης αποφάσεων σε κανένα επί-

πεδο. 

4. Αυτονομία: η οποία καθορίζεται από αυτούς που παρέχουν την εκπαίδευση, ή 

από τις τοπικές αρχές. 

Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την Χατζηπα-

ναγιώτου (2010: 70), η αυτονομία διακρίνεται σε τέσσερα είδη: 

i. Διδακτική αυτονομία: Αφορά την ελευθερία στην διδασκαλία, στην επιλογή 

προγραμμάτων σπουδών, σχολικών εγχειριδίων και διδακτικών μεθόδων. 

Πρόκειται για την αυτονομία του εκπαιδευτικού που συνεπάγεται τη δυνατό-

τητα να επιλέξει τη μέθοδο διδασκαλίας που θεωρεί προσφορότερη, να καθο-

ρίσει τον σκοπό και τους στόχους του μαθήματος που θα διδάξει και να τα 

προσαρμόσει όλα αυτά στις ανάγκες των μαθητών, έτσι ώστε να δημιουργήσει 



34 

τις προϋποθέσεις για να επιτύχει, μέσα στα πλαίσια που του θέτει το αναλυτι-

κό πρόγραμμα (Eurydice, 2008β: 9). 

ii. Παιδαγωγική αυτονομία: Είναι το δεύτερο είδος αυτονομίας, το οποίο σχετί-

ζεται με τους παιδαγωγικούς χειρισμούς, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την 

ενσωμάτωση των μαθητών. Κάθε σχολική μονάδα  λειτουργεί, βάσει ενός 

παιδαγωγικού προγράμματος και επιτυγχάνει βελτίωση της ποιότητας του εκ-

παιδευτικού έργου, όταν η αρχή της συλλογικότητας διέπει τον παιδαγωγικό 

προγραμματισμό και σχεδιασμό. Στα πλαίσια αυτά η εκπαιδευτική κοινότητα 

καλείται να θέτει παιδαγωγικούς στόχους, να επιλέγει και να στηρίζει νέες 

παιδαγωγικές πρακτικές και να αξιοποιεί την προϋπάρχουσα εμπειρία. Η α-

παίτηση για να προγραμματίζει νέες δράσεις οδηγεί στην ενίσχυση της αυτο-

νομίας των σχολικών μονάδων και να τις υποχρεώνει να αναζητούν μεγαλύ-

τερη αποτελεσματικότητα. Εξαρτάται, βεβαίως, από τον βαθμό βαρύτητας, 

που δίδει το εκπαιδευτικό σύστημα στο επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο μίας 

σχολικής μονάδας. 

iii. Οργανωτική αυτονομία: Αυτού του είδους η αυτονομία έχει σχέση με την επι-

λογή του προσωπικού, με την συμμετοχή των ιδίων των γονέων του σχολείου, 

με την οργάνωση τάξεων, τμημάτων και σχολικής ζωής και με την ανάληψη 

και ανάπτυξη  πρωτοβουλιών. Η δημιουργία ελεύθερου ανταγωνιστικού περι-

βάλλοντος και η λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, κατά τους κανόνες 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Dutercq (2000: 152), έχει ως 

αποτέλεσμα, ο ελεύθερος ανταγωνισμός να καθοδηγεί τις εκπαιδευτικές μο-

νάδες και να τις υποχρεώνει να αναζητούν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

iv. Η διοικητική αυτονομία, τέλος, είναι ο τέταρτος τύπος και αφορά στον σχεδι-

ασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Το εκπαιδευτικό έργο συντελείται τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικού συ-

στήματος (μακροεπίπεδο), όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας (μικροεπίπεδο). Η 

αποτελεσματικότητα και ο τρόπος διοίκησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος, εξαρ-

τώνται, σε μεγάλο ποσοστό, από τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησής του και συγκε-

κριμένα από τα περιθώρια πρωτοβουλιών και αυτονομίας (Κουτούζης, 1999: 36). 

Προκειμένου να λειτουργήσει η σχολική αυτονομία, απαιτούνται ορισμένες προϋπο-

θέσεις, όπως το νομικό πλαίσιο, το οποίο να επιτρέπει την εφαρμογή της, η πολιτική 

υποστήριξη σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και η συγκατάθεση των εκπαιδευ-

τικών. Δε θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα πως με βάση τον Σολομών (1999: 19), οι 
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παράγοντες της σχολικής μονάδας θεωρούνται οι καλύτεροι γνώστες των συνθηκών, 

αλλά και των προβλημάτων που αυτή αντιμετωπίζει, καθώς και εκείνοι που μπορούν 

να οργανώσουν δράση για την βελτίωση ή την επίλυση αυτών. Θα πρέπει όμως για 

αυτό να έχουν την απαραίτητη αυτονομία να δράσουν και όχι να εγκλωβίζονται στα 

οριοθετημένα πλαίσια άνωθεν. 

 

2.3 Αιτίες σχολικής αυτονομίας 

Το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς αποτελεί ζωντανό οργανισμό  βρίσκεται σε 

συνεχή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με το εξωτερικό περιβάλλον είτε είναι 

συγκεντρωτικό, είτε είναι αποκεντρωτικό. Αυτό προϋποθέτει και κάποιον βαθμό αυ-

τονομίας. Εξάλλου δεν συναντά κανείς ένα εκπαιδευτικό σύστημα απόλυτα συγκε-

ντρωτικό, όπου δηλαδή η εκπαιδευτική πολιτική  ασκείται αποκλειστικά από την κε-

ντρική εξουσία (Υπουργείο Παιδείας) ή απόλυτα αποκεντρωτικό, όπου δηλ. η εκπαι-

δευτική πολιτική χαράζεται, υλοποιείται και εφαρμόζεται μόνον από τα περιφερειακά 

όργανα (Λαϊνάς, 1993: 254-255). 

Η πολιτική κατανομή της εξουσίας  στη δημόσια εκπαίδευση, οφείλει να ι-

σορροπεί ανάμεσα στις αρμοδιότητες της κεντρικής διοίκησης και σε αυτές που πρέ-

πει να αποκεντρωθούν, γεγονός που δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί (Σαϊτης, 2005 

:27-29). Η δυσκαμψία, η αναποτελεσματικότητα, η γραφειοκρατία και η απόλυτη συ-

γκέντρωση εξουσίας στις ανώτερες βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης, που χαρακτη-

ρίζουν το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, συνεπάγονται πλήθος αρνητικών 

φαινομένων και συνεπειών. Η έλλειψη ευελιξίας που χαρακτηρίζει το συγκεντρωτικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, η απαίτηση για αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση, 

έχουν οδηγήσει στην αμφισβήτηση των συγκεντρωτικών μορφών εξουσίας, όχι μόνον 

από τον κοινωνικό περίγυρο, αλλά και από τους ίδιους τους διαμορφωτές της (Κα-

τσαρός, 2008: 90). Καταβάλλονται πλέον σημαντικές προσπάθειες για την ενδυνά-

μωση και βελτίωση του σχολικού θεσμού, με ενέργειες αποκεντρωτικού χαρακτήρα 

(Κατσαρός, 2008: 96). 

 

2.4 Προϋποθέσεις σχολικής αυτονομίας 

Σε ένα αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, η αυτονομία που παραχωρείται 

στις σχολικές μονάδες, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Εάν, ως ένας από τους στόχους 

της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι να ανέβει το επίπεδο της 

προσφερόμενης εκπαίδευσης, αυτό που ονομάζουμε βελτίωση της ποιότητας του πα-
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ρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, τότε αυτό, σύμφωνα με την Χατζηπαναγιώτου 

(2003: 69-70), απαιτείται να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις προκειμένου να επιτευ-

χθεί η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου που αποτελεί 

έναν από τους στόχους της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος: 

1. Εσωτερική αναμόρφωση της σχολικής μονάδας, εδραιωμένη στη βάση της 

αυτονομίας. 

2. Ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στη σχολική οργάνωση, και 

3. Συμμετοχή, κυρίως των εκπαιδευτικών, αλλά και όσων είναι αποδέκτες (μα-

θητές, γονείς, τοπική κοινωνία)  της εκπαίδευσης, την οποίαν παρέχουν τα 

σχολεία, προκειμένου να μοιράζεται η δύναμη και η ευθύνη λήψεως των απο-

φάσεων. Αυτό προϋποθέτει και έναν νέο, διευρυμένο ρόλο από τους εκπαι-

δευτικούς, που αξιώνει νέες ικανότητες και απαιτεί υψηλού βαθμού επαγγελ-

ματισμό, ενώ προϋποθέτει κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και κοινών στό-

χων.  

Για να μπορέσει η εκπαιδευτική μονάδα να διαμορφώσει και να ασκήσει εκπαι-

δευτική πολιτική, μέσα στα πλαίσια της σχετικής αυτονομίας που της παρέχεται 

(Μαυρογιώργος, 1999: 136), πρέπει: 

 να βρίσκεται μέσα σε ένα αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, 

 να υπάρχει ένα γενικό όραμα για την εκπαίδευση με διαμορφωμένους στό-

χους. Αυτό το όραμα να είναι προϊόν συλλογικών διαδικασιών, όπου οι από-

ψεις των εκπαιδευτικών και των εμπλεκομένων φορέων (μαθητές, γονείς, το-

πική κοινωνία) να έχουν κοινό τόπο συνάντησης, να συμπίπτουν δηλ. τα συμ-

φέροντα των μαθητών, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες. 

 σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας να υπάρχει οργανωτικός σχεδιασμός, που 

αφορά στα θέματα συνεργασίας, συμμετοχής, συλλογικότητας, έρευνας και 

δράσης 

 να υπάρχει σύστημα καθοδήγησης και υποστήριξης σε θέματα όπως α) σχεδι-

ασμός, προγραμματισμός και κατανομή του εκπαιδευτικού, διοικητικού και 

παιδαγωγικού έργου, β) εμπλουτισμός αναλυτικών προγραμμάτων και ανά-

πτυξης διδακτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημά-

των της εκπαιδευτικής μονάδας, γ) επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι-

κών, δ) παρακολούθηση της εφαρμογής των εκπαιδευτικών αλλαγών, αξιολό-
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γησης και λογοδοσίας και ε) σύνδεση της εκπαιδευτικής μονάδας με την τοπι-

κή κοινωνία. 

 

 

2.5 Επιπτώσεις σχολικής αυτονομίας 

Στη ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις 

που επιφέρει η σχολική αυτονομία. 

 

2.5.1 Θετικές επιπτώσεις 

Ο ρόλος του κράτους στην παροχή εκπαίδευσης επανακαθορίζεται με διαφό-

ρους τρόπους, και ο ρόλος της σχολικής μονάδας, μέσα στα νέα κοινωνικά, πολιτικά 

και οικονομικά δεδομένα επαναπροσδιορίζεται, με αποτέλεσμα η σχολική αυτονομία 

να αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότη-

τας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, σε σχέση πάντα και με την ανάπτυξη νέ-

ων μορφών ηγεσίας. Η εμπλοκή του κράτους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες δεν απε-

μπολείται, αλλά μεταλλάσσεται (Παπαδιαμαντάκη, 2012: 26). 

Η σχολική αυτονομία συμβάλλει στη διαμόρφωση του προφίλ ενός σχολεί-

ου με περισσότερη ελευθερία δράσης. Ταυτόχρονα καλλιεργεί στα άτομα την προσω-

πική αυτονομία , την κριτική ικανότητα και την ατομική ανεξαρτησία, ήτοι δεξιότη-

τες που καλείται και το ίδιο το σχολείο να καλλιεργήσει (Χατζηπαναγιώτου, 2010 

:70). Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ενισχύονται η ανάληψη πρωτοβουλιών και η 

εισαγωγή καινοτομιών (Λαϊνάς, 1993: 265). Σε συνθήκες αυτονομίας, η σχολική μο-

νάδα γίνεται «εξωστρεφής», ρίχνει γέφυρες επικοινωνίας προς την τοπική κοινωνία 

και τους γονείς, αποκλείοντας και περιορίζοντας φαινόμενα ξενοφοβίας, ρατσισμού 

και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Σύμφωνα με τον Bush (1995: 52-72) το «συνεργατικό μοντέλο» ως μοντέλο 

διοίκησης ανταποκρίνεται περισσότερο στις νέες απαιτήσεις-αποστολές της σχολικής 

μονάδας. Με βάση το μοντέλο αυτό μερικά ή όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας 

λαμβάνουν μέρος στην άσκηση της εξουσίας και στη λήψη συγκεκριμένων αποφά-

σεων. Αποτέλεσμα του συνεργατικού μοντέλου είναι η ανάπτυξη, εντός της σχολικής 

μονάδας, μίας συνεργατικής κουλτούρας, η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων με-

ταξύ των εμπλεκομένων και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, ασφάλειας και σε-

βασμού, καθώς και η δέσμευση απέναντι στο «όραμα» της εκπαιδευτικής μονάδας 

(Χατζηπαναγιώτου, 2010: 72). Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις εμπειρίες και τις ανη-
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συχίες και αναπτύσσουν νέες διδακτικές και παιδαγωγικές εμπειρίες (Φαναριώτης, 

1992: 22), ενώ εξοικειώνονται και με την επίλυση σοβαρών και εξειδικευμένων ζη-

τημάτων (Φαναριώτης, 1999: 220). Μέσω της «κουλτούρας συνεργασίας», μίας συ-

στηματικής και συνεχόμενης διαδικασίας, αλλά και της συλλογικής δράσης, βελτιώ-

νονται οι πρακτικές του σχολείου (διδακτικές-παιδαγωγικές-διοικητικές), οι οποίες 

στοχεύουν στην αποτελεσματικότητα και ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Μέσα 

σε ένα αυτόνομο περιβάλλον τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες και εισάγουν καινοτομίες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της 

σχολικής μονάδας. Το αυτόνομο σχολείο θέτει στόχους ανάλογα με τις επιδιώξεις και 

τις ανάγκες του. 

Η ενδυνάμωση είναι μία έννοια συνδεδεμένη άμεσα με την σχολική αυτο-

νομία. Πρόκειται για μία διαδικασία απελευθέρωσης της δύναμης όλων των ατόμων 

της σχολικής μονάδας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτής της σχολικής μονάδας 

(Stimson & Appelbaum, 1988: 313), καθώς εμπλέκονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς ό-

πως είναι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς, η τοπική κοινωνία (Υφαντή & Βο-

ζαϊτης, 2005: 28). Κυρίαρχος, εν προκειμένω, είναι ο ρόλος του σχολικού διευθυντή, 

στην ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας. Μέσω της ενδυνάμωσης δημιουργείται ένα 

ευέλικτο εκπαιδευτικό περιβάλλον και μία δέσμευση για την εκπλήρωση των στόχων 

και του οράματος του σχολείου (Heller, 1993: 94). 

Στις θετικές επιπτώσεις της σχολικής αυτονομία στο πλαίσιο της αποκέντρω-

σης αναδεικνύεται μέσα από τα δεδομένα της βιβλιογραφίας ότι αυτές σχετίζονται σε 

μεγάλο βαθμό με τις αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Η 

σχολική αυτονομία μπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάμωση της διαδικασίας λήψης α-

ποφάσεων υπό το πρίσμα ότι αυτές λαμβάνονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα και 

ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στις ανάγκες της τοπικής πραγματικότητας 

(Altrichter, Heinrich & Soukup-Altrichter, 2014: 676). Από τα παραπάνω καθίσταται 

εμφανές πως διασφαλίζεται κατά αυτό τον τρόπο η εξάλειψη της γραφειοκρατικής 

δυσκαμψίας, ενώ παράλληλα ενδυναμώνεται ο βαθμός αποτελεσματικότητας των 

σχολικών μονάδων. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που ενέχει η διασφάλιση της αυτο-

νομίας της σχολικής μονάδας συμπεριλαμβάνεται και το γεγονός ότι όταν αυτή συν-

δυάζεται με την ευκαιρία για ελεύθερη επιλογή της σχολικής μονάδας μπορεί να αυ-

ξήσει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις σχολικές μονάδες και κατ’ επέκταση,  να συμ-

βάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας αλλά και στη  βελτίωση του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού έργου (Verschelde, Hindriks, Rayp & Schoors, 2015: 130-131). 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η αυτονομία της σχολικής 

μονάδας είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την αυτονομία του εκπαιδευτικού και του 

έργου που αυτός επιτελεί. Η έννοια της αυτονομίας του εκπαιδευτικού στηρίζεται στο 

συλλογικό τρόπο λήψης αποφάσεων αλλά και στο ζήτημα της ελευθερίας των επιλο-

γών σχετικά με παραμέτρους που αφορούν εκπαιδευτικό του έργο (Moonmaw, 2005: 

15). Όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στην πράξη η αυτονομία του 

εκπαιδευτικού ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρατηρήσεις του Wilches 

(2009: 262-265). Στη συγκεκριμένη έρευνα διερευνήθηκαν τέσσερις τομείς που σχε-

τίζονται με την αυτονομία των εκπαιδευτικών εκ των οποίων ο πρώτος αφορά τη δι-

δασκαλία και την αξιολόγηση του μαθητικού δυναμικού. Ο δεύτερος τομέας σχετίζε-

ται με την κατάρτιση του αναλυτικού προγράμματος και στο κατά πόσο οι εκπαιδευ-

τικοί έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν τα 

προγράμματα καθώς επίσης, να θέσουν διδακτικούς και γνωστικούς στόχους. 

Οι επόμενοι δύο τομείς σχετίζονται αφενός με τη λειτουργία του σχολείου και 

τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σχετικά με 

ποικίλες διοικητικές αρμοδιότητες όπως είναι λόγου χάρη οι δαπάνες του σχολείου, ο 

προϋπολογισμός, το ωρολόγιο πρόγραμμα, το αναλυτικό πρόγραμμα και η σύνθεση 

των τάξεων. Τα δεδομένα ανέδειξαν σχετικά με αυτό τον τομέα ότι το μεγαλύτερο 

βαθμό αυτονομίας απολαμβάνει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας και λιγότερο οι 

εκπαιδευτικοί. Αφετέρου, ο τελευταίος τομέας σχετίζεται με την επαγγελματική ανά-

πτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να συμ-

μετάσχουν σε προγράμματα αποφασίζοντας οι ίδιοι για το περιεχόμενο, τους εκπαι-

δευτές, τις μεθόδους διδασκαλίας (Wilches, 2009: 262-265). Από την έρευνα των 

Umansy και Vegas (2007: 213) ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο προέκυψε 

είναι το γεγονός ότι διαφάνηκαν οι θετικές επιδράσεις της αυτονομίας των εκπαιδευ-

τικών ως προς τα επιτεύγματα. 

Όσο αφορά στον αντίκτυπο που έχει η σχολική αυτονομία στις επιδόσεις των 

μαθητών διαφαίνεται μέσα από τις έρευνες ότι ένας σημαντικός παράγοντας που κα-

θορίζει το αν η επίδραση είναι θετική είναι το επίπεδο της οικονομικής και της εκπαι-

δευτικής ανάπτυξης της χώρας στην οποία ανήκει η εκάστοτε σχολική μονάδα 

(Hanusheketal., 2013: 227). Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο αναδεικνύει την 

παραπάνω διατύπωση είναι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Gunnarsson 

(2006: 29-31) και τους συνεργάτες του σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τα αποτε-

λέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν πως ο υψηλός βαθμός αυτονομίας της 
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σχολικής μονάδας δεν συνεπάγεται η καλύτερη επίδοση του μαθητικού δυναμικού. 

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο αναδεικνύεται από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι το γε-

γονός ότι κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των εξουσιών στις σχολικές μονάδες είναι 

σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη σε ποιο βαθμό οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν τόσο 

την ικανότητα  όσο και την επιθυμία να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη 

σχολική αυτονομία. 

Με άλλα λόγια, η εκπαιδευτική πολιτική καθίσταται αποτελεσματικότερη στις 

περιπτώσεις εκείνες που η τοπική κοινωνία αξιοποιεί την αυτονομία των σχολικών 

μονάδων και παρέχει στα σχολεία κεντρική διοικητική υποστήριξη (Gunnarsson, 

2006: 29-31). Τέλος, αναφορά αξίζει να γίνει και στην έρευνα του Verschelde και των 

συνεργατών του (2015: 153) που πραγματοποιήθηκε στις σχολικές μονάδες της δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Βέλγιο και η οποία εστίασε στο κατά πόσο η αυτονο-

μία σε συνδυασμό με τη λογοδοσία δύναται να συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης 

των μαθητών. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας ανέδειξαν πως η ανάθεση 

οργανωσιακών αρμοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό όταν συνδυάζεται με τη 

διαμόρφωση ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου μπορεί να αυξήσει τα μαθησιακά 

επιτεύγματα και τις  σχολικές επιδόσεις. 

Σημαντικό στα αυτόνομα σχολεία είναι η οικονομική αυτονομία της σχολικής 

μονάδας, καθώς μπορεί η ίδια να διαμορφώσει τον προϋπολογισμό της, ανάλογα με 

τις ανάγκες της να προσλάβει προσωπικό, δηλαδή να αποφασίσει πως η ίδια θα κατα-

νείμει τα κονδύλια και πως θα καλύψει τις ανάγκες της. Τέλος κατά μια άποψη τα 

αναλυτικά προγράμματα δύνανται να καταρτιστούν σε τοπικό επίπεδο, να είναι πε-

ρισσότερο ευέλικτα, προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. 

 

2.5.2 Αρνητικές επιπτώσεις 

Ένα πρώτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί στο πλαίσιο διερεύνη-

σης των αρνητικών επιπτώσεων που έχει η αυτονομία των σχολικών μονάδων σχετί-

ζεται με το ζήτημα των αναλυτικών προγραμμάτων. Μεταξύ των θετικών επιπτώσε-

ων αναγνωρίζεται πως η σχολική αυτονομία παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης 

αναλυτικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι τα αναλυτικά προ-

γράμματα χαρακτηρίζονται για την ευελιξία τους αλλά και τη δυνατότητα προσαρμο-

γής τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ως θετικό αναγνωρίζεται πως τα ανα-

λυτικά προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ανάγκες και επιδιώκουν μέσω 

των αναλυτικών προγραμμάτων να καλλιεργήσουν δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες 
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θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και κατ’ επέκταση, δύνανται 

να συμβάλουμε αποτελεσματικό τρόπο στην απορρόφηση των αποφοίτων (Λαϊνας, 

1993: 264). 

Ωστόσο, αυτό αποτελεί τη μία όψη του νομίσματος. Η συσχέτιση της αυτονο-

μίας της σχολικής μονάδας με τα αναλυτικά προγράμματα σημαίνει ότι ελλοχεύει ο 

κίνδυνος της έντονης διαφοροποίησης και της ποικιλομορφίας μέσα στο ελληνικό 

συγκείμενο. Η έντονη διαφοροποίηση επιφέρει με τη σειρά της πρόσθετα προβλήμα-

τα τα οποία σχετίζονται με το ζήτημα της μετακίνησης του μαθητικού δυναμικού κα-

θώς θα πρέπει να προσαρμοστούν και να ενταχθούν στα δεδομένα της εκάστοτε τοπι-

κής κοινωνίας. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα που μπορεί να αναδείξει τον υφιστάμενο 

προβληματισμό αφορά στο σύστημα εξετάσεων το οποίο μπορεί να είναι επηρεασμέ-

νο από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. Η αναντι-

στοιχία αυτή θέτει ζητήματα σχετικά με την ισοτιμία του τίτλου σπουδών, το κατά 

πόσο οι μαθητές είναι σε θέση να εισαχθούν στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης 

αλλά και να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας (Λαϊνας, 1993: 265). 

Μία άλλη παράμετρος η οποία αξίζει να επισημανθεί αναφορικά με το ζήτημα 

της αυτονομίας των σχολικών μονάδων και της παροχής αποκεντρωμένων εκπαιδευ-

τικών υπηρεσιών είναι το γεγονός ότι κατά αυτό τον τρόπο οι σχολικές μονάδες εν-

θαρρύνονται να αποκτήσουν ένα παιδαγωγικό προφίλ το οποίο να είναι διακριτό 

προκειμένου να εξασφαλίζεται κατά τον τρόπο η διαφοροποίηση αλλά και η κατανα-

λωτική επιλογή από τη μεριά των γονέων. Προάγεται δηλαδή, η δημιουργία και η α-

νάπτυξη διαφορετικών τύπων σχολικών μονάδων, καθώς τίθεται το ζήτημα της δημι-

ουργίας διαφορετικών αναλυτικών προγραμμάτων καθώς επίσης, τίθεται το ζήτημα 

του κυρίαρχου διοικητικού και χρηματοδοτικού καθεστώτος. Αν και φαινομενικά 

προωθείται η δημιουργία ανεξάρτητων σχολικών μονάδων με δημόσια χρηματοδότη-

ση επιδιώκεται ο ιδιωτικός και επιχειρηματικός έλεγχος. Ειδικότερα στην πράξη το 

κράτος χρηματοδοτεί φορείς  οι οποίοι προέρχονται από τον χώρο των επιχειρήσεων 

οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διοίκηση των δημόσιων σχολικών μονάδων (Kutash, et 

al., 2010: 9). 

Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές το γεγονός ότι εντός του πλαισίου της 

αποκέντρωσης η απόδοση αρμοδιοτήτων στις σχολικές μονάδες σε συνδυασμό με το 

ζήτημα της αυτοτέλειας αλλά και τις ρυθμίσεις από την αγορά έχει ως αποτέλεσμα τα 

σχολεία λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ακολουθώντας τις συνθήκες 

και τις αρχές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι σχολικές 
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μονάδες να μεταλλάσσονται από έναν κοινωνικό φορέα παροχής ενός δημόσιου και 

δωρεάν αγαθού σε έναν οργανισμό ο οποίος λειτουργεί με βάση τα πρότυπα των επι-

χειρήσεων, αξιοποιώντας ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια. Επίσης, οι σχολικές μονάδες 

καλούνται να αναζητήσουν πελάτες στους οποίους επιδιώκουν να προσφέρουν ποιο-

τικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι προ-

σαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη (Παπακωνσταντίνου, 2012: 43). 

Αναφορά αξίζει να γίνει και στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο διευ-

θυντής της σχολικής μονάδας του οποίου ο ρόλος διαφοροποιείται, καθώς δεν καλεί-

ται να μεταφέρει εντολές που προέρχονται από την κεντρική εξουσία στην εκπαιδευ-

τική μονάδα και να τις εκτελέσει. Αντίθετα, θα πρέπει να διαπραγματευτεί τους στό-

χους με την κεντρική εξουσία και να τις εκτελέσει. Απώτερος σκοπός της διαφορο-

ποίησης αποτελεί σε επίπεδο σχολικής μονάδας η  ανάπτυξη των διευθυντών σε ηγέ-

τες οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να πείσουν τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς 

που υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ότι είναι αναγκαία και απαραίτητη 

η αλλαγή αυτή (ό.π.: 44). Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα ότι οι προσπάθειες εν-

δυνάμωσης της σχολικής αυτονομίας στο πλαίσιο της αποκέντρωσης του εκπαιδευτι-

κού συστήματος έχει επιφέρει στην ελληνική πραγματικότητα την αρνητική αντίδρα-

ση από τη μεριά των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι φορείς αυτοί υπογραμμίζουν 

τις αρνητικές συνέπειες που ενέχει η εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοίκη-

ση της εκπαίδευσης εκφράζοντας παράλληλα, το φόβο τους για την αλλοίωση αλλά 

και τις αλλαγές που συντελούνται στον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης (Μαυρο-

γιώργος, 2008: 138). 

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο δύναται να επισημανθεί σχετίζεται με το γεγονός 

ότι παρόλο που γίνεται λόγος για ένα αποκεντρωμένο μοντέλο ρύθμισης του εκπαι-

δευτικού συστήματος διαχέεται μέσα σε αυτό μία τεχνοκρατική αντίληψη όσον αφο-

ρά στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, η οποία δημιουργεί εμπόδια και λειτουρ-

γεί ανασταλτικά στη σχολική αυτονομία, διότι επιβάλλει στις σχολικές μονάδες να 

ακολουθήσουν έναν ομοιογενή τρόπο λειτουργίας  ο οποίος έχει πολλά κοινά χαρα-

κτηριστικά με αυτά ενός συγκεντρωτικού συστήματος διοίκησης. Όπως επισημαίνουν 

οι Maroy και Dupriez (2000: 75) επί της ουσίας επανέρχονται λογικές σύμφωνα με 

τις οποίες οι δράσεις της σχολικής μονάδας είναι ενταγμένες μέσα στην κοινωνικό 

μηχανιστικό μοντέλο. Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου οι στόχοι που επιδιώκονται 

είναι καθορισμένη από σχετικούς δείκτες οι οποίοι παρέχουν τη μέγιστη δυνατή α-

κρίβεια, καθίστανται αντικείμενα αξιολόγησης και οι οποίοι είναι εξωτερικά μετρή-
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σιμοι δείκτες. Με άλλα λόγια, η επιδίωξη και η εφαρμογή της σχολικής αυτονομίας 

κατά αυτό τον τρόπο επιφέρει ένα μεγάλο πλήγμα τόσο στη δημιουργικότητα όσο και 

στην αυτονομία της εκπαίδευσης καθώς υποτάσσεται στην τεχνοδομή που καθορίζει 

τις αναμενόμενες και επιδιωκόμενες συμπεριφορές καθώς επίσης και τα εργαλεία α-

ξιολόγησης που θα πρέπει να αξιοποιηθούν (Maroy & Dupriez, 2000: 75). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μία αναφορά στη συγκριτική μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε από τους Maroy και Van Zanten (2009: 78) οι οποίοι μέσα από 

την έρευνα που υλοποίησαν επιδίωκαν να αναδείξουν την επίδραση της πολιτικής της 

σχολικής αυτονομίας εστιάζοντας σε έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις. Οι ευρω-

παϊκές πόλεις που επιλέχθηκαν ακολουθούν τα τελευταία είκοσι χρόνια μία εκπαιδευ-

τική πολιτική η οποία αποβλέπει με συστηματικό τρόπο στην ανάπτυξη της σχολικής 

αυτονομίας, την προώθηση του ανταγωνισμού και την αξιολόγηση. Απώτερος σκο-

πός είναι η βελτίωση της ποιότητας αλλά και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών ξεφεύγοντας από τα όρια της επαγγελματικής γραφειοκρα-

τίας, η οποία αποτελούσε βασικό χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών συστημάτων 

από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα (ό.π.). Από τα δεδομένα της συγκεκριμένης έ-

ρευνας προέκυψαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των σχολικών μονάδων σε 

διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές. Ωστόσο, διαφάνηκε πως κοινή συνι-

σταμένη σε όλες τις περιπτώσεις αποτελούσαν το ζήτημα του ανταγωνισμού και των 

ανταγωνιστικών θεσμικών αλληλεξαρτήσεων που εμφανίζονταν στις αυτόνομες σχο-

λικές μονάδες σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Διαφάνηκε, δηλαδή, η δυναμική που δι-

αμορφώνεται υπό το βάρος του ανταγωνισμού στον τρόπο λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων αλλά και στις πρακτικές που αναπτύσσουν οι γονείς στο πλαίσιο του σχολι-

κού ανταγωνισμού σύμφωνα με το διαφοροποιημένο πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Το 

συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές καθιστά εμφανή τον κατακερματισμό 

του μαθητικού δυναμικού ανάμεσα στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με πολύ συγκε-

κριμένα ακαδημαϊκά, κοινωνικά και εθνικά κριτήρια (ό.π.). 

Οι οικονομικοί πόροι δεν θα προέρχονται ή δεν θα προέρχονται μόνο από τον 

κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από τους δήμους οι οποίοι αναπόφευκτα θα αναζητή-

σουν χρήματα από ιδιωτικές επιχειρήσεις, από χορηγούς ή θα επιβάλουν νέους δημο-

τικούς φόρους ή θα στραφούν στις εισφορές των γονέων. Επίσης, σοβαρές δυσκολίες 

για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους εσόδων αρκετά σχολεία αγροτικών πε-

ριοχών και σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών στα αστικά κέντρα (Υφαντή & Βοζαϊ-

της, 2005: 36). 
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Τέλος αρκετοί εκπαιδευτικοί ενδεχομένως να επιδείξουν δυσφορία στην ανά-

ληψη των νέων καθηκόντων είτε επειδή συνεπάγονται επιπλέον φόρτο εργασίας χω-

ρίς μάλιστα κίνητρα-οικονομικές απολαβές, είτε επειδή δεν διαθέτουν επαρκή προσό-

ντα , είτε επειδή δεν συμφωνούν με τις νέες αξίες. Οι διευθυντές των σχολικών μονά-

δων μπορούν να απαλλάσσονται από τους «ανεπαρκείς» εκπαιδευτικούς (Dutercq, 

2000: 152). Επιτείνεται τοιουτοτρόπως η επαγγελματική ανασφάλεια των εκπαιδευτι-

κών, ενώ η επαγγελματική τους ανάπτυξη θα αποτελεί προαπαιτούμενο για να διατη-

ρήσουν οι εκπαιδευτικοί τις θέσεις τους, γεγονός που θα τους επιβαρύνει οικονομικά 

αναζητώντας την επιμόρφωση με ίδια έξοδα. Η κατάσταση αυτή θα αποτελούσε δυ-

ναμίτη στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της συνεργατικής κουλτούρας προκαλώντας 

σχολικές συγκρούσεις , ενώ θα είχε ως επακόλουθο την αύξηση του εργασιακού άγ-

χους. 

 

2.6 Παράγοντες διαμόρφωσης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής 

Σε ένα πρώτο επίπεδο θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να διασφαλιστεί η δια-

μόρφωση και η άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε μία σχολική μονάδα θα πρέ-

πει αυτή να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα τα οποία σχετίζονται με την αναγνώ-

ριση του προβλήματος,  δηλαδή την απόκλιση από τον αναμενόμενο τρόπο λειτουρ-

γίας και τον εντοπισμό οργανωτικών κενών τα οποία απαιτούν παρεμβάσεις και οι 

ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι σκοποί και οι στόχοι και 

να ιεραρχηθούν με βάση τη σημασία που της αποδίδεται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο 

αλλά και με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. Το επό-

μενο βήμα στη διαμόρφωση της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η κατα-

γραφή των εναλλακτικών προτάσεων, μία διαδικασία κατά την οποία εξετάζονται ό-

λες οι δυνατές λύσεις και κατατίθενται εναλλακτικές προτάσεις, ώστε στη συνέχεια 

να γίνει συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών αυτών προτάσεων. Αφού αναλυ-

θούν και εξεταστούν οι συνέπειες, τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της εκάστοτε 

εναλλακτικής λύσης γίνεται επιλογή κάποιων από αυτών οι οποίες νομιμοποιούνται 

μέσα από διαδικασίες που καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη λει-

τουργία των σχολικών διοικητικών οργάνων. Το τελευταίο βήμα σε όλη αυτή τη δια-

δικασία είναι η υλοποίηση των μέτρων μέσα από την ανάθεση συγκεκριμένων αρμο-

διοτήτων και παράλληλα, η αξιολόγηση του βαθμού αποτελεσματικότητας (Λαϊνάς, 

1995: 255-256). 
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Η εκάστοτε σχολική μονάδα ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα είναι σε θέ-

ση να αναπτύξει ενέργειες και δραστηριότητες οι οποίες τοποθετούνται στην περιφέ-

ρεια του εκπαιδευτικού προγράμματος σχολικής μονάδας και στις οποίες το σχολείο 

διαθέτει περιθώρια για αυτοκαθορισμό και αυτοπροσδιορισμό, στοιχείο το οποίο 

συμβάλλει με καταλυτικό τρόπο στην ποιοτική διαφοροποίηση του σχολικού περι-

βάλλοντος (Λαϊνάς, 2000: 37). Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ότι βασικές 

προϋποθέσεις που διασφαλίζουν τη διαμόρφωση της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής 

πολιτικής αποτελεί η μεταβίβαση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στις εκπαιδευτικές μο-

νάδες, η κριτική αποδοχή της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκείται κεντρικά μέσα 

από την προσαρμογή των ρυθμίσεων στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες. Στις παρα-

πάνω προϋποθέσεις προστίθεται ακόμα, η ενίσχυση των θεσμών λαϊκής συμμετοχής 

όπως είναι για παράδειγμα τα σχολικά συμβούλια και οι σχολικές επιτροπές, οι σύλ-

λογοι Γονέων και Κηδεμόνων, οι δημοτικές και νομαρχιακές επιτροπές παιδείας προ-

κειμένου να ενισχυθεί η αντιπροσώπευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Μαυρο-

γιώργος, 1999: 136). 

Επίσης, στη διαμόρφωση της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής είναι υι-

οθέτηση ενός κοινού οράματος, προσανατολισμού και στόχων σχετικά με την εκπαί-

δευση μέσα από την εφαρμογή συλλογικών διαδικασιών. Κατά αυτό τον τρόπο όλοι 

οι εμπλεκόμενοι, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές και άλλοι κοινωνικοί φορείς μπο-

ρούν να συνδιαμορφώσουν από κοινού άξονες κοινών συμφερόντων και αναγκών. Το 

κοινό όραμα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πλαίσιο αναφοράς καθιστώντας πιο συμ-

βατές τις εκπαιδευτικές αλλαγές και αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας. Εξίσου 

σημαντική είναι και η  δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος καθοδήγησης και 

υποστήριξης μέσα στο περιβάλλον της σχολικής μονάδας που να εστιάζει σε ζητήμα-

τα σχεδιασμού και προγραμματισμού, εμπλουτισμού των αναλυτικών προγραμμάτων. 

επαγγελματικής και ατομικής ανάπτυξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών, σύνδεσης 

της τοπικής κοινωνίας με την εκπαιδευτική μονάδα και συστηματική καταγραφή των 

εκπαιδευτικών αλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα από την αξιοποίηση μεθόδων 

αξιολόγησης (ό.π.: 136). Τέλος, ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι η καλ-

λιέργεια μιας καινοτόμου επαγγελματικής κουλτούρας στην οποία κυρίαρχο ρόλο δι-

αδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα από τη συμμετοχή, το σχεδιασμό και την υλο-

ποίηση προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που προάγουν τον πειραματισμό 

(Χρυσαφίδης, 2004: 523). 
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3ο Κεφάλαιο: Σχολική αυτονομία στο ελληνικό συγκείμενο 

 

3. 1 Ιστορική αναδρομή (μέχρι το 1974) 

Με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, την εκλογή του Ιωάννη Καποδί-

στρια, ως Κυβερνήτη της Ελλάδας και την μετάβασή του στον Ελλαδικό χώρο, μπαί-

νουν τα θεμέλια της ελληνικής εκπαίδευσης. Το 1828 η κατάσταση ήταν τραγική, ο 

Κυβερνήτης όμως ήταν αποφασισμένος να στηρίξει την ανόρθωση της χώρας και μέ-

σα από την στοιχειώδη εκπαίδευση. Οι συνθήκες στο νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος 

ήταν άθλιες και η εκ βάθρων οργάνωσή του, επέβαλαν συγκεντρωτισμό στη Διοίκηση 

και κατ’ ακολουθία και στην εκπαίδευση. Η τετραετία 1828-1831 χαρακτηρίζεται 

από την απόλυτη κυριαρχία των αντιλήψεων του Ιωάννη Καποδίστρια για την διοί-

κηση και την ανάπτυξη του νεοελληνικού κράτους (Χαρίτος, 2009: 47). Η εκπαίδευ-

ση, η οποία έπρεπε εξ αρχής να οργανωθεί, δεν μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση από 

τα συγκεντρωτικά πρότυπα οργάνωσης που είχε υιοθετήσει και καθιερώσει ο Κυβερ-

νήτης. Το 1829 ο Καποδίστριας ιδρύει το «Υπουργείον Δημοσίου Παιδείας και Εκ-

κλησιαστικών Πραγμάτων», ενώ μετέθεσε  την ίδρυση Πανεπιστημίου σε μεταγενέ-

στερο χρόνο, δίνοντας την ευκαιρία στους πολιτικούς του αντιπάλους να τον κατηγο-

ρήσουν ως «φωτοσβέστη» και αυταρχικό. 

Μετά την δολοφονία Καποδίστρια (1831), το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

οδηγήθηκε σε αποδιοργάνωση. Η έλευση του Όθωνα δημιούργησε ελπίδες για την 

ανάπτυξη του ελληνικού κράτους, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Ακο-

λουθεί η περίοδος της Αντιβασιλείας. Την οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος αναλαμβάνει ο Βαυαρός νομομαθής Georg von Maurer, το έργο του ο-

ποίου συνέχισε, μετά την αποχώρησή του, ο Armansperg. Διαπιστώνεται απομά-

κρυνση από το πνεύμα της αποκέντρωσης που υπήρχε στις προθέσεις των ηγετών της 

Επανάστασης. Η βαυαρική επιρροή ήταν έντονη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

και υπήρξε σαφής μίμηση του γερμανικού προτύπου. Αυτή η επιρροή φαίνεται άμεσα 

ή έμμεσα στην ελληνική σχολική νομοθεσία, ακόμη και σήμερα. 

Ο νόμος «Περί δημοτικών σχολείων» 6/18 Φεβρουαρίου 1834, αποτελεί το 

πρώτο  εκπαιδευτικό νομοθέτημα, μετά την απελευθέρωση και καθορίζει το πλαίσιο 

λειτουργίας των δημοτικών σχολείων. Η πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης ήταν το 7-

Τάξιο Δημοτικό σχολείο. Ο νόμος αυτός ίσχυσε, με ελάχιστες τροποποιήσεις, έως τις 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1929, επί Πρωθυπουργίας Ελ. Βενιζέλου και Υ-
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πουργού Παιδείας Γεωργίου Παπανδρέου, όταν χτίσθηκαν και τα περίφημα 3.000 

σχολεία, σε όλη την Ελλάδα, με δάνεια της Σουηδίας. 

Η διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης της εκπαίδευσης, που υιοθέτησε η Α-

ντιβασιλεία, ίσχυσαν περίπου έναν αιώνα (Χαρίτος, 2009: 71), με εμφανή τη μεταφο-

ρά ξένων προτύπων στην ελληνική πραγματικότητα και απομάκρυνση από τις αρχές 

και την μακραίωνη παράδοση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είχαν εξυπηρετήσει 

τον Ελληνισμό με επιτυχία, κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Οι προτεραιότητες 

της ελληνικής κοινωνίας ήταν διαφορετικές. Η ανάγκη για επιβίωση δεν άφηνε περι-

θώρια κατανοήσεως της αναγκαιότητας για εκπαίδευση. 

Με το Διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 1836 τέθηκε σε λειτουργία η δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση. Το Ελληνικό Σχολείο είχε τρεις τάξεις και υπήρχε διευθυντής, 

ενώ το Γυμνάσιο είχε τέσσερις τάξεις και την διεύθυνση λειτουργίας του είχε ο Γυ-

μνασιάρχης. Όπου υπήρχε Ελληνικό Σχολείο και Γυμνάσιο, συγκροτούνταν «Εφο-

ρεία», υπό τον διοικητή της περιοχής και υπό την εποπτεία του Υπουργείου που φρό-

ντιζε για την λειτουργία του σχολείου. Αυτό το οργανωτικό σχήμα διοίκησης και ε-

ποπτείας ίσχυσε, με κάποιες τροποποιήσεις, μέχρι το 1895, για τη Δημοτική Εκπαί-

δευση και έως το 1905 για την Μέση Εκπαίδευση (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 

1994: 210-212). Το 1837 ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Πολυτεχνείο ιδρύε-

ται στην Αθήνα με το Διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 1836 και λειτούργησε, αρχικώς, 

ως δημόσιο σχολείο στοιχειώδους Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

Η ψήφιση του Νόμου  ΒΤΜΘ/1895, από την Κυβέρνηση Δεληγιάννη, έφερε 

τις κάτωθι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα: Ορίστηκε σε κάθε νομό ένας Επιθεω-

ρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητες διοικητικές, εποπτικές και καθοδη-

γητικές. Επίσης σε κάθε νομό  θεσμοθετήθηκε το Εποπτικό Συμβούλιο, με αρμοδιό-

τητα να κάνει προτάσεις για τις σχολικές δαπάνες και την λειτουργία των σχολείων. 

Οι προτάσεις όμως αυτές δεν ήταν υποχρεωτικές για τον Υπουργό (Ανδρέου & Πα-

πακωνσταντίνου, 1994: 219). Το 1905 ιδρύθηκε το «Εποπτικό Συμβούλιο Μέσης Εκ-

παιδεύσεως», με διοικητικές αρμοδιότητες. Καθιερώνεται ο θεσμός των Επιθεωρη-

τών και στη Μέση Εκπαίδευση και τοιουτοτρόπως ολοκληρώνεται το νέο διοικητικό 

και εποπτικό σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Το 1913, στα νομοσχέδια που είχε συντάξει ο Δημήτρης Γληνός και έγιναν ο 

Νόμος 240/1914, την ανώτερη εποπτεία και διοίκηση της εκπαίδευσης έχει ο Υπουρ-

γός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Με τον ίδιο Νόμο αυξήθη-

καν τα Εποπτικά Συμβούλια σε δώδεκα και τέθηκαν υπό την εποπτεία των Γενικών 
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Επιθεωρητών. Ισχυροποιήθηκε ο συγκεντρωτισμός, αποκλείοντας την παροχή οποι-

ασδήποτε εξουσίας στην Περιφέρεια (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 223). 

Την περίοδο 1928-1932, η ταραχώδης πολιτική ζωή της χώρας δεν άφησε α-

νεπηρέαστα και τα εκπαιδευτικά πράγματα. Παρά τις πολλές και συνεχείς μεταβολές 

σε διοικητικό επίπεδο, η εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου, προωθεί κάποια 

μορφή αποκέντρωσης. Ο Ν. 4653/1930, «Περί Διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως», επί 

υπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου, εμπεριείχε τις παρακάτω βασικές αρχές: α) Η κα-

τάτμηση της διοίκησης της εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα διαφόρων υπουργείων, ε-

πιβάλλει την χάραξη ενιαίων κατευθυντηρίων γενικών γραμμών στην εκπαιδευτική 

πολιτική β) Διαχωρισμός των Συμβουλίων με διοικητικές και επιστημονικές αρμοδιό-

τητες γ) Επέκταση της «αποκέντρωσης» που ισχύει στην Δημοτική και Μέση Εκπαί-

δευση. Με βάση αυτές τις αρχές, συστάθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, υπό την προε-

δρία του Υπουργού, το «Ανώτατον Συμβούλιον», με 51 μέλη (Ανδρέου & Παπακων-

σταντίνου, 1994: 226). 

Η μεταβενιζελική εποχή που σηματοδοτήθηκε και από την επιβολή του καθε-

στώτος της 4ης Αυγούστου (1936), χαρακτηρίζεται από συντηρητισμό και αλλαγές 

στην διοίκηση, μέσω των αναγκαστικών Νόμων 767/1937 και 2189/1940. Προκειμέ-

νου να ενισχυθούν ο κρατικός έλεγχος και ο συντηρητισμός στην εκπαίδευση, ιδρύ-

θηκε ο «Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων», μέσω του οποίου θα εγκρίνονταν 

και θα διετίθεντο τα διδακτικά και βοηθητικά βιβλία (ό.π.: 235). Εν συνεχεία μεσο-

λαβούν ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά και ο Εμφύλιος που ακολούθησε και ουδείς 

ασχολείται με τα ζητήματα οργάνωσης της εκπαίδευσης. Το 1948 ιδρύεται το «Κε-

ντρικό Διοικητικό και Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης» - Κ.Δ.Γ.Σ.Ε., σε μία 

προσπάθεια ανασυγκρότησης των οργάνων διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης. 

Το 1952 θεσμοθετούνται τα «Περιφερειακά Συμβούλια» και μεταφέρθηκαν μερικές 

από τις αρμοδιότητες του προαναφερθέντος Κ.Δ.Γ.Σ.Ε. Παρά τη φαινομενική αποκέ-

ντρωση, το σύστημα παραμένει συγκεντρωτικό, καθότι στα Συμβούλια Δημοτικής 

και Μέσης Εκπαιδεύσεως, δεν υπήρχε εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών με εξαίρεση 

το Κ.Δ.Γ.Σ.Ε. (ό.π.: 237-238). 

Με τη σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 ιδρύεται το «Παιδα-

γωγικό Ινστιτούτο». Σύμφωνα με τους Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου (1994: 239), 

σκοπός της ίδρυσης του Π.Ι. ήταν η αποδυνάμωση ορισμένων γραφειοκρατικών ομά-

δων στο υπουργείο και ταυτοχρόνως η συσπείρωση των φιλελεύθερων διανοουμέ-

νων. Ο στόχος φάνηκε να είναι και πάλι η αποκέντρωση και η παροχή σχετικής αυτο-
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νομίας. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις της μεταρρύθμισης αυτής (1964), αφορούν 

στα εξής: Δωρεάν παιδεία, την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, από τα έξι 

στα εννέα έτη, την καθιέρωση της δημοτικής, ως αποκλειστικής γλώσσας στο δημο-

τικό, την επέκταση στα τρία έτη φοίτησης, από τα δύο, στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες 

καθώς και την ριζική αναμόρφωση του τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων φοιτητών 

στα ΑΕΙ της χώρας, καθιερώνοντας δύο Κατευθύνσεις, την Θεωρητική και την Πρα-

κτική. Μεταξύ των άλλων, ο στόχος είναι το Π.Ι. να λειτουργήσει ως όργανο για την 

υλοποίηση της νέας εκπαιδευτικής πολιτικής  και την επιμόρφωση των εκπαιδευτι-

κών. Δυστυχώς όμως αυτή η σπουδαία Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση ανεκόπη, βιαί-

ως, με την εγκαθίδρυση του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967. Έτσι 

παρεμποδίστηκε η προσπάθεια εκδημοκρατισμού και αναβάθμισης  της εκπαίδευσης 

και αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Μεταξύ των άλλων, καταργήθηκε 

και το «Παιδαγωγικό Ινστιτούτο». Το καθεστώς στην προσπάθειά του να ελέγχει 

πλήρως την δημόσια διοίκηση, επέβαλε ένα αυστηρά συγκεντρωτικό σύστημα διοί-

κησης, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης (Αναγκαστικός Νόμος 129). Κατά 

την τελευταία  χρονική περίοδο, το δικτατορικό καθεστώς προέβη σε μερικές φιλε-

λεύθερες επιλογές που σε κάποιο βαθμό προετοίμασαν το πεδίο για τις δημοκρατικό-

τερες αλλαγές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1976-1977 (Ανδρέου, 1999). 

 

3.2 Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

3.2.1 Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις από το 1974 έως το 2000 

Μετά την πτώση της δικτατορίας, αρχίζει μία αναγέννηση στο κράτος και τα 

όργανά του. Στην εκπαίδευση αποκορύφωμα αποτελεί η μεταρρύθμιση του 1976/77. 

Το 1975 ιδρύεται το ΚΕΜΕ, «Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης», 

με αρμοδιότητες αντίστοιχες του «Παιδαγωγικού Ινστιτούτου», του 1964. Για τη Δη-

μοτική εκπαίδευση, το διοικητικό δίκτυο αποτελείται από 240 εκπαιδευτικές Περιφέ-

ρειες με επικεφαλής τους Επιθεωρητές. Για τη Μέση εκπαίδευση γίνεται λόγος για 80 

Περιφέρειες, με αντίστοιχο αριθμό Επιθεωρητών. Αυτές οι Εκπαιδευτικές Περιφέρει-

ες υπάγονται σε 15 ανώτερες εκπαιδευτικές Περιφέρειες, με επικεφαλής τους Επό-

πτες (Εποπτικό δίκτυο). Οι Επιθεωρητές και οι Επόπτες είναι διοικητικοί και πειθαρ-

χικοί προϊστάμενοι όλων των εκπαιδευτικών και έχουν επίσης την ευθύνη της επι-

στημονικής καθοδήγησης. Σε κάθε περιφέρεια ιδρύονται τα «Περιφερειακά Υπηρεσι-

ακά Συμβούλια Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως», (Π.Υ.Σ.Δ.Ε και Π.Υ.Σ.Μ.Ε) 

αντιστοίχως. Σε κάθε ανώτερη περιφέρεια συστήνονται τα «Ανώτερα Περιφερειακά 
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Υπηρεσιακά Συμβούλια Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως» (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε και 

Α.Π.Υ.Σ.Μ.Ε.). Τέλος στο Υπουργείο συστήνονται τα «Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμ-

βούλια Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως», τα ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΜΕ, καθώς και τα 

«Ανώτερα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως» 

Α.Κ.Υ.Σ.Δ.Ε και Α.Κ.Υ.Σ.Μ.Ε. Κυρίαρχο αίτημα της εποχής ήταν η κατάργηση του 

θεσμού των Επιθεωρητών και η θεσμοθέτηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων 

(Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994: 244-245). 

Η μεταρρύθμιση του 1976/77, μέσα από μία σειρά νόμων και κανονιστικών 

διατάξεων και πράξεων που ακολούθησαν, δημιούργησε το εκπαιδευτικό ελληνικό 

σύστημα με την σημερινή του μορφή, διαμορφώνοντας το νομικό πλαίσιο της εκπαί-

δευσης. Οι εκλογές του Οκτωβρίου 1981 έφεραν στην εξουσία μία σοσιαλιστική κυ-

βέρνηση. Μία σειρά νόμων θεσπίστηκαν, καθώς και οι μεταρρυθμιστικές προσπάθει-

ες που ξεκίνησαν, άγγιξαν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επιφέροντας σημαντι-

κές αλλαγές και καινοτομίες για την εποχή. Στα πλαίσια των αλλαγών αυτών, με τον 

Ν.1304/1982 καταργήθηκαν οι θέσεις των Επιθεωρητών και Εποπτών Δημοτικής και 

Μέσης Εκπαίδευσης. Με τον ίδιο νόμο καθιερώνεται ο θεσμός του Σχολικού Συμ-

βούλου και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, ιδρύονται Γραφεία και Διευθύνσεις Εκ-

παίδευσης σε επίπεδο νομού και αρχίζει η σύνταξη νέων Αναλυτικών Προγραμμά-

των, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ό.π.: 245). 

Συγγράφονται και εκδίδονται νέα και περισσότερα  σχολικά εγχειρίδια για τους μα-

θητές, και, για πρώτη φορά, εκδίδονται και βιβλία του δασκάλου και του καθηγητή. 

Βαθιά τομή στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της χώρας μας, αποτέλεσε η ψήφιση 

του Ν.1566/1985, ο οποίος χαρακτηρίστηκε νόμος-πλαίσιο, για την «δομή και λει-

τουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Ο νόμος αυτός στο-

χεύει, σύμφωνα με την Υφαντή (2011β: 739), στην συνολική αναδιοργάνωση της 

διοίκησης και της εποπτείας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κα-

θώς και στον εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. Παραχωρούνται ε-

ξουσίες σε περιφερειακές και τοπικές δομές του συστήματος (Παπακωνσταντίνου, 

2012: 33). Η διάρθρωση της εκπαίδευσης στηρίχθηκε στη διοικητική διαίρεση της 

χώρας, ακολουθώντας το σχήμα: 

 Υπουργείο 

 Νομαρχίες, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

 Επαρχίες, Γραφεία Εκπαίδευσης 
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 Σχολική μονάδα 

Το Υπουργείο, ως Κεντρική Υπηρεσία, βρίσκεται στην κορυφή της πυραμί-

δας. Σε επίπεδο νομού και στην πρωτεύουσα κάθε νομού, βρίσκεται η Διεύθυνση Π.Ε 

και Δ.Ε., αλλά και Γραφεία Εκπαίδευσης, ακόμη και σε επαρχιακές πόλεις, ενώ η βά-

ση της πυραμίδας είναι η σχολική μονάδα. Παρουσιάζοντας τάσεις αποκέντρωσης 

και αποσυγκέντρωσης, προς την κατεύθυνση της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως 

στην διαχείριση των πόρων, με την μεταβίβαση κονδυλίων, μέσω των νομαρχιακών 

συμβουλίων στην τοπική αυτοδιοίκηση και την διαχείριση αυτών από την σχολική 

επιτροπή. Με τον ίδιο νόμο θεσμοθετούνται τα υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβού-

λια, και τα Γνωμοδοτικά Συμβούλια (άρθρα 21 και 22). 

Σε όλα τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια που συγκροτούνται, συμ-

μετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών. 

Από την άλλη μεριά, σε επίπεδο σχολικής μονάδας θεσμοθετούνται δύο όργανα. Το 

ένα είναι το Σχολικό Συμβούλιο που στοχεύει στην ομαλή λειτουργία του σχολείου 

και στην καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους (εκπαιδευ-

τικούς, γονείς, μαθητές). Το δεύτερο είναι η Σχολική Επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται 

τα οικονομικά των σχολικών μονάδων. Από την άλλη μεριά, τα Υπηρεσιακά Συμ-

βούλια οργανώθηκαν σε δύο επίπεδα. Σε Νομαρχιακό επίπεδο υπήρχαν τα «Περιφε-

ρειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 

τα Π.Υ.Σ.Π.Ε και  Π.Υ.Σ.Δ.Ε, αντιστοίχως. Σε Εθνικό επίπεδο, τα: «Κεντρικά Υπη-

ρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Κ.Υ.Σ.Π.Ε 

και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε, αντιστοίχως (Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου, 1994). Επίσης, κα-

ταργήθηκε το Κ.Ε.Μ.Ε και στη θέση του ιδρύθηκε - καλύτερα επανιδρύθηκε - το 

«Παιδαγωγικό Ινστιτούτο», το οποίο όμως δεν κατάφερε να χαράξει ουσιώδη εκπαι-

δευτική πολιτική, διότι ήταν άμεσα συνδεδεμένο με το Υπουργείο Παιδείας. 

Η συγκεκριμένη διάρθρωση, που προαναφέραμε,  ισχύει μέχρι σήμερα, με 

κάποιες εξαιρέσεις. Ο ρόλος των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαί-

δευσης ήταν συντονιστικός, ως προς την εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παι-

δείας , ενώ ελάχιστα ανέπτυξαν αυτόνομες πολιτικές, ανάλογα με τις ανάγκες της το-

πικής κοινωνίας. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, στα οποία συμμετέχουν και αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, 

αναλώνονται στην διεκπεραίωση κυρίως γραφειοκρατικών ζητημάτων, όπως αξιολό-

γηση και τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων, τοποθέτηση αποσπασθέντων ή 
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μετατιθέμενων εκπαιδευτικών ή εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων του εκπαιδευτικού 

προσωπικού (Υφαντή, 2011β: 740). 

Το 1990 αλλάζει η διακυβέρνηση της χώρας και την εξουσία αναλαμβάνει μία 

συντηρητική κυβέρνηση και καθώς είθισται, κάθε κυβέρνηση να υιοθετεί και μία με-

ταρρύθμιση στον τομέα της εκπαίδευσης, μία νέα μεταρρυθμιστική προσπάθεια ξεκι-

νά. Θεσμοθετούνται οι Ν.1966/1991 και Ν.2043/1992, ενώ με το Π.Δ.45/1993 γίνεται 

μία προσπάθεια μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το υπουργείο παιδείας σε περιφερεια-

κές υπηρεσίες, χωρίς όμως τελικά αυτοί οι περιφερειακοί φορείς να μπορέσουν να 

εφαρμόσουν εκπαιδευτική πολιτική. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για αποσυγκέ-

ντρωση αρμοδιοτήτων και όχι για αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Το 1996 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ), 

συντάσσει έκθεση για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, διατυπώνοντας προτάσεις για 

την διαχείριση των σχολείων, την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης  σε θέματα 

εκπαίδευσης, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών καθώς και την αυτονομία των πα-

νεπιστημίων. Στην μεταρρύθμιση του 1997/98 γίνεται λόγος για σύνδεση του σχολεί-

ου με την αγορά εργασίας, για την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, μέσα από μία 

προσπάθεια αποκέντρωσης. Ο Ν.2525/1997 κάνει λόγο για αξιολόγηση του εκπαι-

δευτικού έργου, μέσω της αποτίμησης αυτού και της υλοποίησης των σκοπών και των 

στόχων, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, δημιουργούνται τα Ολοήμερα 

σχολεία, εισάγεται η ενισχυτική διδασκαλία, αναβαθμίζεται η λειτουργία του Σχολι-

κού και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), η οποία και αποτελεί το μόνο 

βήμα προς την αποκέντρωση, με την ίδρυση «Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσα-

νατολισμού», (ΚΕ.ΣΥ.Π), καθώς και των Γραφείων Σ.Ε.Π. Τα όργανα αυτά όμως ε-

λέγχονται και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας. 

 

3.2.2 Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις από το 2000 και μετέπειτα 

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τον νόμο 2817/2000  θεσμοθετήθηκε, 

όπως αυτό σημειώνεται στο άρθρο 14, μία νέα πρόσθετη βαθμίδα περιφερειακής 

διοίκησης στην εκπαίδευση, η ενιαία «Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», 13 συνολικά σε όλη την χώρα. Ενώ με την υπουργι-

κή απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ.1 (ΦΕΚ1340 τ. β΄ / 16-10-2002) που αφορά στα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των περιφερειακών διευθυντών, των διευθυντών και 

υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και του συλλόγου διδασκόντων γίνεται ανα-
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φορά στις δυνατότητες των αποκεντρωμένων φορέων της διοίκησης και παράλληλα 

καταβάλλεται μία προσπάθεια ενδυνάμωσης της πεποίθησης ότι επιδιώκεται και 

προάγεται η αποκέντρωση. 

Το 2002 ψηφίστηκε ο νόμος 2986/2002 σχετικά με την οργάνωση των περι-

φερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την αξιο-

λόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 

24/τ.Α΄/13-2-2002). Μέσα από τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που προάγει ο συ-

γκεκριμένος νόμος, στόχος ήταν να μπορέσει η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις προ-

κλήσεις, όπως αυτές καθορίζονται από τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές εξελίξεις. Στον 

συγκεκριμένο νόμο επισημαίνεται πως οι περιφερειακές υπηρεσίες, τόσο της πρωτο-

βάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει να αποτελούν αποκε-

ντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ενώ παράλληλα καθορίζονται η ορ-

γανωτική δομή και οι αρμοδιότητες, στις οποίες θα κληθούν να ανταποκριθούν οι πε-

ριφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, των προϊσταμένων διευθύνσεων,, των περιφε-

ρειακών υπηρεσιών, των διευθυντών και των υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες, 

αλλά και του συλλόγου διδασκόντων. 

Μία άλλη σημαντική παράμετρος που σημειώνεται αφορά στην πρόβλεψη του 

τρόπου με τον οποίο γίνεται η επιλογή των διευθυντών, με βάση αξιολογικά κριτήρια 

αλλά και διαφανείς διαδικασίες, με απώτερο σκοπό την ορθότερη  επιλογή εκπαιδευ-

τικών στελεχών. Στα πλαίσια της αποκέντρωσης και της αυτονομίας των σχολικών 

μονάδων, τίθεται και το ζήτημα της αποκέντρωσης του συστήματος επιλογής των 

προϊσταμένων των γραφείων εκπαίδευσης, το οποίο πλέον υπάγεται στην αρμοδιότη-

τα των ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων, ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ. 

Μέσα από τις διατάξεις του Ν.2986/2002 η ελληνική πολιτική ηγεσία αποπει-

ράθηκε να θεσμοθετήσει ένα πιο ήπιο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, σε 

σύγκριση με την προηγούμενη μεταρρύθμιση που είχε πραγματοποιηθεί με την ψήφι-

ση του νόμου 2525/1997. Το νέο σύστημα αξιολόγησης εισάγει την αποσύνδεση της 

διαδικασίας της αξιολόγησης από τις βαθμολογικές και μισθολογικές εξελίξεις θέτο-

ντας ένα σύστημα δεικτών και κριτηρίων σχολικής ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δημοσιοποίησε έναν οδηγό αποτίμησης και σχεδιασμού του 

εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθ-

μια εκπαίδευση μέσα στον οποίο πρότεινε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου να 

στηρίζεται σε 17 δείκτες αξιολόγησης η οποία αποβλέπουν στο να αποτυπώσουν και 
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να μετατρέψουν κρίσιμα ποσοτικά μεγέθη σε ποιοτικές λειτουργίες της σχολικής μο-

νάδας (Μενδώνης, Μαριόλης & Γαλάνης, 2002: 197). 

Στα θετικά σημεία του νόμου περιλαμβάνεται το ζήτημα της επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών και η ανάπτυξη της συνεργασίας με το ΚΕΕ ( Κέντρο Επιμόρφω-

σης Εκπαιδευτικών) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε μία προσπάθεια υποστήριξης 

του εκπαιδευτικού έργου. Από την άλλη μεριά όσον αφορά στις διαδικασίες αξιολό-

γησης δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις καθώς η αξιολόγηση του εκπαιδευ-

τικού από το σχολικό σύμβουλο και τον διευθυντή παρέμεινε ίδια, ενώ μεταφέρθηκαν 

αρμοδιότητες στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο ΚΕΕ με την προϋπόθεση ότι αυτά 

θα λειτουργήσουν ως ουδέτερα θεσμικά όργανα. Στην πραγματικότητα δημιουργήθη-

κε μία αξιολογική πυραμίδα στην οποία ο κάθε εκπαιδευτικός αξιολογείται από τον 

ανώτερο του ενώ δεν εντοπίζεται καμία προσπάθεια μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και 

εξουσιών στα τοπικά επίπεδα όπως είναι οι σχολικές μονάδες και ο σύλλογος διδα-

σκόντων. Κατά συνέπεια συνεχίζει να διατηρείται ένα αυστηρά ιεραρχικός και  γρα-

φειοκρατικός χαρακτήρας ως προς τη δομή και την οργάνωση της ελληνικής εκπαί-

δευσης εφόσον διατηρείται ο έλεγχος από την μεριά της κεντρικής διοίκησης. Οι θε-

σμικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στο νόμο του 2986/2002 σχετικά με τη διαδι-

κασία της αξιολόγησης δημιούργησαν ένα ασφυκτικό κλίμα και πλαίσιο για τους εκ-

παιδευτικούς καθώς διατηρήθηκε η αξιολόγηση των κατώτερων από τους ανωτέρους 

ενώ παράλληλα με τις ρυθμίσεις αυτές ελλοχεύει ο κίνδυνος κατηγοριοποίησης των 

σχολικών μονάδων και δημιουργίας ενός κλίματος ανταγωνισμού καθώς η αξιολόγη-

ση των εκπαιδευτικών θα οδηγούσε στη χειραγώγηση τους. Αυτό θα έχει σαν αποτέ-

λεσμα ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και στη μετατροπή της αξιολόγησης μιας 

διαδικασίας με γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά σε ελεγκτή επιδόσεων καθώς συνεχί-

ζει να είναι εξωτερική, ιεραρχική, ελεγκτική, ατομοκεντρική και γραφειοκρατική 

(Ξωχέλλης, 2005: 145-146). 

Με τον Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ71/τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευ-

τικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 

διατάξεις»  και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 32 γίνεται αναφορά στο προγραμματι-

σμό και την αξιολόγηση της δράσης τόσο των σχολικών μονάδων όσο και των εκπαι-

δευτικών. Γιατί από την πρώτη παράγραφο του νόμου μέχρι και την πέμπτη γίνεται 

αναφορά σε τρία βασικά σημεία τα οποία αφορούν την κατάρτιση προγράμματος 

δράσης από τις σχολικές μονάδες έως τα τέλη Σεπτεμβρίου το οποίο θα πρέπει να πε-

ριλαμβάνει ξεκάθαρα και με σαφήνεια τους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτει η εκά-
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στοτε σχολική μονάδα. Το δεύτερο σημείο αφορά στη σύνταξη έκθεσης από τη μεριά 

της κάθε σχολικής μονάδας με την ολοκλήρωση του σχολικού έτους. Στη συγκεκρι-

μένη έκθεση θα πρέπει να αξιολογείται η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό 

της, να επισημαίνεται αν και σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του 

προγράμματος δράσης που διαμορφώθηκε με την έναρξη του σχολικού έτους καθώς 

επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις επιτυχίες, τις αδυναμί-

ες αλλά και τα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το σχολείο διατυπώνοντας 

παράλληλα προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να αποβλέπουν στην υλοποίηση βελτιωτι-

κών παρεμβάσεων. Το τρίτο στοιχείο σχετίζεται με τη γνωστοποίηση και τη δημοσί-

ευση του προγράμματος δράσης αλλά και τις εκθέσεις αξιολόγησης. 

Το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας που εισήχθη με το νό-

μο 3848/2010 αποσαφηνίζεται ακόμα περισσότερο στην εγκύκλιο 37100/Γ1/31-3-

2010 που εκδόθηκε προσδιορίζοντας τους πέντε τομείς στους οποίους θα πρέπει να 

αξιολογηθεί η σχολική μονάδα και οι οποίοι είναι: τα μέσα και οι πόροι, η διοίκηση 

του σχολείου, το κλίμα και οι σχέσεις που επικρατούν εντός του σχολικού περιβάλ-

λοντος, οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Είναι ση-

μαντικό, ωστόσο, να επισημανθεί ότι η κάθε σχολική μονάδα δεν μπορεί να αξιολο-

γηθεί και στους πέντε αυτούς τομείς που σημειώθηκαν παραπάνω καθώς παρατηρού-

νται σημαντικές ανεπάρκειες-αποκλίσεις στις διαδικασίες εφαρμογής της αξιολόγη-

σης. Στις περιπτώσεις των σχολικών μονάδων στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορούν να 

διαμορφωθούν σχέδια δράσης για δύο τομείς ενώ παράλληλα το σχολείο μπορεί να 

αναλάβει τη διαδικασία παράλληλης εργασίας διαφορετικών ομάδων (Μαρκόπουλος 

& Λουριδάς, 2010: 34). 

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο παρατηρείται στον παραπάνω νόμο και την εγκύ-

κλιο του 2010 είναι το γεγονός ότι καθίσταται εμφανής ο διαφορετικός χαρακτήρας 

της διαδικασίας ενώ παράλληλα επισημαίνεται η ανάγκη χάραξης μιας εσωτερικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι γίνεται αναφορά σε ζητήματα αυτονο-

μίας των σχολικών μονάδων και αποκέντρωσης δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ότι ο 

συγκεκριμένος νόμος περιλαμβάνει αρκετά ασαφή σημεία τα οποία είναι  συνυφα-

σμένα με τη διαδικασία και το μηχανισμό αξιολόγησης. Εξίσου προβληματική φαίνε-

ται να είναι και η έλλειψη αποσαφήνισης των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδι-

κασίας της  αξιολόγησης (ό.π.: 32). 

Παράλληλα από τη μεριά του Υπουργείου για το νέο σχολείο αναδεικνύεται 

πως ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στη σχολική 
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μονάδα σε μία προσπάθεια αναβάθμισης και παροχής ποιοτικών εκπαιδευτικών υπη-

ρεσιών θέτοντας στο επίκεντρο τον μαθητή. Ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού με βάση 

τις εξαγγελίες του Υπουργείου μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ισχυροποίηση των 

πρωτοβουλιών αυτενέργειας και της παροχής κινήτρων καινοτομίας. Κατά αυτό τον 

τρόπο οι σύγχρονες σχολικές μονάδες στην Ελληνική πραγματικότητα θα καταστούν 

σχολεία τα οποία είναι ανοιχτά στην κοινωνία και στα οποία θα είναι ουσιαστικός ο 

ρόλος που διαδραματίζουν σε θεσμικό επίπεδο το σύνολο των μελών του εκπαιδευτι-

κού οργανισμού αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση (ΥΠΕΠΘ, 2010: 6). Σε αυτό το 

πλαίσιο σε επίπεδο διοίκησης προτάθηκε μία πιο ευέλικτη δομή η οποία απέβλεπε 

στη σύνθεση και την ανάδειξη όλων των παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και διοικητι-

κών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα προτάθηκε η δημιουργία μιας 

ενότητας σχολείων με υποστήριξη και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, η μεταφορά 

των αρμοδιοτήτων στη σχολική μονάδα ή στην ομάδα σχολείων αλλά και ο περιορι-

σμός των επιπέδων της διοίκησης στο ακόλουθα: 1) Σχολική μονάδα, 2) Διεύθυνση 

της εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, 3) Περιφερειακή Διεύθυνση εκ-

παίδευσης και 4) Κεντρική υπηρεσία- υπουργείο με επιτελικό, σχεδιαστικό αλλά και 

εποπτικό ρόλο. 

Με βάση το προεδρικό διάταγμα 152/2013 αναδεικνύεται η σημασία και ο 

ρόλος της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σε μία προσπάθεια βελτίωσης της ποιότη-

τας του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

επιδιώκεται η ολοκληρωμένη αποτύπωση των στοιχείων που απορρέουν από την αξι-

ολόγηση της σχολικής μονάδας αλλά και του συνόλου του εκπαιδευτικού συστήμα-

τος. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 152/2013 η αξιολόγηση θα πρέπει να απο-

βλέπει στην ανάπτυξη της ποιότητας των δομών, των λειτουργιών και των αποτελε-

σμάτων του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου ενώ παράλληλα μέσα από την ε-

φαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης καθίσταται εφικτή η διάχυση των βέλτιστων πρα-

κτικών στις σχολικές μονάδες, ως βασικός συντελεστής για την υποστήριξη των εκ-

παιδευτικών, και για την συνέχεια της επιστημονική και επαγγελματικής ανάπτυξης 

εντός του πλαισίου της δια βίου μάθησης. Στα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

διασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση διοικητικών και υπηρεσιακών διαδι-

κασιών που απαιτεί η λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Με την έκδοση της εγκυκλίου 190089/Γ1/10-12-2013 με θέμα «Εφαρμογή 

του θεσμού της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας κατά το 

σχολικό έτος 2013-2014- Διαδικασίες» δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις για την ε-
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φαρμογή της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων μέσα από την εφαρμογή παι-

δαγωγικών διαδικασιών που αναπτύσσουν οι ομάδες εργασίας και ο σύλλογος διδα-

σκόντων μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας, συνεκτίμησης και συναπόφασης του συνό-

λου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ένα σχολείο. Η αυτοαξιολόγηση, δηλαδή, 

εκλαμβάνεται ως μία παιδαγωγική διαδικασία η οποία μπορεί να επιτευχθεί με απο-

τελεσματικό τρόπο μέσα από τη συγκρότηση ομάδων εργασίας όπως αυτό ορίζεται 

στο άρθρο 11 (παρ. ΣΤ΄ του Ν. 1566/85, ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄). Μία άλλη ση-

μαντική παράμετρος που θα πρέπει να επισημανθεί αφορά στο γεγονός ότι ο σχεδια-

σμός της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας αναγνωρίζεται ως μία δυναμική και 

ζωντανή διαδικασία η οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την Οργάνωση και Διοί-

κηση της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής έχει τη γενική ευθύνη για το συντονισμό 

ενώ επισημαίνεται ότι η ενεργός συμμετοχή του συνόλου των εκπαιδευτικών σε κάθε 

στάδιο, δηλαδή στο σχεδιασμό, και στη συλλογική λήψη αποφάσεων σε συνδυασμό 

με την ανάπτυξη σχέσεων ισοτιμίας και συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών του εκ-

παιδευτικού οργανισμού ενδυναμώνουν το βαθμό αποδοχής, την εγκυρότητα αλλά 

και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας (ΥΠΕΠΘ, 2012: 7). 

Με βάση τα δεδομένα τα οποία παρέχονται στο νόμο του 3848/2010 σχετικά 

με την αξιολόγηση μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι επιχειρούνται πιο συστηματικές 

προσπάθειες για εφαρμογή της αξιολόγησης ενώ γίνεται μία προσπάθεια αξιοποίησης 

των εργαλείων αξιολόγησης ώστε οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευ-

τικοί που υπηρετούν σε αυτές αλλά και τα στελέχη της εκπαίδευσης να αναδείξουν τα 

δυνατά και τα αδύνατα σημεία που διέπουν τον εκάστοτε εκπαιδευτικό οργανισμό 

προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουν σε βελτιώσεις ως προς τον τρόπο λει-

τουργίας των οργανισμών. Στα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί πως η κάθε σχολι-

κή μονάδα μπορεί να λειτουργήσει και να κινηθεί πιο ευέλικτα σε σύγκριση με το 

παρελθόν,  αμβλύνοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους περιορισμούς που τίθενται 

από τη μεριά της κεντρικής εξουσίας όσον αφορά παραμέτρους διοίκησης της σχολι-

κής μονάδας. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται  μέσα από την εφαρμογή της αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου και των σχολικών μονάδων η ενδυνάμωση της αυτονομίας 

αλλά και η διαμόρφωση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής των σχολικών μο-

νάδων ώστε να μπορέσει το κάθε σχολείο να μετατραπεί σε  ένα σύγχρονο και δημο-

κρατικό εκπαιδευτικό οργανισμό ο οποίος οργανισμός είναι ανοιχτός στην κοινωνία 

(Μαρκόπουλος & Λουριδάς, 2010: 34) 
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3.3 Από τον συγκεντρωτισμό στην αποκέντρωση 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που παρέχονται 

από το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να γίνει μία κριτική επεξεργασία κατά πόσο οι 

ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο  απέβλεπαν στην αποκέντρωση 

και την αυτονομία αλλά και το κατά πόσο οι προθέσεις της πολιτείας μεταφράστηκαν 

σε πράξη. Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει σε ένα πρώτο επίπεδο να παρατηρηθεί ότι οι 

πρώτες προσπάθειες που καταβλήθηκαν για αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστή-

ματος ξεκίνησαν με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νόμο 1566/1985 σχετικά 

με τη δομή και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης. Στο συγκεκριμένο νόμο έγινε μία προσπάθεια αποκέντρωσης μέσα από την ανά-

θεση αρμοδιοτήτων στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκηση. Ένα δεύτερο στοιχείο το 

οποίο επιδιώκει να προωθήσει την αποκέντρωση ήταν τη διασφάλιση του δικαιώμα-

τος στους εκπαιδευτικούς να μπορούν να εκλεγούν τα όργανα εκπροσώπησης τους σε 

επίπεδο οργάνων διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος σε τοπικό επίπεδο. 

Με άλλα λόγια, με βάση τα δεδομένα του συγκεκριμένου νόμου εισάγεται ο 

δημοκρατικός προγραμματισμός ο οποίος συνδέεται με τη στοχοθεσία σχετικά με την 

αυτοδύναμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην ελληνική πραγματικότητα. 

Όσον αφορά το πώς τελικά μετουσιώθηκε σε πράξη ο νόμος θα πρέπει να παρατηρη-

θεί πως θεσμοθετήθηκαν όργανα, όπως είναι για παράδειγμα η σχολική επιτροπή και 

το σχολικό  συμβούλιο, η δημοτική επιτροπή παιδείας, η νομαρχιακή επιτροπή και το 

εθνικό συμβούλιο παιδείας μέσα από τη συμμετοχή εκπρόσωπου των εκπαιδευτικών 

αλλά και των κοινωνικών συλλογικών φορέων. Ωστόσο, η λειτουργία των οργάνων 

που θεσμοθετήθηκαν είτε  δεν ολοκληρώθηκε όπως για παράδειγμα δεν δημιουργή-

θηκαν σχολικές επιτροπές σε όλες τις σχολικές μονάδες είτε περιορίστηκε η λειτουρ-

γία τους σε κάποιες μόνο βασικές διαχειριστικές αρμοδιότητες (Ανδρέου, 1996). 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από το θεσμικό πλαίσιο μία σημα-

ντική προσπάθεια πραγματοποιήθηκε με το νόμο 2525/1997 στον οποίο το Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών με κάποιες αρκετά σημαντικές τροποποιήσεις, αλ-

λαγές και βελτιώσεις και μετατράπηκε σε διαθεματικό. Μεταξύ των αλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν καθιερώθηκε η εφαρμογή του προγράμματος της ευέλικτης ζώ-

νης με απώτερο σκοπό να αυξηθεί η παιδαγωγική αυτονομία των εκπαιδευτικών και 

παράλληλα να προωθηθεί η συλλογική προσπάθεια (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003: 

620). Οι απόπειρες αυτές, όπως διαγράφεται από το θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές στο πλαίσιο της αποκέντρωσης και 
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της αυτονομίας των σχολικών μονάδων καθώς δεν υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών στην ελληνική πραγματικότητα σε επίπεδο διαμόρφωσης των α-

ναλυτικών προγραμμάτων. 

Με άλλα λόγια, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αποσπασματικές οι 

προσπάθειες μετάβασης από το συγκεντρωτισμό στην αποκέντρωση διότι για παρά-

δειγμα σε επίπεδο προγράμματος σπουδών όλα τα στοιχεία καθορίζονται σε κεντρικό 

επίπεδο γεγονός που σημαίνει ότι καθίσταται σχεδόν ανύπαρκτη η σχολική αυτονο-

μία (Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη, 2008: 57). Αν και με την καθιέρωση της ευέλι-

κτης ζώνης θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι δόθηκε μία πρώτη ευκαιρία στους εκπαι-

δευτικούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε μία κατεύθυνση παρέμβασης στο πλαίσιο 

αλλά και στο πρόγραμμα του αναλυτικού προγράμματος, στην πράξη δεν αξιοποιή-

θηκε η ευκαιρία αυτήν καθώς προϋπέθετε να συνοδευτεί από τον ανάλογο διοικητικό 

εκσυγχρονισμό και την απαραίτητη χρηματοδότηση, στοιχείο το οποίο δεν συντελέ-

στηκε. Στα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του καινοτόμου προ-

γράμματος της ευέλικτης ζώνης δεν σχετιζόταν με την αναδιάρθρωση των σχολικών 

αναλυτικών προγραμμάτων αλλά ούτε απέβλεπε στην πλήρη απελευθέρωση των α-

ναλυτικών προγραμμάτων από τον κεντρικό έλεγχο της σχεδιασμό (Υφαντή & Βο-

ζαΐτης, 2005: 40). 

Με την υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ.1 (ΦΕΚ1340 τ. β΄ / 16-

10-2002) διαφαίνεται με ανάγλυφο τρόπο και ιδιαίτερα η πρόθεση από τη μεριά της 

πολιτείας σχετικά με τα ζητήματα της αποκέντρωσης και της αυτονομίας των σχολι-

κών μονάδων. Χαρακτηριστικά επισημαίνεται ότι επιδιώκεται η εκπαιδευτική πολιτι-

κή να διαμορφώνεται σε κεντρικό επίπεδο αλλά η εφαρμογή της εκπαιδευτικής αυτής 

πολιτικής θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα περιφερειακά όργανα προκειμένου να 

καταστεί εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπιση της συνθετότητας των εκπαιδευτι-

κών προβλημάτων που συνεχώς αυξάνεται λόγω των ιδιαιτεροτήτων που διαμορφώ-

νονται κάτω από την επίδραση των τοπικών συνθηκών. Παρά την πρόθεση της πολι-

τείας να προωθήσει την αποκέντρωση, η πράξη απέδειξε πως κάτι τέτοιο δεν επιτεύ-

χθηκε αλλά αντίθετα δεν υπήρξε καμία ουσιαστική μεταφορά αποφασιστικών αρμο-

διοτήτων στα αντίστοιχα περιφερειακά όργανα. 

Με βάση τα στοιχεία τα οποία παρέχονται για το Νέο Σχολείο (ΥΠΕΠΘ, 

2010: 6) σύμφωνα με τα οποία σε επίπεδο διοίκησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη 

διαμόρφωση μιας ευέλικτης δομής ώστε να μεταφερθούν όσο γίνεται περισσότερες 

αρμοδιότητες στην σχολική μονάδα, η νέα διοικητική δομή που προτάθηκε καθιστά 
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εμφανή την πρόθεση από την μεριά της πολιτείας να αποκτήσει το Υπουργείο έναν 

επιτελικό, εποπτικό και σχεδιαστικό ρόλο ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή 

αποκέντρωση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. Η δομή αυτή που προτάθηκε συνιστά 

ενδυνάμωση στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για αύξηση της αυτονομίας των 

εκπαιδευτικών οργανισμών διασφαλίζοντας παράλληλα της απαιτούμενες προϋποθέ-

σεις για την αξιοποίηση της αυτονομίας αυτής από τη μεριά των σχολικών μονάδων 

(ΥΠΕΠΘ, 2010: 6). Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υπάρχει η δυνατότητα να 

λειτουργήσει ο σύλλογος διδασκόντων ως το βασικό όργανο που μπορεί να  προ-

γραμματίζει, να σχεδιάζει, να αξιολογεί, να καινοτομεί, να διαμορφώνει αλλά και να 

εκτελεί την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική προκειμένου να μπορέσει να ανταπο-

κριθεί αποτελεσματικά αλλά και με αυξημένη ευελιξία στις ανάγκες και τα χαρακτη-

ριστικά της τοπικής κοινωνίας εντός της οποίας δραστηριοποιείται (Μαυρογιώργος, 

2008: 121). 

 

3.4 Ζητήματα αυτονομίας σχολικών μονάδων στην ελληνική πραγματικότητα 

Το ζήτημα της αυτονομίας των σχολικών μονάδων με βάση τα στοιχεία που 

παρέχονται από τη διεθνή βιβλιογραφία παραπέμπει στην εσωτερική αναδιαμόρφωση 

των κανόνων και των πρακτικών με τον οποίο είναι οργανωμένη η σχολική κοινότη-

τα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Ένας από τους τρό-

πους παρέμβασης που δύναται να συμβάλει στην ενδυνάμωση της σχολικής αυτονο-

μίας σχετίζεται με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Σε αυτό το πλαίσιο 

στην ελληνική πραγματικότητα σχεδιάστηκε και τέθηκε σε πειραματική εφαρμογή, 

προαιρετικά κατά τα σχολικά έτη 2010-12, ενώ κανονικά εφαρμόστηκε στις σχολικές 

μονάδες της ελληνικής επικράτειας την περίοδο 2013-14 (Χαριλάου, 2016: 55-56). 

Πιο συγκεκριμένα, το Μάρτιο του 2010 το Υπουργείο Παιδείας στην προσπά-

θειά του να εισαγάγει πιλοτικά στην εκπαίδευση το θεσμό της αυτοαξιολόγησης των 

σχολικών μονάδων θεσμοθέτησε επίσημα την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Κάπου δύο χρόνια η εφαρμογή γενικεύτηκε στα σχολεία της ελληνικής επικράτειας. 

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση ή κάποιου είδους 

επιμόρφωση. Οι σχολικές μονάδες έλαβαν μόνο οδηγίες εφαρμογής από την επιστη-

μονική επιτροπή και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Το Δεκέμβριο του 2013, στο μέ-

σο δηλαδή, της σχολικής χρονιάς με νέα εγκύκλιο το Υπουργείο ζήτησε υποχρεωτικά 

από όλες τις σχολικές μονάδες να θέσουν σε εφαρμογή την αυτοαξιολόγηση (ό.π.). 
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Από τα δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί μέχρι αυτή τη στιγμή καθίσταται 

εμφανές πως η πιλοτική εφαρμογή της αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες που συμ-

μετείχαν προαιρετικά ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και διασφάλισε τη διαμόρφωση ενός 

θετικού κλίματος στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Από την άλλη μεριά, η γενικευμένη 

και υποχρεωτική εφαρμογή του θεσμού δεν κατάφερε να επιφέρει τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα, διότι το πρόγραμμα εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης δεν συνδέθηκε 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με την έμπρακτη αναδιοργάνωση του ελληνικού 

σχολείου και δεν κατάφερε να γενικεύσει τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας αυτοαξιο-

λόγησης (ό.π.). Από τα παραπάνω στοιχεία ένα πρώτο συμπέρασμα το οποίο εξάγεται 

σχετικά με τα ζητήματα αυτονομίας της σχολικής μονάδας είναι γεγονός ότι πραγμα-

τοποιούνται αποσπασματικές προσπάθειες οι οποίες λόγω του μη συστηματικού χα-

ρακτήρα εφαρμογής τους δεν καταφέρνουν να ενδυναμώσουν στο βαθμό που θα έ-

πρεπε τη σχολική αυτονομία. Στα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί ακόμα, πως η αυτο-

νομία η οποία δεν συνοδεύεται από την αξιολόγηση, δηλαδή όταν δεν συστηματοποι-

είται, όπως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα η αξιολόγηση των δράσεων 

που επιτελεί κάθε σχολική μονάδα για την επίτευξη των στόχων, ελλοχεύει ο κίνδυ-

νος του εκφυλισμού σε ένα σύνολο από πειραματισμούς οι οποίοι οδηγούν σε χαοτι-

κές καταστάσεις. Ταυτόχρονα όμως, ισχύει και το αντίστροφο με την έννοια ότι από 

μόνη της η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης δεν μπορεί παρά να επιφέρει μόνο περι-

ορισμένα αποτελέσματα από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτονομία στη σχολική μο-

νάδα (Φερεντίνος, 2016: 67). 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το γεγονός ότι 

αν ένα σχολικό εγχειρίδιο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά 

του μαθητικού δυναμικού ενός συγκεκριμένου σχολείου θα πρέπει να υπάρχει η δυ-

νατότητα επιλογής ή τροποποίησης του υπάρχοντος σχολικού εγχειριδίου. Επιπρό-

σθετα, εάν το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των μαθητών ενός σχολείου θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμο-

γής του αναλυτικού προγράμματος. Με άλλα λόγια, αν από την αυτοαξιολόγηση 

προκύπτει πως θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σε ποικίλους τομείς που σχετίζονται 

με τη λειτουργία του σχολείου τότε θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα πειραματικής 

εφαρμογής των παρεμβάσεων αυτών (ό.π.). 

Ο Γκαράς (2016: 95) αναφέρει σχετικά με την αυτονομία στην ελληνική 

πραγματικότητα πως μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-

ση, η μόνη τυπική αυτονομία που διέθεταν τα Λύκεια της ελληνικής επικράτειας σε 
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συνάρτηση με την επιλογή του διδακτικού αντικειμένου αφορούσε σε θέματα των 

πολιτιστικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής και 

αγωγής υγείας. Βέβαια και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύουν τόσο τα πολιτι-

στικά όσο και τα περιβαλλοντικά  προγράμματα καθώς και τα προγράμματα αγωγής 

υγείας στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Πρόκειται για μια προσπάθεια στο πλαίσιο 

και στο πρόγραμμα του αναλυτικού προγράμματος ανάληψης πρωτοβουλιών και πα-

ρεμβάσεων στην κατεύθυνση της αυτονομίας. 

Στη Δευτεροβάθμια το νομοθέτημα για το Νέο Λύκειο εισήγαγε το υποχρεω-

τικό μάθημα της ερευνητικής εργασίας στην Α΄ και Β΄ τάξη του Λυκείου. Κατά αυτό 

τον τρόπο ο διδάσκων καθηγητής πρότεινε ένα θέμα και ο Σύλλογος Διδασκόντων 

ενέκρινε το θέμα αυτό. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο επισημαίνεται αφορά στο γεγονός 

ότι η αυτονομία των σχολικών μονάδων σε σχέση με το ζήτημα των τροποποιήσεων 

και των προσαρμογών σε επίπεδο αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος, στην 

ελληνική πραγματικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο από τα Πρότυπα Πειραματικά 

Σχολεία τα οποία έχουν την δυνατότητα ίδρυσης ομίλων «Καινοτομίας και Αριστεί-

ας» (ό.π.). 

Η Μπίστα (2016: 106) από την δική της μεριά, επισημαίνει ότι καθοριστικό 

ρόλο στην ενδυνάμωση της σχολικής αυτονομίας στην ελληνική πραγματικότητα δι-

αδραματίζει το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της τοπικής κοινότητας στην ο-

ποία εντάσσεται η εκάστοτε σχολική μονάδα και στο οποίο θα πρέπει να δίνεται ι-

διαίτερη έμφαση. Πιο συγκεκριμένα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να εξειδικεύεται η  

επίσημη εκπαιδευτική πολιτική από την κάθε σχολική μονάδα λαμβάνοντας παράλ-

ληλα υπόψη τον κοινωνικό παράγοντα, τις στάσεις και τις αξίες των μελών της εκ-

παιδευτικής κοινότητας. Οι σχολικές μονάδες που καταφέρνουν να διαμορφώσουν τη 

δική τους εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, καταφέρνουν σημαντικά αποτελέσματα 

και βελτιώνουν τη λειτουργία τους (ό.π.). Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται από την 

Μπίστα (ό.π.) παραδείγματα σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

όπως αυτό του 1ου Γυμνασίου Ζεφυρίου το οποίο αποφάσισε να προβεί σε παρεμβά-

σεις που απέρρεαν από τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις ανάγκες του συγκεκριμένου 

σχολείου και της τοπικής κοινότητας διότι πρόκειται για μία σχολική μονάδα η οποία 

ανήκει σε ένα μειονεκτικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον το οποίο χαρακτη-

ρίζεται από έντονη σχολική διαρροή. Αυτό ισχύει και στα αντίστοιχα σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας , αλλά σε μικρότερο βαθμό. Οι παρεμβάσεις που  πραγματοποιήθηκαν 

ανέδειξαν πως αν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, 
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γονείς) εμπλακούν σε διαδικασίες κριτικής ανάλυσης των προβλημάτων και εν γένει 

ζητημάτων που τους απασχολούν με σκοπό την τροποποίηση, τότε θα καταφέρουν να 

χειραφετηθούν και να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στην παιδαγωγική διάσταση 

του σχολείου. Το δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται στο 1ο Γενικό Λύκειο Παπάγου το 

οποίο κατόρθωσε να διαμορφώσει ένα πλαίσιο εσωτερικής πολιτικής προκειμένου να 

πετύχει τη δική του σχετική αυτονομία (ό.π.: 107). 

Τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω επιβεβαιώνουν πως στην ελληνική 

πραγματικότητα οι προσπάθειες για ενδυνάμωση της σχολικής αυτονομίας χαρακτη-

ρίζονται από έντονη αποσπασματικότητα. Απαιτούνται να γίνουν ακόμα πολλά βήμα-

τα προς την κατεύθυνση αυτή. Συνοψίζοντας, στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπά-

θεια να διερευνηθούν οι απόψεις των σχολικών διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης σχετικά με την αποκέντρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, την αυ-

τονομία της σχολικής μονάδας και την δυνατότητα άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευ-

τικής πολιτική. 
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4ο Κεφάλαιο: Η έρευνα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η παρουσίαση του σκοπού των ερευνητικών ερω-

τημάτων καθώς και η περιγραφή της ερευνητικής πορείας και εν γένει η παρουσίαση 

της συνολικής πορείας της ερευνητικής διαδικασίας. Αναλύεται η μέθοδος που ακο-

λουθήθηκε, το δείγμα του πληθυσμού από το οποίο αντλήθηκαν τα δεδομένα, τα ερ-

γαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων, όπως επίσης και η δι-

αδικασία συλλογής τους. Αναλύονται επίσης ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας. 

 

4.1 Η ταυτότητα της έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2018 και 

απευθύνθηκε σε διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

της περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο πληθυσμός στόχος ήταν οι επιλεγμένοι, 

με θητεία από υπηρεσιακό συμβούλιο, διευθυντές τετραθεσίων και άνω σχολικών μο-

νάδων. Το σύνολο του προς εξέταση πληθυσμού ήταν 274, οι οποίοι κατανέμονται ως 

εξής: 92 στο νομό Λάρισας, 84 στο νομό Μαγνησίας, 54 στο νομό Τρικάλων και 44 

στο νομό  Καρδίτσας. Από την συγκεκριμένη έρευνα συγκεντρώθηκαν 120 ερωτημα-

τολόγια, γεγονός που αντιστοιχεί σε οριακό σφάλμα 6,72%. Τα στοιχεία συγκεντρώ-

θηκαν ηλεκτρονικά με χρήση της δωρεάν υπηρεσίας Google Forms, η οποία επιτρέπει 

την συμπλήρωση ερωτηματολογίων on line και την ευκολότερη επεξεργασία τους με 

χρήση αρχικά υπολογιστικών φύλλων και στατιστικών πακέτων στη συνέχεια. Η στα-

τιστική επεξεργασία έγινε με την χρήση των στατιστικών πακέτων spss23 και 

minitab18. 

 

4.2 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας  είναι η διερεύνηση των απόψεων των σχο-

λικών διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την αυτονομία της σχο-

λικής μονάδας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι τα ακόλουθα και αποτε-

λούν τους επιμέρους στόχους. 

 Θεωρούν οι Διευθυντές σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ότι το ελ-

ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι επαρκώς αποκεντρωμένο; 

 Θεωρούν ότι η αποκέντρωση θα διευκολύνει το διευθυντικό τους έργο; 
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 Γνωρίζουν οι Διευθυντές τα επίπεδα σχολικής αυτονομίας που διαθέτουν ε-

ντός των ορίων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου; 

 Θεωρούν ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο τους αφήνει ικανοποιητικά περι-

θώρια διοικητικής, παιδαγωγικής και οικονομικής αυτονομίας; 

 Επιθυμούν να τους δοθεί περισσότερη διοικητική, παιδαγωγική και οικονομι-

κή αυτονομία στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος; 

 Συσχετίζουν την ενδυνάμωση της αποκέντρωσης και την αυτονομία της σχο-

λικής μονάδας με την διεύρυνση των περιθωρίων άσκησης « εσωτερικής » 

εκπαιδευτικής πολιτικής; 

 Κάνουν χρήση της παρεχόμενης από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δυνατό-

τητας άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής; 

 Επιθυμούν διεύρυνση της δυνατότητας άσκησης της «εσωτερικής» εκπαιδευ-

τικής πολιτικής; 

 Διαφοροποιούνται οι απαντήσεις των σχολικών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, την αυτο-

νομία και την « εσωτερική » εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής μονάδας α-

νάλογα με το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας στην δημόσια εκπαίδευ-

ση, τα χρόνια υπηρεσίας σε διευθυντική θέση, τις σπουδές και το μέγεθος της 

σχολικής μονάδας; 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε επιμέρους θεματικούς άξονες 

που αφορούσαν: 

 Την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος 

 Την διοικητική αυτονομία 

 Την παιδαγωγική αυτονομία 

 Την οικονομική αυτονομία 

 Την « εσωτερική » εκπαιδευτική πολιτική 

 

4.3 Μεθοδολογική προσέγγιση 

Για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε η 

ποσοτική μέθοδος. Οι επιστημονικές έρευνες ταξινομούνται συνήθως σε δύο κατηγο-

ρίες τις ποσοτικές και τις ποιοτικές έρευνες, ανάλογα με τον τρόπο συλλογής, επεξερ-

γασίας και παρουσίασης των δεδομένων. Ο ερευνητής πρέπει να επιλέξει την κατάλ-

ληλη μέθοδο και τεχνική προκειμένου να συλλέξει δεδομένα, τα οποία θα καταγρά-
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ψει και θα κωδικοποιήσει. Στην ποσοτική έρευνα τα δεδομένα εκφράζονται με αριθ-

μούς. Η ποσοτική έρευνα συμβάλλει στον έλεγχο της θεωρίας, σε αντίθεση με την 

ποιοτική έρευνα που συμβάλλει στην δημιουργία της θεωρίας (Cassel & Symon, 

1994: 3-4). Τα δεδομένα στην ποσοτική έρευνα συγκεντρώνονται μέσω ερωτηματο-

λογίων, διεξαγωγής ερευνών ή με την ανάλυση στοιχείων που υπάρχουν από προη-

γούμενες έρευνες. Τα αριθμητικά στοιχεία συγκεντρώνονται από ένα δείγμα και στη 

συνέχεια συνοψίζονται σε πίνακες και σχεδιαγράμματα, πραγματοποιείται στατιστική 

ανάλυση ώστε να εξαχθούν ένα ή περισσότερα συμπεράσματα. Ο ερευνητής έχει την 

δυνατότητα να προσεγγίσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυξάνοντας με τον τρόπο 

αυτό την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της μέτρησης των αποτελεσμάτων. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν, κωδικοποιήθηκαν 

ώστε να μπορούν να αναλυθούν ως αριθμητικά δεδομένα και να καταγράψουν τις α-

πόψεις των σχολικών διευθυντών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την αυ-

τονομία της σχολικής μονάδας. Η ποσοτική έρευνα έχει τα εξής χαρακτηριστικά που 

αποτελούν ταυτόχρονα τα περισσότερα εξ αυτών και τα πλεονεκτήματά της: 

 Χρησιμοποιεί για την συλλογή των δεδομένων αυστηρά καθορισμένα ερευνη-

τικά εργαλεία. 

 Επιτρέπει τη διεξαγωγή μελέτης σε διευρυμένο αριθμό υποκειμένων, όπου τα 

αποτελέσματα μπορούν να γενικευτούν. 

 Σε σχέση με τις ποιοτικές μεθόδους παρέχει αξιοπιστία και εγκυρότητα. 

 Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί, δίνοντας παρόμοια αποτελέσματα, α-

κόμα και μετά από αρκετό χρόνο. 

 Τα δεδομένα έχουν αριθμητική μορφή και συνοψίζονται σε πίνακες και σχε-

διαγράμματα. 

 Υπάρχει δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων και πρόβλεψης μελλο-

ντικών αποτελεσμάτων. 

 Η προσωπική άποψη του ερευνητή υπάρχει δυνατότητα να περιοριστεί με 

διάφορες τεχνικές και μεθόδους συλλογής και ανάλυσης των αποτελεσμάτων. 

Ελλοχεύει, βέβαια, ο κίνδυνος ο ερευνητής να δημιουργήσει με τέτοιο τρόπο 

τις ερωτήσεις ώστε να κατευθύνει τις απαντήσεις και να οδηγήσει την έρευνα εκεί 

που εκείνος επιθυμεί, παρόλο που η ποσοτική μέθοδος αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο. 

Αυτό μπορεί να συμβεί με την ύπαρξη μη ειλικρινών απαντήσεων, όχι απόλυτα κατα-

νοητών ερωτήσεων, μη ανταπόκριση πολλών από τα υποκείμενα του δείγματος και 
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μπορεί να πιστωθεί στα μειονεκτήματα της ποσοτικής μεθόδου. Στα αρνητικά της 

ποσοτικής μεθόδου καταγράφονται επίσης: η αυστηρή οργάνωση που στερεί την ευε-

λιξία από την όλη διαδικασία, το ενδεχόμενο οι απαντήσεις να μην εκφράζουν ακρι-

βώς, αλλά περίπου τη γνώμη των υποκειμένων. 

Το ερευνητικό εργαλείο της συγκεκριμένης έρευνας ήταν το ερωτηματολόγιο. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο για την συλλογή πλη-

ροφοριών έρευνας Τα αριθμητικά δεδομένα είναι δομημένα, συλλέγονται εύκολα χω-

ρίς την παρουσία του ερευνητή, δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία για να ανα-

λυθούν (Wilson & McLean, 1994, στο Cohen, Manion & Morrison, 2007: 317). Τα 

μειονεκτήματα του ερωτηματολογίου αφορούν στο χρόνο που απαιτείται για την δια-

μόρφωσή του, στην απλότητά του, στην περιορισμένη γκάμα δεδομένων που μπο-

ρούν να συλλεχθούν, στην περιορισμένη ευελιξία των απαντήσεων των υποκειμένων. 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ερωτηματολόγιο είναι: 

 Ξεκάθαροι στόχοι 

 Σαφήνεια ως προς το τι περιλαμβάνει 

 Κάλυψη και μάλιστα εξονυχιστική των βασικών στοιχείων που ενσωματώνει 

 Διατύπωση ενδεδειγμένων ερωτήσεων 

 Δυνατότητα να απαντηθούν οι ερευνητικοί σκοποί 

 Διατύπωση ερωτήσεων με εμπειρικά δεδομένα (Wilson & McLean, 1994, στο 

Cohen & Manion, 2007: 417). 

Υπάρχουν τρεις τύποι ερωτηματολογίων: τα δομημένα, τα ημιδομημένα και 

τα μη δομημένα ερωτηματολόγια (ό.π.: 417-418). Τα μέγεθος του δείγματος καθορί-

ζει την επιλογή του καταλληλότερου ερωτηματολογίου. Όσο πιο μεγάλο είναι το μέ-

γεθος του δείγματος τόσο περισσότερο δομημένο, κλειστό και αριθμητικό πρέπει να 

είναι το ερωτηματολόγιο, ενώ όσο πιο μικρό είναι το μέγεθος του δείγματος τόσο λι-

γότερο δομημένο και πιο ανοιχτό πρέπει να είναι. Για την αύξηση της αξιοπιστίας, 

της εγκυρότητας και της πρακτικότητας ενός ερωτηματολογίου, σύμφωνα με τον Op-

penheim (1992: 48) πρέπει πάντα να δοκιμάζεται πιλοτικά. 

Επανερχόμενοι στην συγκεκριμένη έρευνα δημιουργήθηκε ένα ανώνυμο δο-

μημένο ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις, καθόσον επιδιώκονται με-

τρήσεις πλήθους δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα, στατιστική ανάλυση που 

να διασφαλίζει αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα των ευρημάτων. Βασι-

κό στοιχείο δεοντολογίας αποτελεί η τήρηση της ανωνυμίας των υποκειμένων της έ-
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ρευνας, διασφαλίζοντας τον σεβασμό του προσωπικού χώρου (Cohen & Manion, 

2007:414). 

Κατά τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου πρέπει ο ερευνητής να μετατρέ-

ψει το γενικό σκοπό και τους στόχους της έρευνας σε ερωτήσεις που να μπορούν εύ-

κολα να απαντηθούν. Για τις κλειστού τύπου ερωτήσεις υπάρχουν διαβαθμισμένες 

κλίμακες απαντήσεων. Τέτοια είναι η κλίμακα που ονομάστηκε Likert που ονομά-

στηκε έτσι από τον Rensis Likert (1932) που την δημιούργησε. Σύμφωνα με τους Co-

hen και Manion (2007: 426), η κλίμακα ενσωματώνει τον βαθμό ευαισθησίας και δι-

αφοροποίησης των απαντήσεων, ενώ συλλέγει ποσοτικά δεδομένα. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, σε κάθε ερώτηση τα υποκείμενα κλήθηκαν να επι-

λέξουν μία μόνο απάντηση, έναν αριθμό από το 1 έως το 7, ανάλογα με την άποψη- 

θέση τους. Οι ερωτήσεις είναι χωρισμένες σε πέντε θεματικούς άξονες. Ο πρώτος ά-

ξονας (Α μέρος) περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις και αφορά στις απόψεις των σχολικών 

διευθυντών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αποκέντρωση στο ελληνικό εκ-

παιδευτικό σύστημα, για τον αν πιστεύουν ότι είναι ή όχι αποκεντρωτικό, αν χρειάζε-

ται να γίνει πιο αποκεντρωτικό και αν αυτό θα διευκόλυνε το έργο τους. 

Ο δεύτερος άξονας (Β μέρος) περιλαμβάνει δέκα ερωτήσεις. Αφορά την διοι-

κητική αυτονομία και συγκεκριμένα τις απόψεις των σχολικών διευθυντών της πρω-

τοβάθμιας εκπαίδευσης για το αν τους παρέχεται αρκετή διοικητική αυτονομία σε θέ-

ματα όπως: διαχείριση κρίσεων ή προβληματικών καταστάσεων, προγραμματισμός 

και λειτουργία της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις ανάγκες της, εμπλοκή των γο-

νέων στη σχολική ζωή, συνεργασία με ιδιώτες και κοινωνικούς εταίρους, προσλήψεις 

βοηθητικού προσωπικού και προσλήψεις εκπαιδευτικών, αξιολόγηση των εκπαιδευ-

τικών, κριτήρια εισδοχής μαθητών. 

Ο τρίτος άξονας (Γ μέρος) περιλαμβάνει εννιά ερωτήσεις. Αφορά την παιδα-

γωγική αυτονομία και συγκεκριμένα τις απόψεις των σχολικών διευθυντών της πρω-

τοβάθμιας εκπαίδευσης για το αν τους παρέχεται αρκετή παιδαγωγική αυτονομία σε 

θέματα όπως: διαμόρφωση αναλυτικού προγράμματος, ωρολογίου προγράμματος, ει-

σαγωγή καινοτόμων δράσεων, επιλογή σχολικών εγχειριδίων. 

Ο τέταρτος άξονας (Δ μέρος) αφορά την οικονομική αυτονομία και μέσα από 

έξι ερωτήσεις επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν οι σχολικοί διευθυντές της πρωτοβάθμι-

ας εκπαίδευσης θεωρούν ότι τους παρέχεται αυτονομία σε θέματα που αφορούν τα 

οικονομικά του σχολείου. Τα θέματα αυτά αφορούν την διαχείριση των οικονομικών 

πόρων του σχολείου, την εκμετάλλευση - αξιοποίηση των υλικοτεχνικών υποδομών. 
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Τέλος ο πέμπτος άξονας (Ε μέρος) διερευνά τις απόψεις των σχολικών διευ-

θυντών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την «εσωτερική» εκπαιδευτική 

πολιτική, δηλαδή αν οι διευθυντές αισθάνονται ότι μέσα στο υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο τους παρέχεται η δυνατότητα - διακριτική ευχέρεια άσκησης τέτοιου είδους 

πολιτικής και γενικά αν η ενδυνάμωση της αποκέντρωσης και η ενίσχυση της σχολι-

κής αυτονομίας αυξάνει τα περιθώρια άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτι-

κής. Περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις. 

Εκτός των ερωτήσεων που αφορούν τους πέντε άξονες του ερωτηματολογίου 

προηγήθηκαν και άλλες που αφορούσαν τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων όπως: 

το φύλο, την ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, τα έτη υπηρεσίας σε διευθυντική θέση, το 

επίπεδο σπουδών και το μέγεθος της σχολικής μονάδας. Τέλος τηρήθηκε το βασικό 

στοιχείο δεοντολογίας, η εξασφάλιση της πλήρους ανωνυμίας των υποκειμένων της 

έρευνας προκειμένου να υπάρξει ειλικρινής απόκριση στην ερωτήσεις στον μεγαλύ-

τερο δυνατό βαθμό. 

 

4.4 Δείγμα 

Σύμφωνα με τους Cohen, Manion & Morisson (2007: 100), «δείγμα» αποτελεί 

ένα μικρότερο κομμάτι του συνολικού πληθυσμού που πρέπει να επιλέξει ο ερευνη-

τής για να κάνει την έρευνά του, το οποίο πρέπει όμως να είναι αντιπροσωπευτικό 

του πληθυσμού αυτού. Με τον όρο «δείγμα μιας έρευνας » αναφερόμαστε σε ένα 

κομμάτι από κάποιο ευρύτερο σύνολο που θα συμμετέχει στην έρευνα (Ψαρρού & 

Ζαφειρόπουλος, 2004: 176). Γενικά η δειγματοληψία θεωρείται επιτυχής όταν η επι-

λογή του δείγματος παράγει αποτελέσματα, δείκτες και μετρήσεις που είναι γενικεύ-

σιμα και όσο το δυνατόν ακριβέστερα, δηλαδή βρίσκονται κοντά στις αντίστοιχες πα-

ραμέτρους του ευρύτερου συνόλου (ό.π.: 177). Για τη δειγματοληψία πρέπει να ληφ-

θεί υπόψη: το μέγεθος του δείγματος, η αντιπροσωπευτικότητα και οι διάφοροι πα-

ράμετροι του δείγματος, η πρόσβαση στο δείγμα και η στρατηγική δειγματοληψίας 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (Cohen & Manion, 2007: 150). Τα είδη δειγματο-

ληψίας είναι: απλή τυχαία, συστηματική, στρωματοποιημένη, σε συστάδες, ευκολίας, 

σκόπιμη, σκόπιμη, σε διαστάσεις, χιονοστιβάδα, θεωρητική, εθελοντική (ό.π.: 111-

117). 

Ο πληθυσμός που επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη έρευνα προέρχεται από το 

γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας και απευθύνθηκε σε σχολικούς διευθυντές 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των τεσσάρων νομών. Το είδος της δειγματοληψίας 
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που εφαρμόστηκε ήταν απλή τυχαία. Από το συνολικό αριθμό των 901 νηπιαγωγείων 

και δημοτικών σχολείων της εκπαιδευτικής περιφέρειας Θεσσαλίας επελέγησαν 274 

δημοτικά σχολεία τετραθέσια και άνω, με βάση τις επιλογές Διευθυντών του 2017, με 

μοναδικό κριτήριο την επιλογή και την τοποθέτησή τους επί θητεία στη συγκεκριμέ-

νη θέση ( ποσοστό περίπου το 30 % του συνολικού αριθμού των σχολείων). Το μέγε-

θος του δείγματος ήταν 274 Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι άντρες ήταν 

περίπου τα 2/3 και οι γυναίκες το υπόλοιπο. Σχετικά με την ηλικία οι περισσότεροι 

ήταν άνω των 50 ετών, ενώ οι λιγότεροι ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 30-40 ε-

τών. Αναφορικά με τα χρόνια προϋπηρεσίας, το μεγαλύτερο μέρος των διευθυντών 

είχε άνω των 30 έτη προϋπηρεσία, ελάχιστοι δε κάτω των 20. Όσον αφορά τα χρόνια 

προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση, οι περισσότεροι είχαν από 5 έως 10 έτη, ενώ ε-

λάχιστοι πάνω από 10 έτη. Σχετικά με το επίπεδο σπουδών των σχολικών διευθυ-

ντών, όλοι ήταν κάτοχοι του βασικού πτυχίου, ¼ περίπου κάτοχοι β΄ πτυχίου, ½ περί-

που κάτοχοι μεταπτυχιακού, ½ περίπου είχαν μετεκπαιδευτεί στα Διδασκαλεία και 

τέλος 1/5 περίπου κάτοχοι διδακτορικού Τίτλου Σπουδών. Αναφορικά με το μέγεθος 

της σχολικής μονάδας τα 2/4 υπηρετούν σε σχολεία με λιγότερα από οκτώ τμήματα, 

το ¼ σε σχολεία με 9 έως 12 τμήματα και το ¼ περίπου σε σχολεία με περισσότερα 

από 13 τμήματα. 

 

4.5 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν διαδικτυακά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  

των επιλεγμένων  δημοτικών σχολείων της εκπαιδευτικής περιφέρειας Θεσσαλίας, 

μαζί με ένα εισαγωγικό κείμενο, όπου σαφώς αναφέρονταν ο σκοπός της έρευνας και 

η συμβολή των υποκειμένων σε αυτή την προσπάθεια, η διασφάλιση της ανωνυμίας 

τους, τέλος διατυπώνονταν εκ των προτέρων ευχαριστίες προς τους συμμετέχοντες. 

Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία της ερευνήτριας με τους διευθυντές/ντριες 

στους οποίους στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια για επιβεβαίωση της παραλαβής τους. 

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε από 16 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2018. 

Το  πρώτο 20-ήμερο απαντήθηκαν περίπου τα μισά από τα 120 ερωτηματολόγια και 

το επόμενο χρονικό διάστημα τα υπόλοιπα. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπήρ-

χε σημαντικός φόρτος εργασιών για τους Διευθυντές/ντριες λόγω της λήξης του σχο-

λικού έτους, αλλά η ανταπόκριση του δείγματος ήταν ικανοποιητική. 
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5ο Κεφάλαιο: Αποτελέσματα 

 

5.1 Ανάλυση αξιοπιστίας 

Για την ανάλυση αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας των ευρημάτων του ερω-

τηματολογίου χρησιμοποιήθηκε ο συντέλεσής Cronbach α. Κατά την επεξεργασία 

των δεδομένων δεν κρίθηκε απαραίτητη η αντιστροφή της διάταξης των απαντήσεων, 

αφού η διατύπωση όλων των δηλώσεων ήταν θετική. Μετά την ανάλυση αξιοπιστίας 

προέκυψε συντελεστής Cronbach α ίσος με 0,895, ο οποίος αντιστοιχεί σε καλή εσω-

τερική συνοχή. Δεν διαπιστώθηκε ανάγκη διαγραφής κάποιας ερώτησης, αφού μια 

τέτοια διαγραφή δεν θα αύξανε σημαντικά την συνολική αξιοπιστία. Συγκεκριμένα ο 

μέγιστος συντελεστής Cronbach α μετά από διαγραφή ερωτήσεων θα ήταν 0898, ορι-

ακά βελτιωμένος και κάτω του ορίου το 0,90 που θα αντιστοιχούσε σε εξαιρετική α-

ξιοπιστία. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,895 32 

Πίνακας 1 Cronbach's Alpha 

 

5.2 Περιγραφικά στοιχεία 

 

5.2.1 Φύλο 

 Από το σύνολο των 120 συμμετεχόντων η μεγάλη πλειοψηφία ήταν άνδρες. 

Συγκεκριμένα ποσοστό 65% ήταν άνδρες ενώ το 35% ήταν γυναίκες. Η κυριαρχία 

του ανδρικού φύλου στις θέσεις στελεχών αποτελεί μια πραγματικότητα, που έχει ε-

πισημανθεί από την εκπαιδευτική έρευνα (Κανταρτζή, 2006). Παρακάτω εμφανίζεται 

η διαγραμματική απεικόνιση των στοιχείων. 
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Σχήμα 1 Περιγραφικά στοιχεία - Φύλο 

 

5.2.2 Ηλικία 

Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν εκπαιδευτικοί άνω των 51 

ετών. Συγκεκριμένα, το 78,1 % ανήκε στην ηλικιακή κατηγορία τω άνω των 51 ετών, 

το 18,3% ανήκε στην κατηγορία μεταξύ 41 και 50 ετών και μόνο το 3,3% είχε ηλικία 

μικρότερη των 40 ετών. Το εύρημα βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το ισχύον θε-

σμικό πλαίσιο επιλογής στελεχών. Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια αφορούν και στον 

χρόνο υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να ευνοούνται οι μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτι-

κοί. 

 
Σχήμα 2 Περιγραφικά στοιχεία - Ηλικία 

Άνδρας

Γυναίκα

Category

35,0%

65,0%

31-40

41-50

51 και άνω

Category

78,3%

18,3%

3,3%

Ηλικία
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5.2.3 Έτη υπηρεσίας 

Σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ όσων εργάζο-

νται μεταξύ 21 και 30 και όσων εργάζονται πάνω από 31 έτη. Τα ποσοστά είναι 

42,5% και 44,2% αντίστοιχα. Προφανώς οι νεότεροι σε υπηρεσιακή ηλικία είναι λι-

γότεροι, αθροίζοντας 10,8%. Υπήρξε και 2,5% των συμμετεχόντων που δεν απάντησε 

στην αντίστοιχη ερώτηση. 

 

 
Σχήμα 3 Περιγραφικά στοιχεία -Έτη υπηρεσίας 

 
5.2.4 Έτη υπηρεσίας σε διευθυντική θέση 

Οι συμμετέχοντες έχουν μικρό σχετικά χρονικό διάστημα υπηρέτησης σε θέ-

ση ευθύνης. Συγκεκριμένα το 70,9% των συμμετεχόντων υπηρετεί για διάστημα μι-

κρότερο των δέκα ετών. Αντίθετα για πάνω από 10 έτη υπηρετεί 28,3% των συμμετε-

χόντων. 

11 έως 20

21 έως 30

31 και άνω

no data

Category

2,5%

44,2%

42,5%

10,8%

Έτη υπηρεσίας
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Σχήμα 4 Περιγραφικά στοιχεία -Έτη υπηρέτησης ως διευθυντής/ντρια 

 

Μεταξύ των ανωτέρω τριών μεταβλητών, οι οποίες άπτονται των ετών υπηρε-

σίας, της ηλικίας και των ετών υπηρέτησης σε θέση ευθύνης αναμένεται να υπάρχει 

συσχέτιση. Ο λόγος έχει να κάνει με την μονιμότητα των εκπαιδευτικών, την έλλειψη 

προλήψεων τα τελευταία χρόνια και την μοριοδότηση των ετών υπηρεσίας στην δια-

δικασία επιλογής στελεχών. Προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο ισχύει η συγκεκρι-

μένη υπόθεση, προβήκαμε σε υπολογισμό συντελεστών γραμμικής συσχέτισης. Λόγω 

της έλλειψης κανονικότητας στις κατανομές των συγκεκριμένων μεταβλητών, εκτε-

λέσαμε έλεγχο γραμμικής συσχέτισης με χρήση του συντελεστή Spearman’s rho. Από 

τον παραπάνω έλεγχο προέκυψε ο παρακάτω πίνακας. 

 

Correlations 

Έτη υπηρε-
σίας σε δι-
ευθυντική 
θέση 

Έτη προϋπη-
ρεσίας Ηλικία 

Spearman's rho Έτη υπηρεσίας  
σε διευθυντική 
θέση 

Correlation Coefficient 1,000 ,441** ,335** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 119 116 119 

Έτη προϋπηρεσί-
ας 

Correlation Coefficient ,441** 1,000 ,614** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 116 117 117 

Ηλικία Correlation Coefficient ,335** ,614** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 119 117 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Πίνακας 2 Συσχετίσεις μεταξύ Ηλικίας-Ετών άσκησης καθηκόντων - Προϋπηρεσίας 

Έως 5

6 έως 10

11 έως 15

16 και άνω

no data

Category

0,8%5,8%

22,5%

41,7%

29,2%
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Παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσεις μετα-

ξύ των συγκεκριμένων μεταβλητών. Υψηλότερη γραμμική συσχέτιση υπάρχει μεταξύ 

της ηλικίας και των ετών υπηρεσίας (Spearman's rho=0,614), ενώ επιβεβαιώθηκε η 

συσχέτιση μεταξύ ετών υπηρεσίας και των ετών άσκησης καθηκόντων (Spearman's 

rho=0,441). 

 

5.2.5 Μέγεθος σχολικής μονάδας 

Σε σχέση με το μέγεθος της σχολικής μονάδας παρατηρούμε ότι οι συμμετέ-

χοντες υπηρετούν μικρές σχολικές μονάδες, με λιγότερα από 8 τμήματα, σε ποσοστό 

50%. Σε σχολεία που διαθέτουν μεταξύ 9 και 12 τμημάτων υπηρετεί το 26,7%, ενώ 

σε μεγάλα σχολεία (άνω των 13 τμημάτων) υπηρετεί το 22,5% των συμμετεχόντων. 

Η διασπορά αυτή είναι ίδια με αυτή του προς εξέταση πληθυσμού της περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 

 

 
Σχήμα 5 Περιγραφικά στοιχεία - Μέγεθος σχ. μονάδας 

 

5.2.6 Σπουδές 

Οι συμμετέχοντες διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα αφού το 12,5% δια-

θέτει μόνο ένα πτυχίο. Η πλειοψηφία διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σε ποσοστό 41,7% 

και το 25% διαθέτει τίτλο μετεκπαίδευσης. Οι περισσότεροι κατέχουν περισσότερους 

του ενός μεταπτυχιακούς τίτλους. Σημαντικό ποσοστό (9,2%) είναι κάτοχοι διδακτο-

ρικού τίτλου. Η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων κατά τις διαδικασίες επιλογής 

στελεχών, αποτελεί πιθανά σημαντικό κίνητρο, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να α-

Λιγότερα από 8 τμ.

9-12 τμήματα

Περισσότερα από 13 τμ.

no data

Category

0,8%

22,5%

26,7%

50,0%



76 

ποκτήσουν τίτλους μεταπτυχιακού επιπέδου. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα 

θετικό εύρημα.  

 
Σχήμα 6 Περιγραφικά στοιχεία - Σπουδές 

 

5.3 Διερεύνηση ερευνητικών ερωτημάτων 

Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην ε-

νότητα 4.1 διενεργήθηκαν οι κατάλληλοι στατιστικοί έλεγχοι. Όπως προέκυψε από 

τον έλεγχο κανονικότητας, με την χρήση του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov, οι απα-

ντήσεις στις ερωτήματα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή (παράρτημα). Η έλ-

λειψη κανονικότητας δεν επιτρέπει την χρήση παραμετρικών μεθόδων, συνεπώς θα 

χρησιμοποιηθούν μη παραμετρικές μέθοδοι για την διερεύνηση τυχόν συμφωνίας ή 

διαφωνία με τις αντίστοιχες δηλώσεις του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα χρησιμο-

ποιήθηκε το One-sample Wilcoxon test, που επιτρέπει την σύγκριση της διαμέσου 

του δείγματος με την τιμή που αντιστοιχεί στην ουδέτερη στάση με βάση το ερωτη-

ματολόγιο (4.0). Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν ήταν μονόπλευροι, επιτρέπο-

ντας την διερεύνηση θετικής ή αρνητικής στάσης απέναντι στις δηλώσεις του ερωτη-

ματολογίου. 

Με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα διερευνάται κατά πόσο θεωρούν οι Διευθυ-

ντές/ντριες σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλίας ότι το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι επαρκώς αποκεντρωμένο. Οι στατιστικές υποθέσεις που 

θα ελεγχθούν προκειμένου να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα είναι: 

H0: Οι συμμετέχοντες έχουν ουδέτερη στάση ως προς την ύπαρξη αποκέντρωσης στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Πτυχίο

Δεύτερο Πτυχίο

Μετεκπαίδευση

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Category

9,2%

41,7%

25,0%

11,7%

12,5%

Σπουδές
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Η1: Οι συμμετέχοντες έχουν αρνητική στάση ως προς την ύπαρξη αποκέντρωσης στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

Σχήμα 7 One-sample Wilcoxon test - Στάση ως προς την ύπαρξη αποκέντρωσης 

 

Όπως προκύπτει από το One-sample Wilcoxon test, το Asymptotic Sig(1 

sided) =0.000 < 0.05. Αυτό μας οδηγεί να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση περί 

ουδέτερης στάσης και να αποδεχθούμε την εναλλακτική, ότι οι συμμετέχοντες έχουν 

αρνητική στάση ως προς την ύπαρξη αποκέντρωσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-

στημα. Πράγματι η διάμεσος του δείγματος είναι ίση με 3,0, που αντιστοιχεί σε σχε-

τική διαφωνία. Το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με την δομή του ελληνικού εκπαιδευ-

τικού συστήματος το οποίο είναι κεντρικά ελεγχόμενο και η κεντρική διοίκηση δια-

θέτει αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε είδος διοικητικών υποθέσεων (Σαϊτης, 

2008: 98-99). 

Με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα διερευνάται κατά πόσο οι συμμετέχοντες 

θεωρούν ότι η αποκέντρωση θα διευκολύνει το διευθυντικό τους έργο. Οι στατιστικές 

υποθέσεις που θα ελεγχθούν μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: 

H0: Οι συμμετέχοντες έχουν ουδέτερη στάση ως προς το αν η αποκέντρωση θα διευ-

κολύνει το διευθυντικό τους έργο. 
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H1: Οι συμμετέχοντες έχουν θετική στάση ως προς το αν η αποκέντρωση θα διευκο-

λύνει το διευθυντικό τους έργο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

Σχήμα 8 One-sample Wilcoxon test - Στάση σε σχέση με την αποκέντρωση 

 

Όπως προκύπτει από το One-sample Wilcoxon test, το Asymptotic Sig (1-

sided) =0.000 < 0.05. Αυτό μας οδηγεί να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση περί 

ουδέτερης στάσης και να αποδεχθούμε την εναλλακτική, ότι οι συμμετέχοντες θεω-

ρούν ότι η αποκέντρωση διευκολύνει την άσκηση του διευθυντικού τους έργο. Πράγ-

ματι η διάμεσος του δείγματος είναι ίση με 6,0 που αντιστοιχεί σε συμφωνία. Παρα-

τηρούμε, λοιπόν, ότι οι διευθυντές/ντριες θεωρούν θετικό παράγοντα την αποκέ-

ντρωση. Ο συνδυασμός όμως με το αποτέλεσμα στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, από 

το οποίο προέκυψε έλλειψη αποκέντρωσης στο εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελεί έν-

δειξη διαφοροποίησης μεταξύ της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται και της 

θέλησης των στελεχών της εκπαίδευσης. 

Με το ερώτημα αυτό διερευνάται κατά πόσο γνωρίζουν οι Διευθυντές/ντριες 

τα επίπεδα σχολικής αυτονομίας που διαθέτουν συνολικά, εντός των ορίων του θε-

σμικού πλαισίου. Για την απάντηση στο ερώτημα δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή 

μετά την εξαγωγή μέσου όρου των μεταβλητών που αφορούν στην διοικητική, την 

οικονομική και την παιδαγωγική αυτονομία. Η νέα μεταβλητή ενσωματώνει τα χαρα-
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κτηριστικά αυτών που την αποτελούν και οι απαντήσεις ακολουθούν την επτάβαθμη 

κλίμακα likert. Οι αντίστοιχες στατιστικές υποθέσεις διατυπώνονται ως εξής: 

H0: Οι συμμετέχοντες έχουν ουδέτερη στάση ως προς αν το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο παρέχει ικανοποιητικά περιθώρια αυτονομίας συνολικά. 

H1: Οι συμμετέχοντες έχουν αρνητική στάση ως προς το αν το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο παρέχει ικανοποιητικά περιθώρια αυτονομίας συνολικά. 

Μετά την διεξαγωγή του ελέγχου προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

 

Σχήμα 9 One-sample Wilcoxon test - Θεσμικά όρια αυτονομίας 

 

Aπό το One-sample Wilcoxon test, το Asymptotic Sig (1-sided) =0.000 < 

0.05. Αυτό μας οδηγεί να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση περί ουδέτερης στάσης 

και να αποδεχθούμε την εναλλακτική, ότι οι συμμετέχοντες έχουν αρνητική στάση ως 

προς το αν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο παρέχει ικανοποιητικά περιθώρια αυτονο-

μίας συνολικά. Επιβεβαιώνεται εδώ η έλλειψη μεταφοράς ουσιαστικών αρμοδιοτή-

των από την κεντρική εξουσία προς τα χαμηλότερα επίπεδα της διοικητικής πυραμί-

δας. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της αυτονομίας των σχολι-

κών μονάδων (Μαυρογιώργος, 2008: 139· Φραγκούλης & Παπαδιαμαντάκη, 2012: 

230· Κουτούζης, 2008: 33· Κουτούζης, 2012: 216). 

Με το τέταρτο ερώτημα διερευνάται κατά πόσο οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι 

το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο τους αφήνει ικανοποιητικά περιθώρια διοικητικής, 

παιδαγωγικής και οικονομικής αυτονομίας. Με αυτό το τρόπο εξειδικεύεται η έννοια 

της σχολικής αυτονομίας και διερευνώνται οι στάσεις των συμμετεχόντων ως προς τα 



80 

περιθώρια άσκησης καθεμιάς από τις επιμέρους διαστάσεις της. Με βάση το ερωτη-

ματολόγιο υπήρξαν διαφορετικές ερωτήσεις για κάθε είδος αυτονομίας και αντίστοι-

χα ελέγχονται διαφορετικές στατιστικές υποθέσεις, ανά είδος αυτονομίας. 

Οι αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις διατυπώνονται παρακάτω, η αρνητική 

διατύπωση της εναλλακτικής υπόθεσης Η1 προκύπτει από τα περιγραφικά στοιχεία 

των μεταβλητών (παράρτημα) από τα οποία φαίνεται ότι κυριαρχεί η αρνητική απά-

ντηση. 

H0: Οι συμμετέχοντες έχουν ουδέτερη στάση ως προς αν το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο παρέχει ικανοποιητικά περιθώρια (α) διοικητικής, (β) παιδαγωγικής και (γ) 

οικονομικής αυτονομίας 

H1: Οι συμμετέχοντες έχουν αρνητική στάση ως προς το αν το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο παρέχει ικανοποιητικά περιθώρια (α) διοικητικής, (β) παιδαγωγικής και (γ) 

οικονομικής αυτονομίας. 

Από τα αποτελέσματα του One-sample Wilcoxon test προέκυψαν τα παρακά-

τω: 

 

Σε σχέση με την διοικητική αυτονομία  

 

Σχήμα 10 One-sample Wilcoxon test -Διοικητική αυτονομία 
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Όπως προκύπτει από το One-sample Wilcoxon test, το Asymptotic Sig (1-

sided). =0.000 < 0.05. Αυτό μας οδηγεί στο να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση 

περί ουδέτερης στάσης και να αποδεχθούμε την εναλλακτική, ότι οι συμμετέχοντες 

έχουν αρνητική στάση ως προς το αν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο παρέχει ικανο-

ποιητικά περιθώρια διοικητικής αυτονομίας. Η διάμεσος του δείγματος είναι ίση με 

3,0 το οποίο αντιστοιχεί σε σχετική διαφωνία. 

Επιβεβαιώνεται εδώ η έλλειψη μεταφοράς ουσιαστικών αρμοδιοτήτων από 

την κεντρική εξουσία προς τα χαμηλότερα επίπεδα της διοικητικής πυραμίδας. Το γε-

γονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της διοικητικής αυτονομίας των σχολι-

κών μονάδων (Κουτούζης, 1999: 36· Σολομών 1999: 19· Μαυρογιώργος, 2008: 139, 

146). Στο σύνολο της σχετικής βιβλιογραφίας αναφέρεται ότι θα πρέπει οι σχολικές 

μονάδες να έχουν την απαραίτητη αυτονομία να δράσουν και όχι να εγκλωβίζονται 

σε άνωθεν οριοθετημένα πλαίσια. 

 

Σε σχέση με την παιδαγωγική αυτονομία  

 

Σχήμα 11 One-sample Wilcoxon test - Παιδαγωγική αυτονομία 
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Όπως προκύπτει από το One-sample Wilcoxon test, το Asymptotic Sig 

=0.0395< 0.05 (1sided=2sided/2). Αυτό, όμως, δεν μας επιτρέπει να απορρίψουμε την 

μηδενική υπόθεση περί ουδέτερης στάσης δεδομένου ότι οι δειγματική διάμεσος συ-

μπίπτει με την υποθετική και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης κείται μεταξύ (3,5-4,0). 

Συνεπώς πρέπει να αποδεχθούμε ότι οι συμμετέχοντες έχουν ουδέτερη στάση ως προς 

την ύπαρξη παιδαγωγικής αυτονομίας με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει με διαφοροποίηση μεταξύ των απόψεων για την 

υπάρχουσα διοικητική και παιδαγωγική αυτονομία. Στο επίπεδο της διοίκησης τα 

πράγματα φαίνεται να είναι αυστηρότερα και περισσότερο συγκεκριμένα, ενώ στο 

παιδαγωγικό επίπεδο φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Σε αυτό βοηθά και το 

γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι από την φύση της περισσότερο ευπρο-

σάρμοστη, σε αντίθεση με την διοικητική διαδικασία, που στηρίζεται σε συγκεκριμέ-

νες διαδικασίες, όπως η τυποποίηση των αποφάσεων και των εγγράφων. 

 

Σε σχέση με την οικονομική αυτονομία  

 

Σχήμα 12 One-sample Wilcoxon test -Οικονομική αυτονομία 

 

Όπως προκύπτει από το One-sample Wilcoxon test, το Asymptotic Sig =0.000 

< 0.05. Αυτό μας οδηγεί να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση περί ουδέτερης στά-



83 

σης και να αποδεχθούμε την εναλλακτική, ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν έχουν αρ-

νητική στάση ως προς το αν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο παρέχει ικανοποιητικά 

περιθώρια οικονομικής αυτονομίας. Η διάμεσος του δείγματος είναι ίση με 2,5 το ο-

ποίο αντιστοιχεί σε σχετική διαφωνία. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των οικονομι-

κών των σχολικών μονάδων με βάση το νόμο 3852/2010 καθιστά τα στελέχη της εκ-

παίδευσης απλούς εντολοδόχους ή αποστολή αιτημάτων χρηματοδότησης, χωρίς ιδι-

αιτέρα περιθώρια οικονομικής ανεξαρτησίας. Συμπερασματικά η στάση απέναντι στις 

επιμέρους διαστάσεις της αυτονομίας συνοψίζονται στα εξής. 

 

Διάσταση Αυτονομί-

ας 

Στάση συμμετεχόντων  Η0 

Διοικητική  Σχετική διαφωνία Απόρριψη 

Παιδαγωγική Ουδετερότητα Μη απόρριψη 

Οικονομική Σχετική διαφωνία Απόρριψη 

Πίνακας 3 Στάσεις έναντι των διαστάσεων της αυτονομίας 

 

Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται παρακάτω οι απόψεις των συμμετεχόντων σε 

σχέση με τις εξεταζόμενες διαστάσεις κάθε μορφής αυτονομίας, 

Statistics 

  
N 

Mean Median Mode 
Std. De-
viation Valid Missing 

Ανάληψη πρωτοβουλιών που αφο-
ρούν τον προγραμματισμό της σχολι-
κής μονάδας σας ανάλογα με τις ανά-
γκες της 

119 1 4.328 4.000 4.0 1.3599 

Λήψη ουσιαστικών αποφάσεων σε 
ζητήματα διαχείρισης κρίσεων ή 
προβληματικών καταστάσεων στο 
σχολείο. 

120 0 4.867 5.000 5.0 1.3654 

Διαμόρφωση του αναλυτικού προ-
γράμματος ανάλογα με τις ανάγκες 
της σχολικής μονάδας 

120 0 3.567 3.000 1.0 1.9261 

Διαμόρφωση του ωρολογίου προ-
γράμματος ανάλογα με τις ανάγκες 
της σχολικής μονάδας 

119 1 4.025 4.000 3.0 1.7967 
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Παιδαγωγική αυτονομία για  καινο-
τόμες δράσεις στο πλαίσιο της σχολι-
κής μονάδας 

119 1 4.798 5.000 6.0 1.4473 

Δυνατότητα να διαχείρισης των οικο-
νομικών πόρων του σχολείου. 

119 1 4.311 5.000 6.0 1.9211 

Δυνατότητα ανάληψης  πρωτοβου-
λιών σε ζητήματα εκμετάλλευσης 
των υλικοτεχνικών υποδομών του 
σχολείου . 

117 3 3.479 3.000 1.0 2.0069 

Πίνακας 4 Δυνατότητες αυτονομίας 

 

Εντονότερη διαφωνία παρατηρείται σε σχέση με την δυνατότητα ανάληψης 

πρωτοβουλιών σχετικών με τα αναλυτικά προγράμματα και την διαχείριση της υλικο-

τεχνικής υποδομής. Το γεγονός είναι αναμενόμενο αν αναλογιστούμε ότι τα αναλυτι-

κά προγράμματα καταρτίζονται σε κεντρικό επίπεδο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτι-

κής Πολιτικής, ενώ οι σχολικές υποδομές διαχειρίζονται κατά βάση από τους Δήμος, 

καθιστώντας τα σχολεία φιλοξενούμενους. Από την άλλη, σχετική συμφωνία κατα-

γράφεται σε σχέση με την δυνατότητα εφαρμογής καινοτόμων δράσεων και εμπλοκής 

σε καταστάσεις κρίσεων 

Με το πέμπτο ερώτημα διερευνάται κατά πόσο οι συμμετέχοντες επιθυμούν 

να τους δοθεί περισσότερη διοικητική, παιδαγωγική και οικονομική αυτονομία στα 

πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Με βάση το ερωτηματολόγιο υ-

πήρξαν διαφορετικές ερωτήσεις για κάθε είδος αυτονομίας αντίστοιχα ελέγχονται δι-

αφορετικές στατιστικές υποθέσεις, ανά είδος αυτονομίας. Οι αντίστοιχες ερευνητικές 

υποθέσεις διατυπώνονται παρακάτω. Η θετική διατύπωση της εναλλακτικής υπόθε-

σης Η1 προκύπτει από τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών. 

Η0: Οι συμμετέχοντες διατηρούν ουδέτερη στάση σε σχέση με την επιθυμία να τους 

δοθεί περισσότερη (α) διοικητική, (β) παιδαγωγική και (γ) οικονομική αυτονομία. 

Η1: Οι συμμετέχοντες διατηρούν θετική στάση σε σχέση με την επιθυμία να τους δο-

θεί περισσότερη (α) διοικητική, (β) παιδαγωγική και (γ) οικονομική αυτονομία. 

 

Σε σχέση με την διοικητική αυτονομία. 
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Σχήμα 13 One-sample Wilcoxon test Επιθυμία διοικητικής αυτονομίας 

 

Όπως προκύπτει από το One-sample Wilcoxon test, το Asymptotic Sig =0.000 

< 0.05. Αυτό μας οδηγεί να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση περί ουδέτερης στά-

σης και να αποδεχθούμε την εναλλακτική, ότι διατηρούν θετική στάση σε σχέση με 

την επιθυμία να τους δοθεί περισσότερη διοικητική αυτονομία. Πράγματι η διάμεσος 

του δείγματος είναι ίση με 6,0 που αντιστοιχεί σε συμφωνία. 

 

Σε σχέση με την παιδαγωγική αυτονομία. 

 

Σχήμα 14 One-sample Wilcoxon test- Επιθυμία παιδαγωγικής αυτονομίας 
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Όπως και στη προηγούμενη περίπτωση, από το One-sample Wilcoxon test 

προκύπτει το Asymptotic Sig =0.000 < 0.05. Αυτό μας οδηγεί να απορρίψουμε την 

μηδενική υπόθεση περί ουδέτερης στάσης και να αποδεχθούμε την εναλλακτική, ότι 

οι συμμετέχοντες επιθυμούν να τους δοθεί περισσότερη παιδαγωγική αυτονομία. 

Πράγματι η διάμεσος του δείγματος είναι ίση με 6,0 που αντιστοιχεί σε συμφωνία με 

την πρόταση να δοθούν μεγαλύτερα περιθώρια παιδαγωγικής αυτονομίας. 

 

Σε σχέση με την οικονομική αυτονομία. 

 

Σχήμα 15 One-sample Wilcoxon test- Επιθυμία οικονομικής αυτονομίας 

 

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, από το One-sample Wilcoxon test προκύ-

πτει Asymptotic Sig =0.000 < 0.05. Αυτό μας οδηγεί να απορρίψουμε τη μηδενική 

υπόθεση περί ουδέτερης στάσης και να αποδεχθούμε την εναλλακτική, ότι οι συμμε-

τέχοντες διατηρούν θετική στάση σε σχέση με την επιθυμία να τους δοθεί περισσότε-

ρη οικονομική αυτονομία. Πράγματι η διάμεσος του δείγματος είναι ίση με 6.0, που 

αντιστοιχεί σε συμφωνία με την πρόταση να δοθούν μεγαλύτερα περιθώρια οικονομι-

κής αυτονομίας. 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερα
περιθώρια οικονομικής αυτονομίας

8,07,06,05,04,03,02,01,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

▬
Hypothetical
Median
=4,0

▬ Observed
Median
=6,0

Total N

Test Statistic

Standard Error

Standardized Test Statistic

Asymptotic Sig. (2-sided test) ,000

9,215

337,858

6.277,500

119
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Γενικά παρατηρούμε συμφωνία και με τις τρεις προτάσεις, αποδεικνύοντας 

μια ισχυρή διάθεση για περισσότερη αυτονομία από μέρους των συμμετεχόντων. Ο 

βαθμός συμφωνίας και στις τρεις περιπτώσεις αντιστοιχεί σαφώς σε σύμφωνη γνώμη. 

Φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες επιθυμούν το σχολείο να αντιμετωπίζεται ως αυτοδύ-

ναμη μονάδα, υπεύθυνη για τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά της αποτελέσματα. 

Υπάρχει ένδειξη υπέρ του αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος και της αυτο-

νομίας της σχολικής μονάδας (Χατζηπαναγιώτου, 2001: 33-34). Αναλυτικότερα πα-

ρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ανά επιμέρους διάσταση σε κάθε εί-

δος αυτονομίας. 

 

Statistics 

  
N 

Mean Median Mode 
Std. De-
viation Valid Missing 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε 
να έχετε μεγαλύτερη διοικητική αυτονο-
μία προκειμένου να εμπλέκετε ενεργά 

120 0 4.775 5.000 5.0 1.5636 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε 
να έχετε μεγαλύτερη διοικητική αυτονο-
μία προκειμένου να ενδυναμώσετε τη 

118 2 5.119 6.000 6.0 1.6128 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε 
να έχετε την ευχέρεια να προσλαμβάνετε 
οι ίδιοι το βοηθητικό προσωπικό του 

116 4 5.422 6.000 7.0 1.8423 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε 
να έχετε τη δυνατότητα να προσλαμβά-

117 3 4.453 5.000 7.0 2.2988 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε 
να έχετε τη δυνατότητα να αξιολογείτε 

119 1 4.546 5.000 6.0 2.0200 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε 
να έχετε την ευχέρεια να ορίζετε κριτή-

120 0 3.150 3.000 1.0 1.9344 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε 
να έχετε τη δυνατότητα διαμόρφωσης 

119 1 5.395 6.000 6.0 1.3914 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε 
να έχετε τη δυνατότητα διαμόρφωσης 

119 1 5.639 6.000 6.0 1.3131 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε 
να έχετε μεγαλύτερη παιδαγωγική αυτο-

116 4 5.784 6.000 7.0 1.3756 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε 
να έχετε μεγαλύτερη παιδαγωγική αυτο-

120 0 5.342 6.000 6.0 1.4348 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε 
να διαχειρίζεστε σε μεγαλύτερο βαθμό 

120 0 5.908 6.000 7.0 1.2569 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε 
να έχετε μεγαλύτερη δυνατότητα ανάλη-
ψης πρωτοβουλιών σε ζητήματα εκμε-
τάλλευσης των υλικοτεχνικών υποδομών 
του σχολείου σας για την καλύτερη αξιο-
ποίησή τους και αύξηση των εσόδων της 
σχολικής μονάδας 

118 2 5.314 6.000 7.0 1.7720 

Πίνακας 5 Περιγραφικά στατιστικά - Επιθυμία αυτονομίας 
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Ως προς τις επιμέρους διαστάσεις της διοικητικής αυτονομίας διαπιστώνουμε 

ότι εντονότερη συμφωνία παρουσιάζεται ως προς την επιθυμία ανάληψης πρωτοβου-

λιών σχετικά με τους γονείς και την πρόσληψη διοικητικού προσωπικού. Αντίθετα, 

σε εκπαιδευτικά ζητήματα όπως η επιλογή κριτηρίων εισδοχής μαθητών εκφράζεται 

διαφωνία. Σε όλες οι ερωτήσεις σχετικά με την παιδαγωγική αυτονομία υπάρχει συμ-

φωνία και μάλιστα σταθερή, υποδηλώνοντας μεγαλύτερη επιθυμία αυτονομίας στην 

βασική παραγωγική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Αντίστοιχη συμφωνία υπάρ-

χει και ως προς την επιθυμία διαχείρισης οικονομικών πόρων και ανάληψης πρωτο-

βουλιών αξιοποίησης της υλικοτεχνικής υποδομής. 

Με το έκτο ερευνητικό ερώτημα θα εξεταστεί αν συσχετίζουν οι συμμετέχο-

ντες την ενδυνάμωση της αποκέντρωσης και την αυτονομία της σχολικής μονάδας με 

την διεύρυνση των περιθωρίων άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. Για 

την διερεύνηση του ερωτήματος υπήρχε αντίστοιχη ερώτηση στο ερωτηματολόγιο. 

Οι στατιστικές υποθέσεις εξετάζουν αν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά οι απαντή-

σεις από την ουδέτερη στάση και μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: 

H0: Οι συμμετέχοντες διατηρούν ουδέτερη στάση ως προς την συσχέτιση μεταξύ της 

ενδυνάμωσης της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και της διεύρυνσης των περιθω-

ρίων άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Η1: Οι συμμετέχοντες διατηρούν θετική στάση ως προς την συσχέτιση μεταξύ της εν-

δυνάμωσης της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και της διεύρυνσης των περιθωρί-

ων άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Από τον στατιστικό έλεγχο προέκυψαν τα παρακάτω: 
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Σχήμα 16 Σχέση αυτονομίας και "εσωτερικής" εκπαιδευτικής πολιτικής 

 

Ακολουθώντας το πρότυπο των προηγουμένων ερωτημάτων και στη συγκε-

κριμένη περίπτωση, από το One-sample Wilcoxon test προέκυψε Asymptotic Sig 

=0.000 < 0.05. Αυτό μας οδηγεί να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση περί ουδέτε-

ρης στάσης. Έτσι πρέπει να αποδεχθούμε την εναλλακτική υπόθεση, ότι οι συμμετέ-

χοντες διατηρούν θετική στάση ως προς τη συσχέτιση μεταξύ της ενδυνάμωσης της 

αυτονομίας της σχολικής μονάδας και της διεύρυνσης των περιθωρίων άσκησης «ε-

σωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. Και σε αυτή την περίπτωση η διάμεσος του 

δείγματος είναι ίση με 6,0 που αντιστοιχεί σε συμφωνία με την πρόταση του ερωτη-

ματολογίου. 

Η ύπαρξη όμως «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής προϋποθέτει ένα επί-

πεδο αυτονομίας. Έτσι το εύρημα έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τις στάσεις στα 

προηγούμενα ερευνητικά ερωτήματα. Επιβεβαιώνεται με αυτό τον τρόπο μια διαφο-

ροποίηση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων ως προς την διαχρονικά κεντρικά 

προσδιορισμένη εκπαιδευτική πολιτική και αναδεικνύεται μια διάθεση για ένα σχο-

λείο ικανό να λαμβάνει αποφάσεις (Σπαθής, 2006: 3). 

Με το έβδομο ερώτημα εξετάζεται κατά πόσο οι συμμετέχοντες διευθυ-

ντές/ντριες κάνουν χρήση της παρεχόμενης από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δυ-

νατότητας άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. Πρόκειται για την χρήση 
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της έννοιας της διακριτικής ευχέρειας, η οποία υπάρχει στο ελληνικό διοικητικό δί-

καιο (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999α: 170) και επιτρέπει στα στελέχη της διοίκησης γε-

νικά και της εκπαίδευσης ειδικότερα να αποφασίσουν για το αν θα ενεργήσουν, τον 

χρόνο, τον τρόπο της ενέργειας, εφόσον ο νόμος δεν καθορίζει συγκεκριμένη διαδι-

κασία (Ακριβοπούλου & Ανθόπουλος, 2015). 

Προκειμένου να εξεταστεί ο βαθμός συμφωνίας στην συγκεκριμένη ερώτηση 

πρέπει να ελεγχθούν οι παρακάτω στατιστικές υποθέσεις. 

Η0: Οι συμμετέχοντες διατηρούν ουδέτερη στάση ως προς την χρήση από μέρους 

τους της παρεχόμενης δυνατότητας άσκησης «εσωτερικής » εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Η1: Οι συμμετέχοντες διατηρούν θετική στάση ως προς την χρήση την χρήση από μέ-

ρους τους της παρεχόμενης δυνατότητας άσκησης «εσωτερικής » εκπαιδευτικής πολι-

τικής. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τον έλεγχο One-sample Wil-

coxon: 

 

 

Σχήμα 17 Χρήση διακριτικής ευχέρειας 

 

Διαπιστώνουμε ότι σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% μπορούμε να 

απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση, αφού το Asymptotic Sig=0.0<0.05. Συνεπώς 

πρέπει να αποδεχθούμε την εναλλακτική υπόθεση ότι, οι συμμετέχοντες διατηρούν 
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θετική στάση ως προς την χρήση της διακριτικής ευχέρειας για την άσκηση «εσωτε-

ρικής» εκπαιδευτικής πολιτικής, δεδομένου ότι και η δειγματική διάμεσος ισούται με 

5.0 (σχετική συμφωνία). Η χρήση των θεσμικών δυνατοτήτων από τους διευθυ-

ντές/ντριες αποτελεί επιπλέον ένδειξη της διάθεσής τους να κάνουν τα πράγματα και 

με τον δικό τους τρόπο, σε αντίθεση με τις κεντρικά κατευθυνόμενες οδηγίες, γεγονός 

που εντοπίστηκε και σε προηγούμενο ερώτημα. 

Στο όγδοο ερευνητικό ερώτημα θα διερευνηθεί κατά πόσο οι συμμετέχοντες 

επιθυμούν την διεύρυνση της δυνατότητας άσκησης της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Οι στατιστικές υποθέσεις εξετάζουν κατά πόσο συμφωνούν ή όχι οι συμ-

μετέχοντες με την διεύθυνση αυτής της δυνατότητας και μπορούν να διατυπωθούν ως 

εξής: 

Η0: Οι συμμετέχοντες διατηρούν ουδέτερη στάση ως προς την διεύρυνση της δυνατό-

τητας άσκησης της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Η1: Οι συμμετέχοντες διατηρούν θετική στάση ως προς την διεύρυνση της δυνατότη-

τας άσκησης της «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Από τον έλεγχο One-sample Wilcoxon προέκυψε: 

 

Σχήμα 18 Επιθυμία για μεγαλύτερα περιθώρια άσκησης εσωτερικής εκπ/κης πο-
λιτικής 
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Από τα αποτελέσματα του ελέγχου προκύπτει Asymptotic Sig =0.05 < 0.05, 

γεγονός που μας επιτρέπει να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση σε επίπεδο σημα-

ντικότητας 5%. Καταλήγουμε συνεπώς στο συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες διατη-

ρούν θετική στάση ως προς την διεύρυνση της δυνατότητας άσκησης της «εσωτερι-

κής» εκπαιδευτικής πολιτικής, σε απόλυτη συμφωνία με τα ευρήματα του έβδομου 

ερευνητικού ερωτήματος. Ενισχυτικό στοιχείο ως προς την ανάγκη διεύρυνσης της 

«εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί και η διαφωνία των συμμετεχόντων 

ως προς το αν τα υπάρχοντα θεσμικά περιθώρια είναι ικανοποιητικά. Συγκεκριμένα 

στην αντίστοιχη ερώτηση απάντησαν αρνητικά, όπως φαίνεται και παρακάτω. Όπως 

και στην προηγούμενη περίπτωση, παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφωνία 

(Asymptotic Sig<0.05). 

 

 

Σχήμα 19 Στάση σχετικά με τα θεσμικά περιθώρια άσκησης "εσωτερικής" εκπ/κης 
πολιτικής 

 

5.4 Διαφοροποιήσεις βάσει των χαρακτηριστικών του δείγματος 

Προκειμένου να εμβαθύνουμε στην ανάλυση των απόψεων των διευθυ-

ντών/ντριών της περιφέρειας Θεσσαλίας θα ελέγξουμε κατά πόσο οι στάσεις τους για 

την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, την αυτονομία και την «εσωτερι-

κή» εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής μονάδας διαφοροποιούνται με βάση τα δη-
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μογραφικά στοιχεία τους. Τα δημογραφικά στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν το 

φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας στην δημόσια εκπαίδευση, τα χρόνια υπηρε-

σίας σε διευθυντική θέση, τις σπουδές και το μέγεθος της σχολικής μονάδας των 

συμμετεχόντων. 

Λόγω της έλλειψης κανονικότητας των κατανομών των απαντήσεων δεν είναι 

δυνατή η χρήση του παραμετρικού ελέγχου ανάλυσης διακύμανσης (Anova), ούτε 

του ελέγχου ανεξαρτήτων δειγμάτων (Independent Samples t-test). Εναλλακτικά θα 

χρησιμοποιηθούν η μη παραμετρικές μέθοδοι Kruskal-Wallis H και Mann-Whitney U 

test. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μόνο στις περιπτώσεις που προέ-

κυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Για όλα τα test παρουσιάζονται οι βασικοί 

πίνακες που παράγονται από το στατιστικό πρόγραμμα και επιτρέπουν την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις εξετάστηκε η μηδενική υπόθεση περί ισό-

τητας των διαμέσων, έναντι της εναλλακτικής περί μη ισότητας. Στο παράρτημα υ-

πάρχει το σύνολο των εξαγόμενων δεδομένων από τους στατιστικούς ελέγχους. 

Σε σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων εκτελέστηκε το Mann-Whitney U 

test, το οποίο επιτρέπει τον εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών σε συγκε-

κριμένο επίπεδο σημαντικότητας (5% στην προκειμένη περίπτωση). Από τη εκτέλεση 

του ελέγχου προέκυψε ο παρακάτω πίνακας. 

 

Test Statisticsa 

 

Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει 

αποκέντρωση 

1410,500 2313,500 -

1,181 

,237 

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα να καταστεί πιο αποκεντρωτικό 

1470,000 4551,000 -,961 ,337 

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το έργο των 

σχολικών μονάδων 

1604,500 4685,500 -,195 ,846 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει 

ικανοποιητικά περιθώρια διοικητικής αυτο-

νομίας 

1252,500 2155,500 -

2,170 

,030 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει 

ικανοποιητικά περιθώρια παιδαγωγικής αυ-

τονομίας 

1629,500 2532,500 -,048 ,962 
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Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει 

ικανοποιητικά περιθώρια οικονομικής αυτο-

νομίας 

1607,500 4688,500 -,172 ,864 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφήνει ικα-

νοποιητικά περιθώρια άσκησης "εσωτερικής" 

εκπαιδευτικής πολιτικής στις σχολικές μονά-

δες 

1493,000 4574,000 -,822 ,411 

a. Grouping Variable: Φύλο 
Πίνακας 6 Mann-Whitney U test - Φύλο 

 

Από τον πίνακα γίνεται εμφανές ότι μόνο σε μία από τις σχετικές ερωτήσεις 

προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Mann-Whitney U =1252,500, Asymp. Sig.=0,03<0,05). Συγκεκριμένα η διαφορο-

ποίηση αφορά στα περιθώρια διοικητικής αυτονομίας που επιτρέπει το θεσμικό πλαί-

σιο. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται παρακάτω οι απαντήσεις ανδρών και γυναικών 

στην συγκεκριμένη ερώτηση, ως ποσοστά. 

 

 

Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 

Column N 
% 

Column N 
% 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει 
ικανοποιητικά περιθώρια διοικητικής αυτονο-
μίας 

Διαφωνώ απόλυτα 9,0% 9,5% 

Διαφωνώ 17,9% 35,7% 

Σχετικά Διαφωνώ 24,4% 21,4% 

Ούτε συμφωνώ ούτε δια-
φωνώ 

23,1% 23,8% 

Σχετικά Συμφωνώ 20,5% 9,5% 

Συμφωνώ 5,1% 0,0% 

Συμφωνώ Απόλυτα 0,0% 0,0% 

Πίνακας 7 Διαφοροποίηση μεταξύ φύλων, ως προς τα περιθώρια διοικ. αυτονο-
μίας 

 

Παρατηρούμε ότι οι γυναίκες δίνουν περισσότερο αρνητικές απαντήσεις σε 

σχέση με τους άνδρες κυρίως στην επιλογή "Διαφωνώ" 35,7% έναντι 17,9% των αν-

δρών, ενώ συμφωνούν σε πολύ μικρότερο βαθμό 9,5% έναντι 20,5% των ανδρών. 

Τέλος μόνο το 9,5% των ανδρών συμφωνεί, έστω και σχετικά, με την πρόταση. 

Σχετικά με ζητήματα διαφοροποίησης ως προς την ηλικία, τα έτη υπηρεσίας, 

τα έτη άσκησης διευθυντικών καθηκόντων, το επίπεδο σπουδών και το μέγεθος σχο-
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λικής μονάδας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Kruskal-Wallis H, αφού οι κατηγορικές 

μεταβλητές, με βάση τις οποίες έγινε ο έλεγχος, μπορούσαν να πάρουν περισσότερες 

από τρεις τιμές. Όπως προέκυψε από τους ελέγχους που παρουσιάζονται αναλυτικά 

στο παράρτημα της εργασίας, σε καμία από τις σχετικές ερωτήσεις δεν υπήρχε στατι-

στικά σημαντική διαφοροποίηση των απαντήσεων μεταξύ των κατηγορικών μετα-

βλητών σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (Asymp. Sig>0,05). 

Τα ευρήματα μας οδηγούν στην αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης περί ισότη-

τας των διαμέσων και ομοιότητας του τρόπου απάντησης. Συνεπώς, δεν προέκυψαν 

ενδείξεις διαφοροποίησης των απαντήσεων μεταξύ διαφορετικών ηλικιών, ετών υπη-

ρεσίας, ετών άσκησης διευθυντικών καθηκόντων, επιπέδου σπουδών και μεγέθους 

σχολικής μονάδας. Όμως και η ίδια η ομοιομορφία του τρόπου απάντησης πρέπει να 

θεωρηθεί ενισχυτικό στοιχείο για την θετική στάση των συμμετεχόντων απέναντι στο 

αίτημα για βελτίωση του επίπεδου διοικητικής αυτονομίας και άσκησης «εσωτερι-

κής» εκπαιδευτικής πολιτικής. Το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες παρουσιάζονται μη 

διαφοροποιημένοι, μας επιτρέπει να θεωρήσομε ότι η εκφρασμένη στάση τους προ-

κύπτει από μια σταθερά εγκαταστημένη άποψη υπέρ της αποκέντρωσης των εξου-

σιών. 
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6ο Κεφάλαιο: Συζήτηση 

 

Με την παρούσα έρευνα επιβεβαιώνεται η δυσαρμονία μεταξύ του εφαρμοζό-

μενου διοικητικού μοντέλου της εκπαίδευσης και των απόψεων των φορέων έκφρα-

σής της στο επιχειρησιακό επίπεδο. Από την μία υπάρχει το κεντρικά ελεγχόμενο εκ-

παιδευτικό σύστημα, το οποίο ενσωματώνει χαρακτηριστικά βεμπεριανής γραφειο-

κρατίας. Από την άλλη εμφανίζεται η σαφής διάθεση των στελεχών για μεγαλύτερα 

περιθώρια αυτονομίας, αποκέντρωσης και εφαρμογής "εσωτερικής" εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 

 

6.1 Αποκέντρωση 

Σχετικά με την ύπαρξη αποκέντρωσης, οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν το γε-

γονός ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει συγκεντρωτικό και χωρίς να 

διαθέτει χαρακτηριστικά που θα επέτρεπαν στα στελέχη πρώτης γραμμής έναν βαθμό 

ουσιαστικής παρέμβασης. Στη επτάβαθμη κλίμακα likert οι διάμεσος ισούται με τρία 

(3.0), που αντιστοιχεί σε σχετική διαφωνία. Όμως η διοίκηση της εκπαίδευσης φαίνε-

ται να ακολουθεί το πρότυπο της γραφειοκρατικής οργάνωσης, εκφράζοντας την δια-

χρονική διάθεση της ηγεσίας να παραμείνει η εκπαίδευση κεντρική λειτουργία του 

κράτους. Με τον πλήρη έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το κράτος επιθυμεί να 

αναπαραγάγει τις κοινωνικές δομές (Apple, 1993· Πουλαντζάς-Μυλωνάς, 1993), ε-

ξασκώντας μία ενιαία εκπαιδευτική πολιτική, με τελικό σκοπό την εξασφάλιση ομοι-

ομορφίας στην εκπαίδευση. 

Όμως οι συμμετέχοντες εκφράζουν επίσης μια θετική άποψη απέναντι στην 

αποκέντρωση ως διαδικασία. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι η αποκέντρωση αποτελεί 

θετικό παράγοντα, που διευκολύνει το έργο τους, με την διάμεσο να αντιστοιχεί στη 

συμφωνία με την πρόταση του ερωτηματολογίου (=6.0). Η συγκεκριμένη θεώρηση 

δείχνει ότι στην πραγματικότητα το έργο των διευθυντών/ντριών είναι στην πράξη 

πολυσύνθετο και δεν μπορεί να «χωρέσει» εντός του γραφειοκρατικού μοντέλου 

διοίκησης. Οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά φαίνεται ότι δεν μπορούν 

να προβλεφθούν σε κεντρικό επίπεδο και να ενσωματωθούν σε εγκύκλιες οδηγίες. 

Αντίθετα η αποκέντρωση, μεταφέροντας εξουσία και ευθύνη σε χαμηλότερα 

επίπεδα ιεραρχίας, παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την άσκηση των καθηκόντων 

των στελεχών. Το σχολείο σήμερα βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περι-

βάλλον και οφείλει, χωρίς να καταργεί την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική, να δημι-
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ουργεί το δικό του όραμα, τη δική του κουλτούρα συνεργασίας εντός και εκτός των 

ορίων του (Ανθοπούλου, 1999: 22-23· Χατζηπαναγιώτου, 2003: 73· Μαυρογιώργος, 

2011β). Η αδυναμία αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον έχει καταστεί ένας σημαντι-

κός παράγοντας δυσλειτουργίας και απαξίωσης της εκπαίδευσης, οδηγώντας στον δι-

αχωρισμό των σχολείων από την ευρύτερη κοινωνία και στη μη συμμετοχή της τοπι-

κής κοινωνίας στη λήψη των αποφάσεων (Κατσαρός, 2008: 96). 

 

6.2 Αυτονομία 

Σε σχέση με την ύπαρξη αυτονομίας, οι συμμετέχοντες απάντησαν αρνητικά, 

όπως θα αναμενόταν, λόγω της έλλειψης αποκέντρωσης. Η έννοια αυτονομίας χωρί-

στηκε στις επιμέρους διαστάσεις της, στην διοικητική, την παιδαγωγική και την οικο-

νομική αυτονομία και εξετάστηκε η στάση απέναντι στην ύπαρξής τους ξεχωριστά. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν μια διαφορετική στάση απέναντι στις επιμέρους διαστά-

σεις. Σε σχέση με την ύπαρξη διοικητικής και την οικονομικής αυτονομία υπάρχει 

σαφέστατη αρνητική απάντηση, ενώ σε σχέση με την παιδαγωγική διάσταση υπάρχει 

ουδέτερη στάση. 

 

6.2.1 Παιδαγωγική αυτονομία 

Το σχολείο φαίνεται να αφήνεται περισσότερο ελεύθερο σε σχέση με την παι-

δαγωγική του λειτουργία, στο πλαίσιο πάντα του αναλυτικού προγράμματος. Η στά-

ση όμως των συμμετεχόντων ήταν ουδέτερη, πράγμα που δεν επιτρέπει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων περί ύπαρξης παιδαγωγικής ανεξαρτησίας. Το εύρημα πιθανόν να 

οφείλεται στην διαφορετική φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία δεν μπορεί 

να είναι καθορισμένη πλήρως και να ελέγχεται όπως η διοικητική λειτουργία. Όμως, 

σε ερώτηση σχετικά με την θέληση για μεγαλύτερα περιθώρια παιδαγωγικής αυτονο-

μίας η απάντηση ήταν θετική, στατιστικά σημαντική και αντιστοιχούσε σε συμφωνία. 

Αποδεικνύοντας την ανάγκη για μια παιδαγωγική διαδικασία ευκολότερα προσαρμό-

σιμη στις ανάγκες των μαθητών. 

Η ανάγκη για προσαρμογή του σχολείου στις μαθησιακές, κοινωνικές και πο-

λιτισμικές ιδιαιτερότητες της περιοχής όπου λειτουργεί, έχει διατυπωθεί από την Χα-

τζηπαναγιώτου (2003: 73). Επίσης ο Μαυρογιώργος (2011β), αναφέρεται στην ανά-

γκη ύπαρξης αυτενέργειας, και δυνατότητας παρέμβασης των εκπαιδευτικών στο δι-

δακτικό έργο. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν καλούνται να συμμετέχουν ενεργά και να 

προσφέρουν το παιδαγωγικό έργο τους σε ένα πλαίσιο περιορισμένης αυτονομίας, ε-
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ντός ενός συγκεντρωτικού και σχεδόν πλήρως ελεγχόμενου εκπαιδευτικού συστήμα-

τος. 

 

6.2.2 Διοικητική αυτονομία 

Σε σχέση με την ύπαρξη της διοικητικής διάστασης της αυτονομίας, οι συμμε-

τέχοντες απάντησαν αρνητικά. Οι απαντήσεις κινήθηκαν στα επίπεδα της σχετικής 

διαφωνίας (3.0), αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα της έλλειψης αποκέντρωσης, που 

εκφράστηκε και στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα. Η πλήρης διοικητική αυτονομία του 

σχολείου προϋποθέτει την δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού, μακροπρόθεσμης 

και βραχυπρόθεσμης στοχοθεσίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου σε επί-

πεδο σχολικής μονάδας. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική και αυτό αποτυ-

πώνεται στις απόψεις των συμμετεχόντων και μάλλον αντιστοιχεί σε περιορισμένη 

αυτονομία όπου, τα σχολεία λαμβάνουν αποφάσεις στα πλαίσια συγκεκριμένων επι-

λογών, ενώ οι αποφάσεις τους συχνά τελούν υπό την αίρεση μιας ανώτερης αρχής 

Εurydice, (2008: 13). 

Η έννοια της διοικητικής αυτονομίας, σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας, 

αφορά στην επιλογή του προσωπικού, στην ενεργό συμμετοχή των γονέων του σχο-

λείου, στην οργάνωση τάξεων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών Dutercq (2000: 152). 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων δεν προέκυψε δυνατότητα ανάληψης ουσια-

στικών πρωτοβουλιών, παρά μόνο ως προς τα ζητήματα διαχείρισης των κρίσεων, 

στα οποία δήλωσαν ότι υπάρχει σχετική δυνατότητα. Προκύπτει σαφώς το συμπέρα-

σμα ότι σε διοικητικά ζητήματα δεν υπάρχει αυτονομία. 

Ενισχυτικά του προηγούμενου συμπεράσματος λειτουργεί η απάντηση στο 

κατά πόσο επιθυμούν μεγαλύτερα περιθώρια διοικητικής αυτονομίας. Οι συμμετέχο-

ντες δήλωσαν ότι επιθυμούν μεγαλύτερα περιθώρια σε επίπεδα συμφωνίας με την 

πρόταση του ερωτηματολογίου (6.0). Η συμφωνία ήταν εντονότερη σε στενά διοικη-

τικά ζητήματα που αφορούν την πρόσληψη διοικητικού προσωπικού, την συνεργασία 

με τους γονείς και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 

Αντίθετα διαφωνούν στο ζήτημα της επιλογής των μαθητών με βάση δικά 

τους κριτήρια. Το τελευταίο εύρημα δείχνει την αντίθεση των συμμετεχόντων σε 

σχέση με το ζήτημα της επιλογής σχολικής μονάδας σε συνθήκες προσφοράς και ζή-

τησης. Φαίνεται να μην επιθυμούν την συμμετοχή τους σε ένα ανταγωνιστικό περι-

βάλλον ανάμεσα στις σχολικές μονάδες. Το επιχείρημα υπέρ της δημιουργίας μια οι-

ονεί αγοράς μεταξύ των σχολείων, που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αύξηση της 
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αποδοτικότητας αλλά και στη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου απο-

τελεί μια ιδέα του New Public Management (Verschelde, Hindriks, Rayp & Schoors, 

2015: 130-131). 

 

6.2.3 Οικονομική αυτονομία 

Σχετικά με την ύπαρξη οικονομικής αυτονομίας οι συμμετέχοντες απάντησαν 

αρνητικά και εντονότερα από κάθε άλλη ερώτηση (διάμεσος=2,5). Προφανώς το θε-

σμικό πλαίσιο οικονομικής λειτουργίας των σχολείων δεν επιτρέπει καμιά ουσιαστική 

αυτονομία. Σύμφωνα με τον νόμο του Καλλικράτη, οι σχολικές μονάδες δεν διαθέ-

τουν δικές τους σχολικές επιτροπές, αλλά δημιουργήθηκε μία σε κάθε δήμο, ανά 

βαθμίδα εκπαίδευσης. Συνεπακόλουθα οι διευθυντές/ντριες δεν έχουν την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης πόρων, αλλά αναγκάζονται να κάνουν αιτήματα χρηματοδότησης 

ακόμα και για τα υλικά που χρησιμοποιούν, τα οποία τελούν υπό την αίρεση αποδο-

χής τους από την σχολική επιτροπή. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στο ζήτημα των 

σχολικών υποδομών και των κτηρίων τα οποία ανήκουν και αυτά στου δήμους, οι 

οποίοι έχουν την αρμοδιότητα παρεμβάσεων και βελτιώσεων, μετά από σχετικό αίτη-

μα. 

Σε επίπεδο συνολικής αυτονομίας προέκυψαν τα ίδια αποτελέσματα. Οι συμ-

μετέχοντες επιβεβαίωσαν την συγκεντρωτική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος 

(Μαυρογιώργος, 2011β· Λαϊνάς, 1993: 254-255· Κατσαρός, 2008: 90). Η θέληση ό-

λων για υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας κάθε μορφής αλλά και ο ομοιόμορφος τρό-

πος απάντησης, ανεξαρτήτως δημογραφικών χαρακτηριστικών, επιβεβαιώνει την 

σταθερή ανάγκη των στελεχών πρώτης γραμμής να απελευθερωθούν από τα στενά 

όρια που θέτει το ελληνικό, συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η απελευθέρωση αυτή δεν πρέπει να ιδωθεί μόνο ως έκφραση των αντιλήψε-

ων του New Public Management και του ιδεολογικού χρωματισμού του. Περισσότερο 

πρέπει να ιδωθεί ως έκφραση της διάθεσης για μετατροπή του σχολείου σε ζωντανό 

κοινωνικό κύτταρο, που έχει την ανάγκη να επηρεάζει και να επηρεάζεται από το πε-

ριβάλλον του (Hargreaves 1994, στο Τζέλλος, 2008: 81). Η αύξηση της αυτονομίας 

των σχολικών μονάδων πρέπει να θεωρείται ως ο μηχανισμός αναζωογόνησης του 

σχολείου και σύνδεσής του με το περιβάλλον. Σε συνθήκες αυτονομίας, η σχολική 

μονάδα γίνεται «εξωστρεφής», ρίχνει γέφυρες επικοινωνίας προς την τοπική κοινωνία 

και τους γονείς, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

και εισάγουν καινοτομίες προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. 
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Το αυτόνομο σχολείο θέτει στόχους ανάλογα με τις επιδιώξεις και τις ανάγκες του. Οι 

ανάγκες κάθε σχολείου αντανακλούν τις διαφορετικές αφετηρίες των μαθητών, οι 

οποίες οφείλουν να γίνονται κατανοητές και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στο 

πλαίσιο μιας ενεργού αλληλεπίδρασης με το «περιβάλλον» (Σφυρόερα, 2002). 

 

6.3 «Εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική 

Σε απόλυτη συμφωνία με τα προηγούμενα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η 

ενδυνάμωση της αυτονομίας θα διευρύνει τα όρια άσκησης “εσωτερικής” εκπαιδευτι-

κής πολιτικής. Η αύξηση της αυτονομίας έχει θετική επίδραση επιτρέποντας στην 

σχολική μονάδα να αναγνωρίζει τις περιοχές που χρειάζονται δράση, να αποσαφηνί-

σει τους σχετικούς στόχους και να προβεί στις απαραίτητες δράσεις επίτευξής τους. 

Οι συμμετέχοντες επιθυμούν η σχολική τους μονάδα να διαθέτει περιθώρια για αυτο-

προσδιορισμό, στοιχείο το οποίο συμβάλλει με καταλυτικό τρόπο στην ποιοτική δια-

φοροποίηση του σχολικού περιβάλλοντος Λαϊνάς, (2000: 37). 

Παρά την έλλειψη ουσιαστικής αυτονομίας, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι 

χρησιμοποιούν τα όποια περιθώρια τους παρέχει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ώ-

στε να ασκήσουν «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική. Γίνεται έτσι περισσότερο εμ-

φανής η διάθεση των στελεχών να επηρεάσουν οι ίδιοι τα πράγματα, να βελτιώσουν 

όσο είναι δυνατόν το παρεχόμενο έργο, στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις και 

στην συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. 

Επιθυμούν οι διευθυντές/ντριες περισσότερη αυτονομία. Επιθυμούν να έχουν 

περισσότερες δυνατότητες αν ασκήσουν “εσωτερική” εκπαιδευτική πολιτική. Προ-

κειμένου όμως να μπορέσουν να διευρυνθούν τα περιθώρια απαιτείται προφανώς νο-

μοθετική ρύθμιση σε διάφορους τομείς. Ένας τομέας αφορά στο παιδαγωγικό έργο 

και στο διοικητικό έργο και αυτό αφορά στο Υπουργείο Παιδείας. Όσο όμως αφορά 

στο οικονομικό τομέα αυτό απαιτεί νομοθετικές παρεμβάσεις σε σχέση με τις αρμο-

διότητες των Δήμων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πολιτική βούληση για μια 

ουσιαστικότερη αποκέντρωση, μέσω της παραχώρησης εξουσίας και ευθύνης στην 

βάση της εκπαιδευτικής πυραμίδας. 

Δυστυχώς το διοικητικό habitus της χώρας μας δεν ευνοεί την αποκέντρωση 

και αυτό αντανακλάται στην εκπαιδευτική πολιτική. Πέρα από την τάση της κοινωνί-

ας να δημιουργεί συστήματα ρυθμίσεων που αντανακλούν τις διαρκείς προδιαθέσεις 

των ατόμων, υπάρχει και η πολιτική διάσταση. Είναι απόφαση της πολιτικής ηγεσίας 

να προσχωρήσει η όχι στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Έτσι μοιραία εισερχόμα-
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στε στον τρόπο λήψης των πολιτικών αποφάσεων στη χώρα μας, στην σχετική δύνα-

μη των ομάδων πίεσης στη εκάστοτε πολιτική ηγεσία και στον συσχετισμό της ισχύος 

μεταξύ τους. Οποιαδήποτε δυνατότητα βελτίωσης της αποκέντρωσης, της αυτονομίας 

και της δυνατότητας άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να ιδω-

θεί υπό το πρίσμα του μοντέλου λήψης πολιτικών αποφάσεων της χώρας μας. Συμπε-

ρασματικά, επαναλαμβάνουμε την διαπίστωση της προσπάθειας των διευθυντών / 

ντριών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Θεσσαλίας να χρησιμοποιή-

σουν τα διοικητικά εργαλεία που τους επιτρέπουν να επηρεάσουν την παροχή έργου 

της σχολικής τους μονάδας. Επιθυμούν περισσότερη αυτονομία κάθε μορφής. Επιθυ-

μούν ευρύτερα περιθώρια άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής για να έ-

χουν τις δυνατότητες ουσιαστικής παρέμβασης. 

 

6.4 Συνεισφορά και περιορισμοί 

Στην παρούσα εργασία επιβεβαιώθηκαν επίσης οι θεωρητικές προσεγγίσεις 

περί συσχέτισης μεταξύ της ενδυνάμωσης της αποκέντρωσης και της διεύρυνσης των 

περιθωρίων άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιβεβαιώθηκε η συ-

σχέτιση μεταξύ αποκέντρωσης και διευκόλυνσης άσκησης διευθυντικού έργου και η 

έλλειψη αποκέντρωσης στις δομές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Στο πλαίσιο μιας εργασίας μεταπτυχιακού επιπέδου, έγινε προσπάθεια διαπί-

στωσης των στάσεων των συμμετεχόντων σε σχέση με την ύπαρξη της αποκέντρω-

σης, της αυτονομίας και της δυνατότητας άσκησης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πο-

λιτικής. Το πεδίο της έρευνας, αν και αφορά μια ολόκληρη περιφέρεια, παραμένει 

γεωγραφικά περιορισμένο. Οι στατιστικές εκτιμήσεις, που προκύπτουν από ένα αντι-

προσωπευτικό δείγμα, προφανώς αφορούν τον συγκεκριμένο πληθυσμό και μόνο. 

Απουσιάζει σχετική έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο, η οποία δεν είναι δυνατόν να δι-

εξαχθεί στο πλαίσιο μιας μεταπτυχιακής διατριβής, λόγω των περιορισμών κόστους 

και χρόνου. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε (on-line ερωτηματολόγιο) έχει συγκεκριμέ-

νους περιορισμούς που αφορούν στην απουσία προσωπικής επαφής και παροχής δι-

ευκρινίσεων. Έτσι έγινε προσπάθεια δημιουργίας ενός απλού και συνεκτικού ερωτη-

ματολογίου. Προβλήματα αδυναμίας προσέγγισης των συμμετεχόντων δεν υπήρξαν, 

αν και θεωρητικά υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Σε αυτό βοήθησε η εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, σε 

συνδυασμό με την συχνή επικοινωνία μαζί τους. Ο συγκεκριμένος χρόνος που υπήρχε 
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στην διάθεσή μας ήταν επαρκής, λαμβανομένης υπόψη της στόχευσης και των χρονι-

κών ορίων υποβολής της διπλωματικής εργασίας. Αν και κατεβλήθη προσπάθεια διε-

ρεύνησης των διαφορετικών διαστάσεων του φαινομένου, η χρήση ποσοτικών μεθό-

δων δεν είναι δυνατόν να καλύψει πλήρως το θέμα, κυρίως σε επίπεδο εσωτερικών 

αιτιών σχηματισμού των συγκεκριμένων στάσεων. 

Σε γενικές γραμμές στην παρούσα εργασία διαπιστώθηκε η ανάγκη για μεγα-

λύτερη αποκέντρωση, αυτονομία και διεύρυνση των περιθωρίων άσκησης "εσωτερι-

κής" εκπαιδευτικής πολιτικής. Πέρα όμως από την ύπαρξη θεσμικών περιθωρίων, 

απαιτείται και η ετοιμότητα των σχολικών μονάδων για την ανάπτυξη της αυτονομί-

ας. Η συνδρομή τέτοιων παραγόντων, όπως η ύπαρξη οράματος, θετικού σχολικού 

κλίματος, οι δυνατότητες κατάρτισης στρατηγικών προγραμμάτων κλπ. αποτελεί πε-

δίο μελλοντικής έρευνας. Ο τρόπος εφαρμογής της αποκέντρωσης, οι διοικητικές 

δράσεις που πρέπει να αποκεντρωθούν, οι φορείς προς τους οποίους πρέπει να γίνει η 

μεταβίβαση εξουσιών, μπορεί να αποτελέσουν πεδίο έρευνας και μελέτης. Οι παλαιό-

τερες προσπάθειες μεταφοράς εξουσιών συνοδεύθηκαν από την δημιουργία  νέων ε-

πιπέδων ιεραρχίας, όπως οι περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, γεγονός που α-

ντιστοιχεί μάλλον σε αποσυγκέντρωση και όχι σε αποκέντρωση. Ο βαθμός επικοινω-

νίας μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας, των θεσμοθετημένων και μη 

κοινωνικών εταίρων, αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική ύπαρξη της σχο-

λικής αυτονομίας. Ο βαθμός στον οποίο υπάρχει τέτοια επικοινωνία μπορεί να απο-

τελέσει πεδίο έρευνας.  
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Το ερωτηματολόγιο 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι/ ισσες, 

 

Θα ήθελα εκ των προτέρων να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας στην 

έρευνα αυτή που διεξάγεται στο πλαίσιο συγγραφής της διπλωματικής μου διατριβής 

στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – 

Εκπαιδευτική Ηγεσία » του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των σχολι-

κών διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την αυτονομία της σχο-

λικής μονάδας. Σχετικά με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για να διασφαλι-

στεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας, το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, 

οι απαντήσεις σας απολύτως εμπιστευτικές και θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για ε-

ρευνητικούς σκοπούς. 

Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σας και την απαραίτητη συμβολή σας 

στην υλοποίηση της παρούσας έρευνας. 

 

Η υπεύθυνη της έρευνας 

Μαρία Χάμου 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Κωδικός ερωτηματολογίου: 

 

ΦΥΛΟ: Άνδρας                                                               Γυναίκα  

 

ΗΛΙΚΙΑ:  Έως 30                           31 – 40                                     41 – 50                   

51   και άνω 

 

ΕΤΗ  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :  Έως 10                                                  11-20                     

21-30                                                     31 και άνω                                                         

 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ: 

Έως  5                      6- 10                             11-15                     16 και άνω 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: (τσεκάρετε όσα 

ισχύουν για σας) 

Βασικό Πτυχίο                           Δεύτερο πτυχίο 

Μετεκπαίδευση                         Μεταπτυχιακό                                                                                                                 

                                                   Διδακτορικό 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 

Λιγότερα από 8 Τμήματα                                               9- 12Τμήματα 

Περισσότερα από 13 Τμήματα 
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Α ΜΕΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Παρακαλώ, κυκλώστε τον αριθμό εκείνο, ο οποίος περιγράφει με μεγαλύτερη ακρί-

βεια την προσωπική σας άποψη. 

 

Α1. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει αποκέντρωση. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Α2. Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να καταστεί πιο αποκε-

ντρωτικό. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Α3. Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το έργο των σχολικών διευθυντών. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 
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Β ΜΕΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

Παρακαλώ, κυκλώστε τον αριθμό εκείνο, ο οποίος περιγράφει με τη μεγαλύτερη α-

κρίβεια την προσωπική σας άποψη. 

 

Β1.Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητικά περιθώρια διοικητικής 

αυτονομίας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                     ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6           7 

 

Β2. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερα περιθώρια διοικη-

τικής αυτονομίας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Β3. Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών που αφο-

ρούν τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας σας ανάλογα με τις ανάγκες της. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Β4. Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα λήψης ουσιαστικών αποφάσεων σε 

ζητήματα διαχείρισης κρίσεων ή προβληματικών καταστάσεων στο σχολείο σας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 
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Β5. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερη διοικητική αυτονο-

μία προκειμένου να εμπλέκετε ενεργά τους γονείς σε ζητήματα λειτουργίας του σχο-

λείου σας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Β6. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερη διοικητική αυτονο-

μία προκειμένου να ενδυναμώσετε τη συνεργασία του σχολείου σας με ιδιώτες και 

διάφορους κοινωνικούς εταίρους. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Β7. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε την ευχέρεια να προσλαμβάνετε 

οι ίδιοι το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου σας και εν γένει άτομα που θα σας υ-

ποστήριζαν στο διοικητικό σας έργο. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Β8. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε τη δυνατότητα να προσλαμβά-

νετε οι ίδιοι τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 
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Β9. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε τη δυνατότητα να αξιολογείτε 

τους εκπαιδευτικούς της σχολικής σας μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή 

τους. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Β10. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε την ευχέρεια να ορίζετε κρι-

τήρια εισδοχής για τους μαθητές του σχολείου σας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

 

Γ ΜΕΡΟΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

Παρακαλώ, κυκλώστε τον αριθμό εκείνο, ο οποίος περιγράφει με τη μεγαλύτερη α-

κρίβεια την προσωπική σας άποψη. 

 

Γ1. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητικά περιθώρια παιδαγω-

γικής αυτονομίας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 
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Γ2. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερα περιθώρια παιδα-

γωγικής αυτονομίας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Γ3. Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα διαμόρφωσης του αναλυτικού προ-

γράμματος ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής σας μονάδας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Γ4. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε τη δυνατότητα διαμόρφωσης 

του αναλυτικού προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής σας μονάδας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Γ5. Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα διαμόρφωσης του ωρολογίου προ-

γράμματος ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής σας μονάδας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 
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Γ6. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε τη δυνατότητα διαμόρφωσης 

του ωρολογίου προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής σας μονάδας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Γ7. Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε την παιδαγωγική αυτονομία να εισάγετε καινοτόμες 

δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής σας μονάδας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Γ8. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερη παιδαγωγική αυτο-

νομία προκειμένου να εισάγετε καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής σας 

μονάδας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Γ9. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερη παιδαγωγική αυτο-

νομία για να επιλέγετε τα κατάλληλα – βάσει των αναγκών των μαθητών του σχολεί-

ου σας – σχολικά εγχειρίδια. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 
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Δ ΜΕΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

Παρακαλώ, κυκλώστε τον αριθμό εκείνο, ο οποίος περιγράφει με τη μεγαλύτερη α-

κρίβεια την προσωπική σας άποψη. 

 

Δ1. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητικά περιθώρια οικονομι-

κής αυτονομίας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Δ2. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερα περιθώρια οικονο-

μικής αυτονομίας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Δ3. Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους οικονομικούς 

πόρους του σχολείου σας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Δ4. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να διαχειρίζεστε σε μεγαλύτερο βαθμό 

τους οικονομικούς πόρους του σχολείου σας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 
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Δ5. Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα να αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες σε 

ζητήματα εκμετάλλευσης των υλικοτεχνικών υποδομών του σχολείου σας για την 

καλύτερη αξιοποίησή τους και αύξηση των εσόδων της σχολικής μονάδας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Δ6. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερη δυνατότητα ανάλη-

ψης πρωτοβουλιών σε ζητήματα εκμετάλλευσης των υλικοτεχνικών υποδομών του 

σχολείου σας για την καλύτερη αξιοποίησή τους και αύξηση των εσόδων της σχολι-

κής μονάδας. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

 

Ε ΜΕΡΟΣ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Παρακαλώ, κυκλώστε τον αριθμό εκείνο, ο οποίος περιγράφει με τη μεγαλύτερη α-

κρίβεια την προσωπική σας άποψη. 

 

Ε1. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφήνει ικανοποιητικά περιθώρια άσκησης ««ε-

σωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής στις σχολικές μονάδες. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 
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Ε2. Ως Διευθυντής/-ντρια κάνετε χρήση της διακριτικής ευχέρειας που σας παρέχει 

το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για άσκηση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Ε3. Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερα περιθώρια άσκησης 

«εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

Ε4. Η ενδυνάμωση της αποκέντρωσης και η ενίσχυση της σχολικής αυτονομίας αυ-

ξάνει τα περιθώρια άσκησης « εσωτερικής » εκπαιδευτικής πολιτικής. 

ΚΑΘΟΛΟΥ                                                                                               ΑΠΟΛΥΤΑ 

1                 2                     3                    4                      5                      6                   7 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!! 
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Στατιστικά δεδομένα 

 

Έλεγχος αξιοπιστίας 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 99 82,5 

Excludeda 21 17,5 

Total 120 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the proce-
dure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,895 ,900 32 

 

Item Statistics 

 Mean 

Std. 

Deviation N 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει αποκέντρωση 2,747 1,2725 99 

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να κατα-

στεί πιο αποκεντρωτικό 

5,657 1,1353 99 

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το έργο των σχολικών μονάδων 5,727 1,0673 99 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητικά περι-

θώρια διοικητικής αυτονομίας 

3,313 1,3374 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερα πε-

ριθώρια διοικητικής αυτονομίας 

5,848 1,1007 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα ανάληψης πρωτο-

βουλιών που αφορούν τον προγραμματισμό της σχολικής μονά-

δας σας ανάλογα με τις ανάγκες της 

4,364 1,3511 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα λήψης ουσιαστικών 

αποφάσεων σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων ή προβληματικών 

καταστάσεων στο σχολείο σας 

4,768 1,3615 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερη δι-

οικητική αυτονομία προκειμένου να εμπλέκετε ενεργά τους γο-

νείς σε ζητήματα λειτουργίας του σχολείου σας 

4,768 1,5107 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερη δι-

οικητική αυτονομία προκειμένου να ενδυναμώσετε τη συνεργα-

σία του σχολείου σας με ιδιώτες και διάφορους κοινωνικούς ε-

ταίρους 

5,141 1,5780 99 
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Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε την ευχέρεια να 

προσλαμβάνετε οι ίδιοι το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου 

σας και εν γένει άτομα που θα σας υποστήριζαν στο διοικητικό 

σας έργο 

5,495 1,7978 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε τη δυνατότητα 

να προσλαμβάνετε οι ίδιοι τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

σας 

4,495 2,2695 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε τη δυνατότητα 

να αξιολογείτε τους εκπαιδευτικούς της σχολικής σας μονάδας, 

λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή τους 

4,606 2,0143 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε την ευχέρεια να 

ορίζετε κριτήρια εισδοχής για τους μαθητές του σχολείου σας 

3,212 1,9392 99 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητικά περι-

θώρια παιδαγωγικής αυτονομίας 

3,798 1,3323 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερα πε-

ριθώρια παιδαγωγικής αυτονομίας 

5,556 1,1800 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα διαμόρφωσης του 

αναλυτικού προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής 

σας μονάδας 

3,556 1,8856 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε τη δυνατότητα 

διαμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος ανάλογα με τις 

ανάγκες της σχολικής σας μονάδας 

5,354 1,3874 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα διαμόρφωσης του 

ωρολογίου προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής 

σας μονάδας 

4,030 1,7406 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε τη δυνατότητα 

διαμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος ανάλογα με τις α-

νάγκες της σχολικής σας μονάδας 

5,677 1,2764 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε την παιδαγωγική αυτονομία να ει-

σάγετε καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής σας μονά-

δας 

4,838 1,4478 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερη 

παιδαγωγική αυτονομία προκειμένου να εισάγετε καινοτόμες 

δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής σας μονάδας 

5,768 1,4057 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερη 

παιδαγωγική αυτονομία για να επιλέγετε τα κατάλληλα- βάσει 

των αναγκών των μαθητών του σχολείου σας- σχολικά εγχειρί-

δια 

5,333 1,4357 99 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητικά περι-

θώρια οικονομικής αυτονομίας 

2,758 1,4852 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερα πε-

ριθώρια οικονομικής αυτονομίας 

6,131 1,0266 99 



126 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε 

τους οικονομικούς πόρους του σχολείου σας 

4,434 1,8744 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να διαχειρίζεστε σε με-

γαλύτερο βαθμό τους οικονομικούς πόρους του σχολείου σας 

5,960 1,1860 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα να αναλαμβάνετε 

πρωτοβουλίες σε ζητήματα εκμετάλλευσης των υλικοτεχνικών 

υποδομών του σχολείου σας για την καλύτερη αξιοποίησή τους 

και αύξηση των εσόδων της σχολικής μονάδας 

3,515 2,0322 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερη δυ-

νατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε ζητήματα εκμετάλλευσης 

των υλικοτεχνικών υποδομών του σχολείου σας για την καλύτε-

ρη αξιοποίησή τους και αύξηση των εσόδων της σχολικής μονά-

δας 

5,263 1,8327 99 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφήνει ικανοποιητικά περιθώ-

ρια άσκησης "εσωτερικής" εκπαιδευτικής πολιτικής στις σχολι-

κές μονάδες 

3,485 1,3043 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια κάνετε χρήση της διακριτικής ευχέρειας 

που σας παρέχει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για άσκηση "ε-

σωτερικής" εκπαιδευτικής πολιτικής 

4,586 1,3553 99 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε μεγαλύτερα πε-

ριθώρια άσκησης "εσωτερικής" εκπαιδευτικής πολιτικής 

5,556 1,3418 99 

Η ενδυνάμωση της αποκέντρωσης και ενίσχυση της σχολικής 

αυτονομίας αυξάνει τα περιθώρια άσκησης "εσωτερικής" εκπαι-

δευτικής πολιτικής 

5,737 1,1027 99 

 

Summary Item Statistics 

 Mean 

Minim

um 

Maximu

m Range 

Maximum 

/ 

Minimum Variance 

N of 

Items 

Item Means 4,734 2,747 6,131 3,384 2,232 ,998 32 
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Έλεγχος κανονικότητας 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 N 

Normal 
Parameter
sa,b 

Most Extreme 
Differences 

Test 
Stati
stic 

Asy
mp. 
Sig. 
(2-
tailed
) 

Me
an 

Std. 
Devi
ation 

Ab
sol
ute 

Posi
tive 

Neg
ative 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει α-
ποκέντρωση 

11
9 

2,6
89 

1,24
02 

,16
2 

,14
8 

-
,162 

,162 ,000c 

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα να καταστεί πιο αποκεντρωτικό 

12
0 

5,5
92 

1,22
64 

,24
7 

,12
5 

-
,247 

,247 ,000c 

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το έργο των σχο-
λικών μονάδων 

12
0 

5,7
17 

1,10
90 

,28
4 

,14
9 

-
,284 

,284 ,000c 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικα-
νοποιητικά περιθώρια διοικητικής αυτονομίας 

12
0 

3,2
42 

1,32
84 

,15
8 

,15
8 

-
,149 

,158 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
μεγαλύτερα περιθώρια διοικητικής αυτονομίας 

12
0 

5,8
17 

1,12
26 

,19
8 

,14
6 

-
,198 

,198 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα ανά-
ληψης πρωτοβουλιών που αφορούν τον προγραμ-
ματισμό της σχολικής μονάδας σας ανάλογα με 
τις ανάγκες της 

11
9 

4,3
28 

1,35
99 

,15
2 

,13
3 

-
,152 

,152 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα λήψης 
ουσιαστικών αποφάσεων σε ζητήματα διαχείρι-
σης κρίσεων ή προβληματικών καταστάσεων στο 
σχολείο σας 

12
0 

4,8
67 

1,36
54 

,17
2 

,12
8 

-
,172 

,172 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία προκειμένου 
να εμπλέκετε ενεργά τους γονείς σε ζητήματα 
λειτουργίας του σχολείου σας 

12
0 

4,7
75 

1,56
36 

,19
1 

,10
0 

-
,191 

,191 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία προκειμένου 
να ενδυναμώσετε τη συνεργασία του σχολείου 
σας με ιδιώτες και διάφορους κοινωνικούς εταί-
ρους 

11
8 

5,1
19 

1,61
28 

,22
5 

,12
2 

-
,225 

,225 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
την ευχέρεια να προσλαμβάνετε οι ίδιοι το βοη-
θητικό προσωπικό του σχολείου σας και εν γένει 
άτομα που θα σας υποστήριζαν στο διοικητικό 
σας έργο 

11
6 

5,4
22 

1,84
23 

,25
2 

,19
6 

-
,252 

,252 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
τη δυνατότητα να προσλαμβάνετε οι ίδιοι τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου σας 

11
7 

4,4
53 

2,29
88 

,18
5 

,15
6 

-
,185 

,185 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
τη δυνατότητα να αξιολογείτε τους εκπαιδευτι-
κούς της σχολικής σας μονάδας, λαμβάνοντας 
υπόψη την απόδοσή τους 

11
9 

4,5
46 

2,02
00 

,17
7 

,11
5 

-
,177 

,177 ,000c 
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Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
την ευχέρεια να ορίζετε κριτήρια εισδοχής για 
τους μαθητές του σχολείου σας 

12
0 

3,1
50 

1,93
44 

,18
2 

,18
2 

-
,133 

,182 ,000c 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικα-
νοποιητικά περιθώρια παιδαγωγικής αυτονομίας 

12
0 

3,7
92 

1,33
41 

,19
5 

,13
8 

-
,195 

,195 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
μεγαλύτερα περιθώρια παιδαγωγικής αυτονομίας 

12
0 

5,5
92 

1,19
87 

,21
7 

,12
5 

-
,217 

,217 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα δια-
μόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος ανάλο-
γα με τις ανάγκες της σχολικής σας μονάδας 

12
0 

3,5
67 

1,92
61 

,15
0 

,15
0 

-
,113 

,150 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
τη δυνατότητα διαμόρφωσης του αναλυτικού 
προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες της σχολι-
κής σας μονάδας 

11
9 

5,3
95 

1,39
14 

,24
8 

,12
4 

-
,248 

,248 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα δια-
μόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος ανάλο-
γα με τις ανάγκες της σχολικής σας μονάδας 

11
9 

4,0
25 

1,79
67 

,13
6 

,13
6 

-
,116 

,136 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
τη δυνατότητα διαμόρφωσης του ωρολογίου προ-
γράμματος ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής 
σας μονάδας 

11
9 

5,6
39 

1,31
31 

,24
7 

,15
0 

-
,247 

,247 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε την παιδαγωγική αυ-
τονομία να εισάγετε καινοτόμες δράσεις στο 
πλαίσιο της σχολικής σας μονάδας 

11
9 

4,7
98 

1,44
73 

,16
7 

,11
3 

-
,167 

,167 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
μεγαλύτερη παιδαγωγική αυτονομία προκειμένου 
να εισάγετε καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο της 
σχολικής σας μονάδας 

11
6 

5,7
84 

1,37
56 

,21
7 

,18
8 

-
,217 

,217 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
μεγαλύτερη παιδαγωγική αυτονομία για να επιλέ-
γετε τα κατάλληλα- βάσει των αναγκών των μα-
θητών του σχολείου σας- σχολικά εγχειρίδια 

12
0 

5,3
42 

1,43
48 

,23
5 

,12
4 

-
,235 

,235 ,000c 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικα-
νοποιητικά περιθώρια οικονομικής αυτονομίας 

12
0 

2,7
33 

1,49
92 

,18
8 

,18
8 

-
,126 

,188 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
μεγαλύτερα περιθώρια οικονομικής αυτονομίας 

11
9 

6,1
09 

1,02
34 

,25
3 

,19
2 

-
,253 

,253 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα να δι-
αχειρίζεστε τους οικονομικούς πόρους του σχο-
λείου σας 

11
9 

4,3
11 

1,92
11 

,17
8 

,10
9 

-
,178 

,178 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να διαχει-
ρίζεστε σε μεγαλύτερο βαθμό τους οικονομικούς 
πόρους του σχολείου σας 

12
0 

5,9
08 

1,25
69 

,22
1 

,19
3 

-
,221 

,221 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια έχετε τη δυνατότητα να α-
ναλαμβάνετε πρωτοβουλίες σε ζητήματα εκμε-
τάλλευσης των υλικοτεχνικών υποδομών του 
σχολείου σας για την καλύτερη αξιοποίησή τους 
και αύξηση των εσόδων της σχολικής μονάδας 

11
7 

3,4
79 

2,00
69 

,18
8 

,18
8 

-
,118 

,188 ,000c 
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Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
μεγαλύτερη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
σε ζητήματα εκμετάλλευσης των υλικοτεχνικών 
υποδομών του σχολείου σας για την καλύτερη α-
ξιοποίησή τους και αύξηση των εσόδων της σχο-
λικής μονάδας 

11
8 

5,3
14 

1,77
20 

,21
0 

,17
1 

-
,210 

,210 ,000c 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφήνει ικανο-
ποιητικά περιθώρια άσκησης "εσωτερικής" εκ-
παιδευτικής πολιτικής στις σχολικές μονάδες 

12
0 

3,4
33 

1,28
16 

,15
7 

,15
7 

-
,151 

,157 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια κάνετε χρήση της διακριτι-
κής ευχέρειας που σας παρέχει το υφιστάμενο θε-
σμικό πλαίσιο για άσκηση "εσωτερικής" εκπαι-
δευτικής πολιτικής 

12
0 

4,5
42 

1,37
75 

,18
0 

,11
0 

-
,180 

,180 ,000c 

Ως Διευθυντής/-ντρια θα επιθυμούσατε να έχετε 
μεγαλύτερα περιθώρια άσκησης "εσωτερικής" 
εκπαιδευτικής πολιτικής 

11
9 

5,5
80 

1,36
85 

,18
4 

,15
0 

-
,184 

,184 ,000c 

Η ενδυνάμωση της αποκέντρωσης και ενίσχυση 
της σχολικής αυτονομίας αυξάνει τα περιθώρια 
άσκησης "εσωτερικής" εκπαιδευτικής πολιτικής 

12
0 

5,7
92 

1,20
15 

,23
5 

,15
7 

-
,235 

,235 ,000c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
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Περιγραφικά στατιστικά 

 

Descriptive Statistics 

 

N 

Minim

um 

Maxim

um Mean 

Std. 

Deviatio

n Skewness Kurtosis 

Statist

ic 

Statisti

c 

Statisti

c 

Statist

ic Statistic 

Statist

ic 

Std. 

Error 

Statis

tic 

Std. 

Error 

Στο ελληνικό εκπαι-

δευτικό σύστημα υ-

πάρχει αποκέντρωση 

119 1,0 6,0 2,689 1,2402 ,234 ,222 -,699 ,440 

Κρίνεται αναγκαίο το 

ελληνικό εκπαιδευτι-

κό σύστημα να κατα-

στεί πιο αποκεντρω-

τικό 

120 2,0 7,0 5,592 1,2264 -,813 ,221 ,133 ,438 

Η αποκέντρωση θα 

διευκολύνει το έργο 

των σχολικών μονά-

δων 

120 2,0 7,0 5,717 1,1090 -,807 ,221 ,140 ,438 

Το υφιστάμενο θε-

σμικό πλαίσιο σας 

αφήνει ικανοποιητικά 

περιθώρια διοικητι-

κής αυτονομίας 

120 1,0 6,0 3,242 1,3284 ,091 ,221 -,867 ,438 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε μεγαλύτερα πε-

ριθώρια διοικητικής 

αυτονομίας 

120 2,0 7,0 5,817 1,1226 -,790 ,221 ,282 ,438 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

έχετε τη δυνατότητα 

ανάληψης πρωτοβου-

λιών που αφορούν 

τον προγραμματισμό 

της σχολικής μονάδας 

σας ανάλογα με τις 

ανάγκες της 

119 1,0 7,0 4,328 1,3599 -,287 ,222 -,432 ,440 
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Ως Διευθυντής/-ντρια 

έχετε τη δυνατότητα 

λήψης ουσιαστικών 

αποφάσεων σε ζητή-

ματα διαχείρισης κρί-

σεων ή προβληματι-

κών καταστάσεων 

στο σχολείο σας 

120 2,0 7,0 4,867 1,3654 -,279 ,221 -,545 ,438 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε μεγαλύτερη δι-

οικητική αυτονομία 

προκειμένου να ε-

μπλέκετε ενεργά τους 

γονείς σε ζητήματα 

λειτουργίας του σχο-

λείου σας 

120 1,0 7,0 4,775 1,5636 -,651 ,221 -,087 ,438 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε μεγαλύτερη δι-

οικητική αυτονομία 

προκειμένου να ενδυ-

ναμώσετε τη συνερ-

γασία του σχολείου 

σας με ιδιώτες και 

διάφορους κοινωνι-

κούς εταίρους 

118 1,0 7,0 5,119 1,6128 -,855 ,223 -,004 ,442 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε την ευχέρεια να 

προσλαμβάνετε οι ί-

διοι το βοηθητικό 

προσωπικό του σχο-

λείου σας και εν γένει 

άτομα που θα σας υ-

ποστήριζαν στο διοι-

κητικό σας έργο 

116 1,0 7,0 5,422 1,8423 -1,169 ,225 ,313 ,446 
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Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε τη δυνατότητα 

να προσλαμβάνετε οι 

ίδιοι τους εκπαιδευτι-

κούς του σχολείου 

σας 

117 1,0 7,0 4,453 2,2988 -,437 ,224 -

1,354 

,444 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε τη δυνατότητα 

να αξιολογείτε τους 

εκπαιδευτικούς της 

σχολικής σας μονά-

δας, λαμβάνοντας υ-

πόψη την απόδοσή 

τους 

119 1,0 7,0 4,546 2,0200 -,558 ,222 -,941 ,440 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε την ευχέρεια να 

ορίζετε κριτήρια εισ-

δοχής για τους μαθη-

τές του σχολείου σας 

120 1,0 7,0 3,150 1,9344 ,379 ,221 -

1,227 

,438 

Το υφιστάμενο θε-

σμικό πλαίσιο σας 

αφήνει ικανοποιητικά 

περιθώρια παιδαγω-

γικής αυτονομίας 

120 1,0 7,0 3,792 1,3341 -,193 ,221 -,440 ,438 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε μεγαλύτερα πε-

ριθώρια παιδαγωγι-

κής αυτονομίας 

120 1,0 7,0 5,592 1,1987 -1,009 ,221 1,531 ,438 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

έχετε τη δυνατότητα 

διαμόρφωσης του α-

ναλυτικού προγράμ-

ματος ανάλογα με τις 

ανάγκες της σχολικής 

σας μονάδας 

120 1,0 7,0 3,567 1,9261 ,241 ,221 -

1,128 

,438 
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Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε τη δυνατότητα 

διαμόρφωσης του α-

ναλυτικού προγράμ-

ματος ανάλογα με τις 

ανάγκες της σχολικής 

σας μονάδας 

119 1,0 7,0 5,395 1,3914 -,893 ,222 ,270 ,440 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

έχετε τη δυνατότητα 

διαμόρφωσης του 

ωρολογίου προγράμ-

ματος ανάλογα με τις 

ανάγκες της σχολικής 

σας μονάδας 

119 1,0 7,0 4,025 1,7967 ,024 ,222 -,999 ,440 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε τη δυνατότητα 

διαμόρφωσης του 

ωρολογίου προγράμ-

ματος ανάλογα με τις 

ανάγκες της σχολικής 

σας μονάδας 

119 1,0 7,0 5,639 1,3131 -1,153 ,222 1,217 ,440 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

έχετε την παιδαγωγι-

κή αυτονομία να ει-

σάγετε καινοτόμες 

δράσεις στο πλαίσιο 

της σχολικής σας μο-

νάδας 

119 1,0 7,0 4,798 1,4473 -,493 ,222 -,290 ,440 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε μεγαλύτερη 

παιδαγωγική αυτονο-

μία προκειμένου να 

εισάγετε καινοτόμες 

δράσεις στο πλαίσιο 

της σχολικής σας μο-

νάδας 

116 1,0 7,0 5,784 1,3756 -1,316 ,225 1,578 ,446 
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Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε μεγαλύτερη 

παιδαγωγική αυτονο-

μία για να επιλέγετε 

τα κατάλληλα- βάσει 

των αναγκών των μα-

θητών του σχολείου 

σας- σχολικά εγχειρί-

δια 

120 1,0 7,0 5,342 1,4348 -1,004 ,221 ,743 ,438 

Το υφιστάμενο θε-

σμικό πλαίσιο σας 

αφήνει ικανοποιητικά 

περιθώρια οικονομι-

κής αυτονομίας 

120 1,0 6,0 2,733 1,4992 ,391 ,221 -

1,059 

,438 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε μεγαλύτερα πε-

ριθώρια οικονομικής 

αυτονομίας 

119 2,0 7,0 6,109 1,0234 -1,236 ,222 1,632 ,440 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

έχετε τη δυνατότητα 

να διαχειρίζεστε τους 

οικονομικούς πόρους 

του σχολείου σας 

119 1,0 7,0 4,311 1,9211 -,504 ,222 -,972 ,440 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

διαχειρίζεστε σε με-

γαλύτερο βαθμό τους 

οικονομικούς πόρους 

του σχολείου σας 

120 1,0 7,0 5,908 1,2569 -1,529 ,221 3,047 ,438 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

έχετε τη δυνατότητα 

να αναλαμβάνετε 

πρωτοβουλίες σε ζη-

τήματα εκμετάλλευ-

σης των υλικοτεχνι-

κών υποδομών του 

σχολείου σας για την 

καλύτερη αξιοποίησή 

τους και αύξηση των 

εσόδων της σχολικής 

μονάδας 

117 1,0 7,0 3,479 2,0069 ,224 ,224 -

1,311 

,444 
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Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε μεγαλύτερη δυ-

νατότητα ανάληψης 

πρωτοβουλιών σε ζη-

τήματα εκμετάλλευ-

σης των υλικοτεχνι-

κών υποδομών του 

σχολείου σας για την 

καλύτερη αξιοποίησή 

τους και αύξηση των 

εσόδων της σχολικής 

μονάδας 

118 1,0 7,0 5,314 1,7720 -1,013 ,223 ,197 ,442 

Το υφιστάμενο θε-

σμικό πλαίσιο αφήνει 

ικανοποιητικά περι-

θώρια άσκησης "εσω-

τερικής" εκπαιδευτι-

κής πολιτικής στις 

σχολικές μονάδες 

120 1,0 7,0 3,433 1,2816 ,139 ,221 ,049 ,438 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

κάνετε χρήση της δι-

ακριτικής ευχέρειας 

που σας παρέχει το 

υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο για άσκηση 

"εσωτερικής" εκπαι-

δευτικής πολιτικής 

120 1,0 7,0 4,542 1,3775 -,422 ,221 -,336 ,438 

Ως Διευθυντής/-ντρια 

θα επιθυμούσατε να 

έχετε μεγαλύτερα πε-

ριθώρια άσκησης "ε-

σωτερικής" εκπαιδευ-

τικής πολιτικής 

119 1,0 7,0 5,580 1,3685 -1,098 ,222 1,334 ,440 

Η ενδυνάμωση της 

αποκέντρωσης και ε-

νίσχυση της σχολικής 

αυτονομίας αυξάνει 

τα περιθώρια άσκη-

σης "εσωτερικής" εκ-

παιδευτικής πολιτικής 

120 1,0 7,0 5,792 1,2015 -1,126 ,221 1,560 ,438 

Valid N (listwise) 99         
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Μη παραμετρικά Kruskal-Wallis Tests 
 
Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 

Ηλικία N 

Mean 

Rank 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει 

αποκέντρωση 

31-40 4 63,50 

41-50 22 69,77 

51 και 

άνω 

93 57,54 

Total 119  

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα να καταστεί πιο αποκεντρωτικό 

31-40 4 47,00 

41-50 22 49,66 

51 και 

άνω 

94 63,61 

Total 120  

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το έργο των 

σχολικών μονάδων 

31-40 4 38,75 

41-50 22 59,93 

51 και 

άνω 

94 61,56 

Total 120  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ι-

κανοποιητικά περιθώρια διοικητικής αυτονομί-

ας 

31-40 4 67,50 

41-50 22 63,61 

51 και 

άνω 

94 59,47 

Total 120  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ι-

κανοποιητικά περιθώρια παιδαγωγικής αυτονο-

μίας 

31-40 4 72,63 

41-50 22 55,18 

51 και 

άνω 

94 61,23 

Total 120  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ι-

κανοποιητικά περιθώρια οικονομικής αυτονομί-

ας 

31-40 4 74,63 

41-50 22 64,23 

51 και 

άνω 

94 59,03 

Total 120  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφήνει ικανο-

ποιητικά περιθώρια άσκησης "εσωτερικής" εκ-

παιδευτικής πολιτικής στις σχολικές μονάδες 

31-40 4 62,75 

41-50 22 68,48 

51 και 

άνω 

94 58,54 

Total 120  
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Test Statisticsa,b 

 

Chi-

Square df 

Asymp. 

Sig. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει αποκέντρωση 2,414 2 ,299 

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να 

καταστεί πιο αποκεντρωτικό 

3,770 2 ,152 

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το έργο των σχολικών μο-

νάδων 

1,848 2 ,397 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητικά 

περιθώρια διοικητικής αυτονομίας 

,440 2 ,803 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητικά 

περιθώρια παιδαγωγικής αυτονομίας 

1,102 2 ,576 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητικά 

περιθώρια οικονομικής αυτονομίας 

1,132 2 ,568 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφήνει ικανοποιητικά πε-

ριθώρια άσκησης "εσωτερικής" εκπαιδευτικής πολιτικής 

στις σχολικές μονάδες 

1,565 2 ,457 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 

 
 
Kruskal-Wallis Test (Έτη προϋπηρεσίας) 
 

Ranks 

 Έτη προϋπη-

ρεσίας N 

Mean 

Rank 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει αποκέ-

ντρωση 

11-20 13 70,96 

21-30 50 55,39 

31 και άνω 53 58,38 

Total 116  

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-

στημα να καταστεί πιο αποκεντρωτικό 

11-20 13 42,85 

21-30 51 63,22 

31 και άνω 53 58,91 

Total 117  

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το έργο των σχολι-

κών μονάδων 

11-20 13 43,08 

21-30 51 65,31 

31 και άνω 53 56,83 

Total 117  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανο- 11-20 13 72,62 
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ποιητικά περιθώρια διοικητικής αυτονομίας 21-30 51 52,62 

31 και άνω 53 61,80 

Total 117  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανο-

ποιητικά περιθώρια παιδαγωγικής αυτονομίας 

11-20 13 59,85 

21-30 51 58,44 

31 και άνω 53 59,33 

Total 117  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανο-

ποιητικά περιθώρια οικονομικής αυτονομίας 

11-20 13 71,15 

21-30 51 52,54 

31 και άνω 53 62,24 

Total 117  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφήνει ικανοποιη-

τικά περιθώρια άσκησης "εσωτερικής" εκπαιδευτι-

κής πολιτικής στις σχολικές μονάδες 

11-20 13 71,35 

21-30 51 57,28 

31 και άνω 53 57,62 

Total 117  

 

Test Statisticsa,b 

 Chi-Square df 

Asymp. 

Sig. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει α-

ποκέντρωση 

2,342 2 ,310 

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-

στημα να καταστεί πιο αποκεντρωτικό 

4,038 2 ,133 

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το έργο των σχο-

λικών μονάδων 

5,417 2 ,067 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικα-

νοποιητικά περιθώρια διοικητικής αυτονομίας 

4,465 2 ,107 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικα-

νοποιητικά περιθώρια παιδαγωγικής αυτονομίας 

,028 2 ,986 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικα-

νοποιητικά περιθώρια οικονομικής αυτονομίας 

4,183 2 ,124 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφήνει ικανο-

ποιητικά περιθώρια άσκησης "εσωτερικής" εκ-

παιδευτικής πολιτικής στις σχολικές μονάδες 

2,061 2 ,357 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Έτη προϋπηρεσίας 
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Kruskal-Wallis Test (Έτη υπηρεσίας σε διευθυντική θέση) 

Ranks 
 Έτη υπηρεσίας σε 

διευθυντική θέση N 

Mean 

Rank 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει α-

ποκέντρωση 

Έως 5 34 61,65 

6-10 50 57,28 

11-15 27 60,48 

16 και άνω 7 61,14 

Total 118  

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-

στημα να καταστεί πιο αποκεντρωτικό 

Έως 5 35 57,96 

6-10 50 63,33 

11-15 27 57,81 

16 και άνω 7 54,86 

Total 119  

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το έργο των σχο-

λικών μονάδων 

Έως 5 35 56,76 

6-10 50 63,90 

11-15 27 59,13 

16 και άνω 7 51,71 

Total 119  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικα-

νοποιητικά περιθώρια διοικητικής αυτονομίας 

Έως 5 35 63,39 

6-10 50 55,96 

11-15 27 63,39 

16 και άνω 7 58,86 

Total 119  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικα-

νοποιητικά περιθώρια παιδαγωγικής αυτονομίας 

Έως 5 35 62,21 

6-10 50 57,21 

11-15 27 59,93 

16 και άνω 7 69,14 

Total 119  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικα-

νοποιητικά περιθώρια οικονομικής αυτονομίας 

Έως 5 35 65,49 

6-10 50 57,25 

11-15 27 58,46 

16 και άνω 7 58,14 

Total 119  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφήνει ικανο-

ποιητικά περιθώρια άσκησης "εσωτερικής" εκ-

παιδευτικής πολιτικής στις σχολικές μονάδες 

Έως 5 35 65,43 

6-10 50 59,42 

11-15 27 55,67 

16 και άνω 7 53,71 

Total 119  

 
  



140 

 

Test Statisticsa,b 

 

Chi-

Square df 

Asymp. 

Sig. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει αποκέντρωση ,405 3 ,939 

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να κα-

ταστεί πιο αποκεντρωτικό 

,922 3 ,820 

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το έργο των σχολικών μονά-

δων 

1,531 3 ,675 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητικά 

περιθώρια διοικητικής αυτονομίας 

1,353 3 ,717 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητικά 

περιθώρια παιδαγωγικής αυτονομίας 

1,018 3 ,797 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητικά 

περιθώρια οικονομικής αυτονομίας 

1,338 3 ,720 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφήνει ικανοποιητικά περι-

θώρια άσκησης "εσωτερικής" εκπαιδευτικής πολιτικής στις 

σχολικές μονάδες 

1,634 3 ,652 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Έτη υπηρεσίας σε διευθυντική θέση 
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Kruskal-Wallis Test (Επίπεδο σπουδών - Ακαδημαϊκά προσόντα) 

 

Ranks 
 Επίπεδο σπουδών 

- Ακαδημαϊκά 

προσόντα  N Mean Rank 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

υπάρχει αποκέντρωση 

Βασικό Πτυχίο 14 58,71 

Δεύτερο Πτυχίο 14 67,14 

Μετεκπαίδευση 30 67,07 

Μεταπτυχιακό 50 55,86 

Διδακτορικό 11 52,09 

Total 119  

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκ-

παιδευτικό σύστημα να καταστεί πιο 

αποκεντρωτικό 

Βασικό Πτυχίο 15 59,70 

Δεύτερο Πτυχίο 14 74,29 

Μετεκπαίδευση 30 54,92 

Μεταπτυχιακό 50 59,76 

Διδακτορικό 11 62,64 

Total 120  

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το 

έργο των σχολικών μονάδων 

Βασικό Πτυχίο 15 66,77 

Δεύτερο Πτυχίο 14 68,86 

Μετεκπαίδευση 30 54,27 

Μεταπτυχιακό 50 61,39 

Διδακτορικό 11 54,27 

Total 120  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας 

αφήνει ικανοποιητικά περιθώρια δι-

οικητικής αυτονομίας 

Βασικό Πτυχίο 15 64,77 

Δεύτερο Πτυχίο 14 64,93 

Μετεκπαίδευση 30 70,13 

Μεταπτυχιακό 50 55,17 

Διδακτορικό 11 47,00 

Total 120  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας 

αφήνει ικανοποιητικά περιθώρια 

παιδαγωγικής αυτονομίας 

Βασικό Πτυχίο 15 67,87 

Δεύτερο Πτυχίο 14 49,00 

Μετεκπαίδευση 30 67,08 

Μεταπτυχιακό 50 60,25 

Διδακτορικό 11 48,27 

Total 120  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας 

αφήνει ικανοποιητικά περιθώρια οι-

κονομικής αυτονομίας 

Βασικό Πτυχίο 15 38,50 

Δεύτερο Πτυχίο 14 64,93 

Μετεκπαίδευση 30 58,33 

Μεταπτυχιακό 50 67,99 

Διδακτορικό 11 56,73 

Total 120  
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Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο α-

φήνει ικανοποιητικά περιθώρια ά-

σκησης "εσωτερικής" εκπαιδευτικής 

πολιτικής στις σχολικές μονάδες 

Βασικό Πτυχίο 15 59,63 

Δεύτερο Πτυχίο 14 70,71 

Μετεκπαίδευση 30 52,32 

Μεταπτυχιακό 50 64,03 

Διδακτορικό 11 54,95 

Total 120  

 

 

Test Statisticsa,b 

 Chi-Square df 

Asymp. 

Sig. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει αποκέ-

ντρωση 

3,362 4 ,499 

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

να καταστεί πιο αποκεντρωτικό 

3,287 4 ,511 

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το έργο των σχολικών 

μονάδων 

2,948 4 ,567 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητι-

κά περιθώρια διοικητικής αυτονομίας 

5,847 4 ,211 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητι-

κά περιθώρια παιδαγωγικής αυτονομίας 

4,909 4 ,297 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει ικανοποιητι-

κά περιθώρια οικονομικής αυτονομίας 

9,205 4 ,056 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφήνει ικανοποιητικά 

περιθώρια άσκησης "εσωτερικής" εκπαιδευτικής πολιτι-

κής στις σχολικές μονάδες 

3,900 4 ,420 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Επίπεδο σπουδών - Ακαδημαϊκά προ-

σόντα  
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Kruskal-Wallis Test (Μέγεθος σχολικής μονάδας) 

 

Ranks 
 Μέγεθος σχολικής μο-

νάδας N Mean Rank 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

υπάρχει αποκέντρωση 

Λιγότερο από 8 Τμήμα-

τα 

60 61,93 

9-12 Τμήματα 31 60,26 

Περισσότερα από 13 

Τμήματα 

27 53,24 

Total 118  

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκ-

παιδευτικό σύστημα να καταστεί πιο 

αποκεντρωτικό 

Λιγότερο από 8 Τμήμα-

τα 

60 59,71 

9-12 Τμήματα 32 62,25 

Περισσότερα από 13 

Τμήματα 

27 57,98 

Total 119  

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το 

έργο των σχολικών μονάδων 

Λιγότερο από 8 Τμήμα-

τα 

60 60,48 

9-12 Τμήματα 32 61,28 

Περισσότερα από 13 

Τμήματα 

27 57,43 

Total 119  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας 

αφήνει ικανοποιητικά περιθώρια διοι-

κητικής αυτονομίας 

Λιγότερο από 8 Τμήμα-

τα 

60 62,69 

9-12 Τμήματα 32 54,03 

Περισσότερα από 13 

Τμήματα 

27 61,09 

Total 119  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας 

αφήνει ικανοποιητικά περιθώρια παι-

δαγωγικής αυτονομίας 

Λιγότερο από 8 Τμήμα-

τα 

60 60,74 

9-12 Τμήματα 32 58,98 

Περισσότερα από 13 

Τμήματα 

27 59,56 

Total 119  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας 

αφήνει ικανοποιητικά περιθώρια οι-

κονομικής αυτονομίας 

Λιγότερο από 8 Τμήμα-

τα 

60 57,12 

9-12 Τμήματα 32 63,83 

Περισσότερα από 13 

Τμήματα 

27 61,87 

Total 119  

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφή-

νει ικανοποιητικά περιθώρια άσκησης 

Λιγότερο από 8 Τμήμα-

τα 

60 60,85 
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"εσωτερικής" εκπαιδευτικής πολιτι-

κής στις σχολικές μονάδες 

9-12 Τμήματα 32 57,19 

Περισσότερα από 13 

Τμήματα 

27 61,44 

Total 119  

 

 

Test Statisticsa,b 

 Chi-Square df 

Asymp. 

Sig. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει 

αποκέντρωση 

1,292 2 ,524 

Κρίνεται αναγκαίο το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα να καταστεί πιο αποκεντρωτικό 

,252 2 ,882 

Η αποκέντρωση θα διευκολύνει το έργο των 

σχολικών μονάδων 

,230 2 ,891 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει 

ικανοποιητικά περιθώρια διοικητικής αυτονο-

μίας 

1,413 2 ,493 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει 

ικανοποιητικά περιθώρια παιδαγωγικής αυτο-

νομίας 

,063 2 ,969 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σας αφήνει 

ικανοποιητικά περιθώρια οικονομικής αυτονο-

μίας 

,934 2 ,627 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αφήνει ικανο-

ποιητικά περιθώρια άσκησης "εσωτερικής" 

εκπαιδευτικής πολιτικής στις σχολικές μονά-

δες 

,315 2 ,854 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Μέγεθος σχολικής μονάδας 

 


