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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και της επιστήμης, οι 

αλλαγές που γίνονται τον τελευταίο καιρό στο χώρο της εκπαίδευσης, η πολυνομία, η 

ασάφεια της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, η συχνή αλλαγή πλαισίου για τη λειτουργία 

των σχολικών μονάδων, καθιστούν την επιμόρφωση των διευθυντών-τριων και των 

υποδιευθυντών-τριων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ιδιαίτερης 

σημασίας, για να μπορέσουν να  ανταπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ανιχνεύσει τη συμβολή της 

επιμόρφωσης των διευθυντών-τριών και των υποδιευθυντών-τριων των δημοτικών 

σχολείων στην οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας. 

Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2019-2020 στο νομό Ηρακλείου και σε 

αυτή συμμετείχαν 70 εκπαιδευτικοί, 40 διευθυντές και 30 υποδιευθυντές. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι οι διευθυντές-τριες και οι 

υποδιευθυντές-τριες δεν είναι ευχαριστημένοι από την επιμόρφωση που τους παρέχει 

η Πολιτεία, ενώ διαφάνηκε η ανάγκη τους για επιπλέον επιμόρφωση μακράς 

διάρκειας σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, αλλά και σε θέματα που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά στις σχολικές τους μονάδες, όπως η διαχείριση 

συγκρούσεων και η διαχείριση προσωπικού. 

Η αξιολόγηση των επιμορφωτικών αναγκών των υποδιευθυντών-τριών δεν 

παρέκκλινε σημαντικά από αυτή των διευθυντών-τριών, πιθανόν επειδή οι 

υποδιευθυντές-τριες είναι συνήθως οι εν δυνάμει μελλοντικοί διευθυντές-τριες. 

Ωστόσο, το δείγμα των υποδιευθυντών-τριών στην παρούσα έρευνα είναι μικρό για 

να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε γενικά συμπεράσματα και γι’ αυτό και προτείνεται 

η περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα. 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, διοίκηση σχολικών μονάδων, διευθυντές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποδιευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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ABSTRACT 

 

The need of training for the acquisition of organizational skills and the 

management of the school unit. The case of principals and assistant principals of 

Primary Education of Heraklion. 

The constant advances in the field of technology and science, the changes 

made in the recent years in the field of education, the overregulation the vagueness of 

educational legislation, the frequent change of the framework for the operation of the 

school units constitute the training of principals and assistant principals in the 

organization and management of education of great importance in order to cope with 

the new reality. 

The purpose of the current study is to pinpoint the contribution of training the 

principals and assistant principals of primary school on the organization and 

management of the school unit.  

The research was conducted during the school year 2019-2020 in the 

Prefecture of Heraklion in which 70 educators, 40 principals and 30 assistant 

principals took part. 

From the results of the research it was illustrated that the principals as well as 

the assistants principals are not satisfied with the training  provided to them by the 

state, while their need for long term training on issues of organizations and 

management as well as daily issues in a school unit like the management of conflicts 

and the staff was apparent.  

The evaluation of the educational needs of the assistant principals did not 

deviate from those of the principals probably due to the fact that the assistant 

principals are potentially future principals. Nonetheless, the sample taken from 

principals in the current survey was quite limited in order to be able to draw overall 

conclusions and this extensive research on the topic is highly recommended. 

 

 

 

 

Key words: training, management of the school units, principals of Primary 

Education, assistant principals of Primary Education. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ζούμε σ’ ένα κόσμο που αλλάζει διαρκώς σε όλα τα επίπεδα. Τα νέα 

δεδομένα απαιτούν ένα σχολείο αποτελεσματικό, ευέλικτο, δημοκρατικό και 

ανταγωνιστικό, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εποχής. Καθημερινά, οι σχολικές 

μονάδες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο αριθμό από οργανωτικά και 

διοικητικά θέματα. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα και η σχολική μονάδα κάτω από τις νέες συνθήκες 

που δημιουργούν οι εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και οι γενικότερες 

αλλαγές σε όλους τους τομείς, οφείλει και πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι απαραίτητο τα στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και 

οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν ισχυρή προσωπικότητα και να εφοδιαστούν με 

ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες. 

Στις μέρες μας η διοίκηση του σχολείου απαιτεί τα όργανα διοίκησης να 

διαθέτουν γνώσεις μάνατζμεντ, να έχουν γνώση του ανθρώπινου δυναμικού και μια 

συνεχή επιστημονική κατάρτιση. 

Οι διευθυντές-τριες και οι υποδιευθυντές-τριες για να ανταποκριθούν και να 

ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους θα πρέπει να αναπτύσσονται και να 

εξελίσσονται επαγγελματικά και η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει και να 

αναπτύξει επιμορφωτικά προγράμματα για την εκπαίδευση και την  επιμόρφωση των 

διοικητικών στελεχών. 

Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη ποιοτικότερης εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης αφενός των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις 

συνεχείς και αυξανόμενες μορφωτικές ανάγκες και στις νέες παιδαγωγικές απαιτήσεις 

των μαθητών, αφετέρου των διευθυντών-τριων και των υποδιευθυντών-τριών των 

σχολικών μονάδων με σκοπό να εφοδιαστούν με γνώσεις και νέες δεξιότητες, που θα 

τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και να 

μπορούν να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο που καλούνται να επιτελέσουν ως 

ηγέτες της σχολικής μονάδας. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ανιχνεύσει τη συμβολή της 

επιμόρφωσης των διευθυντών-τριών και των υποδιευθυντών-τριών των δημοτικών 

σχολείων στην οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας. 
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Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τις όποιες επιμορφωτικές ανάγκες 

υπάρχουν, έτσι ώστε να συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων για τους διευθυντές-τριες και τους υποδιευθυντές-τριες. 

Η παρούσα εργασία χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται 

το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίστηκε η έρευνα η οποία αποτελεί 

αντικείμενο του δεύτερου μέρους της εργασίας. 

Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται αποσαφήνιση όλων των όρων 

που είναι απαραίτητοι για την κατανόηση της θεωρίας που έχει σχέση με το ρόλο του 

διευθυντή και του υποδιευθυντή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αναλύονται όροι 

όπως εκπαιδευτική ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, ενώ 

αποσαφηνίζεται ποιοι αποτελούν τα στελέχη εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, τμήμα των οποίων αποτελούν οι διευθυντές-τριες και οι υποδιευθυντές-

τριες. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος, τα καθήκοντα, τα κριτήρια 

επιλογής των διευθυντών στην  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης αναλύεται η 

σημερινή πραγματικότητα για το ρόλο του διευθυντή στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα και σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα ενώ γίνεται αναφορά και στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών-τριών.  

Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τους υποδιευθυντές. Συγκεκριμένα, 

αναφέρει το ρόλο τους στη σχολική ηγεσία και αναλύει την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. 

Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με την επιμόρφωση των στελεχών 

εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται οι μορφές και οι φορείς επιμόρφωσης. Επιπλέον 

αναλύεται η επιμορφωτική πολιτική τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, αναφέρεται η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια αυτής 

της εργασίας, με ανάλυση της μεθοδολογίας, διεξαγωγής και παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα αποτελέσματά της. Στο τέλος γίνεται συζήτηση πάνω στα 

αποτελέσματα και επιχειρείται η κατάθεση προτάσεων. 

Ακολουθεί η  καταγραφή των βιβλιογραφικών πηγών και το Παράρτημα, το 

οποίο περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Ο όρος «διοίκηση» προέρχεται από το ρήμα «διοικώ», που σημαίνει διευθύνω, 

διαχειρίζομαι και ρυθμίζω συλλογικές υποθέσεις (Κωνσταντίνου, 2005). Όμως 

διάφοροι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τη Διοίκηση δίνουν ο καθένας τους και 

διαφορετικό ορισμό. Ο Carlisle (1982), ορίζει τη διοίκηση ως «τη διαδικασία με την 

οποία ασκείται η διεύθυνση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των εργαζομένων 

σ’ έναν οργανισμό, για να επιτύχουν τα αποτελέσματα που αναμένει ο οργανισμός ». 

Σύμφωνα με τον Fayol, διοίκηση είναι μια  «λειτουργική διαδικασία που περιλαμβάνει 

πέντε επιμέρους ενέργειες: τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, το 

συντονισμό και τον έλεγχο» (Σαΐτης, 2008, Γεωργόπουλος, 2006). Οι Stoner and 

Freeman (1985), ορίζουν την διοίκηση ως «τη διαδικασία του σχεδιασμού, της 

οργάνωσης, της καθοδήγησης και του ελέγχου των προσπαθειών εκείνων που 

εργάζονται σε ένα οργανισμό, για να επιτευχθεί ο στόχος του οργανισμού 

 ». Οι Montana and Charnov (1993), υποστηρίζουν πως «διοίκηση είναι ο τρόπος 

εργασίας με άλλους και μέσω άλλων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του 

οργανισμού, αλλά και των μελών του».  

Ο Σαΐτης (1994), αναφέρει ότι «διοίκηση σημαίνει ορθολογικός συνδυασμός των 

διάφορων δραστηριοτήτων, που περικλείει η συνεργατική προσπάθεια μέσα σε μια 

οργάνωση, η οποία έχει σχεδιασθεί, για να υπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς». 

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (2005), «διοίκηση είναι η εκτέλεση διάφορων 

δραστηριοτήτων (π.χ. προγραμματισμός, εφαρμογή, συντονισμός, καθοδήγηση, 

έλεγχος), από το διοικητή του οργανισμού, οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

λειτουργία του οργανισμού και στην επιτυχία συγκεκριμένων σκοπών για τους οποίους 

ιδρύθηκε». Από την παραπάνω συνοπτική παρουσίαση βλέπουμε ότι οι συγγραφείς 

της διοικητικής επιστήμης (Μanagement) δεν καταλήγουν σε ένα κοινά αποδεκτό 

ορισμό για τον όρο «διοίκηση». Όπως ειπώθηκε και από τον Dawson (1993), «η 

ανεύρεση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού που να ικανοποιεί πλήρως τόσο τους 

θεωρητικούς όσο και τους επαγγελματίες managers, είναι μια δύσκολη υπόθεση».  
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Παρόλα αυτά οι περισσότερες θεωρήσεις αφορούν συγκεκριμένες πτυχές της 

διοικητικής λειτουργίας ενός κοινωνικού οργανισμού, όπως: τον προγραμματισμό, 

την οργάνωση, τη λήψη αποφάσεων, τη διεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο 

(Σαΐτης, 2008).  

Από όσα εκθέσαμε παραπάνω, προκύπτει ότι η «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» 

αποτελεί ένα σύστημα δράσης που συνιστάται στην ορθολογική χρησιμοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων και υλικών) για την πραγματοποίηση των στόχων 

που επιδιώκονται από τους διάφορους τύπους εκπαιδευτικών οργανισμών. 

Διοίκηση είναι η διαδικασία της επίτευξης των οργανωσιακών στόχων μέσω 

προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου των οργανωσιακών πόρων 

(Daft, R., 2005).  

Όπως παρατηρείται, στον παραπάνω ορισμό του Richard Daft γίνεται εκτενής 

αναφορά στην σημασία των τεσσάρων διαδικασιών που οριοθετούν και απαρτίζουν 

την διοικητική λειτουργία ως επιστήμη. Αυτές, επομένως, αποτελούν και τις τέσσερις 

βασικότερες λειτουργίες που απαρτίζουν την Διοίκηση ως επιστημονικό κλάδο. 

Υπάρχουν προσεγγίσεις επιστημόνων και θεωρητικών της διοίκησης ανά τα χρόνια, 

που θεωρούν την διοίκηση ως μια επιστήμη που απαρτίζεται από πέντε και όχι 

τέσσερις λειτουργίες (συχνά αναφέρεται ως λειτουργία και η διαδικασία του 

συντονισμού ενώ υπάρχει και η προσέγγιση που θεωρεί διοικητική λειτουργία την 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων). 

Οργάνωση είναι η λειτουργία της ταξινόμησης και του επιμερισμού 

καθηκόντων και πόρων μεταξύ των ατόμων και των τμημάτων του οργανισμού. 

(Daft. R., 2005). Είναι μια κοινή λειτουργία για όλα τα είδη των επιχειρήσεων και 

των οργανισμών, καθώς αποσκοπεί σε κάθε περίπτωση στην επίτευξη των 

στρατηγικών και αντικειμενικών στόχων. Συνεπώς, η λειτουργία της οργάνωσης είναι 

εκείνη κατά την οποία αποφασίζονται οι διεργασίες εκείνες οι οποίες θα οδηγήσουν 

σε επίτευξη στόχων βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. (Montana J. P. & 

Charnov H. B., 2008).  

Για να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία της οργάνωσης μιας επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οργανωτικές αρχές: 1)ενότητα 

εντολής, με την έννοια ότι ένας εργαζόμενος δέχεται εντολές από ένα μόνο 

προϊστάμενο για ένα συγκεκριμένο θέμα, 2) όριο της διεύθυνσης ή της εποπτείας, με 

την έννοια του προσδιορισμού του συνόλου των εργαζομένων που αναφέρονται σε 
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έναν προϊστάμενο, 3) η εναρμόνιση ευθύνης και εξουσίας, 4) η αποτελεσματική 

τμηματοποίηση, 5) ο σωστός και συνεχής συντονισμός και 6) η συνεχής ύπαρξη 

οργανογραμμάτων και περιγραφών και προδιαγραφών εργασιών τα οποία είναι άμεσα 

διαθέσιμα σε όποιον έχει την ανάγκη να τα ελέγξει προκειμένου να λύσει ένα 

πρόβλημα. (Πετρίδου, Ε., 2001). 

 

2.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Το σχολείο ως πολυσύνθετος οργανισμός σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον χρειάζεται ένα σύγχρονο σύστημα διοίκησης μέσω του οποίου θα 

εξασφαλιστεί η μέγιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων. 

Η διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι η διαδικασία συντονισμού 

ανθρώπων (μαθητών, δασκάλων, βοηθητικού προσωπικού), δραστηριοτήτων και 

υπαρχόντων μέσων για την παροχή εκπαίδευσης με αποτελεσματικό τρόπο  

( Κουτούζης, 1999). Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, περιλαμβάνει έξι λειτουργίες: 

τον προγραμματισμό στη διάρκεια του οποίου τίθενται οι στόχοι του οργανισμού, 

την οργάνωση κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες, οι 

υποχρεώσεις του κάθε εργαζόμενου μέσα στον  οργανισμό, αλλά και οι πόροι και 

η υλικοτεχνική υποδομή που έχει στη διάθεσή του, τη λήψη αποφάσεων που 

περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων και την επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής σε κάθε σημείο της διοίκησης, τη διεύθυνση που αναφέρεται στην 

καθοδήγηση της συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την 

υλοποίηση των στόχων του οργανισμού, τον έλεγχο με τον οποίο πιστοποιείται αν 

οι ενέργειες που έχουν γίνει ή που γίνονται έχουν γίνει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και τέλος την πληροφόρηση που αποτελεί το βασικότερο 

παράγοντα της επιτυχημένης διοίκησης, αφού όλες οι προηγούμενες λειτουργίες 

εξαρτώνται από την ταχύτητα, ποιότητα και εγκυρότητα της πληροφόρησης 

(Σαΐτης, 2005, Κουτούζης, 1999, Κωτσίκης,2003). 

Μεταφέροντας τις παραπάνω απόψεις στο χώρο της εκπαίδευσης, μπορούμε 

να πούμε ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης αποτελεί κλάδο της δημόσιας 

διοίκησης. Ως δημόσια υπηρεσία η σχολική μονάδα είναι ένας μηχανισμός μέσω 

του οποίου η διοίκηση του κράτους επιδιώκει την πραγματοποίηση 

συγκεκριμένου σκοπού, αυτού της εκπαίδευσης. Η σχολική μονάδα συνιστά 
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δημόσια υπηρεσία τόσο από λειτουργική όσο και οργανική έννοια γιατί α) η 

δραστηριότητα της συνιστάται στην παροχή της εκπαίδευσης που αποτελεί 

κοινωνική λειτουργία, και β) αποτελεί οργανωτικό σχηματισμό του κράτους που 

επιδιώκει να πραγματοποιήσει τους στόχους του ασκώντας δημόσια εξουσία 

(Σαΐτης,2005). Επομένως ως δημόσια υπηρεσία η σχολική μονάδα διέπεται από 

τις αρχές του διοικητικού δικαίου (Σαΐτης, 2005). 

Έχει ιδιαίτερη οργανωτική δομή και στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία του 

εκπαιδευτικού συστήματος και  στην παροχή υψηλού επιπέδου μορφωτικών 

αγαθών. Έχει την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 

συντελείται στις σχολικές μονάδες και οι οποίες απαρτίζουν την σχολική ολότητα 

(Σαϊτης,2005). 

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων στη χώρα μας (Ν 1566/ 1985), τα διοικητικά όργανα αυτών είναι ο 

διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. 

Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, την 

τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων, των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή 

των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων. Ο ίδιος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

και καθοδηγεί και συμβουλεύει τους εκπαιδευτικούς για την εύρυθμη λειτουργία 

της σχολικής μονάδας. Συμμετέχει στην αξιολόγηση του έργου των 

εκπαιδευτικών και συνεργάζεται με άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Τέλος είναι υπεύθυνος για την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών στο χώρο 

του σχολείου. (Σαΐτης, 2001). 

Ο υποδιευθυντής επιλέγεται με διαδικασία που ορίζει ο Νόμος 4327/2015, 

μετά από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων. Ο υποδιευθυντής δεν 

αναπληρώνει μόνο τον διευθυντή, όταν  απουσιάζει ή κωλύεται, αλλά τον 

βοηθάει στην άσκηση των διοικητικών του καθηκόντων, συνεργάζεται μαζί του 

για την ομαλή λειτουργία του σχολείου ( Σαΐτης και Μιχόπουλος, 2005). Είναι ο 

απαραίτητος συνεργάτης του διευθυντή, που χωρίς τη βοήθεια του θα ήταν 

δύσκολο να πραγματοποιήσει με επιτυχία τα καθήκοντά του εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας του σχολικού οργανισμού αλλά και της περιορισμένης 

ανθρώπινης δυνατότητας του ίδιου(Σαΐτης, 2007). 

Τέλος ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί ένα συλλογικό όργανο λήψης 

αποφάσεων του οποίου ο ρόλος είναι να βρίσκε λύσεις σε ζητήματα παιδαγωγικά 

και λειτουργικά που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (άρθρο 
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37, Υ.Α. 10567/2002). Οι αποφάσεις του συλλόγου παίρνονται με ψηφοφορία των 

μελών του, οι οποίες πολλές φορές υπερτερούν σε ισχύ αυτών του διευθυντή της 

μονάδας.  

 

          2.3 ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Στελέχη εκπαίδευσης είναι όσοι έχουν διοικητική, πειθαρχική, εποπτική και 

καθοδηγητική θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο 

νόμο, Ν.4547/2018 – ΦΕΚ 102/Α/12-06-18, ο οποίος ισχύει από τη σχολική 

χρονιά 2018-19, ως στελέχη της εκπαίδευσης ορίζονται: 

1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης 

2. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

3. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού 

Συντονισμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ) 

4. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

5. Οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) 

6. Οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α) 

7. Οι Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 

8. Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων και των 

Εργαστηριακών Κέντρων 

9. Οι Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών 

Κέντρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

2.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Στη χώρα μας οι διευθυντές-τριες σχολικών μονάδων ξεκινούν την 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως μαχόμενοι εκπαιδευτικοί τάξης και προχωρούν 

στην διεύθυνση της σχολικής μονάδας, αναλαμβάνοντας μια σειρά από ηγετικά 

καθήκοντα και ρόλους που ορίζονται μέσα από θεσμικές διαδικασίες. Η επιλογή των 

διευθυντών στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από τον υπερβολικό έλεγχο της Πολιτείας, 

πότε με την διαμόρφωση του πλαισίου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και κάποιες 

άλλες φορές ελέγχοντας τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ). Σημαντικό ρόλο στην επιλογή κάποιου για το αξίωμα του 

διευθυντή-τριας παίζουν, η αρχαιότητα και η συνέντευξη, δίνοντας σημαντικό 

πλεονέκτημα και προβάδισμα στους εκπαιδευτικούς με πολλά χρόνια υπηρεσίας και 

αποκλείοντας τους νεότερους. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στην κεντρική 

διοίκηση να παρεμβαίνει καθοριστικά , ελέγχοντας την πλειοψηφία των μελών του 

υπηρεσιακού συμβουλίου στην τελική επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης , μέσω 

της αυξημένης μοριοδότησης της συνέντευξης(Στραβάκου, 2003).  

Η συνεχής αλλαγή της βαρύτητας μεταξύ μετρήσιμων και συνεκτιμώμενων 

κριτηρίων , η έλλειψη αξιόπιστων και έγκυρων χαρακτηριστικών, όσον αφορά τη 

συνέντευξη, οι συχνές αλλαγές που σχετίζονται με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες 

των υπηρεσιακών συμβουλίων και η γενικότερη απουσία εθνικής στρατηγικής για 

την εκπαίδευση και ειδικότερα στον τομέα της διοίκησης συντελούν στη δημιουργία 

κλίματος αμφισβήτησης στην εκπαιδευτική κοινότητα, όσον αφορά στη διαφάνεια, 

την αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος 

επιλογής(Μαυροσκούφης, 2002). 

Πιο συγκεκριμένα τα γενικά κριτήρια επιλογής των στελεχών της 

εκπαίδευσης διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες που αποτιμώνται συνολικά με 

εκατό αξιολογικές μονάδες και είναι τα παρακάτω(Ν.4547/2018,άρ.23):    

Α) υπηρεσιακή κατάσταση – διδακτική εμπειρία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

φακέλου του υποψηφίου. 
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Β) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία του φακέλου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία. 

Γ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αποτιμάται κατά την 

προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής. Κατά τη 

συνέντευξη εκτιμάται κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, 

λειτουργικά κτλ.), να δημιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να 

εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

Δ) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, όπως αυτό συνάγεται από τις αξιολογικές 

εκθέσεις του υποψηφίου.  

Οι διευθυντές επιλέγονται για 3ετή θητεία ( Ν.4547/2018,άρ.30) 

Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων μπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης με δεκαετή (10) τουλάχιστον 

εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) 

τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη 

άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν 

ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας 

βαθμίδας. Ειδικότερα υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων 

μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν 

στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση(Ν.4327/2015, άρ. 17). 

 

2.2 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Τα βασικότερα καθήκοντα που ορίζει το σύνταγμα με το ΦΕΚ 1340/2002 - 

Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 για τον διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι τα εξής:  

1) Ο διευθυντής του σχολείου τοποθετείται στην κορυφή της πυραμίδας της σχολικής 

μονάδας τόσο σε διοικητικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο, θέτει στόχους και 

διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον για την επίτευξη αυτών 
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2) καθιστά το σχολείο μια δημοκρατική και ανοιχτή στην κοινωνία οντότητα, βοηθά 

και παρακινεί τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται υπό την εποπτεία του με έμφαση 

στους νεότερους λαμβάνοντας συνεχώς πρωτοβουλίες,  

3) επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς σε όλα τα θέματα, συντονίζει το έργο τους και 

προΐσταται του συλλόγου των διδασκόντων,  

4) εποπτεύει την πορεία των εργασιών συστηματικά δίνοντας έγκαιρες 

κατευθυντήριες γραμμές και αξιολογεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο τους 

εκπαιδευτικούς που βρίσκονται υπό την σκέπη του,  

5) εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις που αυτό αναπτύσσει και είναι πάντοτε 

διαθέσιμος κατά το εργασιακό ωράριο έτσι ώστε οι καίριες παρεμβάσεις του να 

αποκαθιστούν την ομαλότητα,  

6) είναι υπεύθυνος για την καθολική εφαρμογή των όσων το σύνταγμα ορίζει και 

συμβάλλει, μαζί με τους συνεργάτες του, στην δημιουργία και την στήριξη των 

προγραμμάτων πρόσθετης διδασκαλίας που ο νόμος ορίζει,  

7) είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή των εξετάσεων και την έγκαιρη και έγκυρη 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων  

8) οφείλει να αξιολογεί το προσωπικό του όπως ο νόμος ορίζει και να ενημερώνει 

αυτό αλλά και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη για τυχόν μεταβολές στις πολιτικές 

που ακολουθούνται,  

9) είναι εκείνος που διασφαλίζει τη θετική ατμόσφαιρα στη σχολική μονάδα καθώς 

επίσης και την ομαλή ένταξη και ενημέρωση των νέων εκπαιδευτικών της σχολικής 

μονάδας,  

10) εάν οι υποδιευθυντές στη σχολική μονάδα που υπηρετεί είναι περισσότεροι από 

έναν, οφείλει να ορίσει τον νόμιμο αναπληρωτή του, και σε συνεργασία με αυτόν να 

ενημερώνεται και να διαφυλάγει αποτελεσματικά και συστηματικά την 

αλληλογραφία του σχολείου. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας χαρακτηρίζεται κατά βάση από 

συγκεντρωτική δομή, σχεδιασμό και κεντρικό έλεγχο και τα θέματα σχολικής 

εκπαίδευσης ρυθμίζονται από ένα πλέγμα νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και 

υπουργικών αποφάσεων, τα οποία συγκροτούν και την εκπαιδευτική νομοθεσία 

(Λαϊνας, 2000). Ο διευθυντής στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζεται ως ηγέτης, 

καθοδηγητής και συνεργάτης. Αντίθετα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Στραβάκου 

(2003), η πληθώρα γραφειοκρατικών κυρίως αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί 
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από την κεντρική διοίκηση της χώρας μας, τον αποσπούν από το εκπαιδευτικό – 

παιδαγωγικό κομμάτι του ρόλου του. Έτσι, δράσεις, όπως η διοργάνωση 

επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του σε θέματα 

διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά, η καταγραφή ενδεχόμενων 

επιστημονικών, παιδαγωγικών και διδακτικών ελλείψεων του προσωπικού και η 

ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου 

εκπαιδευτικού έργου, αλλά και η αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του 

εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που παίζουν καταλυτικό ρόλο στην 

ποιοτική αναβάθμιση και την αποδοτικότητα της σχολικής μονάδας υποβαθμίζονται ή 

εκλείπουν εντελώς. Ο δημόσιος χαρακτήρας του ελληνικού σχολείου δεν επιτρέπει 

στους διευθυντές να λειτουργούν, ως ηγέτες και να λαμβάνουν πρωτοβουλίες στο 

έργο τους, διότι το ελληνικό σχολείο έχει στοιχεία συγκεντρωτικού συστήματος 

διοίκησης, καθώς ο διευθυντής ελέγχεται και λογοδοτεί για τις πράξεις του.  

Ο ρόλος του διευθυντή στην Ελλάδα είναι το ίδιο σύνθετος και απαιτητικός, 

όπως και σε  άλλα εκπαιδευτικά συστήματα. Από την παράθεση των γενικών 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του διευθυντή, όπως περιγράφονται στην υπουργική 

απόφαση με αριθμό Φ353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ 

(Παράρτημα ΙΙ), η οποία χαρακτηρίστηκε και ως «καθηκοντολόγιο»  και σε 

συνδυασμό με το Π.Δ 25/2002 (Παράρτημα ΙΙ), αναδεικνύεται ο πολυσχιδής 

χαρακτήρας του έργου του και ταυτόχρονα το εύρος των γνώσεων και ικανοτήτων 

που θα πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα τεθεί επικεφαλής του 

σχολείου. Είναι άξιο παρατήρησης ότι ενώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η θέση του 

έλληνα διευθυντή τίθεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο ίδιος 

παρουσιάζεται ως διοικητικός, αλλά και επιστημονικός – παιδαγωγικός υπεύθυνος 

στο χώρο του σχολείου, βάσει της Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1, στην 

πραγματικότητα έχει περιορισμένες αρμοδιότητες και ελάχιστα περιθώρια λήψης 

αποφάσεων, δεδομένου ότι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων είναι ο σύλλογος 

διδασκόντων (Ν.1566/1985). Διαπιστώνεται δηλαδή ότι οι Έλληνες διευθυντές στην 

πράξη αποτελούν ένα μάλλον ισχνό «κρίκο» στην ιεραρχική δομή του σχολικού 

συστήματος που δεν τους παρέχει, παρά τις καλές προθέσεις των υπουργικών 

εγκυκλίων, δυνατότητες ευρύτερης δράσης (Ιορδανίδης,2002, Ματσαγγούρας,2006, 

Παπαναούμ,1995). Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας, ο ρόλος του διευθυντή 

παραμένει διεκπεραιωτικός και  αυστηρά οριοθετημένος, με γραφειοκρατικά 
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χαρακτηριστικά, από τη στιγμή που όλα τα κύρια θέματα του σχολείου, διδακτικά και 

λειτουργικά, καθορίζονται από την κεντρική διοίκηση, μέσω μιας πληθώρας 

εγκυκλίων και διαταγών (Μπίστα, 2007, Παπαναούμ, 1995). Σε σχέση με την 

κεντρική διοίκηση ο  ρόλος του εγκλωβίζεται στην εφαρμογή και προώθηση 

εγκυκλίων και διαταγών οι οποίες ρυθμίζουν όλα τα κύρια διδακτικά και λειτουργικά 

θέματα του σχολείου (Παπαναούμ, 1995). 

   Οι Ιορδανίδης και Τσαγκαλίδου (2002), εκτιμούν ότι ο διευθυντής έχει 

περιορισμένες αρμοδιότητες και ελάχιστα περιθώρια λήψης αποφάσεων. Οι 

διοικητικές του αρμοδιότητες περιορίζονται στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας 

του σχολείου, στο λειτουργικό προγραμματισμό και στην αποτελεσματική οργάνωση 

του σχολείου. Μέσα στα καθημερινά του καθήκοντα παραμένει η διεκπεραίωση 

μεγάλου όγκου γραφειοκρατικής εργασίας (αλληλογραφία, ενημέρωση υπηρεσιακών 

βιβλίων κ.α.) επιτελεί καθήκοντα γραμματείας, αλλά και επιστάτη και συντηρητή των 

σχολικών χώρων. Οι διευθυντές εξακολουθούν να μην διαθέτουν τους απαραίτητους 

οικονομικούς πόρους, ενώ δεν έχουν καμιά ανάμιξη στην επιλογή του διδακτικού 

προσωπικού και στην κατάρτιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων όπως συμβαίνει σε 

χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αγγλία (Pasiardis, 1997). Ο περιορισμένος ρόλος του 

διευθυντή σε ρόλο εκτελεστή – διεκπεραιωτή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

λειτουργεί ανασχετικά για τη μελλοντική ανάπτυξη του σχολείου, στερώντας από 

αυτό σημαντικά περιθώρια δράσης. Ο διευθυντής εκτελεστής – διεκπεραιωτής 

μεταθέτει σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης την ευθύνη αποτελεσματικότητας του 

σχολείου, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αποτιμά κριτικά τον προσωπικό 

του ρόλο στην αποτυχία ή την επιτυχία του σχολείου του οποίου ηγείται.      

  

2.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

       2.3.1 Σχέσεις διευθυντή με τον υποδιευθυντή. 

Ο ρόλος του υποδιευθυντή μέσα στη σχολική μονάδα επηρεάζεται και 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με τον διευθυντή. 

Και αυτό, γιατί ο διευθυντής είναι εκείνος που αναθέτει τις διάφορες αρμοδιότητες 

στον υποδιευθυντή. Επίσης το τι ευθύνες θα αναλάβει ο υποδιευθυντής εξαρτάται 

από τον τρόπο με τον οποίο ο διευθυντής έχει κατανείμει την ηγεσία μέσα στη 
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σχολική μονάδα και τι ρόλους έχει δώσει στα υπόλοιπα μέλη του εκπαιδευτικού 

προσωπικού.  

Η σχολική ηγεσία και η άσκησή της θα πρέπει να στηρίζεται σ’ ένα μοντέλο 

συνεργασίας στο οποίο ο διευθυντής μοιράζεται τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες 

με  τον υποδιευθυντή ακολουθώντας κοινή γραμμή. Οι υποχρεώσεις που καλείται να 

φέρει εις πέρας ο διευθυντής δεν είναι διαφορετικές από του υποδιευθυντή, καθώς και 

οι δυο πρέπει να λειτουργούν ως ηγέτες οι οποίοι έχουν σκοπό και στόχο την 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής τους μονάδας. Και για το λόγο αυτό είναι 

σημαντικό ο διευθυντής με τον υποδιευθυντή να διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά 

(Tschannen – Moran, 2016). 

 

       2.3.2 Σχέσεις διευθυντή με τον σύλλογο διδασκόντων. 

 

      Οι συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων αποτελούν τη συνολική 

έκφραση της ομαδικότητας που διακρίνει τους εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες και 

είναι ευθύνη του διευθυντή να διαμορφώσει τις συνεδριάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε 

να είναι χώρος επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων, δημιουργικών ενεργειών και όχι 

της σύγχυσης και των αντιπαραθέσεων. Ο διευθυντής οφείλει να δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις ανάπτυξης του συλλογικού πνεύματος, μέσα στο χώρο όπου είναι 

ηγέτης, και να διακατέχεται από διορατικότητα, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει 

δυσαρέσκειες και αντιπαλότητες, πριν αυτές ξεσπάσουν. Επίσης ο ρόλος του 

επεκτείνεται και στη σχέση που δημιουργείται με τους γονείς των μαθητών και με 

τους φορείς της τοπικής κοινωνίας(Οικονομίδης, 2011). 

 

2.4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

 

Στις μέρες μας οι διευθυντές καλούνται να έχουν ενεργό ρόλο σε 

μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες που επηρεάζουν τη σχολική κοινότητα καθώς 

βρίσκονται αντιμέτωποι με συνθήκες που μειώνουν την αποτελεσματικότητά τους και 

προκαλούν αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Στην προσπάθεια που κάνουν 

να ανταποκριθούν στο έργο τους, στις απαιτήσεις της πολιτείας, αλλά και γενικότερα 

της κοινωνίας, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η επαγγελματική τους εξέλιξη. Ο 

διευθυντής πρέπει να επιδιώκει να εξελίσσεται προσωπικά και επαγγελματικά 
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καθημερινά και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Οι διευθυντές πρέπει να 

αναζητούν νέους δρόμους πρόσβασης σε νέες γνώσεις και καινοτομίες και να 

ενθαρρύνονται να τις εφαρμόσουν.  

Η εξέλιξη του ανθρώπινου παράγοντα στην εκπαίδευση έχει μεγάλη σημασία 

τόσο για τον ίδιο τον διευθυντή, όσο και για τον μαθητή. Η επαγγελματική εξέλιξη 

του διευθυντή είναι αναγκαία για την προαγωγή του σε υψηλότερες θέσεις στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας , η αύξηση των 

δραστηριοτήτων και η  αύξηση των αποδοχών, είναι τα κίνητρα για να δράσει θετικά 

και να ενισχύσει το επαγγελματικό του προφίλ.  

Οι διευθυντές έχοντας συνειδητοποιήσει τον σύνθετο επαγγελματικό τους 

ρόλο και ανταποκρινόμενοι στις κοινωνικές και πολιτιστικές επιταγές της εποχής 

είναι απαραίτητο να εξελίσσονται επαγγελματικά. Η συνεχής εκπαίδευση των 

διευθυντών τους βοηθάει στην άσκηση των καθημερινών τους καθηκόντων. 

Η επαγγελματική εξέλιξη του διευθυντή κρίνεται απαραίτητη γιατί οι 

εξελίξεις και η ανανέωση των γνώσεων σε όλους τους τομείς της γνώσης και της 

επιστήμης ακολουθούν επιταχυνόμενο ρυθμό. Σε τομείς όπως η παιδαγωγική και η 

ψυχολογία πραγματοποιούνται συνεχώς νέες έρευνες, εφαρμόζονται νέοι τρόποι 

διδασκαλίας και εξελίσσεται συνεχώς η σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία. 

Στις μέρες μας η  σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού αλλάζει και η Ελλάδα  

μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής μεταναστών, συνεπώς κρίνεται αναγκαία η 

επαγγελματική ανάπτυξη, αφού όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί βρίσκονται 

μπροστά σε μια νέα τάξη πραγμάτων όπου  θα πρέπει να διευθύνουν μια αυξανόμενη 

ποικιλομορφία μαθητών με διαφορετικό κοινωνικό, πολιτιστικό και εθνικό υπόβαθρο. 

Οι Αναστασίου, Βαλκάνο, Φραγκούλη και Ανδρούτσου(2015) σε έρευνα τους 

αναφέρουν ότι τα προγράμματα εκείνα που αφορούν στην προετοιμασία διευθυντών 

έχουν ως στόχο να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που τους επιτρέπουν να είναι 

αποτελεσματικοί στο διοικητικό τους έργο, αλλά και τις δεξιότητες εκείνες που θα 

τους βοηθήσουν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο. Βασικό παράγοντα στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των διευθυντών αποτελεί η επιμόρφωση, μέσω της οποίας κατανοούν το 

ρόλο που έχουν στον εκπαιδευτικό οργανισμό. 
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Η επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων αποτελεί μια διαρκής και 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία είναι συστηματικά οργανωμένη και «ανήκει» 

στο πεδίο της «δια βίου μάθησης» και της εκπαίδευσης ενηλίκων(Hargreaves, 1995). 

Τους βοηθάει στην προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη και σταδιοδρομία, 

γιατί θέτει τις βάσεις για την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων που θα τους 

βοηθήσουν, να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύγχρονο και πολυδιάστατο ρόλο 

τους και συγχρόνως αναβαθμίζουν και κάνουν αποτελεσματική τη σχολική 

μονάδα(Αθανασούλα – Ρέππα, 2001·Ανδρέου, 2004).    

Ένα μεγάλο μέρος της εξέλιξης των διευθυντών μπορεί να καλυφθεί από 

προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες από ακαδημαϊκά ιδρύματα. Τέλος 

στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, το σχολικό περιβάλλον μέσα από ένα 

συνεργατικό περιβάλλον μάθηση, δίνει τη δυνατότητα στους διευθυντές να 

αναλάβουν ερευνητικά προγράμματα τα οποία θα τους βοηθήσουν στην 

επαγγελματικής τους εξέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

Ο υποδιευθυντής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 

μονομελές όργανο διοίκησης το οποίο επιλέγεται από το αρμόδιο περιφερειακό 

συμβούλιο για 4 χρόνια. Η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων (ΦΕΚ 

2908/β/23-08-2017, άρθ. 2) γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων με βάση κριτηρίων (άρθ. 20 του ν. 4327/2015), μέσω μυστικής 

ψηφοφορίας. Συγκεκριμένα , η επιλογή του υποδιευθυντή γίνεται σύμφωνα με τα 

κριτήρια του άρθρου 20 του ν.4327/2015. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε 

σχολικής μονάδας μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε ειδική 

συνεδρίασή του και αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει στη 

διαδικασία διατύπωσης γνώμης, μέσω μυστικής ψηφοφορίας και συντάσσει 

αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας. Η απόφαση 

του συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής διαβιβάζονται από τον 

διευθυντή της σχολικής μονάδας  στο οικείο ΠΥΣΠΕ, το οποίο μετά από έλεγχο των 

προϋποθέσεων, και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης, 

επικυρώνει με πράξη του την τοποθέτηση. 

Οι υποψήφιοι για τη θέση του υποδιευθυντή θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 

οκταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και να υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής τους με 

οργανική θέση στη σχολική μονάδα την οποία αφορά η επιλογή τους. Σε περίπτωση 

που οι εκπαιδευτικοί της σχολική μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 

οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί με 

μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. Στο άρθρο 15 του Νόμου 3848/2010 ορίζεται ότι ο 

υποδιευθυντής θα πρέπει να έχει την ικανότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να 

επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.α.), να 

δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς 

στην άσκηση των καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο θεωρείται επίσης η γνώση του 

αντικειμένου το οποίο καλείται να ασκήσει. Δηλαδή, η επιστημονική- παιδαγωγική 

συγκρότηση του υποψηφίου, οι σπουδές του, η ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων 

στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, η πιστοποιημένη γνώση ξένης 

γλώσσας και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε). Επίσης η 
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υπηρεσιακή κατάσταση και η διοικητική του εμπειρία, όπως αυτή προκύπτει από τη 

συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου, καθώς και η προϋπηρεσία σε 

άσκηση διοικητικού έργου ή άσκηση καθηκόντων μέντορα. Από τα παραπάνω γίνεται 

εμφανές ότι οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

καλούνται να εκτελέσουν με την ίδια υπευθυνότητα όχι μόνο τα παιδαγωγικά αλλά 

και τα διοικητικά καθήκοντα που τους εκχωρούνται (Σαΐτης, 2007β).  

        Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι ο υποδιευθυντής για να εκτελεί σωστά τα 

διοικητικά του καθήκοντα θα πρέπει να διαθέτει, κάποιες ικανότητες που θα τον 

βοηθήσουν στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στον συντονισμό και στον έλεγχο 

των διαφόρων δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδα,  διοικητικές γνώσεις και 

εμπειρία σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση του σχολείου. 

 

3.2 ΡΟΛΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ο διευθυντής μαζί με τον υποδιευθυντή είναι τα μονομελή όργανα της 

σχολικής μονάδας, που σύμφωνα με τη νομοθεσία ασκούν διοικητικά, διδακτικά και 

εποπτικά καθήκοντα . Αν και ο νόμος προβλέπει με σαφήνεια την ύπαρξη θέσης 

υποδιευθυντή δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες του, αφού ο νόμος δεν προβλέπει συγκεκριμένο διοικητικό έργο (άρθρο 

11, Ν. 1566/85). Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των υποδιευθυντών τις περισσότερες 

φορές καθορίζονται από την προσωπική διάθεση των διευθυντών για μεταβίβαση 

εξουσίας. 

Ο υποδιευθυντής βοηθάει τον διευθυντή του σχολείου στην άσκηση των 

διοικητικών καθηκόντων του και αναλαμβάνει μέρος των αρμοδιοτήτων του 

διευθυντή. 

Στο άρθρο 11, παράγραφος Δ2 του νόμου 1566/85 γίνεται γενική αναφορά 

στα καθήκοντα των υποδιευθυντών. Συγκεκριμένα αναφέρετε πως ο υποδιευθυντής 

σχολικής μονάδας αναπληρώνει το διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει, 

απουσιάζει ή κωλύεται. Βοηθάει το διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και 

είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της διοικητικής υπηρεσίας του σχολείου. Η πρώτη 

συντονισμένη προσπάθεια για το σαφή καθορισμό των καθηκόντων και των 

αρμοδιοτήτων των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων γίνεται με το άρθρο 33 του ν. 

1340/2002.Με υπουργική απόφαση (Φ353.1/324/105657/δ1/8-10-2002) καθορίζονται 
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τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) πως ο υποδιευθυντής σχολικής 

μονάδας αναπληρώνει το Διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες του και τον βοηθάει στο 

καθημερινό έργο του, αναλαμβάνοντας μέρος των αρμοδιοτήτων του διευθυντή.  

Αναλυτικότερα, με τον παραπάνω νόμο καθορίζονται τα καθήκοντα και οι 

αρμοδιότητες των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, όπως:  

1. Ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας αναπληρώνει το Διευθυντή σε όλες τις 

λειτουργίες του και τον βοηθάει στο καθημερινό του έργο. Αναλαμβάνει ένα μέρος 

από τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο 

απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.  

2. Ειδικότερα αναφέρεται ότι : 

 Αναπληρώνει το Διευθυντή του σχολείου, όταν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει 

ή κωλύεται, και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες.  

 Συνεργάζεται με το Διευθυντή και τον βοηθάει για την ομαλή λειτουργία του 

σχολείου.  

 Έχει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και τη διεκπεραίωση 

της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου.  

 Συντάσσει τα απογραφικά δελτία, συμπληρώνει και αποστέλλει στις αρμόδιες 

υπηρεσίες τα στατιστικά στοιχεία και όσα άλλα ζητούνται από αυτές. 

 Καταρτίζει το πρόγραμμα για τους επόπτες της ημέρας σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του.  

 Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε 

συνεργασία με τον διδάσκοντα που ορίζει ο Σύλλογος. 

 Τηρεί το βιβλίο υλικού του σχολείου και φροντίζει για την παραλαβή και 

καλή λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των ειδών 

εξοπλισμού του σχολείου. 

 Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των μαθητικών εκδηλώσεων και 

μαθητικών εκλογών. 

Σε περίπτωση απουσίας του Υποδιευθυντή, ο Σύλλογος των Διδασκόντων, 

αναθέτει σε μέλη του τις παραπάνω αρμοδιότητες του Υποδιευθυντή.  
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Τα  προεδρικά διατάγματα, 201/1998 και 79/2017, κάνουν μικρή αναφορά στις 

αρμοδιότητες και στα καθήκοντα των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.                                                                  

Συγκεκριμένα, στο Π.Δ. 201το οποίο  αναφέρεται στην οργάνωση και τη λειτουργία 

των  Δημοτικών Σχολείων, η μόνη αναφορά που γίνεται στη θεσμική θέση του 

υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, είναι στην παράγραφο 2.γ στο άρθρο 13. Η 

συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται στους «εφημερεύοντες – επιτήρηση 

μαθητών» και βάσει αυτής ο υποδιευθυντής της  σχολικής μονάδας απαλλάσσεται 

από την πρόσθετη υπηρεσία της εφημερίας. Το ίδιο σχεδόν παρατηρούμε και στο 

πρόσφατο προεδρικό διάταγμα, 79/2017. Συγκεκριμένα , στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 12, όπου αναφέρεται στη εφημερία, απαλλάσσει τον υποδιευθυντή από την 

πρόσθετη υπηρεσία της εφημερίας. Στο συγκεκριμένο όμως Π.Δ. και στο ίδιο άρθρο 

(αρθ. 12, παρ, 3 και 5) αναφέρεται πως ο διευθυντής ή ο  υποδιευθυντής  σχολικής 

μονάδας έχει την εποπτεία της εφημερίας σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.  

         Επίσης, ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής σχολικής μονάδας έχει και την 

ευθύνη της έκτακτης αντικατάστασης ή αναπλήρωσης εφημερεύοντος εκπαιδευτικού 

και αλλαγή της ημέρας εφημερίας. Οι σύγχρονες σχολικές μονάδες είναι αρκετά 

μεγάλες ως προς το μέγεθός τους, με αποτέλεσμα ο ρόλος του υποδιευθυντή να 

κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία τους (Μαρίνος, 

2005).  

 

3.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

3.3.1 Σχέσεις Υποδιευθυντή με τον Διευθυντή 

Η συνεργασία μεταξύ διευθυντή και υποδιευθυντή είναι πρωταρχικός 

παράγοντας για την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ο Hayes 

(2005) υποστηρίζει ότι το ιδανικό σχεσιακό μοντέλο που μπορεί να αναπτυχθεί 

ανάμεσα στο διευθυντή και τον υποδιευθυντή είναι αυτό της συμβίωσης και της 

συνεργασίας, με την έννοια ότι η μεταξύ τους σχέση θα πρέπει να στηρίζεται στην 

αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του καθενός.  

Ο Rutherford (2005) σημειώνει ότι ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής πρέπει 

να έχουν κοινές αξίες και κοινό όραμα, καθώς επίσης πρέπει να υπάρχει και διακριτός 
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διαχωρισμός των ρόλων τους ώστε η σχέση τους να είναι επιτυχημένη. Οι Hiliard και 

Newsome (2013) υποστηρίζουν πως η καλή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ 

διευθυντή και υποδιευθυντή βοηθάει στη δημιουργία καλού κλίματος μέσα στη 

σχολική μονάδα είναι σημαντικό ο διευθυντής να αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του 

ρόλου του υποδιευθυντή, να τον υποστηρίζει και να τον ενθαρρύνει να συμμετέχει 

ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων. Πρέπει να συνεργάζονται 

και να συναποφασίζουν για κρίσιμα θέματα που αφορούν την σχολική 

μονάδα(Hiliard & Newsome, 2013).  

Ο διευθυντής πρέπει να δίνει αξία στον υποδιευθυντή και να τον βάζει να 

παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες διοίκησης που αυτός ακολουθεί, λαμβάνοντας 

μάλιστα σοβαρά υπόψη τη γνώμη του. Πρέπει να υπάρχει ισοτιμία στις 

επικοινωνιακές τους σχέσεις και να ακολουθείται «η πολιτική των ανοιχτών θυρών» 

(Παπαδάτου,2014). Οι υποδιευθυντές που έχουν μια καλή σχέση με τους διευθυντές 

τους είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το αξίωμα του διευθυντή. Βλέπουμε 

δηλαδή ότι ο διευθυντής αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα, ο οποίος θα επηρεάσει 

θετικά το υποδιευθυντή για το αξίωμα του διευθυντή(Retelle,2010). 

Σε κάθε περίπτωση, είναι φανερό ότι η μεταξύ τους συνεργασία είναι 

καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. 

 

3.3.2 Σχέσεις Υποδιευθυντή με τον σύλλογο διδασκόντων 

Η συνεργασία του υποδιευθυντή με τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων είναι 

σημαντική και επιβεβλημένη. Είναι σημαντικό ο υποδιευθυντής να αναπτύσσει καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις και να συνεργάζεται με όλους τους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τις ανάγκες τους .Ο υποδιευθυντής, 

όπως και ο διευθυντής είναι το άτομο που συντελεί στη διαμόρφωση θετικού 

σχολικού κλίματος, μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας με όλους τους υφιστάμενους 

συναδέλφους του. Με την καλή συνεργασία επιτυγχάνεται η συνεχής ενημέρωση και 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται και οι στόχοι που 

έχουν τεθεί (Beltramo, 2014, Hilliard & Newsome, 2013). Είναι ο συνδετικός κρίκος 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή. Καθετί που αφορά την εκπαιδευτική 

πολιτική, η οποία κατευθύνεται από την κεντρική διοίκηση της εκπαίδευσης προς 

τους διδάσκοντες, «διοχετεύεται κατά κανόνα από τη σχολική υποδιεύθυνση» (Σαϊτη 
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& Μιχόπουλος, 2005). Ο υποδιευθυντής είναι το άτομο εκείνο που σύμφωνα με τον 

Harvey (1994) παρέχει υποστήριξη στους συναδέλφους του. Έχει ανοιχτή 

επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου με σκοπό να περιοριστούν όλα τα 

εμπόδια που εμφανίζονται καθημερινά. Είναι το άτομο εκείνο που μαθαίνει κυρίως 

στους νέους συναδέλφους το πώς πρέπει να εκτελούνται οι διάφορες διοικητικές 

εργασίες. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί κλίμα συνεργασίας μέσα στη σχολική 

κοινότητα, συντονίζει, καθοδηγεί και ενημερώνεται για τα προβλήματα των 

εκπαιδευτικών και μεριμνά για την λύση τους (Wise & Bennett, 2004).   

Πολλές φορές όμως, η διοικητική εξουσία του υποδιευθυντή μπορεί να φέρει 

συγκρούσεις με τους εκπαιδευτικούς, επειδή ο ρόλος του δεν είναι ξεκάθαρος 

(Beltramo, 2014). 

 Οι Rintoul & Kennelly (2014) σε έρευνα τους ανέδειξαν τον προβληματισμό 

και το άγχος που έχουν οι υποδιευθυντές σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του  

εκπαιδευτικού προσωπικού. Η καλή συνεργασία ανάμεσα στον υποδιευθυντή και 

τους εκπαιδευτικούς  εξαρτάται από τις ικανότητες συνεργασίας που διαθέτει ο 

υποδιευθυντής, ώστε τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων να τον εκλαμβάνουν ως 

βοηθό και συνεργάτη (Μαρίνος, 2003).  

 

3.4  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

 

Σύμφωνα με τον Dubrin(2004) με τον όρο επαγγελματική ανάπτυξη εννοούμε 

την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν το άτομο να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα καθημερινά προβλήματα, αποφέροντας του 

παράλληλα προσωπική βελτίωση και εξέλιξη στον επαγγελματικό του τομέα. 

Τα άτομα μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξης αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, 

παίρνουν αποφάσεις, γίνονται δημιουργικοί, προτείνουν λύσεις και ιδέες και γίνονται 

υπεύθυνοι απέναντι στη δουλειά τους και στον εκπαιδευτικό οργανισμό ( Richardson 

& Placier, 2001). Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης όταν αναφερόμαστε στους 

υποδιευθυντές αναφέρεται στους τομείς της διοίκησης, της διαχείρισης – οργάνωσης 

αλλά και της ηγεσίας(Pashiardis & Brauckmann,2009). 
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Η επιμόρφωση σε οποιαδήποτε μορφή της, έχει σχέση με την επαγγελματική 

ανάπτυξη των υποδιευθυντών και των στελεχών εκπαίδευσης γενικότερα, επειδή 

στοχεύει στη βελτίωση της εργασίας τους και στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας τους. 

Η επαγγελματική τους εξέλιξη, αποτελεί μια διαδικασία που αφορά στη 

δυνατότητα, να αναστοχαστούν και να επαναπροσδιορίσουν τους σκοπούς και τις 

προτεραιότητες της εργασίας τους, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.  

Για τους υποδιευθυντές υπάρχουν πολύ λίγα προγράμματα τα οποία να έχουν 

σχεδιαστεί για αυτούς και να ασχολούνται με την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη των υποδιευθυντών πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και να δίνει κίνητρα στους υποδιευθυντές να διεκδικήσουν το αξίωμα του 

διευθυντή(Oliver, 2005). 

Για να επιτευχθεί με επιτυχία η επαγγελματική ανάπτυξη των υποδιευθυντών 

θα πρέπει το περιεχόμενό της να εστιάσει σε δυο βασικούς τομείς, στον τομέα της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων και στον τομέα της σταδιοδρομίας τους. 

Σχετικά με τον πρώτο τομέα, οι υποδιευθυντές επιθυμούν επιμόρφωση σε 

θέματα που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση, για παράδειγμα διαχείριση 

συγκρούσεων, σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, εποπτεία των εκπαιδευτικών, 

προγράμματα σπουδών και δημοσιονομική διαχείριση(Owen – Fitgerald, 2010). 

Εκτός όμως από τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης που ως στόχο έχουν την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων στους υποδιευθυντές, υπάρχουν και προγράμματα που ως 

στόχο έχουν να προετοιμάσουν τους υποδιευθυντές για το αξίωμα του διευθυντή. Τα 

προγράμματα αυτά θεωρούν τους υποδιευθυντές ως μελλοντικούς διευθυντές και 

μέσω της πρακτικής άσκησης, τους βοηθούν να αναπτύξουν πλήρη γνώση των 

αρμοδιοτήτων και του ρόλου που έχει ο διευθυντής. Με αυτό τον τρόπο ο 

υποδιευθυντής είναι καλύτερα προετοιμασμένος, όταν κληθεί να αναλάβει το αξίωμα 

του διευθυντή(Lovely, 2001). 

Τα στελέχη της εκπαίδευσης φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στο έργο τους 

και να επιλύουν τα ζητήματα που ανακύπτουν στον εκπαιδευτικό οργανισμό, εξαιτίας 

της επιμόρφωσης που έχουν λάβει(Ματθαίου, 2008). Για το λόγο αυτό, η 
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επαγγελματική ανάπτυξη των υποδιευθυντών – τριών των σχολείων, απορρέει από 

μια ιδιαίτερη στοχευμένη, μεθοδική και επιτυχημένη επιμόρφωση. 

Σύμφωνα με τους Huber & Pashiardis, (2008) τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που δίνουν τη δυνατότητα στους διευθυντές και τους υποδιευθυντές να βιώσουν τους 

τρόπους που ασκείται η ηγεσία, τους βοηθούν στην ενίσχυση της επαγγελματικής 

τους ανάπτυξης. 

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενίσχυση πρακτικών και πολιτικών 

για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007).        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Σε πολλά σύγχρονα λεξικά συναντούμε τον όρο «επιμόρφωση». Με τον όρο 

«επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» γενικότερα, ορίζεται «το σύνολο των μέτρων και 

των δραστηριοτήτων που υιοθετούνται και εφαρμόζονται με πρωταρχικό ή 

αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση και την παραπέρα ανάπτυξη των ακαδημαϊκών, 

επαγγελματικών, θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 

ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους» 

(Μαυρογιώργος, 1999) 

Σκοπός της επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς δεν είναι η συμμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι αποτελεσματικοί εκτελεστές και παθητικοί 

εφαρμοστές εκπαιδευτικών μέτρων και αλλαγών, που συνδέονται με την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του υφιστάμενου κάθε φορά εκπαιδευτικού συστήματος, 

αλλά η ιδεολογική συμμόρφωση και η άκριτη αποδοχή και υποδοχή των επιλογών 

της επίσης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Ο  βασικός σκοπός της επιμόρφωσης ορίζεται με τον βασικό νόμο – πλαίσιο 

που διέπει όλη την ελληνική εκπαίδευση (Ν.1566/85). Ελάχιστες τροποποιήσεις 

στους ειδικότερους σκοπούς των μορφών επιμόρφωσης έγιναν με τον Ν.1824/88. 

Από τα νομοθετήματα φαίνεται ότι οι σκοποί της επιμόρφωσης αναφέρονται σε μια 

εφαρμοστική – στατική αντίληψη της λειτουργίας επιμόρφωσης και λιγότερο στην 

κριτική της διάσταση. 

       Για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς η επιμόρφωση περιορίζεται στην 

ενημέρωση σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στην πράξη, την προσαρμογή 

στους εκπαιδευτικούς κανόνες και τη σχολική ζωή. Οι ήδη υπηρετούντες στην 

εκπαίδευση προσεγγίζουν τη διάστασή της επαύξησης της επαγγελματικής, 

γνωστικής και προσωπικής τους επάρκειας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταπεξέλθουν 

αποτελεσματικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.     ( Αθανασούλα – Ρέππα, 1997) 

      Η επιμόρφωση είναι μια διαδικασία πρόκλησης, ενίσχυσης, υποστήριξης και 

προσφοράς ευκαιριών στους εκπαιδευτικούς για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη 



32 
 

(Μαυρογιώργος, 1999). Η συνεχής επιμόρφωση συμβάλλει στη βελτίωση της 

ποιότητας και της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων. Γι’ αυτό 

προϋποθέτει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την καθιέρωση 

φορέων και πλέγματος πολλαπλών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, ώστε να είναι 

δυνατή η κάλυψη των αναγκών αυτών, που ανάγονται τόσο στην προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού όσο  και στην αποτελεσματικότητα ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Πολύ σημαντικό είναι πέρα από την κάλυψη των αναγκών των 

εκπαιδευτικών ή την θεραπεία των ελλείψεων τους, η επιμόρφωση να στοχεύει σε 

έναν σχεδιασμό που να λαμβάνει υπόψη και τις εκφρασμένες ή άρρητες επιθυμίες για 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη (Κατσαρού – Δεδούλη, 2008). Ο 

εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να αποδέχεται άκριτα την επίσημη επιμορφωτική 

πολιτική αλλά να συμμετέχει στο σχεδιασμό της. Η επιμόρφωση είναι και 

δραστηριότητα προσωπικής – ατομικής επιλογής. Ως προσωπική υπόθεση είναι 

άτυπη, συντελείται κάτω από συνθήκες και προϋποθέσεις ελεύθερης επιλογής και 

συνδέεται με τη μελέτη επιστημονικών βιβλίων ή άρθρων, την παρακολούθηση 

διαλέξεων, εκδηλώσεων. Είναι διαρκής και συνεχής και μπορεί να ενταχθεί στο 

πλαίσιο μιας αντίληψης για τη δια βίου εκπαίδευση, η οποία επεκτείνεται και μετά 

την αποχώρηση του εκπαιδευτικού. 

Η επιμόρφωση έχει σύντομη χρονική διάρκεια στην οποία συμμετέχουν όλοι, 

χωρίς περιορισμό ηλικίας, με ένα πρόγραμμα που παρέχεται μέσα από το φορέα 

οργάνωσης του επιμορφωτικού προγράμματος και προϋποθέτει την ύπαρξη βασικών 

γνώσεων ( Βουλτσίδης, 2013, Γιανοπούλου, 2004) 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται φανερό ότι δεν υπάρχει ένας 

κοινά αποδεκτός ορισμός της έννοιας της επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση ορίζεται, ως 

μια πρόσθετη μόρφωση πάνω στο επάγγελμα του επιμορφούμενου. Είναι το σύνολο 

των μέτρων και των δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται «με σκοπό την ανάπτυξη των 

ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας» 

(Βασιλειάδου, 2007, Φωτοπούλου, 2013).   
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4.2 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Η μορφή της επιμόρφωσης εξαρτάται από τη διάρκεια, την οργάνωση, τον 

χαρακτήρα συμμετοχής στο πρόγραμμα, τον χρόνο διεξαγωγής της και το πλαίσιο 

διεξαγωγής της (Βουλτσίδης, 2013). 

Ως προς τη διάρκεια η επιμόρφωση μπορεί να είναι ταχύρρυθμη, μέσης 

διάρκειας ή μεγάλης διάρκειας, ενώ αν πάρουμε ως κριτήριο τον σχεδιασμό της, 

μπορεί να χαρακτηριστεί συγκεντρωτική όταν οργανώνεται από ένα φορέα 

υλοποίησης και οι εκπαιδευτικοί δεν εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την οργάνωση και 

την εξέλιξη των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων της, συμμετοχική  όταν οι 

εκπαιδευτικοί εμπλέκονται ενεργά στο σχεδιασμό της (Κατσαρού – Δεδούλη, 2008). 

Η επιμόρφωση μπορεί να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Ως υποχρεωτική 

επιμόρφωση νοούνται όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία οι εκπαιδευτικοί 

ως υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν. Τέτοιου είδους 

προγράμματα υλοποιούνται και ελέγχονται από τις κεντρικές ή περιφερειακές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και στόχο έχουν να διασφαλίσουν καλά 

καταρτισμένους εκπαιδευτικούς σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.  

Σε αντίθεση με την υποχρεωτική επιμόρφωση, η προαιρετική επιμόρφωση 

περιλαμβάνει όλα εκείνα τα προγράμματα που μπορούν να επιλέξουν οι 

εκπαιδευτικοί εφ’ όσον το επιθυμούν. Έχουν προαιρετικό χαρακτήρα και είναι 

ταχύρρυθμα, ενώ οργανώνονται από διάφορους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, 

Πανεπιστήμια, συνδικαλιστικές ενώσεις κ.α. Τέτοιου είδους προγράμματα έχουν ως 

στόχο τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και τα προσωπικά ενδιαφέροντα των 

εκπαιδευτικών. (Βουλτσίδης , 2013). 

Τέλος ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί για διαφορετικό 

εκπαιδευτικό πληθυσμό, όπως διευθυντές, υποδιευθυντές, εκπαιδευτικούς, 

ειδικότητες, κ.α., ενώ όσον αφορά το χρόνο διεξαγωγής του μπορεί να υλοποιηθεί 

εντός εργασιακού χρόνου, εκτός εργασιακού ωραρίου ή κατά την διάρκεια των 

διακοπών.(Μπιρμπιλής, 2011). 
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Η οργανωμένη και τυπική μορφή της επιμόρφωσης μπορεί να λάβει πολλές 

μορφές. Μπορεί να είναι περιοδική, ενδοσχολική, εισαγωγική, ταχύρρυθμη, 

προαιρετική ( Σοφού & Διερωνίτου, 2015). 

Η εισαγωγική επιμόρφωση, αφορά την υποστήριξη και την καθοδήγηση των 

νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών (Ξωχέλης, 2011). Ο σχεδιασμός της συντελείται από 

το Υπουργείο Παιδείας και έχει αντισταθμιστικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι 

λειτουργεί  συμπληρωματικά προς την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

(Day,2003). 

Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση απευθύνεται στους εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς. Υλοποιείται περιοδικά ή κατά περίσταση, συνήθως όταν ανακύπτει 

κάποιο πρόβλημα. Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση διακρίνεται σε αυτή που 

πραγματοποιείται έξω από το χώρο του σχολείου και σε αυτή που υλοποιείται μέσα 

στο χώρο του σχολείου. Κύριος στόχος της είναι η ελλιπής εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. 

Μια άλλη μορφή επιμόρφωσης είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση, η οποία 

εφαρμόζεται και μελετάται σε διεθνές επίπεδο. Όταν αναφερόμαστε στην 

ενδοσχολική επιμόρφωση, αναφερόμαστε σε όλα τα μαθήματα και τις 

δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να συμμετέχει ένας εν ενεργεία εκπαιδευτικός. 

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή της, είναι να λαμβάνονται 

υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διέπουν την σχολική μονάδα και οι 

ιδιαίτερες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτή. Τα 

οφέλη της συμμετοχής σε μια τέτοια επιμόρφωση είναι πολλαπλά όχι μόνο για τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά αντανακλώνται και στο μαθητικό πληθυσμό, αλλά και στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό γενικότερα ( Osamwonyi, 2016). 

Τέλος είναι σημαντικό να τονίσουμε πως αυτής της μορφής η επιμόρφωση, 

που γίνεται μέσα στο σχολικό περιβάλλον έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματική, 

γιατί δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνδέσουν το περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης με τα δεδομένα που επικρατούν μέσα στη σχολική μονάδα που 

υπηρετούν (Popova, Evan & Arancibia, 2016). 

Πέρα από τις παραδοσιακές μορφές επιμόρφωσης τα τελευταία χρόνια έχουν 

εφαρμοστεί σύγχρονες μορφές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 
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Μια από τις σύγχρονες μορφές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι η 

συγκρότηση κοινοτήτων μάθησης (Τσάφος, 2014). Η συγκρότηση κοινότητας 

μάθησης στη σχολική μονάδα έχει ως στόχο να μετατρέψει το σχολικό περιβάλλον σε 

κοινότητα μάθησης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι εκπαιδευτικοί έχουν την 

δυνατότητα να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα συλλογικό κλίμα (Τσάφος, 

2014). Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε μια τέτοια κοινότητα και η συνεργασία 

που αναπτύσσεται μεταξύ τους έχει ως συνέπεια την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Υπάρχει ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών, είναι μια αναστοχαστική και ενεργή 

μαθησιακή διαδικασία. Επεξεργάζονται νέες ιδέες και γνώσεις, ενώ υπάρχει σύνδεση 

της γνώσης με την εμπειρία και την πρακτική εφαρμογή. Αναπτύσσεται η 

επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, που έχει ως αποτέλεσμα να 

βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της σχολικής μονάδας (Matos, Powel, Sztain, Ejerrbo 

& Hovermill, 2009).  

Μια άλλη σύγχρονη μορφή επιμόρφωσης είναι τα μεντορικά προγράμματα. 

Είναι μια μορφή επιμόρφωσης η  οποία εφαρμόζεται σε διεθνές αλλά και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια (Athanases, Abrams, Jack, Johnson, Knowk, 

Mckurly, Riley & Totaro, 2008). Είναι προγράμματα που περιλαμβάνουν μια σειρά 

από ενέργειες που γίνονται μέσω της επικοινωνίας που αναπτύσσεται ανάμεσα σ’ ένα 

έμπειρο και ένα άπειρο εκπαιδευτικό. Ο μέντορας μεταλαμπαδεύει την εμπειρία, τις 

γνώσεις και τις δεξιότητές του στον καθοδηγούμενο (Bozeman & Feeney, 2007). 

Σκοπός των προγραμμάτων επιμόρφωσης που σχεδιάζονται και υλοποιούνται 

είναι να καταστούν οι εκπαιδευτικοί περισσότερο αποτελεσματικοί στο εκπαιδευτικό 

τους έργο και να αυξηθούν τα μαθησιακά επιτεύγματα, βελτιώνοντας με αυτό τον 

τρόπο την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου (Balta, Arslan & Duru, 

2015). 
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4.3 ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες μπορούν να οργανωθούν και να 

υλοποιηθούν από διάφορους  φορείς και πολλές φορές κατόπιν συνεργασίας των 

φορέων αυτών. 

Οι Χατζηδήμου & Στραβάκου (2005) αναφέρουν ότι βασικοί φορείς 

επιμόρφωσης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι οι παρακάτω :  

 

 Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα Ανώτατα 

Τεχνολογικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.)  

Πρόκειται  για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. 

Αποτελούν έναν χώρο στον οποίο κατοχυρώνεται θεσμικά από την Πολιτεία η 

ακαδημαϊκή ελευθερία της έκφρασης, της επιστημονικής έρευνας και της 

διδασκαλίας. Πραγματοποιείται η σύνδεση της βασικής εκπαίδευσης με την 

παιδαγωγική έρευνα και την παραγωγή γνώσης (Ταρατόρη – Τσαλκατίδου, 2002). 

Οι συγκεκριμένοι φορείς επιμόρφωσης έχουν πολλές φορές αμφισβητηθεί από τους 

εκπαιδευτικούς υποστηρίζοντας ότι οι γνώσεις που λαμβάνουν από τους 

συγκεκριμένους φορείς επιμόρφωσης είναι περισσότερο θεωρητικές και απέχουν 

πολύ από την σχολική πραγματικότητα. Ωστόσο, μέσω των ιδρυμάτων αυτών 

πραγματοποιούνται όλες οι επιστημονικές έρευνες, εξελίσσεται η επιστημονική 

γνώση και συνδέεται η βασική  μόρφωση με την διαδικασία της επιμόρφωσης 

(Κωστίκας, 2004). 

 

 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι) 

Είναι το κατεξοχήν γνωμοδοτικό, επιτελικό και συμβουλευτικό όργανο του 

Υπουργείου Παιδείας. Σκοπός του συγκεκριμένου φορέα ήταν ο εκσυγχρονισμός και 

η ενημέρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Αποτελεί τον  παλαιότερο φορέα έρευνας και συμβουλευτικής του Υπουργείου 

Παιδείας, ο οποίος συμβάλλει με το έργο του στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής του Υπουργείου. Κύριος σκοπός του είναι η μελέτη του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, η υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων 

προς τον Υπουργό Παιδείας για θέματα της εκπαίδευσης, καθώς και η εφαρμογή των 

αποφάσεων του Υπουργού σε εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό επίπεδο (Ν.2525/1997, 

2640/1998, 2817/2000, 2909/2001, 2986/2002 και 3194/2003). Με τον Νόμο 
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3966/2011(Φ.Ε.Κ Α΄ 118/24-05-2011) μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο 

βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας. λειτουργεί ως επιτελικός 

επιστημονικός φορέας, με σκοπό την έρευνα και μελέτη θεμάτων που αφορούν την 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από την Δευτεροβάθμια 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του 

σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.    

 

 Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.).  

Ιδρύθηκε με το Ν.2986/2002 (αρθ.6-ΦΕΚ24, τ.Α’ – 13/2/02).  

Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι τριετής 

και η συγκρότηση του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Έχει ως έργο το 

σχεδιασμό της επιμορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 

& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης συντονίζει κάθε μορφή και τύπο 

επιμόρφωσης. Τέλος επιλέγει τους φορείς εκείνους οι οποίου θα υλοποιήσουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα. Για να επιτύχει το έργο του σχεδιάζει επιμορφωτικές 

δράσεις που έγκειται στο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και πραγματοποιεί μελέτες 

τα αποτελέσματα των οποίων είναι χρήσιμα για το σχεδιασμό της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών.  

 

 Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - πρώην ΣΕΛΕΤΕ) 

Είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που στόχο έχει να εκπαιδεύσει και να επιμορφώσει 

εκπαιδευτικούς, τεχνικών και επαγγελματικών κυρίως μαθημάτων, που προορίζονται 

να διδάξουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έργο της είναι « η παράλληλη παροχή 

τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, η προαγωγή της 

εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική. Η 

διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης , επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης για 

εκπαιδευτικούς ή μέλλοντες εκπαιδευτικούς (άρθρο 4 του Ν.3027/2002, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 101/2013 και το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013)». 

 

 Ο Συντονιστής εκπαίδευσης 

Είναι ένα ακόμη στέλεχος της εκπαίδευσης, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται 

οι εκπαιδευτικοί για θέματα που αφορούν την επιμόρφωσή τους. Ο ρόλος του είναι 
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περισσότερο συμβουλευτικός, βοηθητικός, είναι συμπαραστάτης και εμψυχωτής των 

εκπαιδευτικών(Κωστίκα, 2004). Ασκεί επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση 

και φέρει την ευθύνη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της περιοχής 

του(Κατσαρού κ.α., 2008). Ο συντονιστής εκπαίδευσης διοργανώνει επιμορφωτικά 

σεμινάρια ανά ειδικότητα ή ανά θεματικές για τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς 

του μπορεί να διδάσκει και σε αυτά. 

 

 

 Τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) 

Ιδρύθηκαν με το Νόμο 1566/1985, άρθρα 28- 29. Σκοπός τους είναι να παρέχουν 

στους εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων τα απαραίτητα εκείνα εφόδια τα οποία 

θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές δυσκολίες τις εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με επιτυχία. Επίσης ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τις αλλαγές 

στο χώρο της Παιδείας αλλά και για τις εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, για τις νέες στρατηγικές διδασκαλίας, τα νέα διδακτικά μοντέλα, αλλά 

παρέχουν και γνώσεις που έχουν να κάνουν με θέματα όπως είναι η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, η αγωγή υγείας, οι μαθησιακές δυσκολίες κ.α. 

 

 Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 

Ιδρύθηκε το 1983 και η αποστολή του είναι η δημιουργία στελεχών της 

διοίκησης, επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, η αναβάθμιση του δυναμικού 

μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και την πιστοποιημένη επιμόρφωση, ο 

εκσυγχρονισμός του δημοσίου και των φορέων του. 

 

 

4.4 Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ο πρώτος θεσμός επιμόρφωσης στην Ελλάδα για εκπαιδευτικούς ήταν το 

Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 1910 (Νόμος ΓΨΙΗ΄/22-4-

1910,ΦΕΚ152Α). Στη συνέχεια έχουμε την ίδρυση του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών, μέσω του οποίου ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών έφυγε για 

επιπλέον σπουδές στο εξωτερικό. 
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Το 1964 έχουμε την ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Νόμος 

4379/1964), το οποίο καταργείται την περίοδο της δικτατορίας και στη θέση του 

ιδρύεται κατά την Μεταπολίτευση το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και 

Επιμορφώσεως (Ν.186/1975).   

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαία και γίνεται θεσμός μετά 

την Μεταπολίτευση με την ίδρυση των Σχολών Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης 

Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε) και Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε), στις οποίες υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης 

ετήσιας διάρκειας (Π.Δ. 127/1977, Π.Δ. 459/1978, Π.Δ. 225/1979). Στην συνέχεια το 

1985 με τον νόμο 1566 καταργούνται και στη θέση τους ιδρύονται τα Περιφερειακά 

Εκπαιδευτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ) και επανιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Ο ρόλος των  Π.Ε.Κ. είναι να επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς και των δύο 

βαθμίδων με εισαγωγικές, ετήσιες και περιοδικές επιμορφώσεις. Ουσιαστικά οι 

λειτουργία τους ξεκινά το 1992 με το νόμο 2009/1992 και το Π.Δ. 250/1992. 

 Οι εισαγωγικές επιμορφώσεις αφορούν τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς 

που βρίσκονται στην αρχή της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας (Π.Δ.451/1999). Η 

εισαγωγική επιμόρφωση είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διεξάγεται σε τρείς φάσεις και έχει 

διάρκεια 100 ωρών. Οι ετήσιες επιμορφώσεις προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς 

που έχουν συμπληρώσει πέντε έτη υπηρεσίας και ως στόχο έχουν την ενημέρωση 

σχετικά με την εξέλιξη της επιστήμης τους, την εκπαιδευτική πολιτική και την 

ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας τους ώστε να γίνουν περισσότερο 

αποτελεσματικοί στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου (Ν.1566/30-9-

1985,ΦΕΚ 167
 

Α, Κεφ.Θ΄, Άρθρο 28 §2 εδαφ.α). Τέλος πραγματοποιούνται 

περιοδικές επιμορφώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε περιφερειακό ή 

πανελλαδικό επίπεδο και στόχο έχουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για 

αλλαγές που γίνονται στα σχολικά προγράμματα, για την εισαγωγή νέων μαθημάτων, 

βιβλίων και μεθόδων διδασκαλίας Ν.1566/30-9-1985,ΦΕΚ 167
 
Α, Κεφ.Θ΄, Άρθρο 28 

§2 εδαφ.γ).  

Το 2002 δημιουργείται ο Οργανισμός Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών 

(ΟΕΠΕΚ) (Ν.2986/2002) που σκοπό έχει να σχεδιάζει, να καταρτίζει, να 

διαχειρίζεται και να πιστοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.2986/13-2-2002, ΦΕΚ 24
Α
, 

Άρθρο 6). 

Τέλος με τον νόμο 4547/12-6-2018 που είναι και ο πιο πρόσφατος ορίστηκαν 

ως θεσμοθετημένες δομές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ), 

τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α), οι Σχολικές Μονάδες και οι 

Ομάδες Σχολείων. 

 

4.5 Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

 

Η επιμόρφωση αποτελεί υψηλή προτεραιότητα σε παγκόσμια κλίμακα αν 

λάβει κανείς υπόψη του την πολυπλοκότητα της φύσης του εκπαιδευτικού έργου. 

Τα νέα δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως η πολιτισμική 

ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών κάνουν επιτακτική την ανάγκη για ενίσχυση των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μέσω της συνεχούς και δια βίου 

επιμόρφωσης. 

Με βάση τις νέες αυτές προκλήσεις η επιμόρφωση σε πολλές χώρες έχει πάρει 

τη μορφή οργανωμένων υποχρεωτικών προγραμμάτων που ως στόχο έχουν την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών(Καραγιώργη – Συμέου, 2005). 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει προταθεί, από έκθεση της European 

Commission το 2000, ως ένας από τους δεκαέξι δείκτες ποιότητας της σχολικής 

εκπαίδευσης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες έχουν εφαρμοστεί διάφορες πολιτικές 

που αφορούν την επιμόρφωση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις απαιτήσεις του 

σύγχρονου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος. 

Με έκθεση της η Commission(2018) υπογραμμίζει το πόσο σημαντική είναι η 

επιμόρφωση, κυρίως για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, σε προσωπικό, 

κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο(Eurydice Report, 2018). 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί διάφορα προγράμματα (Comenius, 

Grunving,κ.ά) ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης που στόχο έχουν τη διαρκή 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης. 

Στην Ελλάδα η χρηματοδότηση τόσο του Ε.Π.Ε.Α.Κ. Ι (Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) όσο και του 

Ε.Π.Ε.Α.Κ. ΙΙ έγινε κατά 75% από το Β΄ και Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

(Κ.Π.Σ.). Τα παραπάνω προγράμματα αφορούσαν την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

και την Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης αντίστοιχα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στελεχών 

εκπαίδευσης στο πλαίσιο επιστημονικών δικτύων και συλλογικών πρωτοβουλιών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η εισαγωγική επιμόρφωση στις περισσότερες  χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, είτε ενσωματώνεται στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων ως 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είτε από πιστοποιημένα ινστιτούτα, τα οποία μετά το 

πέρας των σπουδών παρέχουν πιστοποίηση για την άσκηση του επαγγέλματος. 

Οι Γκόβαρης & Ρουσάκης(2008) αναφέρουν ότι σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές 

χώρες υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο δίνονται οι 

προσανατολισμοί και οι κατευθύνσεις για τα προσόντα και τον τρόπο επιλογής των 

στελεχών σχολικών μονάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τα κριτήρια επιλογής των στελεχών σχολικών μονάδων διαφέρουν από χώρα 

σε χώρα, ενώ τα προσόντα που απαιτούνται στις περισσότερες χώρες, είναι η 

επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία, η διοικητική εμπειρία, η συγκρότηση του 

ατόμου και η ηθική του ακεραιότητα. Επίσης η κατάληψη μιας θέσης ευθύνης πολλές 

φορές συνεπάγεται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε ειδικά προγράμματα 

αρχικής επιμόρφωσης με θέμα το αντικείμενο της θέσης την οποία διεκδικεί 

(Γκόβαρης & Ρουσάκης, 2008). 

Σε πολλές χώρες η επιμόρφωση είναι συνώνυμη με την επαγγελματική 

ανάπτυξη(Βασιλειάδου, 2007), ενώ για όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης η επιμόρφωση αποτελεί  αναφαίρετο δικαίωμα των εκπαιδευτικών, χωρίς να 

είναι υποχρεωτική. 
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Σε χώρες όπως η Τσεχία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Σλοβακία και η Σουηδία οι 

νέοι διευθυντές επιμορφώνονται πριν το διορισμό τους στη θέση αυτή μέσα σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική. Στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία για να γίνει κάποιος διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να έχει 

επιμορφωθεί πάνω σε θέματα διοίκησης τουλάχιστον ένα με δύο χρόνια πριν την 

διεκδίκηση της θέσης. 

Ενώ σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο, η 

επιμόρφωση δεν είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική για την ανάληψη κάποιας 

θέσης ευθύνης. 

Στη Φιλανδία απαιτείται πιστοποιητικό στη διοίκηση της εκπαίδευσης ή 

παρακολούθηση κάποιου πανεπιστημιακού προγράμματος πάνω στην 

διοίκηση(Ανθόπουλος, 2017). Ενώ στην Ολλανδία υπάρχουν πολλοί φορείς  που 

στόχο έχουν την επιμόρφωση των διευθυντών. Τέλος σε χώρες όπως η Ελλάδα και σε 

ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας υλοποιούνται επιμορφωτικά 

προγράμματα και είναι υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 

επιμορφωτικά προγράμματα τους παρέχει κάποια πρόσθετα προσόντα που δεν έχουν 

τις ίδιες συνέπειες και τις ίδιες απολαβές στις διάφορες χώρες τις Ευρώπης. Για 

παράδειγμα σε χώρες όπως η Γερμανία η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 

προγράμματα επιμόρφωσης δεν συνδέεται με την επαγγελματική τους εξέλιξη ή τη 

μισθολογική τους αναβάθμιση. Αντίθετα στη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ισπανία και 

το Λουξεμβούργο η συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης συνεπάγεται με 

προαγωγή και αύξηση αποδοχών. Όσον αφορά την Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης παίρνουν ένα πιστοποιητικό 

παρακολούθησης, το οποίο δεν έχει κανένα αντίκρισμα, αλλά λαμβάνεται  υπόψη 

στις κρίσεις των στελεχών εκπαίδευσης(Γιαννοπούλου, 2004). 

Βλέπουμε από τα παραπάνω πόσο σημαντική και αναγκαία είναι η 

επιμόρφωση, γι’ αυτό και χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Ισλανδία 

σχεδιάζουν από την αρχή τα επιμορφωτικά τους προγράμματα και την επιμορφωτική 

πολιτική που θα ακολουθήσουν(Eurydice, 2013). 
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Παρόλα αυτά η  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Συνήθως είναι βραχείας διάρκειας και 

πραγματοποιείται παράλληλα με την εργασία στο σχολείο αλλά δεν είναι λίγες και 

εκείνες οι περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν 

επιμορφωτικά προγράμματα καλύπτοντας τις δαπάνες οι ίδιοι/ες. Στην πλειονότητα 

των χωρών της Ευρώπης τα προβλήματα σχετικά με την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών είναι κοινά και εδράζονται στην έλλειψη σύνδεσης και συνέχειας με 

τις βασικές σπουδές των επιμορφούμενων και την αρχική τους κατάρτιση. Επιπλέον, 

τόσο κατά τον σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων όσο και κατά την 

υλοποίησή τους δεν λαμβάνονται υπόψη οι αρχές που διέπουν την εκπαίδευση 

ενηλίκων καθώς και η ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση των ενηλίκων επιμορφούμενων 

(Ξωχέλλης, 2005).  

 

4.6  Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης αποτελεί κίνητρο για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και αποτελεί μονόδρομο όταν συντελούνται 

σημαντικές αλλαγές και καινοτομίες στην εκπαίδευση, π.χ. νέα αναλυτικά 

προγράμματα, νέα βιβλία κ.λπ. καθώς «καμία εκπαιδευτική αλλαγή δεν έχει 

προϋποθέσεις επιτυχίας χωρίς  την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών» 

(Βασιλειάδου,2007, Παπαδοπούλου, 2014). Επίσης ένα σημαντικό κίνητρο 

συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα αποτελούν οι προσωπικές φιλοδοξίες των 

εκπαιδευτικών (Αναστασιάδου, 2016). 

Ένας άλλος λόγος που υποδηλώνει την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών είναι η ραγδαία αύξηση των οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εκπαίδευση να δέχεται αλλαγές, καθώς οι διάφορες 

γλωσσικές και πολιτισμικές μειονότητες θα πρέπει να ενσωματωθούν στο σχολικό 

περιβάλλον. Αυτό κάνει επιτακτική ανάγκη την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποστηριχθούν  και να επιμορφωθούν ώστε να μπορέσουν 

να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολικού 

περιβάλλοντος (Κεσίδου, 2015).  
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Η εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας απαιτούν κατάλληλα 

καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Η επιμόρφωση είναι αυτονόητο και αναπόσπαστο 

κομμάτι της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού. 

Οι συνεχείς μεταβολές που γίνονται στο θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 

καθώς και οι μεταβολές των κοινωνικών – οικονομικών συνθηκών κάνουν την 

επιμόρφωση περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Η επιμόρφωση συμβάλλει στη συνεχή 

ανανέωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη συμμετοχής των εκπαιδευτικών ε όλες τις βαθμίδες της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε προγράμματα επιμόρφωσης, προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στις συντελούμενες αλλαγές αλλά και για να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν με επάρκεια στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα (Demirtas, 2010, 

Balta, Arslan & Duru, 2015).  

 

4.7 Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

Λέγοντας επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης αναφερόμαστε στα προγράμματα 

εκείνα που σκοπό έχουν την ενημέρωση, εξοικείωση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε τομείς της διοίκησης, διαχείρισης και οργάνωσης της σχολικής 

μονάδας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν τα στελέχη εκπαίδευσης αλλά και όλους 

τους εκπαιδευτικούς, τόσο εκείνους που ενδιαφέρονται να καλύψουν θέσεις ευθύνης 

όσο και εκείνους που, αν και δεν ενδιαφέρονται για θέσεις ευθύνης, ως μέλη του 

συλλόγου διδασκόντων ασκούν συλλογική διοίκηση. 

Το 2012 με το Ν. 3848/2010 ΦΕΚ 71/Α΄/ 19.5.2010, KYA το Υπουργείο 

Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (Υ.Π.Θ.Π.Α.) και του 

Εθνικό Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), συμφώνησαν 

και ανέθεσαν στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) την διοργάνωση επιμορφωτικών 

δράσεων για στελέχη της δημόσιας διοίκησης.  

Ο θεματικός κύκλος που αφορούσε την εκπαίδευση είχε τίτλο «Θέματα 

Διοίκησης της Εκπαίδευσης για την απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής 

Επάρκειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Οι 

συμμετέχοντες στα συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα ήταν εκπαιδευτικοί 



45 
 

της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνικής εκπαίδευσης οι οποίοι 

επέβλεπαν στην κατάληψη θέσεων διεύθυνσης και ηγεσίας στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Τα συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα 

πραγματοποιήθηκαν σε δύο επίπεδα: αρχικά, στα ταχύρυθμα επιμορφωτικά 

προγράμματα και στη συνέχεια στα εκτεταμένα επιμορφωτικά προγράμματα. Στόχος 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων υπήρξε η κατάρτιση των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών, που απέβλεπαν σε διευθυντικές θέσεις στον εκπαιδευτικό κλάδο, με 

δεξιότητες και ικανότητες που θα τους μετατρέψουν σε ικανά και αποτελεσματικά 

στελέχη της ελληνικής εκπαιδευτικής διοίκησης. Σημαντικό στοιχείο, υπήρξε η 

χορήγηση ενός διπλώματος διοικητικής επάρκειας μετά την επιτυχημένη 

ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί στην 

ιστορία της δημόσιας διοίκησης.  

Οι Γκόβαρης & Ρουσσάκης(2008) αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προτείνει η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης να γίνεται ενδοϋπηρεσιακά με τη 

συμμετοχής τους σε εισαγωγικά προγράμματα για τους νέους διευθυντές με την 

καθοδήγηση τους από πεπειραμένους επαγγελματίες οι οποίοι θα παρέχουν βοήθεια 

στους νέους διευθυντές κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

Στη χώρα μας είναι πολύ εύκολο να διακρίνει κανείς ότι απουσιάζει η 

οργανωμένη επιμόρφωση των διευθυντών και υποδιευθυντών σε θέματα διοίκησης. Η 

έλλειψη επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Οργάνωση και Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης είναι μια αδυναμία της κεντρικής εκπαιδευτικής διοίκησης να στηρίξει 

το διευθυντή στο διοικητικό του έργο και πηγάζει από το συγκεντρωτικό χαρακτήρα 

που έχει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, στο οποίο ο διευθυντής έχει το 

ρόλο του διεκπεραιωτή, και όχι το ρόλο του ηγέτη ο οποίος θα έχει δυνατότητα 

λήψης αποφάσεων και χάραξη δικής του εκπαιδευτικής πολιτικής στη σχολική του 

μονάδα.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

5.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η παρούσα έρευνα έχει ως κύριο στόχο να διερευνήσει τη συμβολή της 

επιμόρφωσης των διευθυντών-τριών και υποδιευθυντών-τριών των δημοτικών 

σχολείων στην οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας, θεματική που 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς όπως διαπιστώθηκε από την βιβλιογραφική 

επισκόπηση δεν έχει ερευνηθεί εκτενώς. Ιδίως όσον αφορά την συμβολή της 

επιμόρφωσης στους υποδιευθυντές-τριες των δημοτικών σχολείων στην οργάνωση 

και διοίκηση της σχολικής μονάδας η έρευνα είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη. 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Η εν λόγω μελέτη καλείται να απαντήσει στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι γνώσεις των διευθυντών-τριών και των υποδιευθυντών-τριών 

ως προς τα θέματα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας; 

 Ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των διευθυντών-τριών και των 

υποδιευθυντών-τριών σχολικών μονάδων; 

 Ποιο το είδος και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης που επιθυμούν να λάβουν 

οι διευθυντές-τριες και οι υποδιευθυντές-τριες, ώστε να ανταποκρίνονται 

καλύτερα στα καθήκοντά τους; 
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5.2 ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Τα ποσοτικά δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με τη χρήση 

ερωτηματολογίου, διότι η αξιοποίηση του βοηθά στην προσπέλαση χρονικών 

περιορισμών, καθώς μας παρέχει τη δυνατότητα συλλογής πρωτογενών δεδομένων 

από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στόχου στον οποίο απευθύνεται. Επίσης μας 

επιτρέπει την ποσοστικοποίηση των απαντήσεων του δείγματος ενώ παράλληλα, 

καθιστά εφικτή την αντικειμενική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που 

έχουν συλλεγεί(Creswell, 2011). 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει κυρίως ερωτήσεις κλειστού τύπου 

κατασκευασμένες με την μέθοδο Likert. Είναι  σύντομες, απλές και κατανοητές 

ερωτήσεις με σαφείς οδηγίες συμπλήρωσης. Έγινε προσπάθεια να συμπεριλάβουν 

όλο το φάσμα των πιθανών απαντήσεων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δόθηκε η 

δυνατότητα να εκφραστεί και η άλλη άποψη πέρα από τις προκαθορισμένες 

εναλλακτικές απαντήσεις του ερωτηματολογίου με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. 

(Cohen & Manian, 1994). 

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας στηρίχθηκε σε ερωτηματολόγιο 

που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια προηγούμενης σχετικής έρευνας την οποία είχε 

διενεργήσει ο ερευνητής, με θέμα ¨ Η συμβολή της επιμόρφωσης του διευθυντή/τριας 

-  προϊσταμένου/ης του σχολείου, πάνω σε  διοικητικά και οργανωτικά θέματα, στην 

οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας ¨, τα αποτελέσματα της οποία 

παρουσιάστηκαν στο 11
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδας, 

το οποίο είχε διεξαχθεί στην Πάτρα, στις 23-25 Νοεμβρίου 2018, και διαμορφώθηκε 

σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και  βιβλιογραφία. 

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτήθηκε χρόνος 10 λεπτών, που 

ήταν ικανός για την απάντηση όλων των ερωτήσεων. 

Το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από μια επιστολή προς τους διευθυντές-

τριες και τους υποδιευθυντές-τριες, όπου ο ερευνητής έδινε πληροφορίες για το 

σκοπό της έρευνας και την εμπιστευτικότητα των απαντήσεων(Ανδρεαδάκης, 2005). 

Στο στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων αφού κωδικοποιήθηκαν οι 

ερωτήσεις και οι απαντήσεις, καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πακέτο SPSS23 με 
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τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μια κατάλληλη βάση δεδομένων. Η επεξεργασία 

των δεδομένων έγινε με μαθηματικά στατιστικά μοντέλα δίνοντας αξιοπιστία και 

εγκυρότητα στα αποτελέσματα. Η ανάλυση των πινάκων συνάφειας έγινε με την 

μέθοδο χ² η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να εκτιμήσουμε αν δύο ή περισσότερα, 

δείγματα που αποτελούνται από δεδομένα συχνοτήτων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 

τους.  

Τέλος έγινε μια πιλοτική δοκιμή του ερωτηματολογίου (Bell, 2015) σε 4 

διευθυντές και 2 υποδιευθυντές, ώστε να επισημανθούν πιθανές αδυναμίες και 

παραλείψεις του ερωτηματολογίου. Οι παρατηρήσεις τους λήφθηκαν σοβαρά υπόψη 

και έγινε η τελική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου. Η πιλοτική έρευνα έδειξε 

επίσης ότι τα στοιχεία του ερωτηματολογίου ήταν αρκετά σαφή και κατανοητά. 

 

5.3 ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Επιλογή-Χαρακτηριστικά- Διεξαγωγή έρευνας 

Ο ερευνητής ενημερώθηκε διαδικτυακά μέσω e-mail από το Γραφείο 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ακριβή αριθμό των διευθυντών-τριών και των 

υποδιευθυντών- τριών που υπηρετούσαν σε σχολεία του νομού Ηρακλείου. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από διευθυντές-τριες και υποδιευθυντές-

τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, ενώ η μέθοδος που 

επιλέχθηκε ήταν η τυχαία δειγματοληψία. Δόθηκαν περίπου 110 ερωτηματολόγια από 

τα οποία επιστράφηκαν πίσω συμπληρωμένα τα 70. Από αυτά τα 40 είχαν 

συμπληρωθεί από διευθυντές -τριες και τα 30 από υποδιευθυντές –τριες . Η διανομή 

των ερωτηματολογίων έγινε από τον ίδιο τον ερευνητή, ο οποίος ήρθε σε επαφή μαζί 

τους στις ομάδες όμορων σχολείων και εκπαιδευτικών που έχουν δημιουργηθεί 

σύμφωνα με τον Νόμο 4547/2018 άρθρο48 και ο οποίος ορίζει ότι: «οι Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης ορίζουν ομάδες όμορων σχολείων και κάθε σχολική μονάδα 

εκπροσωπείται στην ομάδα σχολείων από τον διευθυντή και τον 

υποδιευθυντή»(Ν.4547/2018.αρ.48). 
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Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2019-2020, από τον Οκτώβριο μέχρι το 

Δεκέμβριο σε διευθυντές-τριες  και  υποδιευθυντές -τριες οι οποίοι εργάζονται σε 

Δημοτικά σχολεία του νομού Ηρακλείου. 

Αναλυτικότερα το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 36 γυναίκες και 34 

άνδρες, συνολικά 70 εκπαιδευτικούς  (πίνακας 1) 

                      1.Φύλο 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Τιμές Άνδρας 34 48,6 

Γυναίκα 36 51,4 

Σύνολο 70 100,0 

     

ενώ όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση (πίνακας  2) το 84,1% των 

εκπαιδευτικών ήταν έγγαμοι και το 15,9% ήταν άγαμοι. 

        2.Οικογενειακή Κατάσταση 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Τιμές Έγγαμος/η 58 82,9 

Άγαμος/η 11 15,7 

Σύνολο 69 98,6 

Ελλιπείς  Τιμές 1 1,4 

Σύνολο 70 100,0 

Σχετικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών του δείγματος (πίνακας 3) η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων, το 48,6% ήταν από 51 ετών και άνω, το 27,1% του 

δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 41-50 ετών, ενώ το υπόλοιπο 24,3% του 

δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 31-40 ετών. 

                              3.Ηλικία 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Τιμές 31-40 17 24,3 

41-50 19 27,1 

>51 34 48,6 

Σύνολο 70 100,0 
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Όσον αφορά την οργανικότητα του σχολείου στο οποίο υπηρετούν (πίνακας 

4) το 58,2% του δείγματος υπηρετεί σε 12/θέσιο σχολείο, ενώ το 17,6% του 

δείγματος υπηρετεί σε 6/θέσιο δημοτικό σχολείο. 

4.Οργανικότητα σχολείου που υπηρετείτε (θέσεις) 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Τιμές 6 12 17,1 

7 3 4,3 

8 2 2,9 

10 1 1,4 

11 1 1,4 

12 39 55,7 

13 2 2,9 

14 1 1,4 

15 2 2,9 

16 2 2,9 

18 2 2,9 

Σύνολο 67 95,7 

Ελλιπείς τιμές 3 4,3 

Σύνολο 70 100,0 

 

Σχετικά με τη θέση ευθύνης που έχουν στη σχολική μονάδα που υπηρετούν    

(πίνακας 5) το 57,1% των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι διευθυντές, ενώ το 

υπόλοιπο 42,9% είναι υποδιευθυντές.  

                                5.Θέση 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Τιμές Διευθυντής 40 57,1 

Υποδιευθυντής 30 42,9 

Σύνολο 70 100,0 

Ως προς την περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο (πίνακας 6) το 61,4% 

του δείγματος δήλωσε ότι υπηρετούν σε σχολεία αστικής περιοχή, το 24,3% του 

δείγματος δήλωσε ότι υπηρετεί σε σχολεία ημιαστικής περιοχής και το υπόλοιπο 

14,3% του δείγματος δήλωσε ότι υπηρετεί σε σχολεία αγροτικής περιοχής. 
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           6.Περιοχή σχολείου όπου υπηρετείτε 

 Συχνότητα 

Ποσοστό

% 

Τιμές Αστική (>10.000 κατ.) 43 61,4 

Ημιαστική (2001-9999 

κατ.) 
17 24,3 

Αγροτική (<2000 κατ.) 10 14,3 

Σύνολο 70 100,0 

Σχετικά με την ειδικότητα που έχει το δείγμα της έρευνας (πίνακας 7) η 

πλειοψηφία του δείγματος είναι δάσκαλοι, σε ποσοστό 94,3%, το 2,9% του δείγματος 

είναι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, ενώ το υπόλοιπο 2,8% του δείγματος 

δήλωσαν άλλη ειδικότητα (καθηγητές πληροφορικής, γυμνάστρια). 

7.Ειδικότητα 

 Συχνότητα 

Ποσοστό

% 

Τιμές Δάσκαλος/α 66 94,3 

ΣΕΕ 2 2,9 

Γυμνάστρια 1 1,4 

Πληροφορικής 1 1,4 

Σύνολο 70 100,0 

            Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των διευθυντών-τριών και των 

υποδιευθυντών-τριών (πίνακας 8) είναι υψηλό. Το 41,4% του δείγματος έχει 

τελειώσει Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ το 32,9% του 

δείγματος έχει φοιτήσει στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Όλοι οι απόφοιτοι 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών έχουν παρακολουθήσει προγράμματα εξομοίωσης των 

σπουδών τους. Αρκετοί από τους διευθυντές-τριες και τους υποδιευθυντές-τριες 

έχουν τελειώσει το Διδασκαλείο, έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, 

είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου, ενώ κανένας δεν έχει εκπονήσει διδακτορική 

διατριβή.  

       8.Τίτλοι Σπουδών 

 Συχνότητα 

Ποσοστό

% 

Τιμές Πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 
23 32,9 

Πτυχίο Παιδαγωγικού 

τμήματος 
29 41,4 

& τα δυο 17 24,3 

Άλλο 1 1,4 

Σύνολο 70 100,0 
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Επιπρόσθετες Σπουδές 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Διδακτορικό - 

Μεταπτυχιακό 

 

Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ 

 

Διδασκαλείο 

 

18 

 

15 

 

4 

 

25,4 

 

21,1 

 

5,7 

  

Σε ότι αφορά τα χρόνια υπηρεσίας (πίνακας 9) οι περισσότεροι είχαν κατά 

μέσο όρο 25 χρόνια υπηρεσίας. Τα περισσότερα έτη που αναφέρθηκαν ήταν τα 33 

χρόνια, ενώ τα λιγότερα ήταν τα 12 χρόνια υπηρεσίας. 

9.Έτη Υπηρεσίας 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

9.Έτη Συνολικής 

Υπηρεσίας 
70 12,00 39,00 25,2086 7,09819 

Valid N (listwise) 70     

Σχετικά με το χρόνο που κατέχουν διοικητική θέση στη σχολική μονάδα 

(πίνακας 10) το 50% του δείγματος δήλωσε πως είναι διευθυντής-τρια –

υποδιευθυντής –τρια από 1-5 χρόνια, το 25,7% του δείγματος δήλωσε ότι είναι από 6-

10 χρόνια, το 17,1% του δείγματος δήλωσε ότι είναι από 11-15 χρόνια, ενώ το 

υπόλοιπο 7,1% του δείγματος δήλωσε ότι κατέχει διοικητική θέση περισσότερα από 

16 χρόνια. 

10.Πόσα έτη συνολικά είστε Διευθυντής/τρια, 

Υποδιευθυντής/τρια; 

 Συχνότητα 

Ποσοστό

% 

Τιμές 1-5 35 50,0 

6-10 18 25,7 

11-15 12 17,1 

>16 5 7,1 

Σύνολο 70 100,0 

 

Όσον αφορά αν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε κάποια διοικητική θέση         

(πίνακας 11), το 60% του δείγματος δήλωσε ότι δεν είχε, ενώ το υπόλοιπο 40% του 

δείγματος ότι είχε. 
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11.Έχετε προηγούμενη εμπειρία σε άλλες θέσεις διοίκησης; 

 Συχνότητα 

Ποσοστό

% 

Τιμές Ναι 28 40,0 

Όχι 42 60,0 

Σύνολο 70 100,0 

 

Τέλος σχετικά με το αν είχαν παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης (πίνακας 12) 

στην πλειοψηφία τους, σε ποσοστό 68,6% είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα 

σχετικό, ενώ το 31,4% του δείγματος δεν είχε παρακολουθήσει. 

12.Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την 

οργάνωση & διοίκηση της εκπαίδευσης; 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Τιμές Ναι 48 68,6 

Όχι 22 31,4 

Σύνολο 70 100,0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

6.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ  - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

                  Οι απόψεις των διευθυντών-τριών – υποδιευθυντών – τριών σχετικά  με 

την επιμόρφωση τους σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα 13. Για τις ερωτήσεις 13-17 υπολογίσαμε τους 

μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα 

όπου 1=Διαφωνώ Απόλυτα και 5=Συμφωνώ Απόλυτα  

13. Απόψεις των διευθυντών-τριών – υποδιευθυντών -τριών σχετικά  με την 

επιμόρφωση τους σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας 

 Συχνότητα  Μ.Ο. 

Τυπική 

Απόκλιση 

13.Η επιμόρφωση των 

διευθυντών και των 

υποδιευθυντών πάνω 

σε θέματα οργανωτικά 

και διοικητικά είναι 

αναγκαία. 

70 4,76 ,464 

14.Η επιμόρφωση των 

διευθυντών & των 

υποδιευθυντών πάνω 

σε θέματα οργανωτικά 

& διοικητικά πρέπει να 

γίνεται πριν την 

τοποθέτηση τους 

70 4,36 ,917 

15.Η κατάρτιση των ων 

διευθυντών & των 

υποδιευθυντών πάνω 

σε θέματα οργανωτικά 

& διοικητικά θέματα 

επιτυγχάνεται με την 

πάροδο των χρόνων. 

70 3,60 ,939 
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16.Η σωστή οργάνωση 

& διοίκηση της 

σχολικής μονάδας 

επιτυγχάνεται με την 

πάροδο των χρόνων. 

69 2,59 1,019 

17.Η επιμόρφωση που 

παρέχει η πολιτεία ..., 

στο πλαίσιο των 

καθηκόντων τους ως 

διευθυντών & 

υποδιευθυντών, είναι 

ικανοποιητική. 

70 2,03 ,851 

Valid N (listwise) 69   

 

Από τις απαντήσεις τους φαίνεται ότι οι διευθυντές-τριες  και οι 

υποδιευθυντές-τριες θεωρούν την επιμόρφωσή τους πάνω σε θέματα οργάνωσης και 

διοίκησης της σχολικής μονάδας αναγκαία και απαραίτητη, ενώ ως προς τη χρονική 

διάρκεια κατά την οποία θα πρέπει να γίνεται, οι περισσότεροι ερωτηθέντες 

συμφωνούν πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους ως διευθυντές-τριες ή 

υποδιευθυντές – τριες. 

Η άποψη ότι η κατάρτιση των διευθυντών-τριων και υποδιευθυντών-τριων 

πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιτυγχάνεται με την πάροδο του χρόνου 

κάνει τους ερωτηθέντες της έρευνας να μην είναι σίγουροι αν κάτι τέτοιο ισχύει ή όχι, 

ενώ οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν συμφωνούν ότι μόνο η πείρα βοηθάει στη 

σωστή οργάνωση και διοίκηση μιας σχολικής μονάδας. 

Τέλος από τις απαντήσεις των διευθυντών –τριων και υποδιευθυντών-τριων 

φαίνεται ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση που τους παρέχει η 

Πολιτεία  και την θεωρούν ελλιπή. 

Σχετικά με το αν έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα και αν 

τους  βοήθησαν να ασκήσουν επιτυχώς το διοικητικό τους έργο (πίνακας 18, πίνακας 

18.1), το 62,5% απάντησε θετικά και δικαιολόγησαν την άποψή τους υποστηρίζοντας 

ότι η παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος τους βοήθησε γιατί 

αντάλλαξαν με τους συναδέλφους τους απόψεις και καλές πρακτικές, απέκτησαν 

περισσότερες γνώσεις και επάρκεια πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της 

σχολικής μονάδας, έμαθαν να διαχειρίζονται καλύτερα τις συγκρούσεις μεταξύ των 
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συναδέλφων και μεταξύ των γονέων και γενικά τους έκανε να αισθάνονται ασφαλείς 

και καλύτερα προετοιμασμένοι στην άσκηση των καθηκόντων τους. Στην ίδια 

ερώτηση το 37,5% του δείγματος απάντησε ότι έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά 

προγράμματα χωρίς όμως να τους έχουν βοηθήσει να ασκούν καλύτερα τα 

καθήκοντά τους, αφού είχαν μικρή χρονική διάρκεια, ήταν χωρίς σχεδιασμό και 

προγραμματισμό, αποσπασματικά και δεν υπήρχε σύνδεση με την καθημερινή 

πρακτική. 

18.Αν έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα, θεωρείτε ότι 

σας βοήθησαν  να ασκήσετε επιτυχώς το διοικητικό σας έργο; 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Τιμές Ναι 35 62,5 

Όχι 21 37,5 

Σύνολο 56 100,0 

Ελλιπείς Τιμές 14  

Σύνολο 70  

 

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της 

εκπαίδευσης (πίνακας 19.1, 19.2, 19.3) το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος δήλωσαν 

ότι δεν υπήρχε κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα, αλλά και τα προγράμματα που 

υπήρχαν δεν μπορούσαν να τα  παρακολουθήσουν λόγω απόστασης. Τέλος ένας 

άλλος λόγος που αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι οι οικονομικοί λόγοι.  

19.1 Αν δεν έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα, 

αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπήρχε ανάλογο πρόγραμμα; 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Τιμές Ναι 21 30,0 

Όχι 3 4,3 

Σύνολο 24 34,3 

Ελλιπείς Τιμές 46 65,7 

Σύνολο 70 100,0 
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                             19.3 Άλλος λόγος 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Τιμές  62 88,6 

Δεν αναφέρθηκε ποιος 

λόγος 
1 1,4 

Δεν αξιοποιείται 

επαρκώς η δυνατότητα 

εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

1 1,4 

Δεν γίνονται συχνά 

σεμινάρια τέτοιου 

είδους 

1 1,4 

Δεν μου δόθηκε η 

ευκαιρία 
1 1,4 

Οικονομικός 4 5,7 

Σύνολο 70 100,0 

Σχετικά με την χρονική διάρκεια που πρέπει να έχουν τα επιμορφωτικά 

προγράμματα πάνω σε θέματα οργανωτικά και διοικητικά (πίνακας 20), το 75% του 

δείγματος δήλωσε ότι θα πρέπει να είναι μακράς διάρκειας, ενώ το 25% του 

δείγματος διαφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη. 

20.Πιστεύετε ότι η επιμόρφωση σε οργανωτικά & διοικητικά 

θέματα θα πρέπει να είναι μακράς διάρκειας; 

 Συχνότητα 

Ποσοστό

% 

Τιμές Ναι 51 72,9 

Όχι 17 24,3 

Σύνολο 68 97,1 

Ελλιπείς Τιμές 2 2,9 

Σύνολο 70 100,0 

 

 

19.2 Αν δεν έχετε παρακολουθήσει, αυτό οφείλεται στο ότι θέλετε 

αλλά δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε επιμορφωτικά εξ 

αποστάσεως; 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Τιμές Ναι 13 18,6 

Όχι 5 7,1 

Σύνολο 18 25,7 

Ελλιπείς Τιμές 52 74,3 

Σύνολο 70 100,0 
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6.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

 

       Με σκοπό να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ της επιμόρφωσης των διευθυντών- 

τριών και των υποδιευθυντών-τριών των Δημοτικών σχολείων του Νομού Ηρακλείου 

και της Οργάνωσης & Διοίκησης της σχολικής μονάδας κάναμε σύγκριση μέσων 

όρων με τις σχετικές ερωτήσεις (13-17). 

Σύγκριση μέσων όρων με Independent Sample t-test 

      Οι Διευθυντές είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο σε ότι αφορά το αν η επιμόρφωση τους 

πάνω σε θέματα οργανωτικά και διοικητικά είναι αναγκαία και συγκεκριμένα 4,83 

ενώ οι Υποδιευθυντές είχαν μέσο όρο 4,67, που σημαίνει ότι συμφώνησαν σχεδόν 

απόλυτα με την άποψη αυτή. Ωστόσο οι μέσοι όροι ήταν πολύ κοντά και δεν 

προέκυψε ύπαρξη στατιστικής σημαντικότητας. Οι μέσοι όροι στις ερωτήσεις σχετικά 

με το αν η επιμόρφωση τους πάνω σε θέματα οργανωτικά και διοικητικά πρέπει να 

γίνεται πριν την τοποθέτηση τους και με την άποψη ότι επιτυγχάνεται με την πάροδο 

των χρόνων, ήταν σχεδόν ίδιοι μεταξύ των Διευθυντών (Μ.Ο. 4,35 & Μ.Ο.3,60) και 

των Υποδιευθυντών (Μ.Ο. 4,37 & 3,60) και δεν προέκυψε ύπαρξη στατιστικής 

σημαντικότητας. Στην ερώτηση ότι η σωστή οργάνωση & διοίκηση της σχολικής 

μονάδας επιτυγχάνεται με την πάροδο των χρόνων, οι Υποδιευθυντές είχαν ελάχιστα 

μεγαλύτερο μέσο όρο από ότι οι Διευθυντές, ωστόσο  δεν προέκυψε ύπαρξη 

στατιστικής σημαντικότητας καθώς και οι δυο πλευρές ουσιαστικά διαφώνησαν με 

την άποψη αυτή. 

      Στη μόνη ερώτηση που προέκυψε στατιστική σημαντικότητα ήταν στην άποψη 

ότι η επιμόρφωση που παρέχει η πολιτεία στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των 

καθηκόντων τους ως διευθυντές & υποδιευθυντές είναι ικανοποιητική. Συγκεκριμένα, 

οι Διευθυντές (Μ.Ο. 1,85) ήταν εκείνοι που διαφώνησαν περισσότερο με αυτή την 

άποψη από τους Υποδιευθυντές (Μ.Ο. 2,27). Η στατιστική σημαντικότητα 

διαπιστώνεται από τον πίνακα των αποτελεσμάτων του t-test από όπου προκύπτει και 

η εξής σχέση: t(68)= -2,076 και sig.,042. 
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6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-

ΤΡΙΩΝ 

 

Σχετικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες των διευθυντών –τριών και 

υποδιευθυντών –τριών (πίνακας 21), επιθυμούν πάρα πολύ να επιμορφωθούν σχετικά 

με το χειρισμό δύσκολων καταστάσεων, κυρίως διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ των 

συναδέλφων, αλλά και για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους με τους γονείς. 

Σε πολύ μεγάλο βαθμό επίσης οι διευθυντές-τριες και οι υποδιευθυντές-τριες 

επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εισαγωγή 

εκπαιδευτικών καινοτομιών και την εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Σε μέτριο βαθμό φαίνεται από τις απαντήσεις τους να επιθυμούν την επιμόρφωσή 

τους σε θέματα σχετικά με την σχολική ηγεσία, τον προγραμματισμό και την 

αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, την εκπαιδευτική νομοθεσία και γενικότερα για 

Lower Upper
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θέματα που αφορούν την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Πολύ λιγότερο 

φαίνεται ότι χρειάζονται επιμόρφωση σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ. Ενώ όσον 

αφορά την καθημερινή τους αλληλογραφία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες φαίνεται ότι 

δεν είναι σίγουροι ότι θα ήθελαν να επιμορφωθούν. 

Πίνακας 21 

 Συχνότητα Μ.Ο 

21.1 Θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε στην 

Αλληλογραφία με δημόσιες 

υπηρεσίες 

67 3,22 

21.2 Θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε στην 

Διαχείριση συγκρούσεων 

69 4,72 

21.3 Θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε στην 

Εισαγωγή εκπαιδευτικών 

αλλαγών-καινοτομιών 

69 4,61 

21.4 Θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε στην 

Εκπαιδευτική Νομοθεσία 

68 4,24 

21.5 Θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε στην Ηγεσία 

στη σχολική μονάδα 

69 4,48 

21.6 Θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε στα 

Καθήκοντα του 

Διευθυντή/τρια-

Υποδιευθυντής/τρια; 

67 4,01 

21.7 Θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε στην 

Οικονομική Διαχείριση; 

67 3,93 

21.8 Θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε στα 

Ευρύτερα θέματα 

οργάνωσης & διοίκησης της 

εκπαίδευσης 

66 4,33 
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21.9 Θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε στον 

Προγραμματισμός & 

αξιολόγηση σχολικής 

μονάδας 

69 4,38 

21.10 Θα θέλατε να 

επιμορφωθείτε στην Χρήση 

ΤΠΕ 

68 3,93 

Valid N (listwise) 66  

 

Ενώ πρότειναν ότι θα επιθυμούσαν να επιμορφωθούν (πίνακας 22) σε θέματα 

όπως : η διαμοιρασμένη ηγεσία, σε θέματα νομικής φύσεως που έχουν να κάνουν με 

τις καθημερινές δυσκολίες που μπορεί να συναντήσουν, καθώς επίσης θα ήθελαν να 

επιμορφωθούν ώστε να μπορούν να κάνουν εκπαιδευτικές έρευνες, να αξιοποιούν 

ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε τρόπους ενδυνάμωσης της ομάδας 

εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας. Τέλος θα ήθελαν να επιμορφωθούν ώστε 

να μπορούν να αναπτύξουν σχολικά δίκτυα επικοινωνίας. 

                

22.Θα θέλατε να επιμορφωθείτε: Άλλο 

 Συχνότητα 

Ποσοστό 

% 

Τιμές  65 92,9 

Διαμοιρασμένη ηγεσία 1 1,4 

Επιμόρφωση σε νομικά 

θέματα 
1 1,4 

Έρευνα & ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, 

έρευνα δράση, ευρωπαϊκά 

έργα 

1 1,4 

Ποιοτικά κριτήρια 

αξιολόγησης σχολικής 

μονάδας. Ενδυνάμωση 

ομάδες 

1 1,4 

Σχολικά δίκτυα επικοινωνίας 1 1,4 

Σύνολο 70 100,0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στην παρούσα εργασία καταγράφηκαν οι απόψεις των διευθυντών-τριών και 

υποδιευθυντών-τριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, 

σχετικά με την ανάγκη τους για επιμόρφωση, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες 

οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής τους μονάδας. Βασικός στόχος ήταν η 

ανίχνευση της συμβολής της επιμόρφωσης των διευθυντών-τριών και υποδιευθυντών-

τριών των δημοτικών σχολείων στην οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας. 

Τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε δείχνουν πως οι 

συμμετέχοντες διευθυντές-τριες και υποδιευθυντές-τριες θεωρούν την επιμόρφωσή 

τους πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης αναγκαία. Με τα αποτελέσματα αυτά 

φαίνεται ότι συμφωνούν και τα ευρήματα στην έρευνα του Παπαθωμά(2006) 

σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναδεικνύει την 

αναγκαιότητα της επιμόρφωσης στελεχών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Σε 

αντίστοιχη έρευνα των Nicolaidou & Petridou(2011) που διεξήχθη στην Κύπρο και 

αφορούσε νέους διευθυντές, η πλειοψηφία του δείγματος σε ποσοστό 80% 

αναγνώρισαν την ανάγκη για επιμόρφωση σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα. 

Παρόμοια αποτελέσματα βλέπουμε και στην πιο πρόσφατη έρευνα των 

Μπακάλμπαση & Φωκά(2014), όπου το 88,4% των διευθυντών-τριών και 

υποδιευθυντών-τριών αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης στην 

οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων διευθυντών-τριών και 

υποδιευθυντών-τριών, η συντριπτική τους πλειοψηφία επιθυμεί η επιμόρφωσή τους 

πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης να γίνεται πριν την ανάληψη της 

διοικητικής τους θέσης. Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα των 

Browne - Ferrigno & Muth(2004) που διενεργήθηκε σε διευθυντές, από τα 

αποτελέσματα της οποίας φαίνεται ότι η κατάλληλη χρονική περίοδος για να 

επιμορφωθούν είναι πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. Το ίδιο φαίνεται και 

στην έρευνα του Φωτεινού(2007), στην οποία η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

συμφωνούν με τις προαναφερθείσες έρευνες. Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα σε 

έρευνα του Αργυρίου(2008) που έγινε σε διευθυντές και υποδιευθυντές σε σχολεία 

της Δυτικής Αττικής οι οποίοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να επιμορφωθούν πριν την 
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ανάληψη των καθηκόντων τους. Στα ίδια αποτελέσματα καταλήγει και η έρευνα των 

Michaelidou & Pashiardis (2009), η πλειοψηφία του δείγματος υποστηρίζει ότι η 

επιμόρφωση πρέπει να γίνεται πριν την ανάληψη των καθηκόντων. 

Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε και στην έρευνα των Χατζηγιάννη, 

Λιμαράκη & Χλαπάνη(2012),  όπου οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η επιμόρφωση των 

στελεχών θα ήταν προτιμότερο να γίνεται πριν την ανάληψη της θέσης ευθύνης. 

Τέλος σε μια πιο πρόσφατη έρευνα του Δρόσου(2018), η οποία αφορούσε 

υποδιευθυντές, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δήλωσαν ότι η επιμόρφωση πρέπει 

να γίνεται πριν την ανάληψη της θέσης του υποδιευθυντή. 

Οι ερωτηθέντες της συγκεκριμένης έρευνας φαίνεται πως έμειναν λίγο έως 

καθόλου ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση που τους παρέχει η Πολιτεία, την 

οποία θεωρούν ελλιπής. Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου(2010) στα πλαίσια μελέτης διερεύνησης των 

επιμορφωτικών αναγκών τόσο των διευθυντών-τριων και των στελεχών εκπαίδευσης, 

όσο και των εκπαιδευτικών, η πλειοψηφία των οποίων δεν είναι ικανοποιημένοι από 

την επιμόρφωση που τους παρέχει η Πολιτεία. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα 

της έρευνας του Χατζηγιάννη(2012) στο νομό Ηλείας στην οποία φαίνεται η έλλειψη 

αποτελεσματικής επιμόρφωσης για στελέχη σχολικών μονάδων, αλλά και η μη 

ικανοποίησή τους από τα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει. Παρόμοια και τα 

αποτελέσματα στην έρευνα των Λεμονή & Κολεζάκη(2013), στην οποία 

αναδεικνύεται η έλλειψη επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα 

οργάνωσης και διοίκησης. Αντίστοιχα και στην προαναφερθείσα έρευνα του 

Δρόσου(2018) διαπιστώνουμε την ανυπαρξία από πλευράς Πολιτείας στην εκπόνηση 

και υλοποίηση κάποιου επιμορφωτικού προγράμματος για την επιμόρφωση και 

ανάπτυξη διοικητικών στελεχών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της 

εκπαίδευσης. Τέλος σύμφωνα με την Αργυροπούλου(2018), στη χώρα μας 

απουσιάζει η τακτική και στοχοθετημένη επιμόρφωση των διευθυντών δημοτικών 

σχολείων, αναφορικά με θέματα ποικίλου περιεχομένου, τα οποία θα συμβάλλουν 

στη βελτίωση του έργου των διευθυντών και κατ’ επέκταση στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας η πλειοψηφία του δείγματος 

έχει παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση στην οργάνωση και διοίκηση, το οποίο 
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τους βοήθησε να νιώθουν περισσότερο ασφαλείς και να ασκούν καλύτερα τα 

καθήκοντά τους. Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα από την έρευνα της 

Ζάγκου(2013), στην οποία το 64,8% των ερωτηθέντων έχει παρακολουθήσει 

επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα διοίκησης σχολικών μονάδων. Αντίθετα σε 

παρόμοια έρευνα του Στέφου(2007), η οποία αναφέρεται στις επιμορφωτικές ανάγκες 

των διευθυντών-τριων σχολικών μονάδων του νομού Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε ότι 

πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν έχει λάβει κάποια μορφή επιμόρφωσης 

σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Σε έρευνα της 

Δουλκερίδου(2010), η οποία διεξήχθη στο νομό Κιλκίς, το 57,6% των ερωτηθέντων 

δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικό με τη διοίκηση  

και οργάνωση των σχολικών μονάδων, ενώ τα ίδια αποτελέσματα προκύπτουν από 

την έρευνα του Χατζηγιάννη(2013), όπου η έλλειψη επιμορφωτικών προγραμμάτων 

αποτυπώθηκε σε ποσοστό 73,2% από τους ερωτώμενους. 

Τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε δείχνουν πως οι 

συμμετέχοντες δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία σε κάποια διοικητική θέση πριν την 

ανάληψη των καθηκόντων τους. Με τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι συμφωνούν 

και τα ευρήματα στην έρευνα της Σιμιντζή(2009), σύμφωνα με τα οποία οι διευθυντές 

και υποδιευθυντές αναλαμβάνουν τη θέση ευθύνης χωρίς προηγούμενη διοικητική 

εμπειρία. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, οι διευθυντές-τριες και 

υποδιευθυντές-τριες επιθυμούν στο μέγιστο βαθμό να επιμορφωθούν σχετικά με τη 

διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, κυρίως διαχείριση συγκρούσεων στο σύλλογο 

διδασκόντων, αλλά και για θέματα που αφορούν τη διαχείριση των σχέσεων με τους 

γονείς. Επίσης θέλουν να επιμορφωθούν σε θέματα που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό 

με τη σχολική καθημερινότητα, όπως την εισαγωγή εκπαιδευτικών καινοτομιών και 

την εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Άλλα θέματα στα οποία 

επιθυμούν επιμόρφωση είναι σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση της σχολικής 

μονάδας, όπως θέματα που αφορούν την σχολική ηγεσία, τον προγραμματισμό και 

την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, την εκπαιδευτική νομοθεσία, αλλά και την 

διαχείριση των οικονομικών πόρων. Πολύ λιγότερο φαίνεται ότι χρειάζονται 

επιμόρφωση στη χρήση νέων τεχνολογιών και Η/Υ. το γεγονός αυτό μπορεί να 

αποδοθεί στο ότι οι νεότεροι διευθυντές-τριες και υποδιευθυντές-τριες είναι ήδη 

αρκετά εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Ωστόσο οι συμμετέχοντες της έρευνας 
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θα επιθυμούσαν να επιμορφωθούν, ώστε να μπορούν να κάνουν εκπαιδευτικές 

έρευνες, να αξιοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα και να εφαρμόζουν τεχνικές 

ενδυνάμωσης της ομάδας των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας. 

Ο ρόλος του διευθυντή-τριας και του υποδιευθυντή-τριας έχει αλλάξει και 

καθημερινά αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις. Η πολυνομία, η ασάφεια της 

εκπαιδευτικής νομοθεσίας, η αλλαγή πλαισίου για τη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων επιβάλλει την έγκυρη ενημέρωσή τους. Οι διευθυντές-τριες και 

υποδιευθυντές-τριες του δείγματος αποτυπώνουν την ευαισθησία τους στο 

διαμορφούμενο πολιτισμικό περιβάλλον, αναγνωρίζουν και προτίθενται να το 

διαχειριστούν αφού λάβουν την απαραίτητη επιμόρφωση. 

Σε έρευνα των Καταβάτη & Τσερεγκούνη(2005) καταγράφεται η ανάγκη των 

διευθυντών-τριων και υποδιευθυντών-τριων να επιμορφωθούν σε θέματα οργάνωσης 

και διοίκησης, επικοινωνίας και διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ανάλογα 

είναι και τα ευρήματα της προαναφερθείσας έρευνας της Αργυρίου(2008), όπου η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε την ανάγκη να επιμορφωθούν σε θέματα 

διαχείρισης συγκρούσεων, εισαγωγής αλλαγών/καινοτομιών και σε θέματα 

οικονομικής διαχείρισης. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και έρευνα της 

Καλογεροπούλου(2010) σε ότι αφορά τη θεματολογία των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων , από την εν λόγω έρευνα αναδείχθηκε πως οι συμμετέχοντες 

επιθυμούσαν να επιμορφωθούν στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, στη 

διαχείριση συγκρούσεων, στην εκπαιδευτική νομοθεσία και στη διαχείριση κρίσεων. 

Αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα της έρευνας της Γιαννικοπούλου(2011), η οποία 

ανέδειξε ως κύρια θέματα επιμόρφωσης τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού, την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών, το διοικητικό 

έργο, την εκπαιδευτική ηγεσία και την οικονομική διαχείριση. Τέλος σε πιο 

πρόσφατη έρευνα του Χονδόλια(2017) καταγράφεται επίσης η ανάγκη των 

διευθυντών-τριων και υποδιευθυντών-τριών να επιμορφωθούν σε θέματα 

οικονομικής διαχείρισης σχολικών μονάδων, εισαγωγής εκπαιδευτικών 

αλλαγών/καινοτομιών και διαχείρισης  συγκρούσεων. Είναι λογικά τα αποτελέσματα 

των παραπάνω ερευνών, αφού είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά οι 

διευθυντές-τριες και υποδιευθυντές-τριες και αναλώνουν τον περισσότερό τους 

χρόνο.    
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Τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε δείχνουν πως οι 

συμμετέχοντες δεν είναι σίγουροι ότι με την πάροδο του χρόνου επιτυγχάνεται η 

κατάρτιση των διευθυντών-τριών και των υποδιευθυντών-τριών πάνω σε θέματα 

οργάνωσης και διοίκησης, ενώ διαφωνούν με την άποψη ότι μόνο η πείρα βοηθάει 

στη σωστή οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας. Ανάλογη άποψη φαίνεται 

να έχουν και οι συμμετέχοντες στην προαναφερθείσα έρευνα του Χονδόλια(2017), τα 

αποτελέσματα της οποίας κατέδειξαν ότι για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που 

συναντούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως διευθυντές-τριες και 

υποδιευθυντές – τριες σχολικής μονάδας βασίζονται και στην εμπειρία αλλά και στις 

επιστημονικές τους γνώσεις για την ανεύρεση λύσεων. Ενώ αντίθετη άποψη φαίνεται 

να έχουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα των Χατζηγιάννη, Λιμαράκη και 

Χλαπάνη(2012), τα ευρήματα της οποίας δείχνουν ότι οι διευθυντές-τριες και οι 

υποδιευθυντές-τριες υποστηρίζουν ότι η εμπειρία μόνο τους βοηθάει να ασκήσουν 

καλύτερα τα καθήκοντά τους.   

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας φαίνεται ότι οι 

συμμετέχοντες στην συντριπτική τους πλειοψηφία και με ποσοστό 75% επιθυμούν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα όσον αφορά τη χρονική τους διάρκεια να είναι μακράς 

διάρκειας και όχι αποσπασματικά και περιστασιακά. Το εύρημα αυτό φαίνεται να 

συμφωνεί και με τα ευρήματα άλλων ερευνών, καθώς και οι συμμετέχοντες στις εν 

λόγω έρευνες προτιμούν τα επιμορφωτικά προγράμματα μακράς διάρκειας 

(Χονδόλιας,2017 Αντύπας,2018, Μακρογιαννάκης, 2018). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ο 

8.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Μετά την επεξεργασία, κωδικοποίηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων, 

διαφαίνονται σαφείς απόψεις και τάσεις των συμμετεχόντων διευθυντών-τριων και 

των υποδιευθυντών-τριων τις οποίες παρουσιάζουμε συνοπτικά παρακάτω. 

 Οι διευθυντές-τριες και οι υποδιευθυντές-τριες των δημοτικών σχολείων του 

νομού Ηρακλείου θεωρούν αναγκαία και επιτακτική την επιμόρφωσή τους 

πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας. 

 

 Τόσο οι συμμετέχοντες διευθυντές-τριες , όσο και οι υποδιευθυντές-τριες 

έχουν παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα σχετικό με την 

οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας. 

 

 Ως προς τη χρονική στιγμή που πρέπει να γίνεται η επιμόρφωσή τους σε 

θέματα οργανωτικά και διοικητικά, όλοι οι συμμετέχοντες, διευθυντές-τριες 

και υποδιευθυντές-τριες συμφωνούν ότι πρέπει να γίνεται πριν την ανάληψη 

της θέσης ευθύνης, ενώ ως προς τη χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης, τόσο 

οι διευθυντές-τριες και οι υποδιευθυντές-τριες υποστηρίζουν ότι πρέπει να 

είναι μακράς διάρκειας και όχι περιστασιακή και αποσπασματική. 

 

 Οι διευθυντές-τριες και οι υποδιευθυντές-τριες επιθυμούν επιμόρφωση σε 

θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις σχολικές τους μονάδες, που θα 

τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν δύσκολες 

καταστάσεις. 

 

 Οι  συμμετέχοντες διευθυντές-τριες και υποδιευθυντές-τριες δεν συμφωνούν 

με την άποψη ότι η σωστή οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 

επιτυγχάνεται με την πάροδο του χρόνου, ενώ τόσο οι διευθυντές-τριες και οι 

υποδιευθυντές-τριες δεν είναι σίγουροι αν συμφωνούν ή διαφωνούν με την 

άποψη, ότι η κατάρτισή τους πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 

επιτυγχάνεται με την πάροδο του χρόνου. 
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 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με την 

επιμόρφωση που τους παρέχει η Πολιτεία στο πλαίσιο των καθηκόντων τους 

και σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων. 

Συγκεκριμένα οι διευθυντές-τριες φαίνεται να είναι περισσότερο 

δυσαρεστημένοι από την επιμόρφωση που τους παρέχει η Πολιτεία, σε σχέση 

με τους υποδιευθυντές-τριες, αλλά αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το 

μεγάλο δείγμα διευθυντών-τριών που έχουμε.  

 

 

8.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στην παρούσα έρευνα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι ίσως 

παρεμποδίζουν την γενίκευση των αποτελεσμάτων της. Το μέγεθος του δείγματος της 

έρευνας, δηλαδή οι διευθυντές-τριες και οι υποδιευθυντές-τριες που συμμετείχαν 

στην έρευνα, το εύρος της στατιστικής ανάλυσης που έγινε και οι σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών που διερευνήθηκαν, δεν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό τα 

συμπεράσματα που διατυπώνουμε αντικατοπτρίζουν τις κυρίαρχες απόψεις των 

διευθυντών-τριών  και των υποδιευθυντών-τριών. 

Επιπλέον το δείγμα της έρευνας είναι μόνο από το νομό Ηρακλείου με 

αποτέλεσμα να μην είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των διευθυντών-τριών 

και υποδιευθυντών-τριών όλης της χώρας. Περισσότερη έγκυρη και αξιόπιστη θα 

καθιστούσε την έρευνα η επιλογή μεγαλύτερου δείγματος. 

Ακόμη περιορίζεται αρκετά η ελευθερία έκφρασης των συμμετεχόντων, 

καθώς το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε κυρίως ερωτήσεις 

κλειστού τύπου. 

Άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρέασε τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων είναι το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τον ερευνητή σε 

προσωπικό επίπεδο, αλλά και το γεγονός ότι την περίοδο που έλαβε χώρα η έρευνα 

τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στους συμμετέχοντες στις συναντήσεις που είχαν οι 

διευθυντές-τριες και οι υποδιευθυντές-τριες των όμορων σχολείων της Πρωτοβάθμιας 

Ηρακλείου(Ν4547/2018,αρ.48) στις οποίες βασικό θέμα επιμόρφωσης ήταν η 

οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. 
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Σε γενικές γραμμές όμως, όσο και αν οι διευθυντές-τριες και οι 

υποδιευθυντές-τριες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν καταφέρνουν να 

αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τις απόψεις όλων των διευθυντών-τριών- 

υποδιευθυντών-τριων, και όσο και αν το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε μικρό μόνο 

αριθμό συναφών ερωτημάτων, τα αποτελέσματα μπορούν να συμβάλλουν για 

περαιτέρω προβληματισμό. 

Τα ενδεικτικά και επιμέρους συμπεράσματα της παρούσας έρευνας δίνουν 

μικρές και αποσπασματικές, αλλά χαρακτηριστικές απαντήσεις των τάσεων που 

επικρατούν στους διευθυντές-τριες και στους υποδιευθυντές-τριες και σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελούν μια πλήρη και ικανοποιητική διερεύνηση του θέματος. 

 

8.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

8.3.1 Ερευνητικές Προτάσεις 

 

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν προτάσεις 

με κύριο στόχο τη βελτίωση της διοικητικής επάρκειας των διευθυντών-τριών και 

των υποδιευθυντών-τριών και κατ’ επέκταση της βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας και της ποιότητας της προσφερόμενης 

εκπαίδευσης. 

1. Είναι απαραίτητο να γίνει περαιτέρω διερεύνηση των ευρημάτων της έρευνας 

με σκοπό να εξακριβωθεί αν όσα προέκυψαν από αυτήν, αντικατοπτρίζουν 

την πραγματικότητα. Μια έρευνα στο σύνολο της χώρας θα πρόσφερε 

μεγαλύτερο κύρος στα αποτελέσματα και θα βοηθούσε περισσότερο την 

επιστημονική και ερευνητική κοινότητα των εκπαιδευτικών. 

 

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων τα οποία 

λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των διευθυντών-τριών 

/υποδιευθυντών-τριών. 

3. Πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων μακράς διάρκειας. 



70 
 

 

 

4. Επέκταση έρευνας στους υποδιευθυντές-τριες των σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου η έρευνα είναι ελλιπής έως και ανύπαρκτη. 

 

5. Συλλογή δεδομένων με άλλα ερευνητικά εργαλεία όπως η συνέντευξη με 

στόχο τον εμπλουτισμό αλλά και την εμβάθυνση των παρόντων δεδομένων 

και ευρημάτων. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν σε μελλοντικές μελέτες η έρευνα 

να διενεργηθεί με τη μορφή συνέντευξης για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες 

να αναπτύξουν αβίαστα και χωρίς περιορισμούς την άποψή τους σχετικά με 

ερωτήματα που τίθενται, ώστε να εντοπίσουν πιθανές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των εκπαιδευτικών με βάση τις σπουδές  τους και τα υπηρεσιακά τους 

χαρακτηριστικά. 

 

 

8.3.2  Παιδαγωγικές Προτάσεις 

 

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας για τη συμβολή της επιμόρφωσης των 

διευθυντών-τριων και των υποδιευθυντών-τριών των δημοτικών σχολείων στην 

οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας, προτείνεται : 

 

1. Ορθολογικός επικαιροποιημένος σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Τα θέματά τους οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιβάλλουν οι 

κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες της εποχής, η εξέλιξη της 

τεχνολογίας και η πρόοδος των επιστημών. 

 

2. Η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κυρίως σε θέματα οργάνωσης 

και  διοίκησης, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης 

συγκρουσιακών καταστάσεων και δυναμικής ομάδων, που θα είναι μακράς 

διάρκειας και θα υλοποιούνται πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, αλλά 

και προγράμματα ειδικής επιμόρφωσης για θέματα που ανακύπτουν κατά τη 

θητεία τους. 
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3. Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα έχουν σχεδιαστεί για τις 

ανάγκες των υποδιευθυντών-τριων των οποίων ο ρόλος συνήθως 

παραγνωρίζεται , αλλά είναι εξίσου σημαντικός. Να σημειωθεί το γεγονός ότι 

ουδέποτε έχει υπάρξει κάποιο είδος σεμιναρίου ή επιμόρφωσης που να αφορά 

αποκλειστικά τους υποδιευθυντές-τριες.   
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Επιστολή 

Αγαπητοί/ές διευθυντές/ντριες, υποδιευθυντές/ντριες. 

    Στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εργασίας μου με τίτλο «Η ανάγκη της επιμόρφωσης για 

την απόκτηση δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας. Η περίπτωση 

των διευθυντών και υποδιευθυντών  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου», που 

εκπονώ στο  Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου Κρήτης, 

διεξάγω έρευνα, στόχος της οποίας είναι η ανίχνευση της συμβολής της επιμόρφωσης των 

διευθυντών και υποδιευθυντών των δημοτικών σχολείων στην οργάνωση και διοίκηση 

της σχολικής μονάδας. 

      Το ερωτηματολόγιο που κρατάτε είναι ανώνυμο και απόλυτα εμπιστευτικό και κανένας 

δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτό. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη ότι δεν υπάρχουν σωστές και 

λανθασμένες απαντήσεις και ότι όλες οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές.  

     Σας παρακαλώ, λοιπόν, να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για να συμπληρώσετε 

αυτό το ερωτηματολόγιο και οι απαντήσεις σας θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της έρευνας. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 10 

λεπτά. Η συμμετοχή σας θα με βοηθήσει ιδιαίτερα στην ολοκλήρωση της μελέτης, καθώς 

θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση αξιόπιστων συμπερασμάτων. 

   Παρακαλώ να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ακολουθώντας κάθε φορά τις 

υποδείξεις. Πριν απαντήσετε σε κάθε ερώτηση, βεβαιωθείτε ότι την έχετε διαβάσει 

προσεκτικά και στο τέλος βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας, εφόσον σας ενδιαφέρουν, θα είναι στη διάθεση σας. 

     Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

Με εκτίμηση 

Μακρογιαννάκης Εμμανουήλ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Παιδαγωγική & Διδακτική Πράξη 

Διοικητικές και Επιμορφωτικές Λειτουργίες  

στην Εκπαίδευση 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.ΦΥΛΟ :      Άνδρας    □            Γυναίκα    □ 

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος/η  □  Άγαμος/η    □   

3.ΗΛΙΚΙΑ : 22 - 30  □      31 - 40 □      41 – 50 □       >51□ 

4. ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ : …… -θέσιο 

5.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ   □                           ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ   □ 

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ :  

                                              Αστική        (>10.000 κατ.)            □ 

                       Ημιαστική   (2.001 – 9.999 κατ.)   □ 

                                              Αγροτική     (< 2.000 κατ.)            □ 

7. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:   Δάσκαλος/α □     Άλλη. Ποια;………………. 

8. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:       Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας       □ 

                       Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος        □ 

                       Άλλο/α Πτυχίο/α. Ποιο/α;……………. 
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9. ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ………..έτη  

 

10. ΠΟΣΑ ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΕΙΣΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ;  

       1- 5 □              6 - 10□                 11 - 15□         >16□ 

       

11. Έχετε προηγούμενη εμπειρία σε άλλες θέσεις διοίκησης; 

 ΝΑΙ   □              ΟΧΙ   □ 

12. Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση και 

διοίκηση της εκπαίδευσης; 

ΝΑΙ   □       ΟΧΙ   □ 

 

Β. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

    Στις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην απάντησή σας 

(1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Δεν είμαι βέβαιος/η, 4=Συμφωνώ,        5=Συμφωνω 

απόλυτα). 

 

13. Η επιμόρφωση των διευθυντών και των υποδιευθυντών πάνω σε θέματα οργανωτικά 

και διοικητικά είναι αναγκαία.  

1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Δεν είμαι βέβαιος/η, 4=Συμφωνώ,           5=Συμφωνω 

απόλυτα 
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14. Η επιμόρφωση των διευθυντών και των υποδ/ντών πάνω σε θέματα οργανωτικά και 

διοικητικά πρέπει να γίνεται  πριν την τοποθέτησή τους στη συγκεκριμένη θέση.                                                                                                                       

1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Δεν είμαι βέβαιος/η, 4=Συμφωνώ,   5=Συμφωνω 

απόλυτα 

 

15. Η κατάρτιση των δ/ντων και των υποδ/ντών σε διοικητικά και οργανωτικά θέματα 

επιτυγχάνεται με την  πάροδο των χρόνων.                                                                                                                                                                         

1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Δεν είμαι βέβαιος/η, 4=Συμφωνώ,    5=Συμφωνω 

απόλυτα 

 

16. Η σωστή οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας επιτυγχάνεται μόνο με την 

πιστή τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας.                                                                                                                                                               

1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Δεν είμαι βέβαιος/η, 4=Συμφωνώ,  5=Συμφωνω 

απόλυτα 

17. Η επιμόρφωση που παρέχει η πολιτεία στους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο των 

καθηκόντων τους ως δ/ντών και υποδ/ντών, είναι ικανοποιητική.                                                                                                                                   

1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ, 3=Δεν είμαι βέβαιος/η, 4=Συμφωνώ,  5=Συμφωνω 

απόλυτα 

18. Αν έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση και 

διοίκηση της εκπαίδευσης, θεωρείτε  ότι η επιμόρφωση που πήρατε σας βοήθησε να 

ασκήσετε επιτυχώς το διοικητικό σας έργο;           

 ΝΑΙ   □  ΟΧΙ  □   

Γιατί;………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………... 
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19.  Αν δεν έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση 

και διοίκηση της εκπαίδευσης, αυτό οφείλεται στο ότι:  

(Περισσότερες από μια απαντήσεις) 

α) Δεν υπήρχε ανάλογο πρόγραμμα     ΝΑΙ   □  ΟΧΙ  □                                                                                                                                           

β) Θέλω, αλλά δεν μπορώ να παρακολουθήσω ανάλογα επιμορφωτικά προγράμματα λόγω 

απόστασης                                   ΝΑΙ   □  ΟΧΙ  □   

              

γ) Άλλος λόγος   □ 

Ποιος;………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

20. Πιστεύετε ότι η επιμόρφωση σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα θα πρέπει να είναι 

μακράς διαρκείας;                ΝΑΙ   □  ΟΧΙ  □   

21. Σε ποια από τα παρακάτω θέματα που σχετίζονται με το έργο σας ως Διευθυντής/ντρια 

– Υποδιευθυντής/ντρια θα θέλατε να επιμορφωθείτε;  

 (1.Διαφωνώ απόλυτα 2.Διαφωνώ 3.Δεν είμαι βέβαιος/η 4.Συμφωνώ 5.Συμφωνω απόλυτα). 

Αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες                                                                                                                                           

1   2   3   4   5 

 Διαχείριση συγκρούσεων                                                                                                                                                             

1   2   3   4   5 

Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών – καινοτομιών                                                                                                                        

1   2   3   4   5 

Εκπαιδευτική  Νομοθεσία                                                                                                                                                              

1   2   3   4   5 
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Ηγεσία στη σχολική μονάδα                                                                                                                                                           

1   2   3   4   5 

 

Καθήκοντα Διευθυντή/ντρια – Υποδιευθυντή/ντρια; 

 1   2   3   4   5 

Οικονομική διαχείριση                                                                                                                                                                   

1   2   3   4   5 

Ευρύτερα θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης                                                                                                                                      

1   2   3   4   5 

Προγραμματισμός και αξιολόγηση σχολικής μονάδας                                                                                                                  

1   2   3   4   5 

Χρήση ΤΠΕ                                                                                                                                                                                    

1   2   3   4   5 

 

Άλλο ;  Ποιο;                                                                                                                                                                                  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                              Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και για το χρόνο 

που αφιερώσατε.                                                                                                                                      

         

 

 

 


