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Πρόλογοσ 

   Στισ μζρεσ μασ φαίνονται όλο και περιςςότερο οι αλλαγζσ που από καιρό 

χρθςιμοποιικθκαν ωσ επιχείρθμα τθσ ανάγκθσ προςαρμογισ τθσ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ ςε ζνα νζο ςφςτθμα οργάνωςθσ του τομζα διαχείριςθσ και ανάπτυξθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ. Οι αλλαγζσ αφοροφν τθν ολοζνα ανάπτυξθ των ψθφιακϊν 

ςυςτθμάτων, ςτισ νζεσ ςυνκικεσ εργαςίασ, ςτθ διευρυμζνθ μετακίνθςθ και 

ανάμειξθ πλθκυςμϊν και πολιτιςμϊν κ.ά.  

   Ο ςφγχρονοσ εκπαιδευτικόσ καλείται να προςαρμοςτεί ςτισ νζεσ ςυνκικεσ και να 

διαφοροποιιςει τόςο το επαγγελματικό του προφίλ όςο και τισ εκπαιδευτικζσ του 

δραςτθριότθτεσ με ςκοπό τθν προςφορά του ςτθν διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ 

ιςορροπίασ και ςτθν προετοιμαςία των μακθτϊν του να γίνουν οι αυριανοί πολίτεσ- 

εργαηόμενοι του κόςμου. Οι προκλιςεισ είναι τεράςτιεσ. Στθν προςπάκεια του για 

προςαρμογι ο ρόλοσ του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ του είναι καταλυτικόσ.  
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ΕΙΑΓΩΓΘ 

Οριοκζτθςθ του κζματοσ 

   Θ επαγγελματικι ρευςτότθτα και θ αβεβαιότθτα που χαρακτθρίηουν το ςφγχρονο 

ευρωπαϊκό και παγκόςμιο γίγνεςκαι προκάλεςαν τθν ανάγκθ προςαρμογισ των 

εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων. Ωσ κυρίαρχθ τάςθ καταγράφεται ο 

επαναπροςδιοριςμόσ των «εξειδικευμζνων δεξιοτιτων» και θ ςφνδεςθ τθσ 

επαγγελματικισ επιμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ του κάκε εργαςιακοφ χϊρου, ςτθν 

περίπτωςι μασ αυτοφ τθσ εκπαίδευςθσ. 

   Θ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι πραγματικότθτα ζρχεται αντιμζτωπθ με τισ νζεσ  

ςυνκικεσ που χαρακτθρίηονται από τθν ανταγωνιςτικότθτα, τθν παγκοςμιοποίθςθ 

των αγορϊν, τθ διεκνοποίθςθ των δραςτθριοτιτων ζρευνασ, τθν αλλθλοδιείςδυςθ 

των επιςτθμϊν και των νζων τεχνολογιϊν, τθν εμφάνιςθ νζων κοινωνικϊν και 

οικολογικϊν προβλθμάτων κ.ά. 

   Οι προκλιςεισ που δζχονται οι ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ από τισ δυναμικζσ αλλαγζσ 

του ςφγχρονου κόςμου είχαν ιδθ επιςθμανκεί ςε όλα τα ςθμαντικά κείμενα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Λευκά και Ρράςινα Βιβλία) κακϊσ και των διεκνϊν 

οργανιςμϊν όπωσ του ΟΟΣΑ και τθσ UNESCO. 

   Το εγχείρθμα τθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ ζκεςε τον παράγοντα τθσ εκπαίδευςθσ 
ωσ κακοριςτικό ςτοιχείο επιτυχίασ του. Θ ςφνδεςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ με 
τθν πολιτικι και οικονομικι μετεξζλιξθ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ 
επιςθμάνκθκε ιδθ από το 1989 ςε κείμενο του Συμβουλίου των Υπουργϊν 
Ραιδείασ. 

   Στο κείμενο αυτό οι Υπουργοί Ραιδείασ επιςιμαναν (Ραςιάσ 2002) : 

   α) ότι θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ 

των κρατϊν-μελϊν τθσ κοινότθτασ ςε οικονομικό, ςε κοινωνικό και ςε πολιτιςτικό 

επίπεδο 

   β) οι ςυνζπειεσ από τθν ολοκλιρωςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ κα αςκοφςαν 

ξεχωριςτι επίδραςθ ςτθν εκπαιδευτικι πολιτικι των κρατϊν-μελϊν. Απαραίτθτθ κα 

ιταν θ ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ μεταξφ των κρατϊν-μελϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτθν κοινοτικι πολιτικι και ςτισ εκνικζσ πολιτικζσ ςτουσ 

τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ. 

   Οι ςτόχοι τθσ μελλοντικισ ςυνεργαςίασ των κρατϊν-μελϊν που κακορίςτθκαν ςτο 

ίδιο κείμενο ιταν οι εξισ: 

1. Θ πολυπολιτιςμικι Ευρϊπθ (ανάπτυξθ τθσ ΕΔΕ, διδαςκαλία των ξζνων 

γλωςςϊν, ενίςχυςθ τθσ πολιτιςτικισ πολυμορφίασ)  
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2. Θ Ευρϊπθ τθσ κινθτικότθτασ (ανταλλαγζσ, ςυνεργαςία, ελεφκερθ 

κυκλοφορία) 

3. Θ Ευρϊπθ τθσ μόρφωςθσ (ιςότθτα ευκαιριϊν, πρόςβαςθ, καταπολζμθςθ 

ανιςοτιτων) 

4. Θ Ευρϊπθ των ικανοτιτων και δεξιοτιτων (βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, νζεσ 

τεχνολογίεσ, επιμόρφωςθ, διά βίου εκπαίδευςθ) 

5. Θ Ευρϊπθ ανοιχτι ςτον κόςμο (διεκνείσ οργανιςμοί, άλλα ευρωπαϊκά κράτθ, 

διεφρυνςθ) 

   Στο εξισ τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των κρατϊν-μελϊν ζπρεπε να 

ςυνδζονται με τουσ παραπάνω ςτόχουσ. Ρροτεραιότθτα απζκτθςαν πολιτικζσ που 

προωκοφςαν τθν οικονομικι και κοινωνικι ςυνοχι, ςτιριηαν τθν ιδζα τθσ 

«Ευρϊπθσ των πολιτϊν» και τα δικαιϊματα του πολίτθ. Μεγάλθ βαρφτθτα κα 

δινόταν ςτθν επζνδυςθ ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ, ςτθν καλλιζργεια των δεξιοτιτων 

και τθσ προςαρμοςτικότθτασ ςτισ αλλαγζσ. 

   Κζματα όπωσ θ κινθτικότθτα, θ αναγνϊριςθ και πιςτοποίθςθ των  τίτλων 

ςπουδϊν, θ ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και επιχειριςεων προβλικθκαν 

μζςω τθσ ςφνδεςθσ των οικονομικϊν ςτόχων τθσ ενιαίασ αγοράσ εργαςίασ (1992) 

και τθσ ΟΝΕ (1999) με τον ανταγωνιςμό, τθν εφαρμογι καινοτομιϊν και τθν 

ανάπτυξθ των νζων τεχνολογιϊν. Ο ςτόχοσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςυνδζκθκε με τα 

δικαιϊματα των εργαηομζνων για πρόςβαςθ ςτθν κατάρτιςθ και τθν 

επανεκπαίδευςθ, κακϊσ και με τθν ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ τθσ 

ςχολικισ διαρροισ, αποτυχίασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ο ςτόχοσ τζλοσ τθσ 

πολιτιςτικισ ςυνοχισ προβλικθκε μζςω τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ, τθσ γνϊςθσ 

ξζνων γλωςςϊν, των πολιτικϊν που ςχετίηονται με τθν αναγνϊριςθ τθσ 

πολυπολιτιςμικότθτασ, τουσ μετανάςτεσ και τισ μειονότθτεσ, τθν ανεκτικότθτα, τθν 

αλλθλεγγφθ (Ραςιάσ 2002). 

   Οι προκλιςεισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ είχαν 

αναγνωριςτεί από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο  και ςτθν πολφ ςθμαντικι ςυνάντθςθ 

τθσ Λιςαβόνασ(2000). Ο ςτόχοσ που τζκθκε για τθν Ευρϊπθ του 2010 ιταν να γίνει θ 

πιο δυναμικι και ανταγωνιςτικι οικονομία του κόςμου, με κφριο γνϊμονα τθν 

παραγωγι νζασ γνϊςθσ, ικανισ για βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ, με περιςςότερεσ 

και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ και αυξθμζνθ κοινωνικι ςυνοχι.  

   Αργότερα, ςτθ Βαρκελϊνθ (2002) το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο αναγνϊριςε τθν 

Εκπαίδευςθ ωσ το κυριότερο μζςο για τθν επίτευξθ των ςτόχων  τθσ Λιςαβόνασ. Στθ 

νζα αυτι ςυνάντθςθ υπογραμμίςτθκε θ ανάγκθ τθσ αναγωγισ των εκπαιδευτικϊν 

ςυςτθμάτων τθσ Ευρϊπθσ ςε υποδείγματα ποιότθτασ για όλο τον κόςμο.  

   Στθ ςφνοδο τθσ Βαρκελϊνθσ τονίςτθκε ιδιαίτερα θ ςθμαςία τθσ διά βίου 

μάκθςθσ (δθλαδι τθσ μάκθςθσ από τθν προςχολικι θλικία ωσ τθ ςυνταξιοδότθςθ). 
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Τα κράτθ-μζλθ κα καλοφνταν να αναπτφξουν και να εφαρμόςουν ςτρατθγικζσ 

προϊκθςθσ τθσ διά βίου μάκθςθσ και τθσ μάκθςθσ ςτον τόπο εργαςίασ ςε 

ςυνεργαςία με τα ιδρφματα εκπαίδευςθσ, να βελτιϊςουν τθν εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν και να προωκιςουν τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων 

(Νικολάου 2008). 

   Οι ςτόχοι που τζκθκαν από τθν Ευρϊπθ ςτισ ςυνόδουσ αυτζσ αλλά και ςε άλλεσ 

που ακολοφκθςαν υιοκετικθκαν ςε μεγάλο βακμό από όλεσ τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ, με ςχετικι κακυςτζρθςθ, και τθσ 

Ελλάδασ. Οι ςχεδιαηόμενεσ μεταρρυκμίςεισ περιγράφθκαν ςτο κείμενο με τίτλο 

«Το Νζο Σχολείο: Ρρϊτα ο Μακθτισ» που υποβλικθκε ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο 

το 2009 και αποτελοφςε μια προςπάκεια ςυνολικισ αναδιοργάνωςθσ του 

ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

   Οι παρεμβάςεισ που περιγράφονται ςτο κείμενο για το «Νζο Σχολείο» αφοροφν 

τα προγράμματα ςπουδϊν, τισ διδακτικζσ μεκόδουσ, τθν επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν, τθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθ διδαςκαλία 

ξζνων γλωςςϊν και τθν ενςωμάτωςθ των ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων ςτο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 

   Πςον αφορά τον τομζα τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν αυτόσ αναλφεται 

ςε τζςςερισ παραμζτρουσ: α) επιςτθμονικό αντικείμενο, β) παιδαγωγικζσ μζκοδοι, 

γ) νζεσ τεχνολογίεσ και δ) ςτελζχθ κακοδιγθςθσ και διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

   Επιχειρείται επίςθσ θ διαδικαςία αυτό-αξιολόγθςθσ, αρχικά, και μετά 

αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, αναφορικά με τουσ πόρουσ (ανκρϊπινο 

δυναμικό, υλικοτεχνικι υποδομι, οικονομικοί πόροι), τθ διοίκθςθ, το κλίμα και τισ 

ςχζςεισ, τισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ και τισ καινοτόμεσ δράςεισ. Σθμαςία δίνται  

ςτο ςυνολικό πρόγραμμα κοινωνικισ, πολιτιςτικισ και περιβαλλοντικισ δράςθσ 

του Σχολείου κακϊσ και ςτα αποτελζςματα. Στα αποτελζςματα αναφζρονται θ 

φοίτθςθ, θ επίδοςθ και θ ατομικι-κοινωνικι ανάπτυξθ του μακθτι. 

    Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των ίδιων των εκπαιδευτικϊν αποτζλεςε και 

αποτελεί μια μεγάλθ πρόκλθςθ για το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Θ 

ςθμερινι ελλθνικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα, ιδιαίτερα ςτο χϊρο τθσ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, χαρακτθρίηεται από μια ανομοιογζνεια όςον αφορά 

τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα των εκπαιδευτικϊν. Απόφοιτοι των 

Ραιδαγωγικϊν Ακαδθμιϊν, κάτοχοι πτυχίων διετοφσ φοίτθςθσ ςτο εξωτερικό, 

απόφοιτοι των πανεπιςτθμιακϊν Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων, κάτοχοι 

μεταπτυχιακϊν τίτλων και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ διδάκτορεσ αποτελοφν τα μζλθ 

των ςυλλόγων διδαςκόντων. Αναδφεται  λοιπόν θ ανάγκθ για τθ δθμιουργία 

κινιτρων ανάπτυξθσ του γνωςτικοφ κεφαλαίο αφενόσ όςων υπολείπονται των 

ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν εργαλείων  (χριςθ νζων τεχνολογιϊν, μεκόδου project, 
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ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία, ανακαλυπτικι μάκθςθ κ.τ.λ) και αφετζρου όλων 

προσ κακετί νζο.  

   Θ ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων που προωκοφν τθν επαγγελματικι 

εξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ επθρεάηει όχι μόνο τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τθ 

μόρφωςθ του, αλλά ενιςχφει κι ζνα κλίμα ςυνεργαςίασ μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα, 

προάγοντασ ζνα ςυνεκτικό και ενιςχυτικό κλίμα (Καρακατςάνθ, Ραπαδιαμαντάκθ 

2012). 

   Τα ςτελζχθ τθσ Εκπαίδευςθσ, γενικότερα, καλοφνται να ςυμβάλλουν ςθμαντικά, 

αναλαμβάνοντασ ζναν θγετικό αλλά και δικτυακό ρόλο, ϊςτε να βοθκιςουν ςτθν 

ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ δθλαδι των εκπαιδευτικϊν αλλά και των 

υποκειμζνων τθσ εκπαίδευςθσ, των αυριανϊν πολιτϊν και εργαηομζνων τθσ 

ενοποιθμζνθσ  ευρωπαϊκισ κοινωνίασ.  

  Θ παροφςα εργαςία ζχει ωσ ςτόχο  μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των 

προχποκζςεων ςυγκρότθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, των 

ςφγχρονων τάςεϊν τθσ κακϊσ και των νζων ςυνκθκϊν που διαμορφϊνονται ςτθν 

ελλθνικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα. Επίςθσ μια παρουςίαςθ ςθμαντικϊν 

κεμάτων που αφοροφν τθ κεωρία του διοικθτικοφ φαινομζνου και των 

μεταρρυκμίςεων που ζχουν επιχειρθκεί τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. 

   Σθμαντικά ςθμεία όπου γίνεται αναφορά είναι οι λευκζσ και πράςινεσ βίβλοι από 

τθ δεκαετία 1990 και μετά και όροι όπωσ αυτοί τθσ «απαςχολθςιμότθτασ» που 

αναδφκθκαν από αυτζσ. 

    Επιχειρείται επίςθσ θ παρουςίαςθ των ςφγχρονων απαιτιςεων ςτο πρόςωπο των 

ςτελεχϊν τθσ Εκπαίδευςθσ με ιδιαίτερθ αναφορά ςτο ρόλο του διευκυντι τθσ 

ςχολικισ μονάδα και ςε εκείνα τα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ και δράςθσ 

του που κα ςυνδράμουν ςτθν προςαρμογι και ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν ϊςτε θ 

ςχολικι μονάδα να αναπτυχκεί περαιτζρω προσ όφελοσ μακθτϊν – δαςκάλων και 

κατ’ επζκταςθ τθσ κοινωνίασ. 

   Θ αναφορά ςτο ηιτθμα τθσ ανάγκθσ για αλλαγι τθσ υπάρχουςασ κουλτοφρασ των 

εργαηομζνων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ αλλά και ςτουσ περιςςότερουσ  

τομείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ είναι ζνα από τα ςθμαντικά επίςθσ ςθμεία τθσ.  

Θεωρθτικζσ αφετθρίεσ    

   Ο όροσ «εκπαιδευτικι πολιτικι» αναφζρεται ςτο ςφνολο των επιλογϊν, των 

ενεργειϊν και των μζςων που χρθςιμοποιοφνται από ζνα κράτοσ με ςκοπό τθν 

επίτευξθ ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν ςτόχων. Ωσ βαςικότεροι παράγοντεσ 

τελικισ διαμόρφωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτισ ςφγχρονεσ δθμοκρατικζσ 

κοινωνίεσ αναφζρονται οι εξισ (Σαΐτθσ 2008): 
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 ο πολιτικόσ παράγοντασ 

 ο κρθςκευτικόσ παράγοντασ 

 ο οικονομικόσ παράγοντασ και 

 ο κοινωνικο-πολιτιςτικόσ παράγοντασ. 

   Στθ διαμόρφωςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν 

όλοι οι παράγοντεσ, να υπάρχει ςτακερι κατεφκυνςθ αλλά και ευελιξία, να 

κακορίηονται πλαίςια για μελλοντικζσ ενζργειεσ και οι επιλογζσ να υπαγορεφονται 

από αντικειμενικά κριτιρια. 

     Στθ διεκνι βιβλιογραφία αναφζρεται ότι ζχουν αναδειχκεί τζςςερισ κφριεσ 

προςεγγίςεισ ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι. Οι προςεγγίςεισ αυτζσ ζχουν 

προκφψει κυρίωσ από τισ οπτικζσ των ιδεολογικοπολιτικϊν και ιςτορικϊν ςυνκθκϊν 

μζςα ςτισ οποίεσ διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ (ζππα-Ακαναςοφλα 2008):  

  α) Θ πρϊτθ αφορά τθν παραδοχι ότι θ εκπαιδευτικι πολιτικι είναι μζροσ τθσ 

κοινωνικισ πολιτικισ, οπότε εντάςςεται ςτισ προνοιακζσ πολιτικζσ οι οποίεσ 

αναπτφχκθκαν ςτα πλαίςια του κράτουσ πρόνοιασ. Οι πολιτικζσ αυτζσ επιχείρθςαν 

να επιτφχουν τθν ιςότθτα των εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν με αφξθςθ των δαπανϊν 

για τθν εκπαίδευςθ, με επιμικυνςθ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, με  

μαηικοποίθςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςθμαντικι διεφρυνςθ τθσ 

Τριτοβάκμιασ. Δθμιουργικθκαν αντιςτακμιςτικά μζτρα για τθν ανάπτυξθ των 

μειονεκτοφντων κοινωνικϊν ςτρωμάτων και κεςμοκετικθκε το ενιαίο ςχολείο. 

Σφμφωνα με τθν πρϊτθ αυτι προςζγγιςθ, θ εκπαιδευτικι πολιτικι επιδιϊκει να 

εντάξει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςτθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία του 

κοινωνικοφ ςυςτιματοσ. 

   β) Θ δεφτερθ προςζγγιςθ ζχει ςχζςθ με τθ δριμεία κριτικι που αςκικθκε ςτισ 

προνοιακζσ πολιτικζσ από τθν πλευρά των νεοφιλελεφκερων πολιτικϊν που άρχιςαν 

να διαμορφϊνονται κυρίωσ μετά τθ δεκαετία του ‘70 και αντιμετϊπιηαν τθν 

εκπαίδευςθ με όρουσ αγοράσ. Τα κυριότερα ηθτιματα για τα οποία επικρίκθκαν οι 

πρϊτεσ ιταν θ αφξθςθ τθσ γραφειοκρατίασ, θ αξίωςθ υψθλισ φορολογίασ, θ 

άςτοχθ και αυκαίρετθ χριςθ του δθμόςιου πλοφτου και θ αδυναμία επίτευξθσ των 

διακθρυγμζνων ςτόχων τουσ. Εμφανίηεται πλζον μια νζα τάςθ για περιςςότερθ 

αυτονομία ςτθν εκπαιδευτικι μονάδα, για ςυςτθματοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου και τθσ ςχολικισ μονάδασ και για αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν 

και γονζων ωσ καταναλωτϊν των εκπαιδευτικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν. 

Ραρατθρείται μια ςτροφι ςτθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και αξιϊνεται θ 

απόδοςθ λόγου για τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ και τθ χριςθ των οικονομικϊν 

πόρων. Ταυτόχρονα δίνεται ζμφαςθ ςτθν οριηόντια διαφοροποίθςθ των 

εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν με τθν ίδρυςθ τφπων ςχολικϊν μονάδων με εξειδίκευςθ 

ςε ςυγκεκριμζνεσ γνωςτικζσ περιοχζσ κυρίωσ ςε αντικείμενα που ενδεχομζνωσ κα 
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ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ (τεχνολογίεσ, επιςτιμεσ, τζχνεσ 

κλπ). 

   γ) Θ τρίτθ προςζγγιςθ είναι θ μαρξιςτικι θ οποία αντιμετωπίηει τθν εκπαίδευςθ 

ωσ μθχανιςμό κοινωνικισ και ιδεολογικισ αναπαραγωγισ, ο οποίοσ προετοιμάηει το 

κατάλλθλο εργατικό δυναμικό. Οι μαρξιςτικζσ προςεγγίςεισ γενικότερα 

υποςτθρίηουν ότι οι πολιτικζσ που αςκοφνται είναι ταξικζσ λειτουργϊντασ εισ βάροσ 

των αδφναμων κοινωνικϊν ςτρωμάτων αλλά και των μειονεκτοφντων ομάδων. 

Υπερτονίηουν τον κοινωνικό χαρακτιρα τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και επιδιϊκουν 

μια ριηικι εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ με βάςθ τθν οποία κα αντιςτραφεί θ πορεία 

των αναπαραγωγικϊν και κοινωνικά άδικων λειτουργιϊν του υπάρχοντοσ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Θ οριοκζτθςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ περιορίηεται 

ςτο πλαίςιο του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ που υφίςταται αλλαγζσ ιςτορικά.  

    δ) Θ τζταρτθ και τελευταία κατθγορία προςεγγίςεων είναι οι «πλουραριςτικζσ 

προςεγγίςεισ» οι οποίεσ κεωροφν τθν εκπαιδευτικι πολιτικι ωσ δυναμικό 

αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ομάδων πίεςθσ και τθσ διαπραγματευτικισ 

τουσ ικανότθτασ με τθν κυβζρνθςθ, κακϊσ προςπακοφν να αναδείξουν τισ δικζσ 

τουσ κζςεισ ςε ζμπρακτθ επίςθμθ εκπαιδευτικι πολιτικι. Με αυτι τθν ζννοια, θ 

εκπαιδευτικι πολιτικι δεν είναι άμεςθ και μθχανιςτικι αντανάκλαςθ των ςχζςεων 

παραγωγισ, αλλά ςυμπφκνωςθ ευρφτερων κοινωνικϊν ςυγκροφςεων και  

ςυμφερόντων.  

     Γενικά κεωρείται ότι θ εκάςτοτε εκπαιδευτικι πολιτικι-μεταρρφκμιςθ είναι 

αποτζλεςμα τθσ διαμεςολαβθτικισ διάςταςθσ του ρόλου του κράτουσ ςτθ ςχζςθ 

εκπαίδευςθσ και κοινωνίασ (Λερωνυμάκθσ 2014). Θ εκπαιδευτικι πολιτικι αφορά τθ 

διαχείριςθ εκπαιδευτικϊν ηθτθμάτων ι προβλθμάτων τα οποία ςχετίηονται με 

κάποιεσ πολφ ςυγκεκριμζνεσ εκφάνςεισ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ι με το 

ςφνολο των βακμίδων, κεςμϊν και εκφάνςεϊν του. Επιχειρεί να προωκιςει είτε τθ 

μετάδοςθ πολιτιςμικϊν αξιϊν και κοινωνικϊν ρόλων είτε τθ μάκθςθ ενόσ 

διευρυμζνου αντιλθπτικοφ πεδίου είτε τθ διαςφάλιςθ των προαπαιτοφμενων, για 

τθν επίτευξθ των προαναφερκζντων, ςυνκθκϊν και υπθρεςιϊν (Ραπαδάκθσ 2003).  

   Οι εκάςτοτε εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ ςυνκζτουν το ςυγκρουςιακό ι μθ 

πεδίο των ομάδων, του κράτουσ, τθσ ιδεολογίασ και τθσ κουλτοφρασ  και ςυντελοφν 

ςτο γεγονόσ τθσ ιςτορικισ διαμόρφωςθσ του ςυςτιματοσ τθσ εκπαίδευςθσ  

(Καηαμίασ 2001). 

    Λόγω των ςυνκθκϊν που διαμορφϊκθκαν και εξελίςςονται ςτα πλαίςια των 

διεργαςιϊν τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ ειςαγωγισ τθσ οικονομίασ τθσ γνϊςθσ, θ 

αρχικι κατάρτιςθ κακίςταται ανίκανθ να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ ενόσ εργαςιακοφ 

περιβάλλοντοσ που αλλάηει με ταχφτατουσ ρυκμοφσ. Οι απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ 

μεταςχθματίηονται ςτθ διάρκεια τθσ εργαςιακισ ηωισ και δεν αρκοφν οι αρχικά 
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αποκτθκείςεσ δεξιότθτεσ. Οπότε κακίςταται αναγκαία μια κατάρτιςθ ςτθ μορφι τθσ 

διαρκοφσ ανάπτυξθσ νζων δεξιοτιτων και τθσ αναβάκμιςθσ των ιδθ υπαρχουςϊν 

(Ραπαδάκθσ  2006). 

      Θ οργανωμζνθ και προγραμματιςμζνθ μορφι τθσ παιδείασ, το εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα, αποτελεί πρωταρχικι μζριμνα κάκε ςφγχρονου κράτουσ. Θ εκπαιδευτικι 

διοίκθςθ και πολιτικι περιλαμβάνει του κανόνεσ εκείνουσ που ρυκμίηουν τθν 

οργάνωςθ και λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ. Ραρά τισ 

αντιρριςεισ ότι θ υπερβολικι οργάνωςθ και διοίκθςθ εμποδίηει τθν ελευκερία και 

τθ δθμιουργικότθτα των ατόμων αυτι κρίνεται και κρίςιμθ και αναγκαία κακϊσ 

κεωρείται ότι ςυμβάλλει κυρίωσ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ειρθνικισ ςυμβίωςθσ των 

ατόμων, των κοινωνικϊν ομάδων αλλά και ολόκλθρων κοινωνιϊν, ιδιαίτερα ςτα 

πλαίςια των κοινωνικϊν ανακατατάξεων του ςφγχρονου κόςμου (Κωτςίκθσ 2003 ). 

   Ράνω ςτο κζμα τθσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ υπάρχουν πολλζσ κεωρίεσ. Καμιά 

από αυτζσ δεν μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ θ απόλυτθ κεωρία που θ εφαρμογι τθσ 

κα οδθγιςει ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων τθσ εκπαίδευςθσ. Θ επιτυχία τθσ 

εφαρμογισ τουσ εξαρτάται από τθν ανκρϊπινθ κζλθςθ εφόςον  αυτζσ δρουν μζςα 

ςε ζνα κοινωνικό πλαίςιο οπότε και είναι άτοπο να αναηθτιςει κανείσ για μια και 

μόνθ κεωρία που κα κακοδθγεί τθν διοικθτικι ςυμπεριφορά (ζππα- Ακαναςοφλα 

2008). 

   Οι περιςςότερεσ κεωρίεσ εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ ζχουν τρία κφρια 

χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με τον Bush (1995): 

   α) Οι κεωρίεσ τείνουν να είναι κανονιςτικζσ ςε ότι αφορά τθ φφςθ των 

εκπαιδευτικϊν κεςμϊν αλλά και τθ ςυμπεριφορά των ατόμων ςτα πλαίςια αυτϊν. 

Οι κεωρθτικοί εκφράηουν περιςςότερο απόψεισ που αφοροφν το πϊσ τα ςχολεία 

και οι εκπαιδευτικοί οργανιςμοί κα ζπρεπε να διευκφνονται και λιγότερο 

περιγραφζσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ ι τθν επεξιγθςθ τθσ οργανωτικισ δομισ του 

ςχολείου ι του οργανιςμοφ. 

   β) Τείνουν επίςθσ να είναι εκλεκτικζσ ι μερολθπτικζσ ςτο ότι δίνουν ζμφαςθ ςε 

οριςμζνεσ πλευρζσ των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων ςε βάροσ άλλων ςτοιχείων. Αν 

υιοκετθκεί ζνα κεωρθτικό μοντζλο τότε παραμελοφνται οι άλλεσ προςεγγίςεισ 

κακϊσ οι εκπαιδευτικοί οργανιςμοί χαρακτθρίηονται από ιδιαίτερθ πολυπλοκότθτα 

και δεν μποροφν να αναλυκοφν μονοδιάςτατα. 

   γ) Συχνά οι κεωρίεσ τθσ εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ βαςίηονται ι 

υποςτθρίηονται από παρατιρθςθ τθσ πρακτικισ εφαρμογισ ςτα εκπαιδευτικά 

ιδρφματα. Ρροχπόκεςθ μιασ επιτυχοφσ εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων κεωρείται θ 

τακτικι παρακολοφκθςθ αλλά και επανεξζταςθ.  
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Μεκοδολογία ζρευνασ 

  Με αφετθρία το προςωπικό ενδιαφζρον για τα νεοειςερχόμενα δεδομζνα τθσ 

ςφγχρονθσ εκπαιδευτικισ κεωρίασ και πρακτικισ και μζςα από τθ μελζτθ ενόσ 

μικροφ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ τθσ ευρείασ βιβλιογραφίασ ςχετικά με 

κζματα ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και διοίκθςθσ, μζςω τθσ ςφνταξθσ τθσ 

παροφςθσ εργαςίασ, επιχειρείται μια μικρι ςκιαγράφθςθ τθσ ςθμερινισ 

κατάςταςθσ ςτα ελλθνικά εκπαιδευτικά δρϊμενα.  

   Στθν αρχικι αναηιτθςθ αρωγόσ τθσ ιταν θ εμπειρία και οι γνϊςεισ που 

αποκομίςτθκαν κατά τθν παρακολοφκθςθ, ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν 

Σπουδϊν του τμιματοσ Ρολιτικισ Επιςτιμθσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, του 

ςχετικοφ με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι μακιματοσ του  αξιόλογου κακθγθτι, 

ερευνθτι και ςυγγραφζα κ. Νίκου Ραπαδάκθ. Το ενδιαφζρον αυτό μάκθμα 

ενίςχυςε το αρχικό προςωπικό ενδιαφζρον και οδιγθςε ςτθν επιλογι του κζματοσ 

αυτοφ για τθ ςυγγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ Ειδίκευςθσ.  Θ 

ολοκλιρωςι τθσ ςτθρίχτθκε ςε ζρευνα πάνω ςτο ςυγγραφικό ζργο  κυρίωσ Ελλινων 

αλλά και ξζνων μελετθτϊν.  
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Κεφάλαιο 1ο 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ - ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΝΕΕ ΕΡΓΑΙΑΚΕ 

ΤΝΘΘΚΕ  

1.1. Διαμόρφωςθ, προχποκζςεισ και εξζλιξθ τθσ ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ 

   Θ Ευρωπαϊκι κοινότθτα ζχει από παλιά αςχολθκεί με κζματα που αφοροφν 

κυρίωσ τθν εφαρμογι μιασ κοινισ πολιτικισ ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, ςτον 

επαγγελματικό προςανατολιςμό, τθ μετάβαςθ των πολιτϊν από το ςχολείο ςτθν 

εργαςία κ.τ.λ. 

   Μετά το Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο οι λαοί ζδωςαν προτεραιότθτα ςτθν 

ανοικοδόμθςθ των οικονομιϊν τουσ και τθν ανάπτυξθ. Θ αλματϊδθσ τεχνολογικι 

ανάπτυξθ θ οποία άλλαξε τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ 

ανκρωπότθτασ ιταν ζργο τθσ εκπαίδευςθσ και ζδωςε αξία ςτον παράγοντα 

«άνκρωπο» για τθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ. 

   Οι ευρωπαϊκζσ κοινότθτεσ αντιλιφκθκαν τθν κεντρικι κζςθ τθσ εκπαίδευςθσ για 

τθν πλιρθ και υγιι ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ. Ραρ’ όλα αυτά θ εκπαιδευτικι τουσ 

πολιτικι περιορίςτθκε ςτθ κζςπιςθ γενικϊν αρχϊν πολιτικισ για τθν επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ ι ςε επιμζρουσ οικονομικά κζματα (Μαρκόπουλοσ 1990). 

   Το ενδιαφζρον για κζματα εκπαίδευςθσ αυξικθκε με τθν ίδρυςθ διεκνϊν 

οργανιςμϊν. Το 1945 ιδρφεται θ UNESCO από τα Θνωμζνα Ζκνθ ςτο Ραρίςι για να 

αςχολθκεί με κζματα παιδείασ, επιςτιμθσ και πολιτιςμοφ. Το 1949 ιδρφεται ςτο 

Στραςβοφργο το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ (COUNCIL OF EUROPE) για τθν προςταςία 

και διαφφλαξθ τθσ αρχισ τθσ ελευκερίασ, τθσ αςφάλειασ, τθσ οικονομίασ και τθσ 

κοινωνικισ προόδου. Το 1961 ιδρφεται ςτο Ραρίςι ο «Οργανιςμόσ για τθν 

Οικονομικι Συνεργαςία και Ανάπτυξθ» (Ο.Ο.Σ.Α.). Στθ ςυνζχεια ιδρφονται διάφορεσ 

εταιρείεσ Συγκριτικισ και Διεκνοφσ Εκπαίδευςθσ όπωσ C.I.E.S. ςτθ Νζα Υόρκθ, 

L.A.C.E. ςτο Λονδίνο και άλλεσ. 

   Άλλοι παράγοντεσ που ζπαιξαν κετικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ κοινϊν κατευκφνςεων 

ιταν θ κοινι ιςτορικι εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων και θ κοινι 

πολιτιςμικι κλθρονομιά. 

   Θ εκπαιδευτικι πολιτικι των ευρωπαϊκϊν κοινοτιτων δεν αςχολικθκε , ωςτόςο, 

εξ’ αρχισ με τα επιμζρουσ κζματα τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ και των εκπαιδευτικϊν 

ςυςτθμάτων των κρατϊν μελϊν.  

   Θ τεχνικι και επαγγελματικι εκπαίδευςθ αποτζλεςε το αρχικό ενδιαφζρον των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθσ 

οικονομίασ αλλά και τθν απαςχόλθςθ όλου του εργατικοφ δυναμικοφ με τθν 
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εφαρμογι υψθλισ τεχνολογίασ. Ζτςι, ζχουμε τθ διάταξθ του άρκρου 56 ΕΚΑΧ για τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ επαγγελματικισ επανεκπαίδευςθσ, του άρκρου 2 ΕΚΑΕ για τθν 

ζρευνα και τθ διάδοςθ των τεχνικϊν γνϊςεων, του άρκρου 41 ΕΟΚ για τθν 

εκπαίδευςθ των αγροτϊν, του άρκρου 118 ΕΟΚ για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ 

και επιμόρφωςθ και του άρκρου 128 ΕΟΚ για τθ κζςπιςθ γενικϊν αρχϊν εφαρμογισ 

κοινισ πολιτικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. 

   Στισ 2 Απριλίου 1963 το Συμβοφλιο Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων κεςμοκζτθςε δζκα 

γενικζσ αρχζσ για τθν εφαρμογι κοινισ πολιτικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςτα 

κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ οι οποίεσ παρατίκενται ςτο τζλοσ αυτισ τθσ 

εργαςίασ και μζςω των οποίων κακίςταται προφανζσ πωσ ςτθν πρϊτθ αυτι 

περίοδο τθσ ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ (1957-1976) δεν ςθμειϊκθκαν 

ςθμαντικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ κακϊσ  αναγνωρίςτθκε, ςε 

πρϊτθ φάςθ, ωσ αρμοδιότθτα του εκνικοφ κράτουσ  (Μαρκόπουλοσ 1990). 

   Ο περιοριςμόσ αυτόσ των αρμοδιοτιτων τθσ ΕΟΚ/Ε.Ε. αρχικά ςτθν επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ ςτθρίχτθκε ςτο ςκεπτικό ότι θ διαφορετικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ 

και κατάρτιςθ ςτα κράτθ-μζλθ ςυνεπάγεται άνιςεσ ευκαιρίεσ για τθν πρόςβαςθ των 

ατόμων ςε επαγγελματικζσ  και κοινωνικζσ κζςεισ ςτθν Ευρϊπθ (Κελπανίδθσ 2008). 

   Ο ςτόχοσ λοιπόν τθσ δθμιουργίασ μιασ κοινισ ευρωπαϊκισ αγοράσ δεν κα 

μποροφςε να επιτευχκεί εάν τα ςυςτιματα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ των 

κρατϊν-μελϊν δεν παρείχαν  ςτουσ αποφοίτουσ τουσ προςόντα ίςθσ εκπαιδευτικισ 

ποιότθτασ για όλουσ. 

   Ωςτόςο, μζςω τθσ ανάγκθσ για εναρμόνιςθ των εκνικϊν ςυςτθμάτων τθσ 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ προκλικθκε μια ςταδιακι επζκταςθ του 

ενδιαφζροντοσ τθσ ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και προσ τθ γενικι 

εκπαίδευςθ. Ζνασ από τουσ βαςικοφσ λόγουσ ιταν οι αναμενόμενεσ μετακινιςεισ 

των ατόμων από τθ μια χϊρα ςτθν άλλθ οι οποίεσ κα απαιτοφςαν το ςυντονιςμό τθσ 

γενικισ εκπαίδευςθσ ϊςτε τα παιδιά των μεταναςτϊν να μποροφν να ςυμμετζχουν 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία τθσ χϊρασ υποδοχισ. 

   Θ γενικι εκπαίδευςθ, όργανο μζχρι τότε τθσ κοινωνικοποίθςθσ των πολιτϊν ςτισ 

εκνικζσ κουλτοφρεσ των κρατϊν, κα ζπρεπε να αποκτιςει νζο προςανατολιςμό, 

αυτόν τθσ παροχισ ίςων ευκαιριϊν για κοινωνικι ενςωμάτωςθ και κινθτικότθτα ςτθ 

νζα ευρωπαϊκι κοινωνικι πραγματικότθτα. 

   Μζςω τθσ νζασ αυτισ πολιτικισ ςτάςθσ για τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν, εκτόσ από 

τθ διδαςκαλία ίδιων αντικειμζνων ςτισ τεχνικζσ και επαγγελματικζσ ςχολζσ, 

αναδφονται θ ανάγκθ διαμόρφωςθσ μιασ νζασ ταυτότθτασ, αυτισ του Ευρωπαίου 

Ρολίτθ και θ ανάγκθ αποδοχισ οριςμζνων βαςικϊν ευρωπαϊκϊν αξιϊν όπωσ θ 

αναγνϊριςθ των άλλων λαϊν. 
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  Θ ευρωπαϊκι εκπαιδευτικι πολιτικι  αςχολικθκε ςτθ ςυνζχεια με κζματα που 

ζχουν γενικότερθ ςθμαςία για τθν εκπαίδευςθ (Μαρκόπουλοσ 1990). 

  Το Φεβρουάριο του 1976 προζκυψε για πρϊτθ φορά ςε κείμενο τθσ Ζνωςθσ θ 

ζννοια τθσ Ευρωπαϊκισ Διάςταςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ. Οι Υπουργοί Ραιδείασ με 

ψιφιςμα ενζκριναν  το πρϊτο πρόγραμμα δράςθσ για τθν εκπαίδευςθ. Θ Επιτροπι 

Ραιδείασ κακιερϊνεται ωσ το βαςικό όργανο ςυντονιςμοφ τθσ ςυνεργαςίασ των 

κρατϊν-μελϊν ςε κζματα που τθν αφοροφν (Ραςιάσ 2006). 

   Το πρϊτο κοινοτικό πρόγραμμα είχε ςαν ςτόχουσ (Τςαοφςθσ 2006): 

 Τθν πολιτιςτικι και επαγγελματικι κατάρτιςθ των υπθκόων των κρατϊν-

μελϊν 

 Τθ βελτίωςθ των ςχζςεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων  

 Τθ ςυλλογι  τεκμθρίωςθσ και ςτατιςτικϊν 

 Τθ ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 Τθν ενίςχυςθ τθσ διδαςκαλίασ των ξζνων γλωςςϊν  

 Τθν ανάπτυξθ τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν 

   Οι άξονεσ αυτοί αποτζλεςαν τθν «βάςθ αναφοράσ» ςτθ λιψθ αποφάςεων μζχρι 

και το 1983 (Σταμζλοσ, Βαςιλόπουλοσ 2004). 

   Σθμαντικζσ εξελίξεισ τθσ περιόδου αυτισ (1976-1983) ιταν θ εξίςωςθ του status 

των φοιτθτϊν που ςποφδαηαν ςε διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ κοινότθτασ και θ 

απόφαςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθν εκπαίδευςθ, 

ενκαρρφνοντασ τθ ςτενότερθ ςυνεργαςία μεταξφ των ιδρυμάτων τθσ ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ.  Οι χϊρεσ-μζλθ κλικθκαν να αναγνωρίηουν τισ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 

με τθ μεγαλφτερθ ευελιξία και γενναιοδωρία. 

   Το 1984 αποφαςίηεται οριςτικά θ αναγνϊριςθ πτυχίων και περιόδων ςπουδϊν ςε 

άλλεσ χϊρεσ με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ διεφρυνςθσ των ςπουδϊν  και με τθ 

δυνατότθτα οικονομικισ ενίςχυςθσ των φοιτθτϊν από ζνα υπερ-εκνικό ταμείο. 

   Το 1985 το Δικαςτιριο Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων εντάςςει τθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ ςτθν «επαγγελματικι εκπαίδευςθ». Αναγνωρίηεται ςτθν ουςία ο ρόλοσ 

τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ωσ φορζασ για τθν ανάλθψθ επαγγελματικϊν ρόλων 

ανεξαρτιτωσ του ότι περιζχει και ςτοιχεία γενικισ εκπαίδευςθσ. Μετά τθν 

αναγνϊριςθ αυτι, θ ευρωπαϊκι εκπαιδευτικι πολιτικι κζτει κάποιουσ 

περιοριςμοφσ ςτισ αρμοδιότθτεσ των εκνικϊν κρατϊν ςε ςχζςθ με τθν ανϊτατθ 

εκπαίδευςθ. 

   Θ Ενιαία Ευρωπαϊκι Ρράξθ κακόριςε ςτθ ςυνζχεια (1986) ωσ αντικείμενο «μια 

Ευρϊπθ χωρίσ ςφνορα» και ζδωςε μεγαλφτερεσ δικαιοδοςίεσ ςτα κοινοτικά όργανα 

ςε κζματα περιβάλλοντοσ, ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Θ εκπαίδευςθ εξακολουκοφςε 
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να βρίςκεται ςε μια «γκρίηα ηϊνθ» μεταξφ εκνικισ και κοινοτικισ αρμοδιότθτασ 

(Σταμζλοσ, Βαςιλόπουλοσ 2004). 

   Με τθν ανακοίνωςθ τθσ υιοκζτθςθσ των πρϊτων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  

άρχιςε να διαφαίνεται μια περιςςότερο υπερ-εκνικι διάςταςθ. Το πρόγραμμα 

Erasmus, για παράδειγμα, ζδωςε τθ δυνατότθτα για κινθτικότθτα των 

εκπαιδευτικϊν και των εκπαιδευομζνων και για αναγνϊριςθ ςπουδϊν 

περιοριςμζνθσ διάρκειασ ςε άλλθ χϊρα ςτο πλαίςιο τθσ ΕΟΚ.  

   Στο διάςτθμα 1986-1992 και με διάφορα κοινοτικά προγράμματα δράςθσ εντόσ 

των εκνικϊν ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ θ Επιτροπι επιχειρεί τθν ενδυνάμωςθ των 

ςχζςεων τθσ παιδείασ με τθν οικονομία ςε εκνικό επίπεδο αρχικά κι ζπειτα τθν 

αποτελεςματικότερθ ςυμβολι των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςτθν ολοκλιρωςθ 

τθσ ενιαίασ αγορά και ςυνοχισ τθσ Κοινότθτασ (Ραςιάσ 2006). 

   Θ επαγγελματικι κατάρτιςθ δεν αποτζλεςε το αποκλειςτικό ενδιαφζρον τθσ 

Ζνωςθσ κάτι το οποίο είναι εμφανζσ ςτα ςθμεία του ψθφίςματοσ των Υπουργϊν 

Ραιδείασ ςτισ 24 Μαϊου 1988 ςχετικά με τθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ 

ςτθν εκπαίδευςθ (Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 175/5.6.7.1988). Θ 

βαςικι κζςθ τθσ ζκκεςθσ τθσ Συνόδου των Υπουργϊν Ραιδείασ ιταν θ ανάγκθ για 

μια ευρωπαϊκι κοινωνία οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιςτικά 

ολοκλθρωμζνθ, ακυρϊνοντασ δυναμικά τθν αντίλθψθ ςφμφωνα με τθν οποία θ 

Ζνωςθ οφείλει να ζχει αποκλειςτικά οικονομικό χαρακτιρα.  

Στο ψιφιςμα υπογραμμίηονται τα εξισ: 

 Να ενιςχυκεί ςτουσ νζουσ θ αίςκθςθ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ και να 

τουσ γίνει ςαφισ θ αξία του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ. 

 Να δοκοφν ςτουσ νζουσ ευκαιρίεσ να προετοιμαςτοφν για τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ κοινότθτασ.  

 Να ςυνειδθτοποιιςουν οι νζοι τα πλεονεκτιματα που αντιπροςωπεφει θ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 Να διευρυνκοφν οι ιςτορικζσ, πολιτιςτικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ 

γνϊςεισ των νζων για τθν Κοινότθτα. 

    

Μεταξφ των δράςεων που υλοποιικθκαν αυτι τθν περίοδο και ςυνζβαλαν 

ουςιαςτικά ςτθ ςταδιακι διαμόρφωςθ του ευρωπαϊκοφ χϊρου εκπαίδευςθσ, 

ξεχωρίηουν οι εξισ (Σταμζλοσ, Βαςιλόπουλοσ 2004: 56-57): 

 

 «φμβαςθ για τθ δθμιουργία του Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτθμιακοφ Ινςτιτοφτου 

τθσ Φλωρεντίασ. Σο Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο εξειδικεφεται ςε κζματα 

ζρευνασ ςε τζςςερα τμιματα: ιςτορία και πολιτιςμόσ, οικονομικζσ 

επιςτιμεσ, νομικζσ επιςτιμεσ, πολιτικζσ και κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Σο 
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Ινςτιτοφτο αναπτφςςει διεπιςτθμονικά ερευνθτικά προγράμματα ςχετικά με 

τα κζματα που αντιμετωπίηει θ ευρωπαϊκι κοινωνία και ςυνδζονται με τθν 

ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ. 

 Τιοκζτθςθ του προγράμματοσ Erasmus – βάςθ των άρκρων 128 και 235 τθσ 

ςυνκικθσ τθσ Ρϊμθσ – για τθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ και τθν 

κινθτικότθτα ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και τθ βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ 

όςον αφορά τθν ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ ςπουδϊν και διπλωμάτων ςε 

ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. 

 Τιοκζτθςθ του προγράμματοσ COMMET για τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ πανεπιςτθμίων και βιομθχανίασ. 

 Τιοκζτθςθ του προγράμματοσ PETRA για τθν υποςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ νζων και τθν προετοιμαςία αυτϊν για τθν επαγγελματικι και 

ενιλικθ ηωι. 

 Τιοκζτθςθ του προγράμματοσ LINGUA για τθ γλωςςομάκεια και για τθ 

βελτίωςθ των γνϊςεων ςτισ γλϊςςεσ τθσ Ζνωςθσ. 

 Τιοκζτθςθ του προγράμματοσ EUROTECNET για τθν προϊκθςθ των 

καινοτομιϊν ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, προκειμζνου να 

λθφκοφν υπόψθ οι τρζχουςεσ και μελλοντικζσ τεχνολογικζσ μεταβολζσ και οι 

επιπτϊςεισ τουσ ςτθν απαςχόλθςθ, τθν εργαςία και τα αναγκαία τυπικά 

προςόντα και ικανότθτεσ. 

 Κυκλοφορία τθσ οδθγίασ 89/48 για τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των 

διπλωμάτων. Σο κείμενο αυτό ςθματοδοτεί μια νζα εξζλιξθ διότι προςπακεί 

να κακιερϊςει ζνα μθχανιςμό αναγνϊριςθσ διπλωμάτων ςε κοινοτικό 

επίπεδο χωρίσ ωςτόςο να κζτει ςε δυςκολία τα εκνικά ςυςτιματα 

εκπαίδευςθσ.  

 Θεςμοκζτθςθ του Δικτφου Eurydice. Σο Δίκτυο ςυςτικθκε από τθν 

Ευρωπαϊκι Κοινότθτα το 1980 και αποτελείται από τθν Ευρωπαϊκι Τπθρεςία 

που δθμιοφργθςε θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ Βρυξζλλεσ και τισ Εκνικζσ 

υπθρεςίεσ που δθμιουργικθκαν από τα αντίςτοιχα Τπουργεία Παιδείασ 

όλων των κρατϊν που ςυμμετείχαν ςτο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα ωκράτθσ. Κεντρικόσ ςκοπόσ του Δικτφου είναι θ ςυγκζντρωςθ, 

θ παρακολοφκθςθ, θ επεξεργαςία και θ παροχι αξιόπιςτθσ και ςυγκρίςιμθσ 

πλθροφόρθςθσ που αφορά τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα και τισ πολιτικζσ που 

τα διζπουν ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ». 

  Κατά τθ δθμιουργία του Eurydice οι ςτόχοι που τζκθκαν ιταν θ ενίςχυςθ των 

δεςμϊν των χωρϊν-μελϊν μζςω τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, θ ςυνεργαςία 

μεταξφ των ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και αυτϊν με τθν αγορά 

εργαςίασ. Επίςθσ οι ανταλλαγζσ νζων, οι ανταλλαγζσ ςε κζματα επικαιρότθτασ και θ 

προϊκθςθ κοινϊν προγραμμάτων ςπουδϊν. 
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1.2. Θεμελίωςθ τθσ ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ (περίοδοσ: 1992-2000) 

   Θ περίοδοσ από το 1992 και μετά χαρακτθρίηεται ωσ θ τρίτθ φάςθ διαμόρφωςθσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Εκπαιδευτικισ πολιτικισ και ωσ θ περίοδοσ ουςιαςτικισ 

κεςμοκζτθςισ  αλλά και επζκταςισ τθσ. 

   Τθν περίοδο αυτι ραγδαίεσ ιταν οι εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ αλλά και 

τθσ μετάβαςθσ ςτθν «Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ». Κακϊσ θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ  

επθρζαςε τισ απόψεισ για τθν καταλλθλότθτα των εκπαιδευτικϊν προςόντων των 

εργαηομζνων δθμιουργικθκε θ ανάγκθ για «(επαν)εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του 

εργατικοφ δυναμικοφ» (Σταμζλοσ, Βαςιλόπουλοσ 2004 : Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ, 

2001 β: Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2000 β: Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, 1996).  

   Θ μετάβαςθ εξάλλου ςτθν «Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ» ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ 

τθσ τεχνολογίασ ςυνετζλεςε ςθμαντικά ςτθν παγκοςμιοποίθςθ τθσ οικονομίασ και 

ςτθν αλλαγι των ςυνκθκϊν εργαςίασ, με αποτζλεςμα τθν ανακεϊρθςθ διαφόρων 

πολιτικϊν επιλογϊν. 

   Άλλοι παράγοντεσ όπωσ οι μεταναςτευτικζσ πιζςεισ, ο μεγάλοσ αρικμόσ των 

ειςερχομζνων ςτθ ςφνταξθ, θ αφξθςθ τθσ μζςθσ θλικίασ του εργατικοφ δυναμικοφ, 

θ παραμονι μεγάλων μερίδων του πλθκυςμοφ ζξω από τθν παραγωγικι διαδικαςία 

ςε ςυνδυαςμό με τθ χαμθλι κζςθ τθσ Ευρϊπθσ ςτο διεκνι ανταγωνιςμό επιτείνουν 

τθν ανάγκθ για καλφτερθ εκπαίδευςθ ι (επαν)εκπαίδευςθ του εργατικοφ 

δυναμικοφ των περιςςοτζρων χωρϊν-μελϊν. 

   Ζτςι, θ Ευρωπαϊκι Εκπαιδευτικι Ρολιτικι και μετά τθν ευρωπαϊκι πλζον 

ενοποίθςθ ενζτεινε τισ δραςτθριότθτζσ τθσ όςον αφορά τθ δθμιουργία μιασ 

ανταγωνιςτικισ αγοράσ εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν υπθρεςιϊν ςτα πρότυπα 

τθσ διά βίου παροχισ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν. Ο ευρωπαϊκόσ εκπαιδευτικόσ και 

ερευνθτικόσ χϊροσ που κα διαμορφωνόταν  μετά τθ Συνκικθ του Μάαςτριχτ 

επιχειρικθκε να είναι ανάλογοσ με τον οικονομικό χϊρο. Κυρίαρχεσ επιδιϊξεισ ιταν 

θ αμοιβαία αναγνϊριςθ τίτλων ςπουδϊν, θ διαφάνεια προςόντων και δεξιοτιτων, θ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και θ επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ και ζξω από τα όρια τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

   Θ Συνκικθ του Μάαςτριχ μζςω των άρκρων (126,127) που αφοροφν τθν 

Εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ ςιμανε τθ κεςμοκζτθςθ και τθν επιςθμοποίθςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ. Θ ςχζςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθν 

εκπαίδευςθ γίνεται επίςθμθ και κεςμοκετείται θ δυνατότθτα παρζμβαςισ τθσ ςτο 

κζμα τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ των χωρϊν (Τςαοφςθσ 1996).   Επιπλζον 

αποφαςίηεται  θ ίδρυςθ μιασ νζασ Γενικισ Διεφκυνςθσ ςτθν Επιτροπι με  ευκφνθ 

για τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ. 



19 
 

  Τα κείμενα πολιτικισ και κυρίωσ οι χρθματοδοτιςεισ που προβλζπονταν από τθ 

Συνκικθ του Μάαςτριχ επικεντρϊνονται ςτθν προϊκθςθ τθσ κινθτικότθτασ 

(φοιτθτικισ και μακθτικισ) και τθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων 

μεταξφ τουσ. Στθ ςφνδεςθ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων με τθν αγορά εργαςίασ και τθ 

διαμόρφωςθ δομϊν ζνταξθσ και επανζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Επίςθσ ςτθ 

διαφάνεια, ςυμβατότθτα και ςυγκριςιμότθτα των ευρωπαϊκϊν εκπαιδευτικϊν 

ςυςτθμάτων (Σταμζλοσ, Βαςιλόπουλοσ 2004). 

   Πςον αφορά τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ τονίηεται (άρκρο 127) 

θ πρόκεςθ τθσ Κοινότθτασ για τθ διευκόλυνςθ τθσ προςαρμογισ του εργατικοφ 

δυναμικοφ ςτισ εκάςτοτε αλλαγζσ τθσ βιομθχανίασ, τθ βελτίωςθ τθσ 

επαγγελματικισ και τθσ ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, τθσ 

διευκόλυνςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ διάφορεσ μορφζσ και είδθ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ και τθν ενκάρρυνςθ τθσ κινθτικότθτασ των φοιτθτϊν και του διδακτικοφ 

προςωπικοφ.  

   Επιπλζον, ιδρφεται Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τθν προϊκθςθ ςτθν 

Κοινότθτα των δυνατοτιτων απαςχόλθςθσ και τθσ γεωγραφικισ και επαγγελματικισ 

κινθτικότθτασ των εργαηομζνων. Άλλοσ ςτόχοσ του Ταμείου είναι θ διευκόλυνςθ τθσ 

προςαρμογισ ςτισ αλλαγζσ των ςυςτθμάτων παραγωγισ μζςω τθσ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ και του επαγγελματικοφ αναπροςανατολιςμοφ. 

     Στθ δεκαετία που ακολοφκθςε ειςάγεται το «ευρωπαϊκό ςφςτθμα μεταφοράσ 

διδακτικϊν μονάδων» για τθ δθμιουργία πιζςεων ωσ προσ τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

ιςοτιμίασ ςπουδϊν και τθ διαςφάλιςθ τθσ ίδιασ ποιότθτασ ςπουδϊν ςε όλα τα 

τριτοβάκμια ιδρφματα των χωρϊν-μελϊν. 

   Επίςθσ, τονίηεται ιδιαίτερα θ ευρωπαϊκι διάςταςθ ςτθν εκπαίδευςθ και 

ειςάγονται οι Ευρωπαϊκζσ Σπουδζσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Θ βαςικι και θ 

εφαρμοςμζνθ ζρευνα για τθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ και εφαρμογϊν και θ 

ανάπτυξθ νζων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, θ νανοτεχνολογία και θ αεροναυπθγικι 

ζτυχαν ιδιαίτερθσ χρθματοδότθςθσ. Σαν επακόλουκο τονίηεται ιδιαίτερα θ ανάγκθ 

για κατάρτιςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και θ αποτελεςματικι χριςθ τουσ ςτθ 

διδαςκαλία και μάκθςθ και για αναδιοργάνωςθ τθσ διά βίου εκπαίδευςθσ ςτισ 

χϊρεσ-μζλθ. 

   Θ Λευκι Βίβλοσ που δθμοςιεφτθκε από τθν Επιτροπι το 1995 με τίτλο 

«Διδαςκαλία και Μάκθςθ. Ρροσ τθν Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ» ςθματοδοτεί μια νζα 

αφετθρία για τθ διαμόρφωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ. «Είναι θ 

πρϊτθ ςυγκροτθμζνθ απόπειρα τθσ Κοινότθτασ για τθν ζνταξθ τθσ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ ςτο κζντρο τθσ ςτρατθγικισ τθσ για τθν επιδίωξθ τθσ οικονομικισ και 

κοινωνικισ ςυνοχισ τθσ Κοινότθτασ» (Ραςιάσ 2006: ςελ 429). 
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   Ο ουςιαςτικόσ ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ όπωσ τθσ αποδίδεται 

ςτο κείμενο αυτό είναι θ προςωπικι ανάπτυξθ και θ επιτυχισ ενςωμάτωςθ των 

Ευρωπαίων ςτθν κοινωνία, μζςα από το μοίραςμα των κοινϊν αξιϊν, τθσ 

μεταβίβαςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τθσ διδαςκαλίασ του αιςκιματοσ τθσ 

αυτοδυναμίασ. Οι προκλιςεισ με τισ οποίεσ βρίςκεται αντιμζτωπθ θ Ευρϊπθ, ςε 

κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, είναι θ κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, θ διεκνοποίθςθ και 

θ επιςτθμονικι και τεχνολογικι ανάπτυξθ. Θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ κα πρζπει 

να καλφψουν το κενό τθσ γνϊςθσ που δθμιουργείται ϊςτε να αποφευχκεί ο 

κίνδυνοσ τθσ κοινωνικισ διάκριςθσ ςε αυτοφσ που γνωρίηουν ι όχι. Θ  προςαρμογι 

ςτισ νζεσ διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ απαιτεί πολιτικζσ 

επανακατάρτιςθσ. 

   Είναι ςθμαντικό το γεγονόσ ότι ςτο κείμενο τθσ Λευκισ Βίβλου του 1995 

ςυμπεριλαμβάνονται ςυγκεκριμζνεσ κατευκφνςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

προκλιςεων. Τα απαιτοφμενα προςόντα όπωσ περιγράφονται περιλαμβάνουν 

βαςικι γνϊςθ με ζμφαςθ ςτο νθπιαγωγείο και εμβάκυνςθ δφο τουλάχιςτον ξζνων 

γλωςςϊν, τεχνικι γνϊςθ με ζμφαςθ ςτον αλφαβθτιςμό ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ με ζμφαςθ ςτισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ ςε εργαςιακό 

περιβάλλον. Θ δθμιουργία ενόσ δικτφου απονομισ πιςτοποίθςθσ ςε ανκρϊπουσ 

κάκε θλικίασ για τισ γνϊςεισ τουσ, θ δυνατότθτα αφξθςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, θ κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ςε νζεσ παιδαγωγικζσ και 

διδακτικζσ μεκόδουσ, θ ςφνδεςθ εκπαίδευςθσ και επιχειριςεων, θ παροχι 

πιςτοποίθςθσ διπλωμάτων, θ αναηιτθςθ νζων πθγϊν χρθματοδότθςθσ, οι νζεσ 

εξελίξεισ και θ ανάγκθ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων με ζμφαςθ ςτθ 

ςυμμετοχι όλων είναι ςυνοπτικά οι μελλοντικζσ κατευκφνςεισ-προτάςεισ τισ 

Επιτροπισ (Χατηθςτεφανίδου 2002).  

   Με τθ διακιρυξθ τθσ Σορβόννθσ το 1998 αρχίηει θ «διαδικαςία τθσ  Μπολόνια» με 

απϊτερο ςκοπό τθσ επίτευξθ τθσ ςυγκριςιμότθτασ και τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ 

των πανεπιςτθμιακϊν πτυχίων για τθν ανεμπόδιςτθ κινθτικότθτα του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Οι βαςικοί ςτόχοι τθσ διακιρυξθσ τθσ 

Μπολόνια είναι (Κελπανίδθσ 2008): 

1. Ειςαγωγι ενόσ ςυςτιματοσ αναγνωρίςιμων και ςυγκρίςιμων πτυχίων.  

2. Κεςμοκζτθςθ μιασ ενιαίασ δομισ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με δφο 

κφκλουσ ςπουδϊν (Bachelor, Master). 

3. Ειςαγωγι ενόσ ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ μεταφοράσ διδακτικϊν μονάδων 

(ECTS). 

4. Κατάργθςθ των εμποδίων τθσ κινθτικότθτασ φοιτθτϊν και ερευνθτικοφ 

προςωπικοφ. 

5. Ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ. 

6. Ενδυνάμωςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.  
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  Για τθν προϊκθςθ των αλλαγϊν, για ζλεγχο και ενδεχόμενεσ ανακεωριςεισ 

απαιτείται θ ςφμπραξθ των πανεπιςτθμίων, των φοιτθτϊν και άλλων ςυλλογικϊν 

φορζων. Ζτςι κεςμοκετικθκε θ πραγματοποίθςθ ςυναντιςεων κορυφισ κάκε δφο 

χρόνια και ιδρφκθκαν: θ Ομοςπονδία των Ευρωπαϊκϊν Ρανεπιςτθμίων (European 

University Association), οι Εκνικζσ Ενϊςεισ των Φοιτθτϊν ςτθν Ευρϊπθ (National 

Unions of Students in Europe) και θ Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία των Λδρυμάτων τθσ 

Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (European Association of Institutions in Higher 

Education). 

   Κλείνοντασ τθν αναφορά μασ ςτθν κρίςιμθ για τθν πορεία τθσ Ευρωπαϊκισ 

Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ δεκαετία 1990-2000 κα πρζπει να αναφερκεί το 

ςθμαντικό ηιτθμα των Λευκϊν και Ρράςινων Βίβλων τθσ Επιτροπισ όπου γίνονται 

ςαφείσ οι προκζςεισ και τα προγράμματα τθσ Ευρϊπθσ για τθν κακοδιγθςθ των 

Εκπαιδευτικϊν Συςτθμάτων των κρατϊν μελϊν ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ. 

Αναλυτικότερθ παρουςίαςθ των Βίβλων αυτϊν επιχειρείται ςτθ ςυνζχεια. 

    

 1.2.1 Λευκζσ και Πράςινεσ Βίβλοι για τθν Εκπαίδευςθ (1990-2000) 

   Θ δεκαετία 1990-2000 που αναπτφχκθκε πιο πάνω ςθματοδοτείται από τθ 

δθμοςίευςθ διαφόρων Λευκϊν και Ρράςινων Βιβλίων, όπου αναφζρονται οι  

εξαγγελίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  

   Ξεκινϊντασ τθν περίοδο αυτι, το 1993 θ Επιτροπι μζςα από τθν Ρράςινθ Βίβλο 

για τθν Ευρωπαϊκι Διάςταςθ τθσ Εκπαίδευςθσ κζτει τισ «βάςεισ για ζναν 

προβλθματιςμό ςχετικά με τισ πικανζσ κατευκφνςεισ τθσ κοινοτικισ πολιτικισ ςτον 

τομζα τθσ εκπαίδευςθσ» (Χατηθςτεφανίδου 2002: ςελ 39).  

Με αναφορά ςτα άρκρα 126 και 127 τθσ Συνκικθσ του Μάαςτριχ, θ Επιτροπι 

εκκινεί τθ δράςθ τθσ ςε κζματα εκπαίδευςθσ και καλεί όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ να ςυγκεντρϊςουν  τισ απόψεισ τουσ. 

   Θ επιτροπι επικεντρϊνει το ενδιαφζρον τθσ ςτθν κατάκεςθ γενικότερων 

προβλθματιςμϊν και προτείνει ςτρατθγικζσ που αφοροφν τθν κινθτικότθτα των 

νζων, τθν επιμόρφωςθ και εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν, τθ γλωςςικι 

διδαςκαλία, τθ εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθ, τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ 

διδαςκαλία, τθν πλθροφόρθςθ πάνω ςε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ςυςτιματα και, 

μζςω του εμπλουτιςμοφ τθσ βάςθσ δεδομζνων Ευρυδίκθ, τθν καταγραφι τθσ 

πορείασ τουσ. 

   Ουςιαςτικά δεν γίνεται ςαφισ αναφορά ςε καίρια κζματα εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ. Θ αναφορά αυτι γίνεται περιςςότερο αιςκθτι ςε ζνα οικονομικό 

κείμενο, τθ Λευκι Βίβλο του 1993 για τθν ανάπτυξθ, τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν 
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απαςχόλθςθ (Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways 

Forward into the 21st Century-White Paper). 

    Με τθ δθμοςίευςθ τθσ  Λευκισ Βίβλου ανακινικθκε «το ηιτθμα τθσ 

ορκολογικότθτασ των πολιτικϊν απαςχόλθςθσ, επιτρζποντασ τθν είςοδο του 

διαλόγου για τθν απαςχόλθςθ ςτθν Ευρϊπθ ςε μια νζα, πιο ςυςτθματικι φάςθ, 

μακριά από τα αυτονόθτα τθσ μονεταριςτικισ κεωρίασ περί ςχζςθσ αιτίασ-αιτιατοφ 

μεταξφ πλθκωριςμοφ και ανεργίασ» (Ραπαδάκθσ 2005: ςελ.18). 

   Στθ Βίβλο αυτι γίνεται λόγοσ για τθν ανάγκθ προςαρμογισ των εκπαιδευτικϊν 

ςυςτθμάτων κατάρτιςθσ περιςςότερο από ό, τι τθσ εκπαίδευςθσ λόγω των κεμάτων 

τθσ «απαςχολθςιμότθτασ» και τθσ «ανταγωνιςτικότθτασ». Τα προβλιματα που 

αναπτφςςονται αναφορικά με τον ανταγωνιςτικό ρόλο τθσ ΕΕ προσ τθ διεκνι 

κοινότθτα είναι θ πρόωρθ εγκατάλειψθ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, θ 

μικρότερθ πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και θ απαίτθςθ για 

περιςςότερο καταρτιςμζνουσ νζουσ από τον κόςμο τθσ εργαςίασ. Υιοκετείται μια 

ανταγωνιςτικι ςτάςθ απζναντι ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα των ΘΡΑ και τθσ 

Λαπωνίασ και ειςζρχεται ςτο προςκινιο ζνασ νζοσ «παίχτθσ», ωσ παροχζασ και 

καταναλωτισ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, ο κόςμοσ των επιχειριςεων και τθσ εργαςίασ 

(Χατηθςτεφανίδου 2002). 

   Ωσ λφςεισ ςτα προβλιματα που αναφζρκθκαν πιο πάνω προτείνεται θ απόκτθςθ 

βαςικϊν δεξιοτιτων (π.χ. μάκθςθ πϊσ να μακαίνουμε), θ κατάρτιςθ ςτθ διάρκεια 

τθσ εργαςίασ, θ προςαρμογι των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων για περιςςότερθ 

ςυνεργαςία των πανεπιςτθμίων με τισ επιχειριςεισ, θ διά βίου εκπαίδευςθ με 

ανάμειξθ των πανεπιςτθμίων και θ απόκτθςθ κατϊτερων τεχνικϊν δεξιοτιτων με  

ενιςχυμζνο τον ρόλο των επιχειριςεων. Ρροτείνεται πιο ςυγκεκριμζνα θ υιοκζτθςθ 

πιςτοποιθτικϊν κατάρτιςθσ με ςκοπό τθ ςφγκλιςθ των ςυςτθμάτων κατάρτιςθσ ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Θ διοργάνωςθ των προγραμμάτων για τθν κινθτικότθτα 

ςπουδαςτϊν και εργαηομζνων αναλαμβάνεται από τθν Κοινότθτα όπωσ και θ 

δθμιουργία κοινϊν βάςεων δεδομζνων για τουσ καταρτιηόμενουσ και ςυςτθμάτων 

για κατάρτιςθ από απόςταςθ. Υιοκετοφνται επίςθσ δεξιότθτεσ που αφοροφν τισ ΤΡΕ 

και τα πολυμζςα. 

   Στθν Ρράςινθ Βίβλο για τθν Καινοτομία (Green Paper on Innovation-1995) θ 

Επιτροπι επικεντρϊνει το ενδιαφζρον τθσ ςτο ηιτθμα τθσ καινοτομίασ και τισ 

εφαρμογζσ τθσ ςε επιχειριςεισ. Αναγνωρίηεται θ μειονεκτικι κζςθ τθσ Ευρϊπθσ 

ςτον τομζα αυτό και ιδιαίτερα ςτθ μετατροπι τθσ τεχνολογικισ ζρευνασ ςε 

καινοτομίεσ και ανταγωνιςτικά προϊόντα ςυγκριτικά πάντα με τισ ΘΡΑ και τθν 

Λαπωνία. 

   Θ καινοτομία όπωσ διαπιςτϊνεται δεν είναι μια απλι οικονομικι ι τεχνολογικι 

διαδικαςία αλλά ςυναντάται με τθν ιςτορία, τθν εκπαίδευςθ και τθν κουλτοφρα. Το 



23 
 

ςπουδαιότερο ςθμείο επαφισ τθσ καινοτομίασ με τθν εκπαίδευςθ είναι το γεγονόσ 

ότι θ καινοτομία επιταχφνει τθν απαξίωςθ των γνϊςεων, οπότε προκφπτει θ ανάγκθ 

για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Εξάλλου θ εκπαίδευςθ και θ 

κατάρτιςθ δφςκολα προςαρμόηονται ςτθν ταχφτατα μεταβαλλόμενθ κοινωνικι 

πραγματικότθτα. Ωσ αιτίεσ αυτισ τθσ δυςκολίασ αναφζρονται θ προςκόλλθςθ 

πολλϊν εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςτθν ακαδθμαϊκι γνϊςθ ι τθν υψθλοφ 

επιπζδου εξειδίκευςθ. Οι τεχνικζσ ικανότθτεσ ςυνικωσ υποβακμίηονται ςε ςχζςθ με 

τισ ακαδθμαϊκζσ. Θ διείςδυςθ και εφαρμογι νζων εκπαιδευτικϊν μεκόδων ςτθ 

διδαςκαλία είναι ςχετικά περιοριςμζνθ, όπωσ και θ εξζλιξθ και εφαρμογι τθσ διά  

βίου μάκθςθσ.  Στθν Ευρϊπθ παρατθρείται επίςθσ μια δυςκολία ςτθ διακίνθςθ 

ανκρϊπων και τεχνογνωςίασ. 

  Θ Ρράςινθ Βίβλοσ για τθν Καινοτομία κεωρείται ωσ ζνα πιο εξειδικευμζνο κείμενο 

από τθν προθγθκείςα ςε ςχζςθ με τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν 

απαςχολθςιμότθτα.  Αποτελεί αντιπροςωπευτικό κείμενο ωσ προσ τθν παρουςίαςθ 

τθσ ιδιαίτερθσ οπτικισ με τθν οποία θ Επιτροπι αντιλαμβάνεται τθ κζςθ τθσ 

Ευρϊπθσ μζςα ςτο παγκόςμιο γίγνεςκαι (Χατηθςτεφανίδου 2002). 

  Το επόμενο κείμενο, θ Λευκι Βίβλοσ για τθν Εκπαίδευςθ και τθν Κατάρτιςθ-

Διδαςκαλία και Μάκθςθ-Ρροσ τθν Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ (White Parer on Education 

and Training-Teaching and Learning-Towards the Learning Society-1995), αποτελεί 

μια πιο ρεαλιςτικι προςζγγιςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ. Αυτζσ 

παρουςιάηονται ςαν «οχιματα» για τθν πορεία τθσ επίλυςθσ του προβλιματοσ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων. Ωσ ουςιαςτικόσ, βζβαια, ςτόχοσ τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ υπιρξε ανζκακεν θ προςωπικι ανάπτυξθ και θ 

επιτυχισ ενςωμάτωςθ των Ευρωπαίων ςτθν κοινωνία, όπωσ αναφζρεται ςτθ Βίβλο 

αυτι, μζςα από μια διαδικαςία που ςτθρίηεται ςτο μοίραςμα των κοινϊν αξιϊν, ςτθ 

μεταβίβαςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ςτθ διδαςκαλία του αιςκιματοσ τθσ 

αυτοδυναμίασ. Θ κεϊρθςι τουσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν απαςχόλθςθ δεν τισ 

υποβιβάηει ςτθν απλι απόκτθςθ προςόντων. 

   Υπό τθν επίδραςθ των προκλιςεων με τισ οποίεσ ζρχεται αντιμζτωπθ θ Ευρϊπθ      

(κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, διεκνοποίθςθ, επιςτθμονικι και τεχνολογικι 

ανάπτυξθ), ςφμφωνα με τθν Επιτροπι ελλοχεφει ο κίνδυνοσ τθσ κοινωνικισ 

διάκριςθσ ςε γνωρίηοντεσ και μθ γνωρίηοντεσ. Το κενό γνϊςθσ που δθμιουργείται 

κα το καλφψουν  θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ,  αφοφ υιοκετθκοφν οι απαραίτθτεσ 

πολιτικζσ επανακατάρτιςθσ, για τθν προςαρμογι των εργαηομζνων ςτισ νζεσ 

ςυνκικεσ. 

   Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι ςφγχρονεσ αυτζσ προκλιςεισ, μζςω τθσ 

Λευκισ αυτισ Βίβλου, θ Επιτροπι προτείνει ςυγκεκριμζνεσ κατευκφνςεισ που 

αφοροφν τα προαπαιτοφμενα προςόντα (βαςικι, τεχνικι γνϊςθ αλλά και 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ) και ςτθν δυνατότθτα ενόσ ατόμου για απαςχόλθςθ μζςω τθσ 
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δθμιουργίασ ενόσ δικτφου απονομισ πιςτοποίθςθσ ςε άτομα από όλεσ τισ θλικίεσ 

για τισ γνϊςεισ που κατζχουν. 

   Θ Commission «ςτρζφει το ενδιαφζρον των κοινοτικϊν πολιτικϊν ςτισ διαδικαςίεσ 

πρόςκτθςθσ των κατάλλθλων δεξιοτιτων …. και εςτιάηει ςτον λειτουργικό 

ςυνδυαςμό των δεξιοτιτων που ζχουν κατακτθκεί από το άτομο μζςω των 

παραδοςιακϊν οδϊν των ιδρυμάτων με αυτζσ που αποκτικθκαν μζςω τθσ 

προςωπικισ προςπάκειασ» (Ραπαδάκθσ 2006: ςελ 64). 

    Επίςθσ γίνεται αναφορά ςτθν ανάγκθ για ςυνειδθτοποίθςθ του τζλουσ των 

αντεγκλιςεων ςε ηθτιματα εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ, ςφνδεςθσ εκπαίδευςθσ και 

επιχειριςεων, ίςων ευκαιριϊν για μάκθςθ, κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν και 

ςφνδεςθσ με ινςτιτοφτα ςε πανευρωπαϊκι κλίμακα. 

   Χρειάηεται μεγαλφτερθ ευελιξία ςτα ηθτιματα που αφοροφν τθν πρόςβαςθ ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, τθν προςαρμογι τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ ςφγχρονεσ 

ανάγκεσ, υιοκζτθςθ νζων παιδαγωγικϊν και διδακτικϊν μεκόδων κ.ά. Τα εκνικά 

κράτθ κα πρζπει να αυξιςουν τισ δραςτθριότθτζσ για καλφτερθ ποιότθτα ςτισ 

εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρουν, για παροχι πιςτοποίθςθσ διπλωμάτων, 

για αναηιτθςθ νζων πθγϊν χρθματοδότθςθσ. Τονίηεται θ ανάγκθ να δοκεί 

βαρφτθτα ςτθν αυτονομία και αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων με 

ςυμμετοχι όλων και με ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτισ ομάδεσ που βρίςκονται ςε 

μειονεκτικι κζςθ. 

   Το Συμβοφλιο των Υπουργϊν Ραιδείασ όπου υποβλικθκε θ Λευκι αυτι Βίβλοσ 

δθμοςίευςε τα ςυμπεράςματά του τον Μάιο του 1996. Εκεί αποτυπϊκθκαν 

αντιρριςεισ ςχετικά με τθν επικζντρωςθ του κειμζνου κυρίωσ ςτθν οικονομικι 

πλευρά τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. Ρροτείνεται να δοκεί θ πρζπουςα αξία 

και ςτισ πολιτιςτικζσ και μορφωτικζσ πλευρζσ χωρίσ να αγνοοφνται τα θκικά κίνθτρα 

τθσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ. Ρζρα από τισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και τον 

εξοικουμενιςμό τθσ οικονομίασ κα πρζπει να υπάρξει πρόβλεψθ και για τα μεγάλα 

δθμογραφικά φαινόμενα, τθν αντιπαράκεςθ των πνευματικϊν πολιτιςμϊν, το κζμα 

του περιβάλλοντοσ, τισ απειλζσ κατά των μορφϊν δθμοκρατικισ ςυμβίωςθσ και 

βζβαια για το μεγάλο πρόβλθμα τθν κοινωνικισ περικωριοποίθςθσ                               

(Χατηθςτεφανίδου 2002). 

   Το 1996 δθμοςιεφεται θ Ρράςινθ Βίβλοσ με τίτλο «Εκπαίδευςθ-Κατάρτιςθ-Ζρευνα. 

Τα Εμπόδια ςτθ Διακρατικι Κινθτικότθτα (Education-Training-Research: The 

Obstacles to Transnational Mobility-Green Paper, 1996)». Το κεντρικό κζμα με το 

οποίο αςχολείται είναι τα εμπόδια που παρουςιάηονται ςτθν προςπάκεια 

επζκταςθσ τθσ κινθτικότθτασ θ οποία ςτισ προθγοφμενεσ Βίβλουσ είχε αναγνωριςτεί 

ωσ ςθμαντικι για τθν τόνωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ.  
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   Ανάμεςα ςτα εμπόδια αυτά αναφζρεται θ αδυναμία κατάρτιςθσ ανζργων ςε 

διάφορα κράτθ μζλθ, προβλιματα εργαςιακοφ status του καταρτιηόμενου ςε άλλθ 

χϊρα και ειδικότερα νζων που προςφζρουν εκελοντικι εργαςία, γεωγραφικοί 

περιοριςμοί ςτισ μακθτικζσ υποτροφίεσ, οικονομικά προβλιματα ςε ςχζςθ με τισ 

υποτροφίεσ που χορθγοφνται ςε ερευνθτζσ ςτα διάφορα κράτθ μζλθ (γεγονόσ που 

περιορίηει τθν κινθτικότθτα ςτον χϊρο τθσ ζρευνασ) και τζλοσ προβλιματα ςτθν 

αμοιβαία αναγνϊριςθ ακαδθμαϊκϊν και επαγγελματικϊν προςόντων.  

   Ρροτείνεται ςε εκνικό επίπεδο διαφάνεια και εναρμόνιςθ διπλωμάτων και 

πιςτοποιθτικϊν ϊςτε να αμβλυνκοφν οι εκνικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Κα πρζπει να 

αναγνωρίηονται πλζον περιςςότεροι τφποι προςόντων που ζχουν αποκτθκεί ςε 

διάφορεσ περιόδουσ τθσ ηωισ. Σχετικά με το κζμα των ακαδθμαϊκϊν προςόντων 

προτείνεται θ ςυνεργαςία μεταξφ των πανεπιςτθμίων και θ δθμιουργία 

ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ μεταφοράσ μονάδων (European Credit Transfer System). 

   Στο κείμενο δεν υπάρχει ςαφισ αναφορά ςτα νζα δεδομζνα ςχετικά με τισ 

ςυνκικεσ εργαςίασ. Χαρακτθριςτικι είναι θ επικζντρωςθ ςτο κζμα τθσ 

πλθροφόρθςθσ μζςω των Νζων Τεχνολογιϊν. Ραρατίκενται ευρωπαϊκζσ βάςεισ 

δεδομζνων (CORDIS, NARIC, EYRIDICE, EYRODESC, ORTELIUS, EURES). Επιςθμαίνεται 

ωςτόςο ότι θ φυςικι κινθτικότθτα δεν μπορεί  να αντικαταςτακεί με τθν εικονικι 

κινθτικότθτα (π.χ.  θλεκτρονικι μάκθςθ ι και τθλεεργαςία).  

   Θ Ρράςινθ Βίβλοσ – Ηωι και Εργαςία ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ: 

Ρροθγοφνται θ άνκρωποι (Green Paper-Living and Working in the Information 

Society-People First) δθμοςιεφεται επίςθσ το 1996. Ρρόκειται για μια περίοδο 

ιςτορικι, όπωσ χαρακτθρίηεται, λόγω των ςυντελοφμενων αλλαγϊν ςτισ Τ.Ρ.Ε. Σε 

ςχζςθ με τισ Τ.Ρ.Ε. τίκεται το ερϊτθμα αν δθμιουργοφν ι καταςτρζφουν κζςεισ 

εργαςίασ. Σε ςχζςθ με κζματα δθμοκρατίασ και ιςότθτασ το ερϊτθμα αν λόγω τθσ 

περιπλοκότθτασ και του κόςτουσ των νζων τεχνολογιϊν διευρφνεται το χάςμα 

μεταξφ αυτϊν που γνωρίηουν κι αυτϊν που δεν γνωρίηουν ι ακόμθ μεταξφ νζων και 

θλικιωμζνων.  

   Γίνεται επίςθσ ςφνδεςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ με τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ 

με αναφορά ςτθ Λευκι Βίβλο του 1995 για τθν απαςχόλθςθ. Τονίηεται θ ανάγκθ 

ανάπτυξθσ πολιτικοφ, κοινωνικοφ και πολιτιςμικοφ διαλόγου και αναλφονται τρία 

βαςικά ηθτιματα: τθσ εξζλιξθσ τθσ αγοράσ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ  κοινωνικισ 

ςυνοχισ ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. 

   Αναφορικά με τθν αγορά εργαςίασ ςτο κείμενο περιγράφονται τα νζα δεδομζνα 

όπου ζνασ νζοσ κόςμοσ εργαςίασ με μεγάλθ παραγωγικότθτα, χαμθλά κόςτθ, 

εκμετάλλευςθ του χρόνου αναδφεται. Ο κόςμοσ αυτόσ κατευκφνεται από τθ  γνϊςθ. 

Θ ευρωπαϊκι αγορά ωςτόςο κρίνεται ωσ ρευςτι, οπότε απαιτείται μεγαλφτερθ 
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ευελιξία και εκμετάλλευςθ των καινοτομιϊν τόςο από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 

όςο κι από τισ επιχειριςεισ και τουσ εργαηόμενουσ. 

   Οι δυνατότθτεσ που αναλφονται αφοροφν νζεσ μορφζσ εργαςίασ με δράςεισ ςε 

τοπικό επίπεδο αλλά και με διερεφνθςθ του τι μπορεί να γίνει και ςε εκνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ενκαρρφνονται να υιοκετιςουν 

τισ δυνατότθτεσ των Τ.Ρ.Ε. Γίνεται επίςθσ ζκκλθςθ για εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ 

πλαιςίου (εργατικι νομοκεςία, ςυμβόλαια κ.λ.π) αλλά και των οργανιςμϊν που 

ςχετίηονται με τθν εργαςία (ςυνδικαλιςτικϊν, χρθματοδοτικϊν και πλθροφόρθςθσ). 

   Σθμειϊνεται ότι θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ μποροφν να παίξουν ςθμαντικό 

ρόλο ςτθ μείωςθ τθσ ςφγχρονθσ επαγγελματικισ αναςφάλειασ που ενδεχομζνωσ 

προκαλοφν οι νζεσ μορφζσ ευζλικτθσ εργαςίασ, θ τθλεεργαςία, το μερικό ωράριο, θ 

εποχικι εργαςία και θ εργαςία με ςυμβόλαια οριςμζνου χρόνου. Γίνονται επίςθσ 

υποδείξεισ ςτου εμπλεκόμενουσ φορείσ να αςχολθκοφν με τθν ανάγκθ μετατόπιςθσ 

του διαλόγου από το δίπολο ρφκμιςθσ-απορρφκμιςθσ τθσ εργαςίασ ςτθν εξεφρεςθ 

ιςορροπίασ μεταξφ εργαςιακισ ευελιξίασ και αναςφάλειασ. 

   Πςον αφορά το δεφτερο ηιτθμα, αυτό τθσ απαςχόλθςθσ, θ Επιτροπι αναγνωρίηει 

το πρόβλθμα τθσ ανεργίασ.  Θ ευρωπαϊκι πολιτικι για τθν απαςχόλθςθ οφείλει να 

αλλάξει κατεφκυνςθ προσ τθν ανάπτυξθ νζων κζςεων εργαςίασ, μετά τθν 

δθμιουργία τθσ ενιαίασ αγοράσ και τθν επερχόμενθ ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ. Ο 

μεταςχθματιςμόσ τθσ εργαςίασ μετά τθν υιοκζτθςθ των Τ.Ρ.Ε. απαιτεί το 

ςυντονιςμό επιχειριςεων, δθμόςιων αρχϊν, εργοδοτϊν, εργαηομζνων, ινςτιτοφτων 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Ρροτείνεται επανακατάρτιςθ του εργατικοφ 

δυναμικοφ κακϊσ οι απαιτοφμενεσ πλζον δεξιότθτεσ δεν είναι οι βαςικζσ δεξιότθτεσ 

ανάγνωςθσ, γραφισ και αρίκμθςθσ (3R ι numeracy & literacy), αλλά και νζεσ, αυτζσ 

που ςχετίηονται με τισ νζεσ τεχνολογίεσ (informacy). 

    Σφμφωνα με τθν επιτροπι, προκειμζνου να βελτιωκεί θ απαςχολθςιμότθτα, κα 

πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα των βαςικϊν γνϊςεων και να 

καλλιεργθκοφν ςφγχρονεσ δεξιότθτεσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και τα δίκτυα. Θ ζμφαςθ 

από τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ κα πρζπει να μετατοπιςτεί ςε νζα εκπαιδευτικά 

αντικείμενα και τεχνικζσ κατάρτιςθσ που αφοροφν τισ νζεσ ςυνκικεσ ςτουσ τομείσ 

τθσ βιομθχανίασ και των επιχειριςεων. Απαραίτθτθ θ προϊκθςθ τθσ μάκθςθσ μζςω 

τθσ πράξθσ (learning by doing), θ δθμιουργία εταιρειϊν μάκθςθσ, εταιρικϊν 

πανεπιςτθμίων και θ ζμφαςθ ςτθν κατάρτιςθ μζςα ςτο επάγγελμα, ςτα ςυςτιματα 

μακθτείασ και γενικά θ διά βίου μάκθςθ. Οι πολιτικζσ επανακατάρτιςθσ κα πρζπει 

να προωκθκοφν επίςθσ και οι πακθτικζσ χρθματοδοτιςεισ κα πρζπει να 

αντικαταςτακοφν από ενεργθτικζσ με ζμφαςθ ςτουσ τομείσ όπου απαιτείται 

εκπαίδευςθ. 
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   Θ παροχι βοικειασ ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ για τθν υιοκζτθςθ των Τ.Ρ.Ε., 

θ παροχι βοικειασ με τθ χριςθ Τ.Ρ.Ε. ςε αδφναμεσ περιοχζσ κακϊσ και θ βοικεια 

τθσ Ε.Ε. μζςω προγραμμάτων αναφζρονται ωσ  προαπαιτοφμενα και για τθ 

διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. Μια καλι ευκαιρία προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 

είναι το ρυκμιςτικό πλαίςιο για τθν απελευκζρωςθ των τθλεπικοινωνιϊν, 

κακιςτϊντασ εφικτι τθν πρόςβαςθ ςτισ Τ.Ρ.Ε. ςε μεγαλφτερο αρικμό ανκρϊπων.  

Σθμαντικό ςθμείο είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ θ 

οποία παρουςιάηεται ωσ μια δεφτερθ ευκαιρία μζςω τθσ παροχισ βοικειασ ςε 

λιγότερο αναπτυγμζνεσ περιοχζσ. Μια τρίτθ ευκαιρία είναι θ ανάπτυξθ των 

δυνατοτιτων που εξαρτϊνται από τθ χριςθ των Τ.Ρ.Ε. και που αφοροφν τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ςυμμετοχισ όλων ςε όλουσ τουσ τομείσ 

τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ και θ προςπάκεια για βελτίωςθ του βιοτικοφ 

επιπζδου. 

   Θ ςυγκεκριμζνθ Βίβλοσ φαίνεται εςτιαςμζνθ ςτθν «κοινωνία τθσ πλθροφορίασ» 

και τισ Τ.Ρ.Ε. χωρίσ να προτείνει ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ ςε προβλιματα που 

προκφπτουν και ςχετίηονται με τισ νζεσ αντιλιψεισ πάνω ςτο κζμα του 

μεταςχθματιςμοφ τθσ ευρωπαϊκισ κοινωνίασ ςτθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ. 

Ζτςι θ Επιτροπι δρομολογεί τθν πρωτοβουλία eEurope. Στο πλαίςιο τθσ 

πρωτοβουλίασ αυτισ το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Λιςαβόνασ ηιτθςε τα εξισ  

(Χατηθςτεφανίδου 2002): 

Κάκε πολίτθσ να διακζτει τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθ ηωι και τθν εργαςία 

ςτθ νζα κοινωνία των πλθροφοριϊν. 

Σα κράτθ μζλθ να εξαςφαλίςουν ότι όλα τα ςχολεία τθσ Ζνωςθσ κα ζχουν πρόςβαςθ 

ςτο Διαδίκτυο και ςε πολυμζςα ωσ το τζλοσ του 2001. 

Σα κράτθ μζλθ να εξαςφαλίςουν ότι όλο το απαιτοφμενο διδακτικό προςωπικό κα 

είναι εξοικειωμζνο με τθ χριςθ του Διαδικτφου και των πολυμζςων ωσ το τζλοσ του 

2002. 

Σα ςχολεία να ςυνδεκοφν ςταδιακά, με το υπερταχφ διευρωπαϊκό δίκτυο 

θλεκτρονικϊν επιςτθμονικϊν επικοινωνιϊν που κα δθμιουργθκεί ωσ το τζλοσ του 

2001. 

Σα ευρωπαϊκά ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ να προςαρμοςτοφν ςτθν 

κοινωνία τθσ γνϊςθσ». 

   Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ςτόχων θ Επιτροπι δθμοςίευςε το κείμενο 

«Στρατθγικζσ για τθν Εργαςία ςτθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ (Communication 

from the Commission: Strategies for Jobs in the Information Society, 2000). Αρχικά 

διαπιςτϊνονται κάποιεσ κακυςτεριςεισ ςε ςχζςθ με τθ χριςθ των δυνατοτιτων 

των νζων τεχνολογιϊν ςτθν Ε.Ε. ιδιαίτερα ςτισ χϊρεσ του Νότου και ςτισ γυναίκεσ. 
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Ρροτείνεται θ μείωςθ του κόςτουσ αγοράσ των υπολογιςτϊν, θ υιοκζτθςθ των 

Τ.Ρ.Ε. ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ εργαςίασ και των υπθρεςιϊν. 

   Οι ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ που δίνονται είναι θ άμεςθ ανάγκθ για χριςθ των 

υπολογιςτϊν ςτα ςχολεία, για κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν και για αλλαγζσ ςτα 

περιεχόμενα των αναλυτικϊν προγραμμάτων. Σε ςχζςθ με τθν εργαςία τονίηεται θ 

ανάγκθ για ευζλικτο, προςανατολιςμζνο και με πολλζσ δεξιότθτεσ εργατικό 

δυναμικό. Στισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αναγκαία είναι θ προςφορά βελτιωμζνων 

υπθρεςιϊν ςτον πολίτθ και θ προςπζλαςθ των εμποδίων χϊρου, χρόνου και 

γραφειοκρατίασ. Σε ςχζςθ με τον κόςμο των επιχειριςεων προτείνεται θ 

εκμετάλλευςθ των προκλιςεων του ανταγωνιςμοφ και των καινοτομικϊν 

δυνατοτιτων. 

   Θ Επιτροπι δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτον τομζα τθσ μάκθςθσ και προωκεί τθ 

δθμιουργία τθσ “Net Generation” που προαπαιτεί τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ 

(hardware) και λογιςμικό (software), τθν εκμάκθςι τθσ χριςθσ τουσ, ςφνδεςθ όπωσ 

προαναφζρκθκε των ςχολείων με το Διαδίκτυο, χριςθ πολυμζςων και εξ’ 

αποςτάςεωσ μάκθςθ. Θ μάκθςθ κα πρζπει να διαφοροποιθκεί και να υιοκετθκεί 

νζα μεκοδολογία ϊςτε οι μακθτζσ να μάκουν πϊσ να μακαίνουν με τθ χριςθ των 

Τ.Ρ.Ε. και να δθμιουργθκοφν καινοτομικζσ δραςτθριότθτεσ που ςτθρίηονται ςε 

αυτζσ. Θ προςαρμογι τθσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να επιταχυνκεί με τθν τιρθςθ 

χρονοδιαγραμμάτων. 

    

 1.3 Θ  Ευρωπαϊκι Εκπαιδευτικι Πολιτικι από το 2000 και μετά 

     Το Μάρτιο του 2000 ςε ζκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο αποφαςίςτθκε θ 

λεγόμενθ «ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ» δθλαδι ζνα πρόγραμμα ςτρατθγικϊν 

ςτόχων που κα ζπρεπε να επιτφχει θ Ζνωςθ μζχρι το 2010 με ςκοπό να γίνει θ 

πλζον ανταγωνιςτικι και δυναμικι οικονομία του κόςμου, με κφριο γνϊμονα τθν 

παραγωγι νζασ γνϊςθσ, ικανισ για βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ, με περιςςότερεσ 

και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ και αυξθμζνθ κοινωνικι ςυνοχι.  

    Στθ ςφνοδο αυτι  διατυπϊνεται ουςιαςτικά ο «υπερκείμενοσ» ςτόχοσ τθσ ανόδου 

του επιπζδου των προςόντων του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

ϊςτε να γίνει θ οικονομία τθσ θ πιο ανταγωνιςτικι οικονομία του κόςμου                    

(Κελπανίδθσ 2008). 

   Οι επιμζρουσ ςτόχοι που είχαν τεκεί για τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα από τθ 

ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ ιταν οι εξισ: 

1. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων 

εκπαίδευςθσ τθσ Ευρϊπθσ, με βαςικζσ παραμζτρουσ τθν βελτίωςθ τθσ 
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εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ για εκπαιδευτζσ και εκπαιδευτικοφσ, τθν ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων για τθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ, τθν εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ όλων 

ςτισ Τ.Ρ.Ε. και τθν αφξθςθ τθσ βαρφτθτασ των κετικϊν και τεχνολογικϊν 

ςπουδϊν.  

2. Διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ με τθ δθμιουργία ανοιχτοφ αλλά 

και ελκυςτικότερου περιβάλλοντοσ μάκθςθσ και  τθν προϊκθςθ τθσ ενεργοφ 

ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά, τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν και τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ. 

3. Άνοιγμα των ςυςτθμάτων Εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτον κόςμο. Αυτό κα 

ςιμαινε ενίςχυςθ των δεςμϊν με τον κόςμο τθσ εργαςίασ, τθν ζρευνα και τθν 

ευρφτερθ κοινωνία, με τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ πνεφματοσ, τθ βελτίωςθ 

τθσ εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν, τθν αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ και των 

ανταλλαγϊν, τθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ. 

   Μζςα από μια ςειρά Ευρωπαϊκϊν Συμβουλίων μετά το 2000 όπου αναπτφχκθκε 

θ ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ αναδφκθκε και ο ςτόχοσ τθσ διαςφάλιςθσ μιασ 

αειφόρου ανάπτυξθσ μζςω τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ διατιρθςθσ 

των φυςικϊν πόρων χωρίσ τα οποία δεν κα ιταν βιϊςιμθ μακροπρόκεςμα θ 

οικονομικι μεγζκυνςθ. Επίςθσ θ ανάγκθ τα κράτθ μζλθ να εφαρμόςουν ενεργζσ 

πολιτικζσ απαςχόλθςθσ για τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ κατά 

τον εκςυγχρονιςμό του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Μοντζλου. Βαςικι προχπόκεςθ 

για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν είναι θ ίδια θ εκπαίδευςθ αλλά και θ 

αλλθλεπίδραςθ και αλλθλοςυμπλιρωςι τθσ με άλλουσ τομείσ πολιτικισ, όπωσ τθσ 

ζρευνασ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ μακροοικονομικισ (Γκόβαρθσ, ουςςάκθσ 

2008).  

   Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν οι κοινοί ςτόχοι και με δεδομζνθ τθν ανάγκθ για 

ςφγκλιςθ των εκνικϊν πολιτικϊν θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ειςιγαγε τθν Ανοιχτι 

Μζκοδο Συντονιςμοφ θ οποία εφαρμόηεται ςτουσ τομείσ όπωσ θ απαςχόλθςθ, θ 

κοινωνικι προςταςία και ζνταξθ, θ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ κ.ά. Θ Ανοιχτι 

Μζκοδοσ Συντονιςμοφ ςτθρίηεται ςτον από κοινοφ προςδιοριςμό των ςτόχων, των 

μζςων μζτρθςισ τουσ και ςτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των επιδόςεων και τθν 

ανταλλαγι των βζλτιςτων πρακτικϊν μεταξφ των κρατϊν-μελϊν. 

   Με τθ ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ γίνεται ζνα μεγάλο άλμα ςτθν οικοδόμθςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ μζςα από τθν υπογράμμιςθ τθσ ςθμαςίασ 

τθσ διά βίου εκπαίδευςθσ από το νθπιαγωγείο ωσ τθ ςυνταξιοδότθςθ, με ςκοπό 

τθν απόκτθςθ γνϊςεων και ικανοτιτων για τθ ςυμμετοχι όλων των πολιτϊν ςτο 

ςφνολο των κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων.  
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  Ριο αναλυτικά, ο  ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςτθν ΕΕ 

εξειδικεφεται ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Ρρόκειται 

για τθν ικανότθτα ανάγνωςθσ και γραφισ, ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ και ικανότθτεσ 

Μακθματικϊν, επιςτιμθσ και τεχνολογίασ, ξζνεσ γλϊςςεσ, δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ 

υπολογιςτϊν, μεκοδολογία απόκτθςθσ γνϊςθσ, αλλά και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, 

επιχειρθματικό πνεφμα και γενικι μόρφωςθ. 

   Τα παραπάνω προχποκζτουν τθν εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ όλων ςτισ ΤΡΕ με τθ 

δθμιουργία κατάλλθλων υποδομϊν ςε όλα τα ςχολεία και παροχισ υπθρεςιϊν 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ όπωσ υψθλοφ επιπζδου ψθφιακοφ παιδαγωγικοφ υλικοφ 

και επαρκοφσ επιπζδου διδαςκαλίασ. Θ ανάγκθ για  ςυμβίωςθ μζςα ςτθν κοινωνία  

τθσ γνϊςθσ μζςω τθσ διά βίου μάκθςθσ αναμζνεται να αυξιςει τθν ανάγκθ για 

επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ, οπότε κα χρειαςτεί αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν 

ςτουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ, των δαπανϊν των ιδιωτικϊν επιχειριςεων αλλά και 

των προςωπικϊν επενδφςεων των ατόμων (Γκόβαρθσ, ουςςάκθσ 2008). 

   Ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ διευκόλυνςθσ τθσ πρόςβαςθσ όλων ςτα ςυςτιματα 

εκπαίδευςθσ προχποκζτει το να γίνει ελκυςτικότερθ θ μάκθςθ. Σθμαντικόσ 

κεωρείται ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ και τθσ τοπικισ κοινωνίασ για τθν κατανόθςθ 

από νωρίσ τθσ ςθμαςίασ τθσ εκπαίδευςθσ ϊςτε να γίνει ελκυςτικότερθ θ μάκθςθ 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

ςυμβάλλουν ςθμαντικά και ςτθν υποςτιριξθ των δθμοκρατικϊν κοινωνιϊν. Πλοι 

οι πολίτεσ πρζπει να ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ. Τα 

κράτθ μζλθ καλοφνται να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ των ευπακϊν ομάδων, 

όπωσ των ατόμων με αναπθρία ι μακθςιακζσ δυςκολίεσ, ι ατόμων που κατοικοφν 

ςε δυςπρόςιτεσ περιοχζσ. 

   Ο τρίτοσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ το να είναι τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ ανοικτά ςτον ευρφτερο κόςμο αναδεικνφει τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ των 

δεςμϊν με τον κόςμο τθσ εργαςίασ, τθσ ζρευνασ και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ. 

Απαραίτθτθ θ ανάπτυξθ τθσ εξωςτρζφειασ και τθσ μεγαλφτερθσ ςυνεργαςίασ με 

τον επιχειρθματικό και τον ερευνθτικό κόςμο. Θ ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ 

πνεφματοσ, θ εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν, θ αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ και των 

ανταλλαγϊν και θ ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ, ςτθν  ουςία  θ ανάπτυξθ 

τθσ ικανότθτασ των Ευρωπαίων να μποροφν να εργάηονται παντοφ ςτθν 

ευρωπαϊκι κοινωνία τθσ γνϊςθσ. 

  Ο ρόλοσ των ΤΡΕ παρουςιάηεται ιδιαίτερα ενιςχυμζνοσ μζςα από τθ ςτρατθγικι 

τθσ Λιςαβόνασ γεγονόσ το οποίο είχε ςαν αποτζλεςμα τθν κζςπιςθ του 

προγράμματοσ eLearning από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο.  Το 

πρόγραμμα αυτό αποςκοποφςε ςτθν ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν και 

επικοινωνιϊν ςε όλα τα ευρωπαϊκά ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.  
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Στόχοι του προγράμματοσ ιταν θ προϊκθςθ των μζςων θλεκτρονικισ μάκθςθσ για 

τθν  ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, τθσ διά βίου μάκθςθσ, τθσ ευρωπαϊκισ 

διάςταςθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Επίςθσ για τθν υποςτιριξθ μιασ δομθμζνθσ 

ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ μεταξφ των διαφόρων 

κοινοτικϊν προγραμμάτων και μζςων και των δράςεων των κρατϊν μελϊν. 

   Στα πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ ζγιναν ενζργειεσ που ςχετίηονταν με τθν 

προϊκθςθ τθσ εξοικείωςθσ με τα ψθφιακά μζςα, τθ δθμιουργία ευρωπαϊκϊν 

εκπαιδευτικϊν χϊρων και τθν θλεκτρονικι αδελφοποίθςθ ςχολείων 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Επίςθσ με τθν προϊκθςθ τθσ 

κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν και τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ θλεκτρονικισ 

μάκθςθσ. 

   Επόμενοσ ςθμαντικόσ ςτακμόσ για το κζμα τθσ διά βίου μάκθςθσ υπιρξε θ 

κζςπιςθ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο Ρρογράμματοσ Δράςθσ 

για τθ Διά Βίου Μάκθςθ (2007-2013). Θ ανάπτυξθ τθσ Κοινότθτασ ωσ προθγμζνθσ 

κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ παρουςιάηεται ωσ ο κεντρικόσ ςτόχοσ ενϊ ωσ ειδικότεροι 

ςτόχοι (Γκόβαρθσ, ουςςάκθσ 2008): 

 Θ ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ και θ προϊκθςθ των 

καινοτομιϊν. 

 Θ πραγμάτωςθ του ευρωπαϊκοφ χϊρου τθσ διά βίου μάκθςθσ. 

 Θ ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ τθσ διά βίου μάκθςθσ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και 

ςτθν ενεργό άςκθςθ τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ. 

 Θ προϊκθςθ τθσ γλωςςικισ ποικιλομορφίασ. 

 Θ ενίςχυςθ του ρόλου τθσ διά βίου μάκθςθσ ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 

ιδιότθτασ του ευρωπαίου πολίτθ με αναγνϊριςθ των ευρωπαϊκϊν αξιϊν και 

τθσ ανοχισ και ςεβαςμό για άλλουσ λαοφσ και πολιτιςμοφσ.  

 Θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ.  

 Θ ςυμβολι ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ με τθν ενκάρρυνςθ τθσ βζλτιςτθσ 

χριςθσ των αποτελεςμάτων, καινοτόμων προϊόντων και διαδικαςιϊν και τθσ 

ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν. 

   Το πρόγραμμα δράςθσ περιλαμβάνει ζξι υποπρογράμματα: Comenious, 

Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, jean Monnet και το Εγκάρςιο 

Ρρόγραμμα. 

   Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται ςυνοπτικά κάποια από τα  

προγράμματα τθσ ΕΕ που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ (Σταμζλοσ, Βαςιλόπουλοσ 

2004): 
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SOCRATES LEONARDO DA VINCI 

τόχοι 

Ενδυνάμωςθ τθσ ευρωπαϊκισ 
διάςταςθσ ςτθν εκπαίδευςθ (όλεσ οι 
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ). 
Ανάπτυξθ γλωςςικϊν δεξιοτιτων. 
Ρροϊκθςθ ςυνεργαςίασ και 
κινθτικότθτασ. 
Ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ ςτθν 
εκπαίδευςθ. 
Ρροϊκθςθ των ίςων ευκαιριϊν ςε 
όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τομείσ. 
 

Ενδυνάμωςθ των ικανοτιτων και 
δεξιοτιτων των εργαηομζνων ςτθν 
Ευρϊπθ. 
Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 
πρόςβαςθσ ςτθ ςυνεχιηόμενθ 
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και τθ διά 
βίου πρόςκτθςθ δεξιοτιτων 
προκειμζνου να δθμιουργθκεί 
ευπροςάρμοςτο εργατικό δυναμικό. 
Ρροϊκθςθ και ενδυνάμωςθ τθσ 
προςφοράσ τθσ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ ςτθ διαδικαςία τθσ 
καινοτομίασ. 

υμμετζχουςεσ χώρεσ 

 
15 κράτθ-μζλθ, 3 χϊρεσ-μζλθ του 
ΕΗΕΣ, 10 ςχετιηόμενεσ χϊρεσ, Μάλτα, 
Τουρκία το 2001 
 
 
 
 

 
15 κράτθ-μζλθ, 3 χϊρεσ-μζλθ του 
ΕΗΕΣ, 10 ςχετιηόμενεσ χϊρεσ, Μάλτα, 
Τουρκία το 2001 
 
 
 

Επίπεδο εκπαίδευςθσ που απευκφνεται το πρόγραμμα 

Πλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ 
(υποχρεωτικι, μετα-υποχρεωτικι) 
 
 
 
 
 

Οργανιςμοί του ιδιωτικοφ και 
δθμόςιου τομζα, εταιρείεσ που 
αςχολοφνται με τθν κατάρτιςθ 
προςωπικοφ. 
(μετα-υποχρεωτικι εκπαίδευςθ) 

Δράςεισ 

Comenious: Υποχρεωτικι εκπαίδευςθ       
(ςχολείο) 
Erasmus: Ανϊτατθ εκπαίδευςθ   
Grundtvig: Εκπαίδευςθ Ενθλίκων 
Lingua: Εκμάκθςθ γλωςςϊν 
Minerva: Νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν 
εκπαίδευςθ 
Ραρατιρθςθ και Καινοτομία 
Κοινζσ Δράςεισ- Συνοδευτικά Μζτρα 
 
 
 
 

Κινθτικότθτα 
Ριλοτικά προγράμματα 
Γλωςςικζσ δεξιότθτεσ 
Διακρατικά δίκτυα 
Ανάπτυξθ βάςεων δεδομζνων 
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Φορζασ Τλοποίθςθσ 

Επιτροπι 
Εκνικοί φορείσ (ΛΚΥ) 

Επιτροπι 
Εκνικοί φορείσ 
(Εκνικά Λνςτιτοφτα Εργαςίασ) 

 

     Με τθν πρωτοβουλία Grundtving ενιςχφεται θ εκπαίδευςθ ενθλίκων και άλλεσ 

δράςεισ ζξω από το πεδίο τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ με ζμφαςθ ςτθν παροχι 

ευκαιριϊν για μάκθςθ ςε εκείνουσ που εγκαταλείπουν το ςχολείο. Θ δράςθ 

Minerva επιχειρεί να διευρφνει το πεδίο δραςτθριοτιτων ανοικτισ και εξ’ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Το Ρρόγραμμα Leonardo Da Vinci προωκεί μια ενιαία 

κοινοτικι πολιτικι επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (Ραπαδάκθσ 2006). 

       

 1.5 τόχοι ωσ το 2020/EU 2020 

   Φτάνοντασ ςτισ πιο πρόςφατεσ εξελίξεισ, ειδικότερα ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ 

ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ μζχρι το 2020, είναι περιςςότερο εμφανισ θ επικζντρωςθ 

ςτθν παγκόςμια προοπτικι. Ωσ αναγκαία τονίηεται θ ςτιριξθ τθσ περαιτζρω 

ανάπτυξθσ των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ των κρατϊν μελϊν ϊςτε 

μζςω τθσ παροχισ ευκαιριϊν για εξαιρετικι και ελκυςτικι εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ 

και ζρευνα να βοθκθκεί θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτο να καταςτεί μια παγκοςμίωσ 

θγετικι οικονομία τθσ γνϊςθσ. Βαςικι προοπτικι είναι θ κάλυψθ των ςυςτθμάτων 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτο ςφνολό τουσ με βάςθ τθν ολοκλθρωμζνθ διά βίου 

μάκθςθ. Θ διά βίου μάκθςθ τίκεται ωσ θ κεμελιϊδθσ αρχι ςτθν οποία κα βαςιςτεί 

ολόκλθρο το πλαίςιο το οποίο κα καλφπτει κάκε είδουσ μάκθςθ από τθν 

προςχολικι και τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ωσ τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, τθν 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.  

   Οι ςτρατθγικοί ςτόχοι που ζχουν τεκεί για τθ δεκαετία 2010-20 είναι οι εξισ                        

(Μπουηάκθσ):  

«Τλοποίθςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ και τθσ κινθτικότθτασ (δθμιουργία ευζλικτων 

οδϊν μάκθςθσ, άνοιγμα προσ τθ μθ τυπικι και τθν άτυπθ μάκθςθ, εκπαίδευςθ των 

ενθλίκων, νζων μορφϊν μάκθςθσ και με τθ χριςθ νζων διδακτικϊν και μακθςιακϊν 

τεχνολογιϊν). 

Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ 

κατάρτιςθσ (αφξθςθ του επιπζδου βαςικϊν δεξιοτιτων, βελτίωςθ τθσ 

ελκυςτικότθτασ των μακθματικϊν, των άλλων κετικϊν επιςτθμϊν και τθσ 

τεχνολογίασ, διδαςκαλία υψθλισ ποιότθτασ). 
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Προαγωγι τθσ ιςοτιμίασ, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα 

κοινά (να προάγει τισ διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ, τισ δθμοκρατικζσ αξίεσ και το  

ςεβαςμό των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και του περιβάλλοντοσ κακϊσ και να 

καταπολεμά όλεσ τισ μορφζσ διακρίςεων). 

Ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ δθμιουργικότθτασ κακϊσ και του επιχειρθματικοφ 

πνεφματοσ, ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (απόκτθςθ, από όλουσ 

τουσ πολίτεσ εγκάρςιων βαςικϊν ικανοτιτων, όπωσ θ ψθφιακι ικανότθτα, οι 

μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ, το πνεφμα πρωτοβουλίασ και το επιχειρθματικό πνεφμα 

και θ πολιτιςτικι ςυνείδθςθ, ςφμπραξθ με τον επιχειρθματικό κόςμο και με 

διάφορα επίπεδα και τομείσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και ζρευνασ)». 

   Θ πρόοδοσ των ςτρατθγικϊν αυτϊν ςτόχων κα γίνεται με «Ευρωπαϊκά κριτιρια 

αξιολόγθςθσ» που κα επιτρζψουν τθ μζτρθςι τθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

   Θ οικονομικι κρίςθ δε κα μποροφςε να αφιςει ανεπθρζαςτθ τθν Ευρωπαϊκι 

Εκπαιδευτικι Ρολιτικι. Στο πρόγραμμα δράςθσ για τθν επιχειρθματικότθτα  

(9.1.2013) προτείνεται θ επιχειρθματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ για τθ  ςτιριξθ 

τθσ ανάπτυξθσ και τθσ δθμιουργίασ κζςεων απαςχόλθςθσ. Επίςθσ θ προβολι 

προτφπων προσ μίμθςθ και θ προςζγγιςθ ειδικϊν ομάδων μζςω, για παράδειγμα, 

τθσ κακιζρωςθσ μιασ θμζρασ επιχειρθματικότθτασ τθσ ΕΕ ςε όλθ τθσ Ευρϊπθ για 

μακθτζσ που τελειϊνουν τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

   Σε ςχζςθ με τθν οικονομικι κρίςθ ζνα χρόνο πριν ςτο Στραςβοφργο (20.11.2012) 

είχε προτακεί ο αναςχεδιαςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ με επικζντρωςθ ςτθν επζνδυςθ 

ςτισ δεξιότθτεσ για καλφτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελζςματα. 

   Ριο ςυγκεκριμζνα προτάκθκαν τα παρακάτω:   

1. Ρροϊκθςθ τθσ αριςτείασ ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ (ΕΕΚ). 

2. Βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτικϊν ομάδων που διατρζχουν υψθλό κίνδυνο 

πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου και ζχουν χαμθλζσ βαςικζσ δεξιότθτεσ.  

3. Ενίςχυςθ τθσ παροχισ εγκάρςιων δεξιοτιτων που ενιςχφουν τθν 

απαςχολθςιμότθτα όπωσ θ επιχειρθματικι πρωτοβουλία, οι ψθφιακζσ δεξιότθτεσ 

και θ εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν.  

4. Μείωςθ του αρικμοφ των ενθλίκων με χαμθλι ειδίκευςθ.  

5. Αφξθςθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ μάκθςθσ με χριςθ ΤΡΕ και τθσ πρόςβαςθσ ςε 

υψθλισ ποιότθτασ ΑΕΡ. 

6. Ανακεϊρθςθ και ενίςχυςθ του επαγγελματικοφ προφίλ όλων των εκπαιδευτικϊν 

επαγγελμάτων.  
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   Διατυπϊκθκε τζλοσ θ άποψθ ότι θ ανάπτυξθ κα επιςτρζψει ςτθν Ευρϊπθ μόνο 

μζςω τθσ υψθλότερθσ παραγωγικότθτασ και τθσ προςφοράσ  εργαηομζνων με 

υψθλι ειδίκευςθ και για να επιτευχκεί αυτό είναι απαραίτθτθ θ μεταρρφκμιςθ των 

ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.  
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Κεφάλαιο 2ο 

ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ  

2.1 Θεωρίεσ ςχετικζσ με τθν διοίκθςθ  

   Ο  Dawson (1993) αποτφπωςε τθν άποψι του ότι δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ θ 

ανεφρεςθ ενόσ κοινά αποδεκτοφ οριςμοφ που να ικανοποιεί τουσ κεωρθτικοφσ 

αλλά και τουσ επαγγελματίεσ τθσ διοίκθςθσ.  

  Ο όροσ «διοίκθςθ» κατά τον Naylor (1999) είναι «θ διαδικαςία επίτευξθσ των 

ςτόχων ενόσ οργανιςμοφ, μζςα ςε ζνα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ςε ςυνδυαςμό 

με τθν αποδοτικότθτα, τθν αποτελεςματικότθτα και τθ δικαιοςφνθ, ϊςτε να 

επιτευχκεί το καλφτερο αποτζλεςμα από τουσ περιοριςμζνουσ πόρουσ που ζχει και 

διαμζςου άλλων ατόμων» (άπτθσ, Βιτςιλάκθ 2007: ςελ. 14). 

   Οι Montana and Charnov (1993) περιγράφουν τθ διοίκθςθ ωσ τον τρόπο εργαςίασ 

με άλλουσ και μζςω άλλων για τθν επίτευξθ των αντικειμενικϊν ςκοπϊν του 

οργανιςμοφ αλλά και των μελϊν του (Σαΐτθ, Σαΐτθσ 2011). 

   Αναηθτϊντασ τον οριςμό τθσ διοίκθςθσ είναι εφκολο επομζνωσ να διαπιςτϊςει 

κανείσ ότι υπάρχουν πολλζσ και διαφορετικζσ διατυπϊςεισ τθσ.  Ωςτόςο παρά τισ 

δυςκολίεσ να βρεκεί ζνα ςθμείο ταφτιςθσ ςτισ κεωρθτικζσ τοποκετιςεισ πάνω ςτο 

κζμα τθσ διοίκθςθσ κα πρζπει να αναφερκεί πωσ ςε  αυτζσ υπάρχει ςφγκλιςθ ςε 

κζματα όπωσ ο προγραμματιςμόσ, θ οργάνωςθ, θ λιψθ αποφάςεων, θ διεφκυνςθ, 

ο ςυντονιςμόσ και ο ζλεγχοσ (Σαΐτθ, Σαΐτθσ 2011). 

    Το μεγάλο πλικοσ των διαφορετικϊν προςεγγίςεων πάνω ςτο κζμα αυτό τθσ 

διοίκθςθσ οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ και δθμιουργία ςχολϊν-κατευκφνςεων με τθν 

κακεμιά να ακολουκεί το δικό τθσ κεωρθτικό υπόβακρο. Ζτςι (Μπρίνια 2008): 

     Θ εμπειρικι ςχολι, θ οποία ορίηει τθ διοίκθςθ ςαν διαδικαςία πρόβλεψθσ 

αναλφοντάσ τθν μζςα από τθν μελζτθ των εμπειριϊν. Ζτςι τα λάκθ και οι επιτυχίεσ 

του παρελκόντοσ βοθκοφν ςτθ διατφπωςθ γενικϊν αρχϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν 

για προτυποποίθςθ τθσ εργαςίασ και τθ μελλοντικι βελτίωςθ των μεκόδων. 

    Θ κλαςικι ςχολι ι ςχολι τθσ επιςτθμονικισ οργάνωςθσ διαμορφϊκθκε από τισ 

αντιλιψεισ των κεωρθτικϊν Taylor-Fayol και των μεταγενζςτερων οπαδϊν τουσ. Θ 

ςχολι αυτι κεμελίωςε τθν επιςτθμονικι ζρευνα ςτθν επιςτιμθ τθσ οργάνωςθσ και 

διοίκθςθσ και κακιζρωςε τισ βαςικζσ διοικθτικζσ αρχζσ. Θ διοίκθςθ κεωρείται μια 

ξεχωριςτι λειτουργικι διαδικαςία, θ οποία προβλζπει, ςχεδιάηει, οργανϊνει, 

διευκφνει, ςυντονίηει και ελζγχει τισ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ. Μζςα από αυτζσ 

τισ διαδικαςίεσ οδθγείται ςτθ διατφπωςθ αρχϊν (όπωσ τον καταμεριςμό τθσ 

εργαςίασ, τθ ςχζςθ εξουςίασ και ευκφνθσ κ.ά.). 
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    Θ επίδραςθ τθσ κλαςικισ ςχολισ διοίκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ είναι εμφανισ 

ακόμθ και ςιμερα. Θ ιεραρχικι δομι με τον προϊςτάμενο ι τον διευκυντι ςτθν 

κορυφι τθσ ιεραρχικισ πυραμίδασ,  οι κανόνεσ που ακολουκοφνται ευλαβικά, θ 

υποχρζωςθ απολογιςμοφ των κατωτζρων ςτρωμάτων ςτα ιεραρχικά ανϊτερα 

όργανα, οι απρόςωπεσ ςχζςεισ κλπ. είναι μερικά από τα χαρακτθριςτικά που 

επιβεβαιϊνουν τθν επίδραςθ αυτι (ζππα-Ακαναςοφλα 2008). 

   Ο άνκρωποσ ςτθν επθρεαςμζνθ από τθν κλαςικι κεωρία οργάνωςθ ςτθ διοίκθςθ 

τθσ εκπαίδευςθσ κακίςταται ζνα αδρανζσ εργαλείο που πραγματοποιεί  καλά 

κακοριςμζνεσ εργαςίεσ τισ οποίεσ δεν οφείλει απαραίτθτα να αιτιολογιςει εφόςον 

θ λειτουργία τουσ γίνεται ιεραρχικά (Ραπακωνςταντίνου 1994). 

  Ράνω ςτισ αρχζσ που ζχει ορίςει θ κλαςικι ςχολι ςτθρίχτθκαν και άλλεσ ςχολζσ . Θ 

νεοκλαςικι ςχολι ι ςχολι των ανκρωπίνων ςχζςεων (κεμελιωτισ Elton Mayo) 

ζδωςε ςθμαςία ςτθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά και αντιδράςεισ μζςα ςτον 

οργανιςμό. Μια ευνοϊκι ματιά ςτα ςυναιςκιματα και τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων 

και θ παροχι δυνατότθτασ ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςε κζματα διαμόρφωςθσ ςυνκθκϊν 

και μεκόδων εργαςίασ αναμζνεται να αυξιςει τα κετικά αποτελζςματα μζςω τθσ 

μεγαλφτερθσ προκυμίασ για ςυνεργαςία. 

   Το «management» επθρεαςμζνο από αυτι τθ ςχολι ακολοφκθςε ςταδιακά μια 

ανκρωποκεντρικι κατεφκυνςθ με τθν αναγνϊριςθ τθσ τάςθσ για αποκζντρωςθ 

αρμοδιοτιτων και υψθλοφ βακμοφ ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων. Ζτςι αναβακμίηεται ο 

ρόλοσ τθσ ςυνεργαςίασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν επίτευξθ ςτόχων και τθσ 

επικοινωνίασ μεταξφ των εργαηομζνων ςε όλα τα επίπεδα τθσ διοικθτικισ 

πυραμίδασ. 

  Θ κεωρία των ανκρωπίνων ςχζςεων δζχτθκε κριτικι που προςδίδει ςτισ απόψεισ 

τθσ  απλουςτευτικό και παραπλανθτικό χαρακτιρα αναδεικνφοντασ και 

ςτθριηόμενεσ ςτθ κετικι πλευρά τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ και ςυςκοτίηοντασ τθν κακι 

που επιηθτά τθν επιβολι και διεκδίκθςθ ςυμφερόντων και εξουςίασ. Κατθγορικθκε  

επίςθσ  ότι ενδιαφζρεται για τουσ ανκρϊπουσ περιςςότερο από ότι για τθν 

οργάνωςθ (Ακαναςοφλα-ζππα 1999). 

   Τα τελευταία χρόνια θ διοίκθςθ εξετάηεται μζςα από τθ κεωρία των ςυςτθμάτων. 

Το «ςφςτθμα διοίκθςθ» αποτελεί τμιμα ενόσ μεγαλφτερου ςυςτιματοσ όπωσ  και 

κάκε άλλο ςφςτθμα (βιολογικό, φυςικό, εκπαιδευτικό κλπ) και περιλαμβάνει άλλα 

αλλθλοεπθρεαηόμενα ςυςτιματα που υπθρετοφν το ςκοπό του . Ο ςκοπόσ αυτόσ 

είναι ο ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ όλων των τμθμάτων του ςυςτιματοσ που μεταξφ 

τουσ επικοινωνοφν και προκαλοφν μεταβολζσ επθρεάηοντασ το ζνα το άλλο και κατ’ 

επζκταςθ το ίδιο. Θ κεωρία των ςυςτθμάτων επικουρείται με τα ςυμπεράςματα τθσ 

κλαςικισ αλλά και τθσ ανκρωπιςτικισ κεωρίασ ςτα ςθμεία που αφοροφν τθν 

παραγωγικότθτα και αποτελεςματικότθτα τθσ πρϊτθσ και το ρόλο που ζχουν οι 
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ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία ςτθ λειτουργία ενόσ 

οργανιςμοφ τθσ δεφτερθσ (Μπρίνια 2008). 

    Μζςα ςτα πλαίςια τθσ ςυςτθμικισ κεωρίασ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα  είναι ζνα 

ςφςτθμα του κοινωνικοοικονομικοφ ςυςτιματοσ που λειτουργεί μζςα ςτο 

δθμιουργθμζνο από το υπερςφςτθμα αυτό περιβάλλον του. Εκεί αναπτφςςονται τα 

δικά του υποςυςτιματα (εκπαιδευτικοί οργανιςμοί  δθλαδι ςχολεία, ΑΕΛ κλπ.) αλλά 

αναπτφςςει και τισ λειτουργίεσ του, τουσ κανόνεσ, τουσ ρόλουσ και τισ ιεραρχικζσ 

ςχζςεισ με ςτόχο τθν ικανοποίθςθ τθσ βαςικισ του λειτουργίασ προσ το 

κοινωνικοοικονομικό ςφςτθμα. Ζνα ςχολείο ωσ υποςφςτθμα του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ κεωρείται «ανοιχτό» όςο περιςςότερο ςυναλλάςςεται με το 

περιβάλλον του και προςαρμόηεται ςτισ μεταβαλλόμενεσ εξωτερικζσ ςυνκικεσ 

(Ακαναςοφλα- ζππα 2008). 

   Μια ακόμθ τάςθ τθσ ςφγχρονθσ διοικθτικισ κεωρίασ αφορά τθν διοίκθςθ ολικισ 

ποιότθτασ (ΔΟΡ) θ οποία ςτθρίηεται ςε αρχζσ όπωσ θ επιδίωξθ τθσ ςυνεχοφσ 

βελτίωςθσ τθσ παραγωγισ και των υπθρεςιϊν, θ πρόλθψθ προβλθμάτων και 

λακϊν, θ ζμφαςθ ςτθν ικανοποίθςθ του πελάτθ και ςτον ζλεγχο των παραγόμενων 

προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε κάκε φάςθ τθσ διαδικαςίασ, θ εςτίαςθ τθσ προςοχισ 

ςτα μακροπρόκεςμα κζρδθ κ.α. Σθμαντικι κρίνεται θ κακιζρωςθ τθσ πρακτικισ τθσ 

εκπαίδευςθσ , επιμόρφωςθσ και αυτοβελτίωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, 

θ απομάκρυνςθ του φόβου από τουσ εργαηομζνουσ και θ επιβράβευςι τουσ, θ 

ενκάρρυνςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και θ ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα και όχι ςτθν 

ποςότθτα. Επίςθσ ωσ προαπαιτοφμενο κρίνεται θ δζςμευςθ τθσ διοίκθςθσ και των 

εργαηομζνων ςτον οργανιςμό για τθν εφαρμογι τθσ διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ       

(Ακαναςοφλα- ζππα 2008). 

   Θ κριτικι που ζχει αςκθκεί ςτον τφπο αυτό διοίκθςθσ είναι ότι ειςάγει εξαιρετικά 

τεχνοκρατικά ςτοιχεία ςυνδζοντασ ςτενά τθν ποιότθτα με τθν αξιολόγθςθ, ιδιαίτερα 

χρθςιμοποιϊντασ δείκτεσ και μετριςιμα κριτιρια ποςοτικϊν μεκόδων, 

αποςιωπϊντασ και διαςτρεβλϊνοντασ οριςμζνεσ ποιοτικζσ παραμζτρουσ τθσ 

πραγματικότθτασ. Ραρ’ όλα αυτά πιςτεφεται ότι κα μποροφςε να εφαρμοςτεί ςε 

πολλά επίπεδα ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα εξετάηοντάσ το ωσ παραγωγικό ςφςτθμα 

όταν εςτιάηει ςτθν ανάγκθ εξαςφάλιςθσ ποιοτικϊν ειςροϊν (προγράμματα 

ςπουδϊν, υλικοτεχνικι υποδομι, εγκαταςτάςεισ κλπ) με ςτόχο τθν διαςφάλιςθ 

ποιοτικϊν αποτελεςμάτων (εκπαίδευςθ, μακθτικζσ επιδόςεισ κλπ.)              

(Κατςαρόσ 2007). 

   Τθ δεκαετία του 1990 το υπόδειγμα τθσ διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ υιοκετικθκε 

ςε μεγάλο βακμό από τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ενζκρινε τθν πιλοτικι εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ ςφνδεςθσ τθσ ποιότθτασ με τθν 

αξιολόγθςθ ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ μζςα από ςχετικά προγράμματα (Ε.Ε 1996). Τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ οδιγθςαν ςτον κακοριςμό δεκαζξι δεικτϊν ποιότθτασ 
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για τθν αξιολόγθςθ των ςυςτθμάτων ςε εκνικό επίπεδο και τθ ςφγκριςι τουσ με τα 

αντίςτοιχα άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Το 2000 υιοκετοφνται τα εξισ βαςικά και 

ςυνδεδεμζνα με τισ αρχζσ τθσ διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ χαρακτθριςτικά          

(ζππα 2008): 

• Αποδοχι και υιοκζτθςθ διαφανϊν ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ . 

• Συμμετοχι και ςυνεργαςία των ςυμμετεχόντων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

οργανιςμοφσ ςε μια διαδικαςία εςωτερικισ και εξωτερικισ αξιολόγθςθσ και 

αυτοαξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν μονάδων, ϊςτε να διαχζεται θ ευκφνθ 

για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςχολείων. 

• Κατάρτιςθ ειδικϊν ςε κζματα κακοριςμοφ προτφπων και διαχείριςθσ των 

μζςω αυτοαξιολόγθςθσ. 

• Υποςτιριξθ και ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των ςχολείων να μακαίνουν το ζνα 

από το άλλο ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κακιςτϊντασ τα ίδια ςε 

ανοικτοφσ μανκάνοντεσ οργανιςμοφσ. 

• Ενκάρρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ όλων των ςυντελεςτϊν που 

ςυμμετζχουν ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ και 

ςτθν προϊκθςθ τθσ δικτφωςισ τουσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

      Μια ακόμθ νζα οργανωςιακι προςζγγιςθ ζχει αναδυκεί τα τελευταία χρόνια, 

όπου δίνεται μεγάλθ ςθμαςία ςτο ηιτθμα τθσ «κουλτοφρασ» ςτα μεγάλα κεφάλαια 

τθσ διοικθτικισ επιςτιμθσ που αφοροφν τθ δομι, τθν θγεςία και το ανκρϊπινο 

δυναμικό. Ζτςι, νζεσ κεωρίεσ με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα των προϊόντων και των 

υπθρεςιϊν επικεντρϊνονται ςτθν θκικι και ςτο ςφςτθμα αξιϊν μιασ οργάνωςθσ, με 

ςυνιςταμζνθ τθ διαμόρφωςθ ενόσ κοινοφ τρόπου ςκζψθσ και αντίλθψθσ ςτα μζλθ 

τθσ ομάδασ. Θ διαμόρφωςθ αυτι ζχει ςυνζπειεσ ςτθ λιψθ αποφάςεων, ςτθ δομικι 

ςυγκρότθςθ τθσ οργάνωςθσ, αλλά και ςτθ διαχείριςθ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. 

    Θ κυρίαρχθ πλζον κζςθ τθσ κουλτοφρασ ςτθ κεωρία και τθν πρακτικι των 

οργανϊςεων προκφπτει από το γεγονόσ ότι καλφπτει ζνα κενό προςανατολιςμοφ 

και ζνα ζλλειμμα κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ιδιαίτερα τθσ νζασ γενιάσ. Οι 

οργανϊςεισ είχαν φτάςει ςυχνά ςε αδιζξοδο, γεγονόσ το οποίο οφειλόταν ςτθν 

απϊλεια τθσ θκικισ και τθν πρωτοκακεδρία των θδονιςτικϊν και ναρκιςςιςτικϊν 

αντιλιψεων και ςτάςεων ηωισ  εξαιτίασ κυρίωσ των κατακτιςεων του τεχνολογικοφ 

μασ πολιτιςμοφ. 

   Ο E. Schein(1985) ζχει ορίςει τθν κουλτοφρα ωσ «ζνα πρότυπο βαςικϊν 

υποκζςεων που ζχουν επινοθκεί, ανακαλυφκεί ι αναπτυχκεί από μια δεδομζνθ 

ομάδα, ενόςω μακαίνει να αντιμετωπίηει τα προβλιματα τθσ  εξωτερικισ 

προςαρμογισ και τθσ εςωτερικισ ενςωμάτωςισ τθσ και οι οποίεσ ζχουν αποδϊςει 

αρκετά καλά ϊςτε να κεωροφνται ιςχφουςεσ και, γι’ αυτό, να μεταφζρονται ςτα νζα 
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μζλθ ωσ ο ςωςτόσ τρόποσ να αντιλαμβάνονται, να ςκζπτονται και να αιςκάνονται ςε 

ςχζςθ με τα προβλιματα αυτά» (Organizational Culture and Leadership, ςελ.9). 

   Θ ορκι ενςωμάτωςθ τθσ οργανωςιακισ κουλτοφρασ ςτθ ςτρατθγικι μιασ 

οργάνωςθσ κρίνεται μεγάλθσ πρακτικισ ςθμαςίασ από πολλοφσ αναλυτζσ.    

Υπάρχουν τζςςερισ τφποι κουλτοφρασ όπωσ τουσ διζκρινε ο  Charles Handy, δθλαδι 

θ κουλτοφρα τθσ εξουςίασ, θ κουλτοφρα του ρόλου, αυτι του εργαςιακοφ 

κακικοντοσ και θ κουλτοφρα του ατόμου ι τθσ υποςτιριξθσ. Θ κουλτοφρα τθσ 

εξουςίασ αφορά τθν αφοςίωςθ ςτον αρχθγό-θγζτθ από τον οποίο εξαρτάται θ 

επιβίωςθ και πρόοδοσ τθσ οργάνωςθσ. Το μειονζκτθμα αυτισ τθσ κουλτοφρασ είναι 

θ ςυνάρτθςθ με ζνα ςυγκεκριμζνο πρόςωπο, θ παρουςία του οποίου είναι ηωτικισ 

ςθμαςίασ για τθν οργάνωςθ. Ωσ πλεονζκτθμά τθσ ζχει τθ δθμιουργία 

προχποκζςεων άμεςθσ αντίδραςθσ ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ                       

(Καρκατςοφλθσ 2004). 

    Θ κουλτοφρα του ρόλου είναι θ κουλτοφρα που ςυναντάται ςτισ γραφειοκρατικζσ 

οργανϊςεισ, με πυραμιδοειδι μορφι. Κάκε εργαςιακι κζςθ ζχει ζναν τίτλο και ςτθ 

κζςθ αυτι μπαίνει κάποιο άτομο που αναλαμβάνει ζνα. Θ αντικατάςταςθ αυτοφ 

του ατόμου ςθμαίνει ότι κάποιοσ άλλοσ κα πάρει το ρόλο αυτό. Θ τάξθ, θ ςυνζχεια, 

θ προβλεψιμότθτα κι ο ζλεγχοσ είναι τα πλεονεκτιματα τθσ κουλτοφρασ αυτισ ενϊ 

ωσ αρνθτικά ςτοιχεία ζχει τθν ακαμψία, το δογματιςμό και τθν τυπολατρεία. 

   Θ κουλτοφρα του εργαςιακοφ κακικοντοσ αξιολογεί τθ διεκπεραίωςθ μιασ 

αποςτολισ χωρίσ ςυγκεκριμζνο ςχζδιο ι πρόγραμμα. Ρροωκείται ο 

αυτοςχεδιαςμόσ, θ ζμπνευςθ και θ εφευρετικότθτα. Βαςικό τθσ χαρακτθριςτικό 

είναι θ ςυνεργαςία μεταξφ ατόμων με διαφορετικζσ ειδικότθτεσ ςε κλίμα εγκάρδιο.  

   Θ κουλτοφρα του ατόμου ζχει ςαν μζλθμα τθν εξυπθρζτθςθ του ςυγκεκριμζνου 

εξωτερικοφ πελάτθ-καταναλωτι-πολίτθ. Ρροχποκζτει τθν φπαρξθ ενόσ ιςχυροφ 

δικτφου υποςτιριξθσ των υπαλλιλων τθσ οργάνωςθσ και ζχει ςαν πλεονζκτθμά τθσ 

τθν αμεςότθτα, ενϊ θ χαλαρι τθσ δομι δυςχεραίνει τθ λειτουργία τθσ κακϊσ από 

αυτι τθν κουλτοφρα δεν προκφπτουν οδθγίεσ για τθν εςωτερικι  οργάνωςθ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

   Οι περιςςότερεσ οργανϊςεισ ςυνδυάηουν διάφορουσ τφπουσ κουλτοφρασ. Θ 

δεςπόηουςα κουλτοφρα οι δομζσ και οι λειτουργίεσ τθσ κάκε οργάνωςθσ 

διαμορφϊνουν το βακμό ςτον οποίο οι κουλτοφρεσ αυτζσ κα ςυνυπάρξουν 

ειρθνικά, κα ςυγκρουςτοφν ι κα διδαχκοφν θ μια από τθν άλλθ.  
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 2.2. Επιδράςεισ ςτα  ςυςτιματα διοίκθςθσ των κρατών-μελών τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ μετά τθν ζνταξι τουσ ςε αυτι 

 Τα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχουν τθν ελευκερία να επιλζξουν  τισ 

ρυκμίςεισ  και το μοντζλο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ μετά τθν ζνταξι τουσ ςε αυτι. 

Κεωρείται πωσ ςε γενικζσ γραμμζσ θ Ζνωςθ δεν ζχει τθν αρμοδιότθτα να επιβάλλει 

μια ςυγκεκριμζνθ επίδραςθ πάνω ςτα ςυςτιματα διοίκθςισ τουσ.  

   Ωςτόςο οι ςυνταγματικζσ νομικζσ πράξεισ τθσ ΕΕ (Συνκικθ τθσ ϊμθσ και Συνκικθ 

του Μάαςτριχ) κακϊσ και ουςιαςτικζσ διατάξεισ του διοικθτικοφ δικαίου πρζπει να 

αντιμετωπίηονται ιςότιμα από όλεσ τισ χϊρεσ. Επίςθσ ςτο ευρωπαϊκό ςυμβοφλιο 

κορυφισ τθσ Κοπεγχάγθσ κακορίςτθκαν τα κριτιρια ζνταξθσ τα οποία απαιτοφν από 

τθν υπό ζνταξθ χϊρα να ζχει επιτφχει (Vidmantas Adomonis 2009): 

• Τθ ςτακερότθτα των κεςμϊν που εγγυϊνται τθ δθμοκρατία, το κράτοσ 

δικαίου, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και το ςεβαςμό και τθν προςταςία των 

μειονοτιτων. 

• Τθν ικανότθτα τθσ οικονομίασ να αντιμετωπίςει τθν ανταγωνιςτικι πίεςθ 

των δυνάμεων τθσ αγοράσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ. 

• Τθν ικανότθτα να αναλάβει τισ υποχρεϊςεισ του μζλουσ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςιλωςθσ  ςτουσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ, 

οικονομικισ και νομιςματικισ ζνωςθσ. 

   

    Το 1995 ςτθ Μαδρίτθ αποφαςίςτθκε ότι θ υποψιφια χϊρα πρζπει να ζχει 

δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για τθν ζνταξι τθσ προςαρμόηοντασ τισ διοικθτικζσ 

δομζσ τθσ. Ραρουςιάηονται ωσ υποχρεϊςεισ θ ανάπτυξθ μια αμερόλθπτθσ 

διοίκθςθσ, θ ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ κατάρτιςθσ, θ επαρκισ ανάπτυξθ τθσ 

πολιτικισ και του ςυντονιςμοφ τθσ πολιτικισ των ικανοτιτων και ζνα 

αποτελεςματικό ςφςτθμα λογοδοςίασ. 

     Αναφορικά με τισ ςυνακόλουκεσ διοικθτικζσ μεταρρυκμίςεισ των τελευταίων 

δεκαετιϊν αναφζρεται μια ομογενοποίθςι τουσ όςον αφορά τον προςδιοριςμό των 

αναγκαιοτιτων που εξυπθρετοφν κακϊσ και τισ δράςεισ που τισ ςυγκροτοφν. Θ 

ομογενοποίθςι τουσ ζχει οικονομικό αλλά και ςυμβουλευτικό χαρακτιρα. Σε κάκε 

χϊρα ζχει δοκεί διαφορετικι ζμφαςθ τόςο ςτουσ δικαιολογθτικοφσ λόγουσ τθσ 

μεταρρφκμιςθσ όςο και ςτισ δράςεισ που κρίκθκαν ι κρίνονται απαραίτθτεσ 

(Καρκατςοφλθσ 2004). 

      Στα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτα υπόλοιπα ανεπτυγμζνα κράτθ 

του κόςμου εφαρμόηονται διάφορα προγράμματα διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ   
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όπου ςυναντϊνται αλλοφ περιςςότερο αλλοφ λιγότερο οι εξισ δράςεισ  

(Καρκατςοφλθσ 2004) : 

 Θ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ μζςω 

εναλλακτικϊν μορφϊν εξυπθρζτθςισ τουσ. 

 Θ ενίςχυςθ τθσ οργανωςιακισ ευελιξίασ και αυτονομίασ με τθ δθμιουργία 

ζξω-ιεραχικϊν ςχθμάτων. 

 Θ διοίκθςθ αποτελεςμάτων μζςω δεικτϊν και ςτόχων διαφόρων 

κατθγοριϊν. 

 Θ μζτρθςθ των αποτελεςμάτων και επιδόςεων ςε επίπεδο οργάνωςθσ, 

ομάδασ και ατόμων, κακϊσ και θ ενδο-οργανωτικι και δι-οργανωτικι 

αξιολόγθςθ τθσ ςυγκριτικισ απόδοςισ τουσ που καταλιγουν ςτθν κατάρτιςθ 

προχπολογιςμοφ και τθ μιςκοδοςία υπαλλιλων βάςει δεικτϊν απόδοςθσ.  

 Ο ζλεγχοσ των δθμοςίων δαπανϊν με βάςθ τθν αποδοτικότθτα και τθν 

αποτελεςματικότθτα. 

 Θ διοίκθςθ των ανκρϊπινων πόρων με βάςθ τθ γνϊςθ. 

 Θ αξιοποίθςθ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ επικοινωνιϊν και πλθροφοριϊν -

ιδίωσ του διαδικτφου- ςε εφαρμογζσ θλεκτρονικισ διοίκθςθσ ι θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ. 

 Θ κατάργθςθ των εμποδίων για τθν ανάπτυξθ των αγορϊν και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ μζςω τθσ υιοκζτθςθσ προγραμμάτων κανονιςτικισ 

μεταρρφκμιςθσ. 

 Θ λιψθ αποφάςεων με διαφάνεια και ευρεία κοινωνικι διαβοφλευςθ.                  

   Από τα παραπάνω φαίνεται πωσ θ Ευρϊπθ επιχειρεί ζνα ςφνκετο μοντζλο 

διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ, όπου ςυνυπάρχουν τα ςτοιχεία του προτφπου τθσ 

αγοράσ που εκφράηει του Νζο Δθμόςιο Μάνατημεντ μαηί με μια προςζγγιςθ που 

λαμβάνει υπ’ όψιν τουσ κεςμοφσ και τισ πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ κάκε χϊρασ. 

   Θ ποικιλομορφία των παραδοςιακϊν ςυςτθμάτων, οι διαφορετικοί τρόποι  

διαχείριςθσ των ανκρϊπινων πόρων, τα διαφορετικά ςυςτιματα καριζρασ των 

διαφόρων χωρϊν κ.ά. δυςχεραίνουν τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν 

αποτελεςματικότθτα και τθν επιτυχία τθσ ζωσ τϊρα εφαρμογισ νζων προτφπων 

διοίκθςθσ. Επιπλζον δθμιουργοφν εμπόδια ςτθν εφαρμογι ενόσ κοινοφ μοντζλου 

διαχείριςθσ για όλεσ τισ χϊρεσ. 

      Ππωσ επιςθμαίνεται  οι ιδζεσ για περιςςότερθ ευελιξία, καινοτομία, αλλαγι κι 

απόδοςθ ωσ αντιςτάκμιςμα ςτθ γραφειοκρατία ςτεροφνται , επίςθσ, κεωρθτικισ 

τεκμθρίωςθσ και κατανόθςθσ (Demmke, Henokl, Moilanen 2008). 

Ραρά τθν φπαρξθ αυτισ τθσ ποικιλομορφίασ ωσ προσ τθν εφαρμογι των νζων 

διοικθτικϊν προτφπων ςτισ ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ, όπωσ και ςτθν ελλθνικι, 

παρατθροφνταν ςε αυτζσ κάποια κοινά χαρακτθριςτικά όςον αφορά το, για 
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δεκαετίεσ, εφαρμοςμζνο γραφειοκρατικό  πρότυπο. Ζτςι, για παράδειγμα, όπωσ 

τονίηουν οι παραπάνω ερευνθτζσ ςε όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ ο ρόλοσ του δθμοςίου 

υπαλλιλου κεωροφνταν ρόλοσ «πράκτορα» που υπεραςπιηόταν τουσ νόμουσ του 

κράτουσ και εκτελοφςε κυβερνθτικζσ εντολζσ.  

   Ρροκειμζνου να εξαλειφκοφν θ διαφκορά και τα παραπτϊματα και να 

εξαςφαλιςτεί θ πολιτικι ουδετερότθτα των δθμοςίων υπαλλιλων είχε 

δθμιουργθκεί μια ιεραρχικι και ςυγκεντρωτικι οργανωτικι δομι με 

χαρακτθριςτικά όπωσ θ ςυγκεκριμζνθ και άκαμπτθ ςταδιοδρομία, ο ςτακερόσ 

μιςκόσ, θ προαγωγι με βάςθ τθν αρχαιότθτα κ.ά. Και ιταν τόςο καλά δομθμζνο 

αυτό το ςφςτθμα, ϊςτε ο Max Weber να υποςτθρίξει πωσ ακόμθ και ςε ςυνκικεσ 

κατάκτθςθσ τθσ χϊρασ με πόλεμο αυτό το ςφςτθμα να μπορεί να ςυνεχίηει να 

λειτουργεί. 

   Ο ρόλοσ του δθμόςιου υπάλλθλου ιταν περιοριςμζνοσ ςτθν τιρθςθ των 

κανονιςμϊν και θ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ερχόταν ςε δεφτερθ μοίρα. Κοινωνικζσ 

υπθρεςίεσ που παρζχονταν από το κράτοσ υπιρχαν ςε ελάχιςτεσ χϊρεσ (μζχρι το 

1950 τουλάχιςτον). Ο δθμόςιοσ τομζασ αποςκοποφςε ςτον ζλεγχο τθσ κοινωνίασ και 

όχι ςτθν εξυπθρζτθςι τθσ και λογοδοτοφςε ςε αυτιν ελάχιςτα.  

   Σιμερα, όπωσ φάνθκε και ςε ςχετικι ζρευνα, τθν εποχι που προζδρευε θ 

Σλοβενία ςτθν Ε.Ε.,  ο δθμόςιοσ τομζασ είναι πιο προςιτόσ, πιο διαφανισ και πιο 

επιφορτιςμζνοσ εργαςιακά από ποτζ. Επιπλζον, οι δθμόςιοι υπάλλθλοι κατζχουν 

περιςςότερα προςόντα από πριν. Ωςτόςο και πάλι οι ςυνκικεσ εργαςίασ και οι 

οργανωτικζσ δομζσ κάνουν το επάγγελμα του δθμόςιου υπάλλθλου διαφορετικό 

από αυτό του ιδιωτικοφ. Θ φπαρξθ πολλϊν κανόνων, θ μεγάλθ πολιτικι επιρροι, θ 

ζλλειψθ κινιτρων και εξωτερικοφ ελζγχου, ο μικρόσ βακμόσ αποκζντρωςθσ κ.ά. 

κεωροφνται μερικζσ από τισ αιτίεσ για τθ διαφορά αυτι (Demmke, Henokl, 

Moilanen 2008). 

   Ακόμθ κι αν οι χϊρεσ ζχουν υιοκετιςει νζα διοικθτικά πρότυπα με αλλαγζσ ςτο 

εργαςιακό κακεςτϊσ των δθμόςιων υπάλλθλων (αποκζντρωςθ, ελαςτικοποίθςθ 

των εργαςιακϊν ςυμβάςεων κ.ά.) θ κοινι γνϊμθ αργεί να αποδεχκεί μια αλλαγι 

ςτθ ςυμπεριφορά τουσ. Αυτό οφείλεται ςυχνά ςτθν ελλιπι ενθμζρωςθ του κοινοφ 

και το κακό μάρκετινγκ από τθν πλευρά των δθμόςιων υπθρεςιϊν ςχετικά με τισ 

αλλαγζσ που ζχουν γίνει. Ρολιτικοί και ιδεολογικοί λόγοι ςυντείνουν ςε αυτό αλλά 

κυρίωσ θ εδραιωμζνθ αντίλθψθ για το κράτοσ και τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ότι θ 

διαχείριςθ και το προςωπικό του δε λειτουργεί ςωςτά, εξαιτίασ του μεγζκουσ τθσ 

γραφειοκρατίασ, τθσ δυςκαμψίασ, των χαμθλϊν αμοιβϊν και άλλα που 

αναφζρκθκαν πιο πάνω. 
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  Κεφάλαιο 3ο 

ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΤΠΟ ΣΘΝ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  

 3.1. Σο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

   Θ εκπαίδευςθ από τθν αρχαιότθτα ακόμθ είχε κεωρθκεί ςτθν Ελλάδα ωσ μζςο 

κακοδιγθςθσ από το ςκοτάδι ςτο φωσ ι από τθν απαιδευςία ςτθν παιδεία. 

Αποτελοφςε ευκφνθ τθσ πόλθσ-κράτουσ κυρίωσ ςτθ Σπάρτθ και τθν Ακινα. 

   Ωςτόςο, ωσ αφετθρία μιασ ιςτορικισ αναδρομισ τθσ διαμόρφωςθσ του ελλθνικοφ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ επιλζγονται ςυνικωσ τα χρόνια μετά τθν επανάςταςθ 

του 1821 κατά τθ δθμιουργία του ελλθνικοφ κράτουσ όπου και υπιρχε πολφ ζντονθ 

επικυμία για τθν οργάνωςι του. 

  Τθν εποχι του Καποδίςτρια ζγιναν οι πρϊτεσ προςπάκειεσ προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ, με ζντονθ διάκεςθ προςφοράσ ςυνδρομισ πολλϊν Ελλινων λογίων 

και δαςκάλων. 

  Με τουσ νόμουσ του 1834 κεςπίηεται το Δθμοτικό Σχολείο ι Σχολείο του λαοφ, δυο 

χρόνια μετά, το 1836, κεςμοκετείται από τθ βαυαρικι αντιβαςιλεία θ 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ενϊ το 1837 θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ με οργανωτικό 

και διοικθτικό πλαίςιο. Το εκπαιδευτικό αυτό ςφςτθμα εφαρμόςτθκε για ζνα 

περίπου αιϊνα. Στο νόμο του 1834 ςυμπεριλαμβανόταν μια πολφ αξιόλογθ διάταξθ 

που προζβλεπε υποχρεωτικι εκπαίδευςθ από τθν θλικία των πζντε ωσ και δϊδεκα 

ετϊν. Ρολφ αργότερα, το 1929, κακιερϊκθκε υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ςτο 

Δθμοτικό Σχολείο και επικράτθςε ο τφποσ του εξατάξιου Γυμναςίου.  

   Σταδιακά θ εκπαίδευςθ μετατρζπεται ςε όχθμα του κοινωνικοφ μεταςχθματιςμοφ. 

Με τθν επζκταςθ του διοικθτικοφ φαινομζνου και τθ κεςικθρία ζχουμε αφξθςθ του 

πλθκωριςμοφ φοίτθςθσ και προοδευτικό κορεςμό του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ. 

Αναπτφςςεται θ ανάγκθ για μια εκπαίδευςθ που να προςφζρει πρακτικζσ  γνϊςεισ 

και ιδρφονται ςωματειακοί φορείσ που ςυμβάλλουν ςτθ διάδοςθ τθσ παιδείασ. 

Ραράλλθλα επιτελείται αξιόλογθ νομοκετικι παραγωγι. 

   Ακολουκοφν ιςτορικά γεγονότα όπωσ θ ιττα των Ελλινων ςτον ελλθνοτουρκικό 

πόλεμο (1897), οι Βαλκανικοί πόλεμοι, θ μικραςιατικι καταςτροφι, ο α’ 

παγκόςμιοσ πόλεμοσ. Θ εντεινόμενθ εκβιομθχάνιςθ και θ αναδιάρκρωςθ τθσ 

κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ επιταχφνουν τον εκςυγχρονιςμό και υιοκετείται 

επομζνωσ ζνα νζο διοικθτικό πρότυπο. 

   Οι προςπάκειεσ όμωσ για μεταρρφκμιςθ ανακόπτονται από τθ δικτατορία του 

Μεταξά και το β’ παγκόςμιο πόλεμο και ςτθ ςυνζχεια από τον εμφφλιο. Τθ δεκαετία 



45 
 

του 1940 καταςτρζφονται ςχολικά κτίρια ενϊ διϊκονται και ςυχνά εκτελοφνται οι 

εκπαιδευτικοί. 

   Μετά τον πόλεμο, θ διαρκισ οικονομικι ανάπτυξθ και θ ειςροι τεχνολογικϊν και 

επιςτθμονικϊν επιτευγμάτων ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν ανάδειξθ του όρου τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και τθν ενίςχυςθ τθσ εμβζλειασ τθσ πρόκτθςθσ προςόντων 

και δεξιοτιτων. Ζτςι, (επαν)οργανϊνεται θ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

  Τθν περίοδο 1975-77 θ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ επεκτείνεται ςτισ τρεισ πρϊτεσ 

τάξεισ του Γυμναςίου. Θ μεταρρφκμιςθ τθσ εποχισ αυτισ περιλαμβάνει τθν 

πρωτοβάκμια, τθ δευτεροβάκμια και τθν τεχνικι και επαγγελματικι εκπαίδευςθ. Ο 

ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ που περιλαμβανόταν ςτο άρκρο 16 του Συντάγματοσ του 

1975 όριηε ότι θ παιδεία ζχει ςαν ςκοπό τθν θκικι, πνευματικι, επαγγελματικι και 

φυςικι αγωγι των Ελλινων, τθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ και κρθςκευτικισ 

ςυνείδθςθσ και τθ διάπλαςι τουσ ωσ ελεφκερουσ και υπεφκυνουσ πολίτεσ 

(Σφνταγμα τθσ Ελλάδασ 1975, άρκρο 16, ΦΕΚ. τ. Α’ ΛΛΛ/75). 

   Με το νόμο 1566 του 1985 ορίηεται ότι ο ςκοπόσ τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι να ςυμβάλει ςτθν ολόπλευρθ, αρμονικι και 

ιςόρροπθ ανάπτυξθ των διανοθτικϊν και ψυχοςωματικϊν δυνάμεων των μακθτϊν, 

ϊςτε, ανεξάρτθτα από φφλο και καταγωγι, να ζχουν τθ δυνατότθτα να εξελιχκοφν 

ςε ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ και να ηιςουν δθμιουργικά (Νόμοσ 1566/1985, 

ΦΕΚ. τ. Α’, 167/30-9-1985). 

   Θ διοίκθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ εξακολουκεί να είναι ςυγκεντρωτικι. 

Θ διοικθτικι εποπτεία και ο ζλεγχοσ ςε όλεσ τθσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ αςκείται 

από τον εκάςτοτε Υπουργό Ραιδείασ Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων. Εκείνοσ είναι 

υπεφκυνοσ για τθν ζκδοςθ νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων και οδθγιϊν για όλα τα 

ςχολεία τθσ χϊρασ. Αςκεί επίςθσ εποπτεία και ςτα ιδιωτικά ςχολεία                              

(Μαρκόπουλοσ 1990). 

  Στο Υπουργείο Ραιδείασ Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων υπάγονται 13 περιφζρειεσ 

εκπαίδευςθσ ςε αντίςτοιχεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ.  Οι περιφερειακοί διευκυντζσ 

εκπαίδευςθσ ςτθν ζδρα τθσ περιοχισ τθσ ευκφνθσ τουσ αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ τισ 

οποίεσ εκχωρεί ο εκάςτοτε Υπουργόσ Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. 

«Διαχειρίηονται τθν εκπαιδευτικι πολιτικι, ειςθγοφνται ςτον Τπουργό για όλα τα 

κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ και ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ςφνδεςθσ των 

περιφερειακϊν υπθρεςιϊν τθσ εκπαίδευςθσ με τισ αντίςτοιχεσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ 

και τα όργανα προγραμματιςμοφ, αξιολόγθςθσ και ζρευνασ του Τπουργείου Εκνικισ 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, όπωσ το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο (Π.Ι.), το Κζντρο 

Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ (Κ.Ε.Ε), τον Οργανιςμό Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν 

(Ο.ΕΠ.ΕΚ.), τον Οργανιςμό χολικϊν κτθρίων (Ο..Κ.) κ.λπ.» (ΦΕΚ 1340/2002-
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Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002, ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, τεφχοσ 2ο, 

αρ.φ.1340). 

   Στθν ζδρα κάκε νομοφ λειτουργεί διεφκυνςθ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. «Οι Διευκυντζσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ζχουν τθ γενικι ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ και του ελζγχου λειτουργίασ των ςχολικϊν 

μονάδων τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ. Εποπτεφουν, ελζγχουν, ςυντονίηουν και 

κακοδθγοφν τθ λειτουργία των Γραφείων Εκπαίδευςθσ, των Γραφείων Σεχνικισ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Φυςικισ Αγωγισ, κακϊσ και τθ λειτουργία των 

ςχολικϊν μονάδων τθσ ευκφνθσ τουσ. υμμετζχουν ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ, 

όπωσ ορίηεται από τθν κείμενθ νομοκεςία. Είναι διοικθτικοί και πεικαρχικοί 

προϊςτάμενοι των Προϊςταμζνων Γραφείων και των εκπαιδευτικϊν και διοικθτικϊν 

υπαλλιλων που υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. Μετζχουν ςτα 

Περιφερειακά Τπθρεςιακά υμβοφλια και ςτισ νομαρχιακζσ επιτροπζσ και 

ςυγκροτοφν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ επιτροπζσ εξετάςεων και παρακολοφκθςθσ 

ςυντονιςμοφ διδακτζασ φλθσ. Παρζχουν οδθγίεσ ςτουσ Διευκυντζσ των ςχολικϊν 

μονάδων ςχετικά με τθ διοίκθςθ και λειτουργία των ςχολείων. Αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίεσ για καινοτόμεσ δράςεισ και αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ, αντιμετωπίηουν ενδεχόμενα κρίςιμα προβλιματα, επιλφουν διαφορζσ, 

ςυμβάλλουν ςτθ ςφνκεςθ ιδεϊν και απόψεων και αίρουν αμφιβολίεσ και 

αμφιςβθτιςεισ. Ενεργοφν γενικότερα με γνϊμονα τθν αρχι ότι θ διοίκθςθ τθσ 

Εκπαίδευςθσ πρζπει να αςκείται όχι μόνο με τθν εφαρμογι νομικϊν διατάξεων και 

επιςτθμονικϊν αρχϊν αλλά και με τθν αντίλθψθ τθσ υποχρζωςθσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και τθσ κοινωνίασ» (ΦΕΚ. ΦΕΚ 1340/2002-

Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002, ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, τεφχοσ 2ο, 

αρ.φ.1340). 

   Υπεφκυνοι για τθν παιδαγωγικι κακοδιγθςθ και τθν επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν είναι οι Σχολικοί Σφμβουλοι. Ο ρόλοσ του Σχολικοφ Συμβοφλου, όπωσ 

διαμορφϊνεται μζςα από το πλαίςιο των νόμων και των προεδρικϊν Διαταγμάτων, 

είναι: Επιμορφωτικόσ, Συντονιςτικόσ, ςυμβάλλει ςτον προγραμματιςμό, ςυμμετζχει 

ςτθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν, είναι κακοδθγθτικόσ και ςυμβάλλει ςτθ 

διοίκθςθ. 

   Ο ρόλοσ του Σχολικοφ Συμβοφλου είναι να προγραμματίηει, να αξιολογεί, να 

επιβλζπει και να κακοδθγεί με βάςθ τον κεντρικό προγραμματιςμό (επίςθμα 

Αναλυτικά Ρρογράμματα, βιβλία του μακθτι, βιβλία του δαςκάλου) . Θ δυνατότθτα 

διαφοροποιιςεων φτάνει μζχρι το βακμό τθσ ειςιγθςθσ «για μια προςαρμογι τθσ 

διδακτζασ φλθσ και του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ» που «κα 

είναι ευπρόςδεκτθ και καλοδεχοφμενθ ςτα ανϊτερα κλιμάκια».  

   Πςον αφορά τον επιμορφωτικό του ρόλο, αυτόσ περιορίηεται ςε ηθτιματα 

«διδακτικισ». «Ο χολικόσ φμβουλοσ κα οργανϊνει ταχφρρυκμα ςεμινάρια ςτθν 
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περιφζρειά του και κα ενιςχφει τισ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ και καινοτομίεσ των 

εκπαιδευτικϊν πάνω ςτθ διδακτικι πράξθ» (Α. Ανδρζου Γ. Ραπακωνςταντίνου 

1994). 

   Οι βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι τρεισ. Θ πρωτοβάκμια περιλαμβάνει τθν 

υποχρεωτικι φοίτθςθ ςτο Νθπιαγωγείο και τθν επίςθσ υποχρεωτικι εξαετι 

φοίτθςθ ςτο Δθμοτικό. Θ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ περιλαμβάνει το Γυμνάςιο, 

όπου θ τριετισ φοίτθςθ είναι υποχρεωτικι  και τα γενικά, εκκλθςιαςτικά, 

επαγγελματικά λφκεια και τισ τεχνικζσ επαγγελματικζσ ςχολζσ. Στθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ περιλαμβάνονται τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα και τα Ανϊτατα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα. Στθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ εντάχκθκαν από το 

2013 και τα ςτρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρφματα ενϊ ιδθ από το 2006 και οι 

ανϊτατεσ εκκλθςιαςτικζσ ακαδθμίεσ. 

   Στο πίνακα που παρατίκεται παρουςιάηεται ο τφποσ τθσ διοίκθςθσ ςε επίπεδο 

ςχολικισ μονάδασ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ: 

Διοίκθςθ ςε τοπικό επίπεδο 

 

  

  

 

 

 

    Τα ιδρφματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι νομικά πρόςωπα δθμοςίου 

δικαίου με πλιρθ αυτοδιοίκθςθ και με τθν εποπτεία του κράτουσ. Κάκε οργανωτικι 

βακμίδα διακζτει τα δικά τθσ διοικθτικά όργανα. Τα μονοπρόςωπα όργανα 

διοίκθςθσ είναι ο πρόεδροσ/προϊςτάμενοσ Τμιματοσ, ο κοςμιτορασ/διευκυντισ 

Σχολισ και ο Ρρφτανθσ/πρόεδροσ Λδρφματοσ. Πλα τα διοικθτικά, εκπαιδευτικά 

ςτελζχθ αναδεικνφονται με διαδικαςίεσ που ορίηονται από τθν εκνικι νομοκεςία.  

   Τα βαςικά ςυλλογικά όργανα διοίκθςθσ είναι το Συμβοφλιο και θ Σφγκλθτοσ του 

ιδρφματοσ, θ Κοςμθτεία και θ Γενικι Συνζλευςθ τθσ Σχολισ, κακϊσ και θ Συνζλευςθ 

Τμιματοσ. 

   Τα ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα χαρακτθρίηονται ςτθν οργάνωςι τουσ από 

δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ. Εκπρόςωποι όλων των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ 

κοινότθτασ ςυμμετζχουν ςτθ λιψθ αποφάςεων. Υπάρχει επίςθσ ελευκερία ςτθν 

επιςτθμονικι αναηιτθςθ και διακίνθςθ ιδεϊν. 

Διευκυντισ-

Υποδιευκυντισ

-Σφλλογοσ 

Δδιαςκόντων 

Δθμοτικι Επιτροπι 

Ραιδείασ (αιρετόσ 

από το Δθμ. 

Συμβοφλιο-

Εκπρόςωποσ Ζνωςθσ 

Γονζων-Διευκυντισ 

Σχολείου Α/κμιασ ι 

Β/κμιασ) 

Σχολικό 

Συμβοφλιο 

(Σφλλογοσ 

διδαςκόντων-

Σφλλογοσ γονζων-

Μζλοσ τοπικισ 

αυτοδ/ςθσ) 

Σχολικι 

Επιτροπι 

(δθμοτικό 

νομικό 

πρόςωπο) 
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   Θ αποςτολι τουσ κατά το νόμο είναι (Καραγιάννθσ 2014): 

α) Μετάδοςθ γνϊςθσ μζςω ζρευνασ και διδαςκαλίασ 

β) Διαμόρφωςθ υπεφκυνων πολιτϊν 

γ) Ανταπόκριςθ ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ 

δ) Ανάπτυξθ των κριτικϊν ικανοτιτων και των δεξιοτιτων των φοιτθτϊν  

ε) Συνεργαςία με άλλα ιδρφματα και ερευνθτικοφσ φορείσ  

   Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των τφπων των ςχολείων τθσ χϊρασ ςυντάςςεται 

από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ραιδείασ, Ζρευνασ 

και Κρθςκευμάτων. 

   Ωσ όργανο λαϊκισ ςυμμετοχισ εκνικισ εμβζλειασ ζχει ιδρυκεί το Εκνικό 

Συμβοφλιο Ραιδείασ που ειςθγείται ςτθν Κυβζρνθςθ για κζματα ςχετικά με το 

ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν, του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ κ.ά. 

Αποτελείται από εκπροςϊπουσ τθσ πολιτείασ, των πολιτικϊν κομμάτων με 

αντιπροςϊπευςθ ςτθ Βουλι, των κοινωνικϊν και παραγωγικϊν τάξεων, των 

εκπαιδευτικϊν και των ςυνδικαλιςτικϊν τουσ οργάνων, των γονζων, του 

ακαδθμαϊκοφ χϊρου κ.ά. εξαςφαλίηοντασ ευρφτατθ ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ. 

   Το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου, αςκεί 

τθν επιςτθμονικι ζρευνα, μελζτθ και υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ 

εφαρμογισ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. Τθν εποπτεία του ζχει το Υπουργείο 

Ραιδείασ, όπωσ επίςθσ και αυτι του Οργανιςμοφ Σχολικϊν Κτιρίων, του Λδρφματοσ 

Νεολαίασ και Διά Βίου Μάκθςθσ, του Λδρφματοσ Κρατικϊν Υποτροφιϊν, του Εκνικοφ 

Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ, τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ, τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ. 

   Για τισ κζςεισ των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ δθμόςιασ 

εκπαίδευςθσ. Τα κριτιρια επιλογισ τουσ είναι κυρίωσ μετριςιμα π.χ. τα τυπικά 

προςόντα, θ γνϊςθ του αντικειμζνου, προςωπικότθτα και ςυγκρότθςθ του 

υποψθφίου (προφορικι ςυνζντευξθ), ςυμβολι του υποψθφίου ςτο εκπαιδευτικό 

ζργο βάςει υπθρεςιακϊν εκκζςεων από το εργαςιακό του ιςτορικό. Βάςει τθσ 

βακμολόγθςισ τουσ καταρτίηονται αξιολογικοί πίνακεσ επιλογισ που ιςχφουν για 

τζςςερα ζτθ. Ρρόςφατα λαμβάνεται υπ’ όψιν και θ κετικι ψιφοσ του ςυλλόγου 

διδαςκόντων για τουσ διευκυντζσ ςχολικισ μονάδασ και των διευκυντϊν για  τουσ 

προϊςταμζνουσ διευκφνςεων. 
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3.2. Επιδράςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Εκπαιδευτικι Πολιτικισ ςτο ελλθνικό 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

  Ρριν ξεκινιςει οποιαδιποτε ανάλυςθ των επιδράςεων τθσ ΕΕΡ ςτο ελλθνικό 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα κα πρζπει να αναφερκεί θ βαςικι ιδιαιτερότθτα τθσ μζχρι 

πρόςφατα ελλθνικισ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ. Για μακρφ χρονικό διάςτθμα 

ο κεντρικόσ ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ ιταν θ κοινωνικοποίθςθ που ςχετιηόταν με τθν 

εκνικι ταυτότθτα και με τθ διάδοςθ γραμμικϊν και μονοδιάςτατων ςυμβολιςμϊν 

και εξιδανικεφςεων.  

   Με τθ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτθν ΕΕ ςυντελείται μια μεγάλθ ανατροπι 

αναφορικά με τθ νοθματοδότθςθ τθσ ζννοιασ του κράτουσ. Θ Ελλάδα ζγινε μζροσ 

ενόσ υπερ-εκνικοφ οργανιςμοφ, ενόσ ευρφτερου ςυνόλου, μζςα ςτον οποίο 

διεκδικεί ζναν ρόλο. Οι προκλιςεισ που είχε να αντιμετωπίςει  θ υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ τθσ είναι (Σταμζλοσ,  Βαςιλόπουλοσ 2004): 

α) θ άρςθ τθσ εκνικισ ομοιογζνειασ λόγω τθσ φπαρξθσ μιασ Ευρωπαϊκισ Διάςταςθσ 

ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα και τθσ ταχείασ αφξθςθσ τθσ πολιτιςμικισ 

ετερογζνειασ ςτισ ςχολικζσ τάξεισ, 

β) θ προετοιμαςία των μελλοντικϊν εργαηομζνων ςε μια ευρωπαϊκι αγορά 

εργαςίασ και 

γ) θ φπαρξθ μεγάλων ενωςιακϊν κονδυλίων που κα επζτρεπαν τθ βελτίωςθ και τθν 

επζκταςθ των δομϊν και τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.   

        Πςον αφορά τθν μετα-υποχρεωτικι εκπαίδευςθ αυτι μετατρζπεται κακϊσ 

ςυνδζεται άμεςα με τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και τθν αγορά εργαςίασ Το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα αποκτά ζναν πολυεπίπεδο χαρακτιρα με εκπαιδευτικζσ 

δομζσ που ςυνδζονται και προςφζρονται ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ (διά βίου 

μάκθςθ). 

   Δθμιουργοφνται νζεσ εκπαιδευτικζσ δομζσ κάποιεσ φορζσ ανεξάρτθτεσ από το 

Υπουργείο Ραιδείασ. Τζτοιεσ δομζσ είναι τα Λνςτιτοφτα Εκπαιδευτικισ Κατάρτιςθσ 

(ΛΕΚ), τα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) ι τα Λνςτιτοφτα Διά βίου 

Μάκθςθσ. Υπάρχει επίςθσ μια ςθμαντικι αφξθςθ τθσ προςφοράσ ςεμιναρίων εντόσ 

ι εκτόσ υπθρεςίασ. 

   Οι υπάρχοντεσ εκπαιδευτικοί κεςμοί αλλάηουν. Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Λδρφματα γίνονται ανϊτατα, τα πανεπιςτθμιακά πτυχία χαρακτθρίηονται ωσ 

επαγγελματικά, ςφμφωνα με τθ νομολογία του ΔΕΚ και τα πανεπιςτιμια υπάγονται 

μαηί με ιδρφματα που αποκλίνουν από το ακαδθμαϊκό πρότυπο ςτθν ίδια κατθγορία 

με τον αμφιλεγόμενο χαρακτθριςμό «Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ» (Σταμζλοσ,  

Βαςιλόπουλοσ 2004). 
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     Αναπτφςςονται τα πρϊτα μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν, πολλζσ φορζσ 

χρθματοδοτοφμενα από το ΕΡΕΑΕΚ με διατμθματικζσ, διαπανεπιςτθμιακζσ ι και 

διακρατικζσ προοπτικζσ. Επίςθσ αναπτφςςονται κεςμοί ανοικτισ ι εξ’ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ με χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθν ίδρυςθ του Ελλθνικοφ Ανοιχτοφ 

Ρανεπιςτθμίου. 

   Συνοπτικά οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ ελλθνικι μετα-υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με τθν ΕΕΡ είναι: 

α) θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν  

β)  θ ανάπτυξθ κεςμϊν διά βίου εκπαίδευςθσ 

γ) θ ςφνδεςθ και ςυνεργαςία με ευρωπαϊκά ιδρφματα και  

δ) θ μζριμνα για τθν επαγγελματικι προοπτικι των αποφοίτων ςε ζνα διευρυμζνο 

ευρωπαϊκό εργαςιακό περιβάλλον. 

  Στθ ςυνζχεια κα γίνει παρουςίαςθ κάποιων από τισ αλλαγζσ που ςυντελζςτθκαν 

ςταδιακά από τθ Μεταπολίτευςθ και μετά και αφοροφν τθν είςοδο τθσ χϊρασ ςε 

νζεσ εκπαιδευτικζσ προοπτικζσ που ςχετίηονται με τθν είςοδό τθσ ςτθν ΕΕ. 

Επιλζχκθκαν εκείνεσ που αφοροφν κζματα εκπαιδευτικισ προτεραιότθτασ τθσ 

Ευρϊπθσ και πολιτιςτικισ ποικιλομορφίασ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, το ςχζδιο 

νόμου με κζμα τθ διά βίου μάκθςθ και το κείμενο για το «Νζο Σχολείο» που 

δθμοςιεφκθκε  το 2009. Σθμαντικι κρίνεται θ αναφορά ςτθν πρόςφατα 

επιχειρθκείςα αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτισ βάςεισ των ςφγχρονων 

κεωριϊν πάνω ςτο κζμα τθσ αποτελεςματικισ διοίκθςθσ. 

 

 3.2.1 κζματα εκπαιδευτικισ προτεραιότθτασ τθσ Ευρώπθσ 

 Μετά τθν πτϊςθ τθσ δικτατορίασ   εφαρμόςτθκαν ςτθν Ελλάδα πολλζσ αλλαγζσ με 

ςτόχο τον εκδθμοκρατιςμό και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ 

εκπαίδευςθσ (Βαρνάβα-Σκοφρα, Βεργίδθσ, Καςίμθ 2014). 

   Το 1976 κεςπίηεται θ ενιαία υποχρεωτικι εννιάχρονθ εκπαίδευςθ και από το 2007 

γίνεται δεκαετισ. Από το 1984 θ εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν προςχολικισ και 

δθμοτικισ εκπαίδευςθσ αναβακμίηεται ςε πανεπιςτθμιακι. Με τον νόμο 1566/85 

ιδρφονται τα Ρεριφερειακά Επιμορφωτικά Κζντρα για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Τα 

ςχολικά εγχειρίδια διανζμονται δωρεάν ςτουσ μακθτζσ και εκπονοφνται εγχειρίδια 

για τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν. Επίςθσ υιοκετοφνται απλουςτεφςεισ όπωσ 

το μονοτονικό ςφςτθμα με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ εκμάκθςθσ τθσ ορκογραφίασ. 

   Εφαρμόηονται ταυτόχρονα εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ με ςκοπό τθν άρςθ των 

ανιςοτιτων ςτθ ςχολικι πράξθ. Καταργοφνται για παράδειγμα οι εξετάςεισ για τθν 
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ειςαγωγι ςτο Λφκειο, οργανϊνονται δράςεισ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ για τουσ 

μακθτζσ των δφο πρϊτων τάξεων του Λυκείου (νόμοσ 1304/1982 άρκρο 27) και θ 

πολιτεία αρχίηει να δείχνει ενδιαφζρον για τα παιδιά των Ελλινων μεταναςτϊν και 

πολιτικϊν προςφφγων, που επαναπατρίςτθκαν μαηικά τθ δεκαετία του 1980. Για το 

ςκοπό αυτό δθμιουργοφνται τάξεισ υποδοχισ και παρζχεται ενιςχυτικι διδαςκαλία 

(νόμοσ 1404/18983, άρκρο 45) (Βαρνάβα-Σκοφρα, Βεργίδθσ, Καςίμθ 2014). 

   Στο πλαίςιο ενόσ γενικότερου προγράμματοσ για τθν αντιμετϊπιςθ του 

αναλφαβθτιςμοφ που ςυνδεόταν με τθν απόφαςθ του Συμβουλίου των Υπουργϊν 

Ραιδείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ του 1984 γενικεφεται θ διδακτικι ςτιριξθ ςε 

όλεσ τισ βακμίδεσ του ςχολείου (νόμοσ 1824/1988, άρκρο 4).  Διάφορεσ ζρευνεσ 

δείχνουν ότι ςταδιακά μειϊνεται το φαινόμενο τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του 

ςχολείου θ οποία είχε απαςχολιςει ιδιαίτερα τθν επιςτθμονικι κοινότθτα και τισ 

εκπαιδευτικζσ αρχζσ τθσ χϊρασ (Λαρίου-Δρεττάκθ 1993). 

   Το 1997 γίνονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ όπωσ θ ίδρυςθ του ολοιμερου ςχολείου, θ αναμόρφωςθ του 

αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν και θ εφαρμογι νζων προςεγγίςεων που 

αφοροφν το γνωςτικό κομμάτι τθσ διδακτικισ πράξθσ, μεταρρυκμίςεισ που 

αφοροφν τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και προςπάκεια για τθν 

αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Οι αλλαγζσ αυτζσ ανταποκρίνονται ςε 

ςχετικζσ ςυςτάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτα πλαίςια τθσ εναρμόνιςθσ των 

εκνικϊν εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν των χωρϊν-μελϊν. 

   Ραράλλθλα το κενό τθσ αξιολόγθςθσ του επιπζδου απόκτθςθσ γνϊςεων και 

ικανοτιτων, ουςιαςτικά θ ζλλειψθ αντικειμενικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ των 

παραπάνω ςε εκνικό επίπεδο, καλφφκθκε κατά κάποιο τρόπο με τθ ςυμμετοχι τθσ 

χϊρασ ςτισ διεκνείσ ζρευνεσ (όπωσ ΛΕΑ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ για τθν Αξιολόγθςθ τθσ 

Εκπαιδευτικισ Επίδοςθσ και PISA του OOSA). 

   Στθ δεκαετία του 1990 θ Ελλάδα γίνεται χϊρα υποδοχισ μεταναςτϊν κυρίωσ από 

τθ γειτονικι Αλβανία, αλλά και τθν πρϊθν Σοβιετικι Ζνωςθ, άλλεσ χϊρεσ τθσ 

Ανατολικισ Ευρϊπθσ, τθν Αςία και τθν Αφρικι. Ζνα μεγάλο μζροσ των μεταναςτϊν 

είναι ελλθνικισ καταγωγισ. Ραράλλθλα οξφνεται το πρόβλθμα τθσ 

υπογεννθτικότθτασ του αμιγϊσ ελλθνικοφ πλθκυςμοφ. Θ ςφνκεςθ λοιπόν του  

ςχολικοφ πλθκυςμοφ αλλάηει ριηικά αυξάνοντασ τθν ανάγκθ για ςχολικι ζνταξθ. 

Ζτςι, εξαςφαλίηοντασ ςθμαντικοφσ οικονομικοφσ πόρουσ από τθν Ε.Ε. μζςω 

Κοινοτικϊν Ρλαιςίων Στιριξθσ, δόκθκε ζμφαςθ ςτισ «ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ»,  

ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν των μεταναςτϊν, τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ  

και των τςιγγανοπαίδων. 

   Ιδθ από το 1983 είχαν δθμιουργθκεί τάξεισ υποδοχισ και φροντιςτθριακά 

τμιματα για τθ ςχολικι φοίτθςθ των παιδιϊν από επαναπατριςμζνεσ οικογζνειεσ.  
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Με το προεδρικό διάταγμα 494/27-12-1983 ιδρφκθκαν επίςθσ τάξεισ υποδοχισ και 

για τα παιδιά Ευρωπαίων ι μθ Ευρωπαίων μεταναςτϊν εργατϊν που είχαν 

εγκαταςτακεί ςτθν Ελλάδα. Οι τάξεισ αυτζσ κακϊσ και τα μακιματα ενιςχυτικισ 

διδαςκαλίασ εντάχκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ (Ρροεδρικό 

Διάταγμα Φ10/20/Γ1/708/ΦΕΚ 1789/1999). 

    Πςον αφορά τθν μουςουλμανικι μειονότθτα τθσ Κράκθσ το πρόβλθμα τθσ 

ςχολικισ εγκατάλειψθσ ςε πολφ υψθλό ποςοςτό επιχειρικθκε να αντιμετωπιςτεί με 

τθν δθμιουργία ενόσ προγράμματοσ ενταγμζνου ςτα διαδοχικά Κοινοτικά Ρλαίςια 

Στιριξθσ. Το πρόγραμμα αυτό επιχειροφςε τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ 

διδαςκαλίασ ςτα παιδιά τθσ μειονότθτασ και ιταν υπό τθν επιςτθμονικι ευκφνθ του 

Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με τον Υπουργό 

Ραιδείασ. 

   Σαν βάςθ αυτοφ του προγράμματοσ τζκθκε ο ςεβαςμόσ τθσ πολιτιςμικισ τουσ 

ετερότθτασ. Διερευνικθκαν τα πραγματικά ποςοςτά εγκατάλειψθσ του ςχολείου. 

Διαπιςτϊκθκε ότι από τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτο Γυμνάςιο το ςχολικό ζτοσ 1997-

1998 μόνο το 44 τοισ εκατό ολοκλιρωςε τισ ςπουδζσ του ςτθ βακμίδα αυτι. Επίςθσ 

διαπιςτϊκθκε ότι τα ςχολικά εγχειρίδια που τουσ προςφζρονταν είχαν εκπονθκεί 

για μακθτζσ με μθτρικι γλϊςςα τθν ελλθνικι, γεγονόσ που δυςχζραινε τθ 

μακθςιακι διαδικαςία και είχε ςαν αποτζλεςμα πολφ χαμθλζσ επιδόςεισ των  

μακθτϊν. Δθμιουργικθκε λοιπόν νζο υλικό προςαρμοςμζνο ςτα γλωςςικά 

χαρακτθριςτικά των μακθτϊν και με αναφορζσ ςτο πολιτιςμικό τουσ περιβάλλον.  

   Κεντρικι κζςθ ςτο πρόγραμμα είχε και θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν 

επικεντρωμζνθ ςε ηθτιματα διδακτικισ μεκοδολογίασ των ςχολικϊν εγχειριδίων για 

τθν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ. Επίςθσ ςε τεχνικζσ διαχείριςθσ 

τθσ επικοινωνίασ μζςα ςτθν τάξθ και διακεματικισ προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ. 

   Δθμιουργικθκαν δφο Κζντρα Υποςτιριξθσ του Ρρογράμματοσ με προςωπικό 

μεικτό πολιτιςμικά και ςτόχο τθν ανάπτυξθ δράςεων εκτόσ ςχολείου όπωσ κερινά 

μακιματα, μακιματα πλθροφορικισ ςτα ελλθνικά, ελλθνικισ γλϊςςασ για γονείσ 

κ.α. 

   Σχετικά με το ηιτθμα των παιδιϊν με γονείσ Τςιγγάνουσ ςφμφωνα με πρόςφατεσ 

εκτιμιςεισ ο αρικμόσ τουσ ανζρχεται ςτισ 250.000 με το 60 τοισ εκατό να είναι 

αναλφάβθτοι ενϊ μόνο ο μιςόσ πλθκυςμόσ τουσ κατοικεί ςτθν ίδια περιοχι για 

περιςςότερο από είκοςι χρόνια. Οι ςυχνζσ τουσ μετακινιςεισ, τα ιδιαίτερα 

πολιτιςμικά τουσ χαρακτθριςτικά αλλά και οι κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ γφρω από 

αυτά, ςυχνά ο κοινωνικόσ τουσ ςτιγματιςμόσ  είναι μερικοί από τουσ λόγουσ τθσ 

αναποτελεςματικότθτασ των δράςεων που αναπτφχκθκαν γφρω από τθν 

εκπαίδευςι τουσ (Βαρνάβα-Σκοφρα, Βεργίδθσ, Καςίμθ 2014). 
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   Οι ίδιοι οι Τςιγγάνοι που επικυμοφν να ςτείλουν τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο 

διλωςαν μζςω των εκπροςϊπων τουσ ότι κα προτιμοφςαν τθ φοίτθςι τουσ ςε 

κανονικά ςχολεία ϊςτε να διευκολυνκεί θ κοινωνικι ζνταξθ των παιδιϊν τουσ. Ζτςι 

υιοκετικθκε ο κεςμόσ των ειδικϊν τάξεων ενταγμζνων ςτα κανονικά ςχολεία οι 

οποίεσ παρουςιάηουν αρκετζσ ομοιότθτεσ με τισ τάξεισ υποδοχισ των μεταναςτϊν. 

Το πρόγραμμα διδαςκαλίασ λειτουργεί παράλλθλα με το πρόγραμμα των κανονικϊν 

τάξεων με επίκεντρο τθ γλωςςικι διδαςκαλία και τθν αντιμετϊπιςθ των 

ιδιαιτεροτιτων των μακθτϊν.  

   Το Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων από το 1997 ανζλαβε τθν υλοποίθςθ ειδικοφ 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ  με κφριο ςτόχο τθ δθμιουργία κατάλλθλων 

ςυνκθκϊν που να ευνοοφν τθν παραμονι των Τςιγγάνων ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

Οι κυριότερεσ δράςεισ που προβλζφκθκαν ιταν μελζτεσ για τισ ςυνκικεσ ηωισ και 

ςχολικισ φοίτθςθσ  των Τςιγγάνων, οικοδόμθςθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ και 

επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου και κοινωνίασ, ςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ 

παρζμβαςθσ μζςω των ΚΕ.Ρ.Υ.Σ.Ε. (Κζντρα Ραιδαγωγικισ Υποςτιριξθσ τθσ Σχολικισ 

Ζνταξθσ), ανάπτυξθ ειδικοφ ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ςχολικισ φοίτθςθσ, παρεμβάςεισ ςτα ΜΜΕ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ. Τα αποτελζςματα του προγράμματοσ ιταν πολφ αιςιόδοξα. Από το 2006 το 

ςυντονιςμό του ανζλαβε το Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ. 

    Το κζμα τθσ ςχολικισ εγκατάλειψθσ ςυνδεδεμζνο με τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

των μακθτϊν όλων των εκνοτιτων ενεργοποίθςε τθ δθμιουργία κι ενόσ άλλου 

κεςμοφ, αυτοφ τθσ διδακτικισ ςτιριξθσ. Θ κεςμοκζτθςι του ζγινε ςτα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ του 1980  με τον νόμο 1824/1988, άρκρο 4 ςφμφωνα με τον οποίο 

ενεργοποιείται θ πρόςκετθ διδαςκαλία για τουσ μακθτζσ που ζχουν χαμθλζσ 

επιδόςεισ ςε επίπεδο Λυκείου. Στο δθμοτικό ςχολείο θ διδακτικι ςτιριξθ παίρνει τθ 

μορφι ςυμπλθρωματικισ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και των 

μακθματικϊν για τουσ μακθτζσ με χαμθλι επίδοςθ. 

   Σε πιο πρόςφατεσ υπουργικζσ ρυκμίςεισ για το γυμνάςιο από το 2003 οι ςτόχοι 

που τίκενται είναι θ επανζνταξθ των μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και θ 

αντιμετϊπιςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ με τθ  βελτίωςθ τθσ απόδοςισ τουσ.  

   Ο κεςμόσ ςτο ςφνολό του δεν φαίνεται ωςτόςο να λειτοφργθςε ςωςτά. Σφμφωνα 

με ςχετικι ζρευνα ο χαμθλόσ βακμόσ εφαρμογισ του οφείλεται ςτθν ζλλειψθ 

παιδαγωγικισ υποςτιριξθσ, ςτθν απροκυμία των εκπαιδευτικϊν λόγω χαμθλϊν 

αμοιβϊν για τισ επιπλζον ϊρεσ διδαςκαλίασ και ςτθν ζλλειψθ πιςτϊςεων και 

πολιτικισ βοφλθςθσ του Υπουργείου (Βρεττόσ 2001). 
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  3.2.2. Προσ τθν κοινωνία τθσ γνώςθσ- Σο Νζο χολείο     

   Ζνα ςθμαντικό γεγονόσ αντιπροςωπευτικό των ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων ςτο 

χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ τρζχουςασ ελλθνικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ είναι 

το κείμενο με τίτλο «Το Νζο Σχολείο: Ρρϊτα ο Μακθτισ». Ρρόκειται για ζνα κείμενο 

37 ςελίδων και υποβλικθκε από τον Υπουργό Ραιδείασ ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο 

το 2009. Αποτελεί μια προςπάκεια αποςταςιοποίθςθσ από τισ παλαιότερεσ 

«αποτυχθμζνεσ μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ όπου το Υπουργείο χρθςιμοποιεί 

τον όρο «αναβάκμιςθ» αντί του τετριμμζνου «μεταρρφκμιςθ» (Ραπαδιαμαντάκθ 

2012). 

   Το κείμενο χωρίηεται ςε τζςςερα μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ καταγράφονται οι ςτόχοι 

του Νζου Σχολείου. Οι ςτόχοι αυτοί είναι οι ίδιοι με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ 

Λιςαβόνασ οι οποίοι είναι κοινοί για όλα τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα των κρατϊν 

μελϊν. Χαρακτθριςτικά αναφζρονται θ προϊκθςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ, θ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, θ προαγωγι τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά και θ ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ 

δθμιουργικότθτασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

   Γίνεται αναφορά ςτθν ανάγκθ για διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν προςχολικι 

και τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, για μείωςθ του ποςοςτοφ των μακθτϊν που 

τελειϊνοντασ τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ζχουν χαμθλζσ επιδόςεισ ςτθν 

ανάγνωςθ, τα μακθματικά και τισ κετικζσ επιςτιμεσ. Επίςθσ για μείωςθ του 

ποςοςτοφ τθσ ςχολικισ διαρροισ από τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, πιςτοποίθςθ 

των γνϊςεων ξζνθσ γλϊςςασ και Θ/Υ και δραςτικι αφξθςθ των εκπαιδευτικϊν που 

χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία για τθ  διδαςκαλία. 

   Στο δεφτερο μζροσ του κειμζνου γίνεται αναφορά ςε δυο ςθμαντικά κζματα: Το 

ψθφιακό ςχολείο και τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. Ρροβλζπεται θ 

ευρυηωνικότθτα και ο εξοπλιςμόσ των τάξεων για τθν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, θ 

δθμιουργία πφλθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του 

υπουργείου και των περιφερειακϊν μονάδων, θ ενίςχυςθ των εκπαιδευτικϊν ϊςτε 

να αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ των Θ/Υ, μάκθμα με φθφιακό περιεχόμενο και 

ψθφιοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Επίςθσ μεταςχθματιςμόσ του 

προγράμματοσ ςπουδϊν με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ νζων μακθςιακϊν πρακτικϊν, 

ενίςχυςθ του ρόλου τθσ ειδικισ αγωγισ για πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό υλικό 

ανεξάρτθτα από δυςκολίεσ και αναπθρίεσ και δθμιουργία μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ, 

εποπτείασ και προϊκθςθσ τθσ αριςτείασ. 

   Σχετικά με το κζμα τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν υπάρχει ςφνδεςθ με τθ 

δθμιουργία μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ και εποπτείασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 

από απόςταςθ. Στο ςθμείο αυτό του κειμζνου γίνεται και θ μοναδικι αναφορά ςτο 

κζμα του επαναπροςδιοριςμοφ τθσ ςχζςθσ κράτουσ και εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 
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όπου και εξαγγζλλεται ο αυςτθρότεροσ ζλεγχοσ του επαγγζλματοσ του 

εκπαιδευτικοφ με τθν κακιζρωςθ του Ριςτοποιθτικοφ Ραιδαγωγικισ Κατάρτιςθσ. 

   Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν επικεντρϊνεται ςτο επιςτθμονικό αντικείμενο,  

τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ, ςτα ςτελζχθ κακοδιγθςθσ και 

διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ωσ προχπόκεςθ επιλογισ των διοικθτικϊν ςτελεχϊν 

ορίηεται θ ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα αυτό-αξιολόγθςθσ ςε πρϊτθ φάςθ και 

εξωτερικισ αξιολόγθςθσ ςτθ ςυνζχεια. 

   Με τθν ειςαγωγι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ επιχειρείται 

θ διαπίςτωςθ τθσ αρνθτικισ ι κετικισ τθσ πορείασ και ο εντοπιςμόσ των 

αδυναμιϊν. Ενεργοποιείται θ ςυμμετοχι των μελϊν τθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των 

εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν. Θ αυτό-αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ αφορά τουσ 

πόρουσ (υλικοτεχνικι υποδομι, οικονομικοί πόροι και ανκρϊπινο δυναμικό), ςτθ 

διοίκθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ χωρίσ απϊλεια 

διδακτικϊν ωρϊν, το κλίμα και τισ ςχζςεισ μεταξφ των παραγόντων τθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, το ςυνολικό πρόγραμμα κοινωνικισ, πολιτιςτικισ και 

περιβαλλοντικισ δράςθσ του ςχολείου, τισ καινοτομικζσ δράςεισ, τισ εκπαιδευτικζσ 

διαδικαςίεσ και τα αποτελζςματα (φοίτθςθ, επίδοςθ, ατομικι-κοινωνικι ανάπτυξθ 

των μακθτϊν). 

   Στο τρίτο μζροσ του κειμζνου περιγράφονται οι ςχεδιαηόμενεσ παρεμβάςεισ 

ςχετικά με τα προγράμματα ςπουδϊν, τισ διδακτικζσ μεκόδουσ, τθν επιμόρφωςθ 

των εκπαιδευτικϊν, τθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθ 

διδαςκαλία των ξζνων γλωςςϊν και τθν πολιτικι για τθν ζνταξθ των ευάλωτων 

κοινωνικϊν ομάδων ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Τζλοσ ςτο τζταρτο μζροσ γίνεται 

αναφορά ςτον τρόπο χρθματοδότθςθσ του ςυςτιματοσ.  

 

3.2.3   Θ αξιολόγθςθ 

 Θ αξιολόγθςθ, γενικά, ωσ διαδικαςία βελτίωςθσ των δραςτθριοτιτων που 

λαμβάνουν χϊρα, μελλοντικοφ προγραμματιςμοφ και λιψθσ αποφάςεων, είναι 

απαραίτθτθ ςε κάκε ανκρϊπινθ προςπάκεια για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου. Πςον 

αφορά το ςχολείο και κατ’ επζκταςθ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα αποτελεί μια από τισ 

μορφζσ εκτίμθςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ. 

   Σφμφωνα με ςχετικό οριςμό τθσ Ουνζςκο «αξιολόγθςθ είναι μια διαδικαςία που 

αποβλζπει ςτο να προςδιορίςει, όςο πιο ςυςτθματικά και αντικειμενικά γίνεται, τθν 

καταλλθλότθτα, τθν αποτελεςματικότθτα και το αποτζλεςμα μιασ δραςτθριότθτασ 

ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ (Θλιοφ 1991). 
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   Ππωσ αναφζρει θ κ. Θλιοφ (1991) για κάκε αξιολόγθςθ πρζπει να ζχουν 
προςδιοριςτεί το υποκείμενο (ποιοσ), το αντικείμενο (οι ςτόχοι τθσ δράςθσ) και ο 
ςκοπόσ τθσ ίδιασ τθσ αξιολόγθςθσ. Επίςθσ κα πρζπει να τεκεί και το κζμα του 
«εργαλείου», τθσ μεκόδου, δθλαδι, που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν αξιολόγθςθ. 

   Κάκε αξιολόγθςθ ακολουκείται από τθ μετα-αξιολόγθςθ, τθν αξιολόγθςθ δθλαδι 

τθσ αποτελεςματικότθτασ του «εργαλείου» που χρθςιμοποιικθκε. 

   Σφμφωνα με ζναν άλλο οριςμό που αναφζρεται, θ «Αξιολόγθςθ του                      
εκπαιδευτικοφ ζργου είναι θ ςυςτθματικι διαδικαςία ελζγχου  του                            
βακμοφ, ςτον οποίο επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι και ο                           
εντοπιςμόσ των αιτιϊν που δυςχεραίνουν τθν επίτευξι τουσ, ϊςτε μζςω                           
τθσ διαδικαςίασ τθσ ανατροφοδότθςθσ να βελτιϊνεται θ ποιότθτα τθσ      
εκπαίδευςθσ» (Καςςωτάκθσ 1992).  

   Θ εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ κεωρείται επίςθσ ωσ θ ςυςτθματικι και οργανωμζνθ 

διαδικαςία κατά τθν οποία διεργαςίεσ, ςυςτιματα, άτομα, μζςα, πλαίςια και 

αποτελζςματα εκτιμϊνται με βάςθ προκακοριςμζνα κριτιρια, μζςα και ςκοποφσ  

(Δθμθτρόπουλοσ 1998). 

   Ο κ. Ραςιαρδισ (1996) κεωρεί τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ωσ 
διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ θ θγεςία ενόσ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ                       
ι μιασ ςχολικισ μονάδασ ςυλλζγει πλθροφορίεσ για τθ διδαςκαλία, τον 
εκπαιδευτικό και το μακθςιακό περιβάλλον τθσ ςχολικισ μονάδασ, με ςκοπό τθσ 
βελτίωςι τουσ.  

   Θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου αποτελεί τμιμα τθσ διοικθτικισ 
λειτουργίασ του ελζγχου ςτα  πλαίςια  των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν 
(Μαυρογιϊργοσ 2000). 

 

    Δεν υφίςταται πάντα θ ίδια ευκολία ςτο να γίνει θ αξιολόγθςθ κάποιου ζργου. Σε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ είναι εξαιρετικά δφςκολθ και πολφπλοκθ, όπωσ ςτθν 

περίπτωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Σ’ αυτό το γεγονόσ ςυντείνουν θ 

πολυπλοκότθτα τθσ όλθσ διαδικαςίασ με βαςικό ςθμείο το ευαίςκθτο ζμψυχο 

ςτοιχείο που απαρτίηει το ςφςτθμα αυτό, αλλά και το γεγονόσ ότι κατά τον 

προγραμματιςμό διεκπεραίωςθσ τθσ αξιολόγθςθσ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ 

το κοινωνικό-οικονομικό πλαίςιο, κάτι που είναι εξαιρετικά δφςκολο, κακϊσ όλα 

αυτά δεν είναι ακριβείσ μακθματικοί ςυλλογιςμοί και πράξεισ.  

   Εξάλλου ςτθ χϊρα μασ από τισ αρχζσ τθσ δθμιουργίασ του Ελλθνικοφ κράτουσ 

(1834), θ αξιολόγθςθ του ζργου του εκπαιδευτικοφ πιρε τθ μορφι τθσ διοικθτικισ 

αξιολόγθςθσ με εξωεκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ και λειτοφργθςε ωσ μθχανιςμόσ 

εκφοβιςμοφ και «ςωφρονιςμοφ» ςτισ εκάςτοτε κυβερνθτικζσ επιδιϊξεισ. 

   Ωςτόςο, ςτον εκπαιδευτικό κόςμο είναι γενικά αποδεκτι θ αναγκαιότθτα φπαρξθσ 

ενόσ ςυςτιματοσ αυτοαξιολόγθςθσ, ανάλογου με αυτά που ζχουν αναπτυχκεί ςε 

πολλζσ χϊρεσ, θ οποία κα μποροφςε να οδθγιςει ςε ςυγκεκριμζνα αιτιματα 
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επιμόρφωςθσ των μελϊν του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και κατ’ επζκταςθ ςτθν 

αναβάκμιςι του.  

 

3.2.4. Θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικών  

   Θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν τζκθκε από αρκετζσ πλευρζσ με τθ διατφπωςθ 

τθσ πρόταςθσ για επανενεργοποίθςι τθσ και μάλιςτα ςτο όνομα του 

απροςδιόριςτου «εκςυγχρονιςμοφ». Στο προεκλογικό πρόγραμμα τθσ κυβζρνθςθσ 

(1989-1990) ιδθ προτεινόταν ζνα ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν, τα 

ςτοιχεία τθσ οποίασ κα «χρθςιμοποιοφνταν για τθν προαγωγικι τουσ εξζλιξθ».  

Ανάλογεσ ιταν και οι κζςεισ που διατφπωςε θ ομάδα που ςυγκρότθςε ο Υπουργόσ 

Ραιδείασ ςτο πλαίςιο του «Εκνικοφ διαλόγου για τθν Παιδεία», αν και τα 

αποτελζςματα των αμφιςβθτουμζνων ερωτθματολογίων ζφεραν τθ μεγάλθ 

πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν να είναι αντίκετθ (Ανδρζου, Ραπακωνςταντίνου 

1994). 

   Ρρζπει εδϊ να ςθμειωκεί πωσ θ ομάδα εργαςίασ είχε  αναγνωρίςει ότι θ 

αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν, όπωσ γινόταν ςτο παρελκόν, δεν προςζφερε 

ςχεδόν τίποτα ςτον εκπαιδευτικό. Οι Επικεωρθτζσ κακόριηαν ςε ςθμαντικό βακμό 

με τθν ζκκεςι τουσ τθν υπθρεςιακι ςταδιοδρομία και τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των 

εκπαιδευτικϊν, αλλά θ ζκκεςι τουσ βαςιηόταν ςτισ αμφιβόλου κφρουσ εντυπϊςεισ, 

που ςχθμάτιηαν από μια δίωρθ, το πολφ, παρακολοφκθςθ μακθμάτων του 

ελεγχόμενου. 

   Εκείνο που φαίνεται να ιςχφει είναι ότι θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν ζρχεται 

ςτθν επιφάνεια, όταν προκαλοφνται αντιςτάςεισ και αμφιςβθτιςεισ, όταν τα 

εκπαιδευτικά ςυςτιματα μεταβάλλονται και όταν διαπιςτϊνονται γενικζσ κρίςεισ 

για τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ. 

   Θ ψιφιςθ από τθ Βουλι  του νόμου 2043/1992 για τθν «Εποπτεία και διοίκθςθ τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» προϊκθςε 

τθν ατομικι αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν. 

   Οι ρυκμίςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ για τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν 

ςυνοδεφτθκαν από οριςμζνεσ τροποποιιςεισ και διευκετιςεισ ςτα κατϊτερα 

κλιμάκια τθσ διοικθτικισ και εποπτικισ ιεραρχίασ τθσ εκπαίδευςθσ που 

αποτυπϊκθκαν ςτον προαναφερκζντα νόμο. 

   Συγκεκριμζνα: επιλογι των διευκυντϊν των ςχολείων από τα Ρεριφερειακά 

Συμβοφλια για μια τετραετία και μονιμότθτα ςτθ διευκυντικι κζςθ μετά από 

επανάκριςθ, μονιμότθτα προϊςταμζνων Γραφείων και Διευκφνςεων μετά από 
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εκλογι. Οι ρυκμίςεισ αυτζσ ςυνοδεφονται και με τθ ςυμμετοχι του διευκυντι ςτθ 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ. 

   Ορίςτθκε λοιπόν θ ενίςχυςθ τθσ κζςθσ και των αρμοδιοτιτων –και κυρίωσ θ 

ςυμμετοχι ςτθν αξιολόγθςθ- του διευκυντι γεγονόσ που εντείνει τθ 

«γραφειοκρατικοποίθςθ» τθσ ςχολικισ μονάδασ και δυςχεραίνει τθ κζςθ του 

Συλλόγου Διδαςκόντων ςε ςχζςθ με τθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ με τισ εξισ 

επιπτϊςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο προαναφερκζντα ζργο των Ανδρζου και 

Ραπακωνςταντίνου: «α) Ενίςχυςθ τθσ δθμοςιοχπαλλθλικισ αντίλθψθσ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ, β) τυπολατρεία και προςκόλλθςθ ςτουσ επίςθμουσ κανόνεσ, γ) οι 

ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ διευκυντζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ κα εκφράηονται ωσ 

ςχζςεισ εξουςίασ, δ) οι ςχζςεισ ςυνεργαςίασ και ςυλλογικοφ πνεφματοσ κα 

ατονιςουν, ε) οι κζςεισ των διευκυντϊν και των προϊςταμζνων κα αποτελοφν 

κίνθτρα για τθν επαγγελματικι ςταδιοδρομία των εκπαιδευτικϊν» (Ανδρζου- 

Ραπακωνςταντίνου 1994). 

    Ραρόλο τον κακοριςμό του τρόπου αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν, αυτι δεν 

κατζςτθ δυνατι μζχρι πρόςφατα. Οι λόγοι γι’ αυτι τθν κακυςτζρθςθ ιταν πολλοί, 

όπωσ το πρόβλθμα τθσ πολυνομίασ ςτθν εκπαίδευςθ και των χρονοβόρων 

διαδικαςιϊν που τθ διζπουν, θ αναποφαςιςτικότθτα των εκάςτοτε κυβερνιςεων να 

αναλάβουν τισ ςυνζπειζσ τθσ με κίνθτρο τθν επικείμενθ πτϊςθ του εκλογικοφ 

αποτελζςματοσ κ.α. 

    Ο εκπαιδευτικόσ κόςμοσ με αμθχανία παρακολουκεί τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ που 

αφοροφν όλουσ τουσ τομείσ του δθμοςίου τομζα. Με τθν είςοδο τθσ χϊρασ ςτο 

Δ.Ν.Τ. και τισ ανατροπζσ που ζχουν γίνει (μειϊςεισ μιςκϊν, διακεςιμότθτα κ.τ.λ.) 

ιρκε αντιμζτωποσ , κάτω από ζνα κακεςτϊσ επαγγελματικισ αναςφάλειασ, με το 

κζμα τθσ επικείμενθσ αξιολόγθςισ του. Συγκεκριμζνα με το προεδρικό διάταγμα 

152 που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 240/2013 ορίςτθκε ο τρόποσ με τον οποίο κα 

γινόταν θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Ππωσ εκτίκεται ς’ αυτό, θ 

αξιολόγθςθ αφορά όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

    Σφμφωνα με το Ρροεδρικό Διάταγμα  152 (Δθμοςιευμζνο ςτο ΦΕΚ 240/2013) για 

τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν, θ  αξιολόγθςθ διακρίνεται, ανάλογα με τθ φφςθ 

του ζργου που αξιολογείται, ςε διοικθτικι και εκπαιδευτικι. Ωσ διοικθτικι ορίηεται 

θ αξιολόγθςθ των ενεργειϊν και αποτελεςμάτων που ςυνκζτουν το υπθρεςιακό 

ζργο διοίκθςθσ, οργάνωςθσ και αξιολόγθςθσ προςωπικοφ και δομϊν με τισ 

εκπαιδευτικζσ του προεκτάςεισ και ωσ εκπαιδευτικι ορίηεται θ αξιολόγθςθ των 

ενεργειϊν και αποτελεςμάτων που ςχετίηονται με τθν άςκθςθ του παιδαγωγικοφ, 

διδακτικοφ, επιμορφωτικοφ ζργου και τθν επιςτθμονικι και επαγγελματικι 

ανάπτυξθ.  

http://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1434-fek-240-2013-axiologhsh-ekpaidevtikwn-prwtovathmias-devterovathmias.html
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    Οι αξιολογθτζσ που επιτελοφν τθ διοικθτικι αξιολόγθςθ ονομάηονται διοικθτικοί 

και οι αξιολογθτζσ που επιτελοφν τθν εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοί. 

   Σκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 

εκπαιδευτικοφ και του διοικθτικοφ τουσ ζργου μζςω τθσ άμεςθσ ςφνδεςισ τθσ με 

τθν επιμόρφωςθ, προσ όφελοσ των ιδίων, των μακθτϊν και τθσ κοινωνίασ.  

 Ειδικότερα, θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν ςυμβάλλει (ΡΔ 152,ΦΕΚ 240/2013):  

 α) ςτθν ολοκλθρωμζνθ αποτφπωςθ των δεδομζνων που προκφπτουν από τθν 

αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό 

του με ςτόχο τθ βελτίωςι του, 

β) ςτθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των δομϊν και των λειτουργιϊν και των 

αποτελεςμάτων του εκπαιδευτικοφ και διοικθτικοφ τουσ ζργου, 

γ) ςτθ διάχυςθ των καλϊν πρακτικϊν ςτα ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ, ωσ βαςικοφ 

ςυντελεςτι υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν ςτισ διαδικαςίεσ τθσ επιμόρφωςθσ και 

τθσ ανατροφοδότθςθσ του ζργου τουσ και 

δ) ςτθν παροχι κινιτρων για τθ διαρκι επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ 

και εξζλιξθ των ςτελεχϊν και των εκπαιδευτικϊν, ςτο πλαίςιο και τθσ διά βίου 

μάκθςθσ. 

ε) ςτθ διεκπεραίωςθ των διοικθτικοχπθρεςιακϊν διαδικαςιϊν που απαιτεί θ 

λειτουργικότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

    Οι ςχολικοί ςφμβουλοι αξιολογοφνται με τα ακόλουκα, ανά κατθγορία 

αναφερόμενα, κριτιρια: 

α) Κατθγορία Λ – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου ςτθν περιφζρειά τουσ 

ι/και ςτθ διεφκυνςθ ι υποδιεφκυνςθ των Ρεριφερειακϊν Επιμορφωτικϊν Κζντρων 

(ΡΕΚ)  

β) Κατθγορία ΛΛ -  Άςκθςθ ζργου επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ  

γ) Κατθγορία ΛΛΛ Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ και 

επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν 

δ) Κατθγορία IV – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ 

  Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αξιολογοφνται με τα 

ακόλουκα, ανά κατθγορία αναφερόμενα, κριτιρια: 

α) Κατθγορία Λ – Εκπαιδευτικό περιβάλλον, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια :  

    αα) Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και προςδοκίεσ 
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    αβ) Ραιδαγωγικό κλίμα ςτθ ςχολικι τάξθ 

    αγ) Οργάνωςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ   

β) Κατθγορία ΛΛ – Σχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ, 

θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

   βα) Βακμόσ αντίλθψθσ των δυνατοτιτων και αναγκϊν των        μακθτϊν για τθ 

διαμόρφωςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ  διδαςκαλίασ 

   ββ) Στόχοι και περιεχόμενο 

   βγ) Διδακτικζσ ενζργειεσ και εκπαιδευτικά μζςα 

γ) Κατθγορία ΛΛΛ – Διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθ των μακθτϊν, θ οποία 

περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

    γα) Ρροετοιμαςία μακθτϊν για τθ διδαςκαλία 

    γβ) Διδακτικζσ ενζργειεσ και εκπαιδευτικά μζςα 

     γγ) Ενζργειεσ μακθτϊν κατά τθ διαδικαςία μάκθςθσ 

     γδ) Εμπζδωςθ τθσ νζασ γνϊςθσ και αξιολόγθςθ των μακθτϊν 

δ) Κατθγορία IV – Υπθρεςιακι ςυνζπεια και επάρκεια, θ οποία περιλαμβάνει τα 

εξισ κριτιρια: 

     δα) Τυπικζσ υπαλλθλικζσ υποχρεϊςεισ 

     δβ) Συμμετοχι ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςτθν αυτο–αξιολόγθςι 

τθσ 

     δγ) Επικοινωνία και ςυνεργαςία με γονείσ και φορείσ 

ε) Κατθγορία V – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ, θ 

οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

    εα) Τυπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ 

    εβ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ 

  Οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων αξιολογοφνται με τα ακόλουκα κριτιρια: 

 α)Κατθγορία I – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου, θ οποία περιλαμβάνει 

τα εξισ: 

    αα) Υλοποίθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου 

    ββ) Οργάνωςθ του ζργου του ςυλλόγου διδαςκόντων  

 β)Κατθγορία II - Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ   

     βα) Διοικθτικι αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν 

    ββ) Οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ  μονάδασ, 

υλοποίθςθ των προγραμματιςκζντων δράςεων και τεκμθρίωςθ των 

αποτελεςμάτων  
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  γ) Κατθγορία III - Σχολικό κλίμα και παιδαγωγικι τθσ ςχολικισ μονάδασ  

  δ)Κατθγορία IV- Ρρογραμματιςμόσ Διδαςκαλίασ και Διεξαγωγι διδαςκαλίασ και 

αξιολόγθςθ μακθτϊν  

  ε)Κατθγορία V - Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ  

     εα) Τυπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ  

     εβ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ  

   Το ζργο των εκπαιδευτικϊν αξιολογείται ςτο ςφνολό του, κακϊσ και ξεχωριςτά για 

κάκε κατθγορία κριτθρίων και κάκε επιμζρουσ κριτιριο που αναφζρεται ςτο 4 

άρκρο. Για τθν αξιολόγθςθ χρθςιμοποιείται τετράβακμθ περιγραφικι κλίμακα. Θ 

ζνταξθ του αξιολογοφμενου ςε βακμίδα τθσ περιγραφικισ κλίμακασ ςυνεπάγεται 

τον ποιοτικό του χαρακτθριςμό ωσ ακολοφκωσ: «ελλιπισ», «επαρκισ», «πολφ 

καλόσ» ι «εξαιρετικόσ». 

    Δεδομζνου ότι ζνασ ποιοτικόσ χαρακτθριςμόσ καλφπτει φάςμα περιπτϊςεων, ο 

αξιολογθτισ, μετά τθν κατάταξθ του αξιολογοφμενου ςε κάποια από τισ τζςςερισ 

βακμίδεσ τθσ ποιοτικισ κλίμακασ, προβαίνει ςτθν ακριβι τοποκζτθςι του  εντόσ του 

φάςματοσ με τθ χριςθ αρικμθτικοφ βακμολογικοφ δείκτθ από εκατοντάβακμθ 

κλίμακα. Θ αντιςτοίχιςθ τετράβακμθσ ποιοτικισ κλίμακασ και εκατοντάβακμθσ 

αρικμθτικισ κλίμακασ ζχει ωσ εξισ: α) «ελλιπισ»: 0 ζωσ 30 βακμοί, β) «επαρκισ»: 

31 ζωσ 60 βακμοί γ) «πολφ καλόσ»: 61 ζωσ 80 βακμοί και δ) «εξαιρετικόσ»: 81 ζωσ 

100 βακμοί. 

    Ο αξιολογθτισ ςτθν οικεία ζκκεςθ αξιολόγθςθσ αναγράφει για κάκε 

αξιολογοφμενο κριτιριο τον ποιοτικό χαρακτθριςμό και τθ βακμολογία του 

αξιολογοφμενου. Ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ των επιμζρουσ κριτθρίων κάκε 

κατθγορίασ αποτελεί τθ βακμολογία τθσ οικείασ κατθγορίασ κριτθρίων, από τθν 

οποία προκφπτει ο αντίςτοιχοσ γενικόσ ποιοτικόσ χαρακτθριςμόσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

κατθγορία. Θ τελικι βακμολογία για το ςφνολο του ζργου του αξιολογοφμενου 

εκπαιδευτικοφ, από τθν οποία προκφπτει και ο αντίςτοιχοσ γενικόσ ποιοτικόσ 

χαρακτθριςμόσ ςτο ςφνολο των κριτθρίων, υπολογίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 16. 

    Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτθρίηονται ελλιπείσ ςε περιςςότερα του ενόσ κριτιρια 

ςε μία εκ των κατθγοριϊν χαρακτθρίηονται ςυνολικά ελλιπείσ, αςχζτωσ ςυνολικισ 

βακμολογίασ. 

    Οι εκπαιδευτικοί που, ςφμφωνα με τθν τελικι τουσ βακμολογία ι ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 4, χαρακτθρίηονται ςυνολικά ελλιπείσ, με ςχετικι πράξθ του 

Διευκυντι Διεφκυνςθσ, εγγράφονται ςτον πίνακα των μθ προακτζων που 

προβλζπεται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 8 του ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 226).  
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   Οι αξιολογθτζσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ αξιολόγθςθσ προςκαλοφν εγγράφωσ τουσ 

αξιολογοφμενουσ ςε ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα ςε ςυνάντθςθ ςυηιτθςθσ 

αναφορικά με τθν επικείμενθ αξιολόγθςθ. Θ πρόςκλθςθ κοινοποιείται ςτον 

αξιολογοφμενο τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ςυνάντθςθσ. Θ 

παράλειψθ πρόςκλθςθσ του αξιολογοφμενου επιφζρει ακυρότθτα τθσ ζκκεςθσ 

αξιολόγθςθσ. Θ θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ ςυνάντθςθσ κακϊσ και οι 

υπογραφζσ του αξιολογθτι και του αξιολογοφμενου ςθμειϊνονται ςτον οικείο χϊρο 

του εντφπου τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςισ του. 

     Οι αξιολογθτζσ μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ ςυντάςςουν εκκζςεισ 

αξιολόγθςθσ. Οι εκκζςεισ γνωςτοποιοφνται αποδεδειγμζνα, το αργότερο εντόσ 

πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ςφνταξισ τουσ, ςτουσ 

αξιολογοφμενουσ. Οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ γνωςτοποιοφνται εντόσ τθσ αξιολογικισ 

περιόδου ι το αργότερο τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ. 

     Οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ ςυντάςςονται ςε τρία αντίτυπα, ζνα για τον 

αξιολογοφμενο, ζνα για τον υπθρεςιακό του φάκελο και ζνα για τον διευκυντι τθσ 

ςχολικισ μονάδασ (για εκπαιδευτικοφσ Ρ. Ε.) ι για τον διευκυντι διεφκυνςθσ 

εκπαίδευςθσ (για εκπαιδευτικοφσ Δ. Ε.). 

     Αντικατάςταςθ τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ που ζχει υποβλθκεί ςτθν αρμόδια κατά 

τθν προθγοφμενθ παράγραφο υπθρεςία ι τροποποίθςι τθσ απαγορεφεται, παρά 

μόνο για τθ διόρκωςθ τυχόν λεκτικϊν ι αρικμθτικϊν ςφαλμάτων.  

    Ορίηεται δικαίωμα ζνςταςθσ θ οποία κα ςτρζφεται κατά τθσ αξιολογικισ ζκκεςθσ 

του αξιολογθτι και πρζπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία 

και τα πραγματικά περιςτατικά ςτα οποία ο αξιολογοφμενοσ κεμελιϊνει τουσ 

ιςχυριςμοφσ του κακϊσ και τα ςτοιχεία τα οποία αποδεικνφουν τθν ανακρίβεια του 

περιεχομζνου τθσ ζκκεςθσ. 

     Ζνςταςθ κατά τθσ ζκκεςθσ που ζχει ςυνταχκεί από ςχολικό ςφμβουλο κρίνεται 

από άλλο ςχολικό ςφμβουλο, ο οποίοσ ορίηεται προσ το ςκοπό αυτό από τον 

Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του οικείου 

προϊςταμζνου ΕΡΚ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία παρουςιάηεται αδυναμία 

οιαςδιποτε μορφισ να οριςκεί Σχολικόσ Σφμβουλοσ τθσ ίδιασ ειδικότθτασ, τότε 

ορίηεται Σχολικόσ Σφμβουλοσ ςυναφοφσ ειδικότθτασ ι τζλοσ ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ, ορίηεται ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ραιδαγωγικισ Ευκφνθσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ ςτθν οποία υπθρετεί ο εκπαιδευτικόσ. 

   Οι αντιδράςεισ του εκπαιδευτικοφ κόςμου ιταν μεγάλεσ και εκδθλϊκθκαν με 

ποικίλουσ τρόπουσ. Στο παράρτθμα παρατίκενται  πθγζσ που παρουςιάηουν τα 

επιχειριματα και τισ ενςτάςεισ όπωσ αποτυπϊκθκαν ςτον τφπο.  
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   Θ αξιολόγθςθ διακόπθκε πριν ολοκλθρωκεί. Σφμφωνα με τθν  υπουργικι εγκφκλιο 

Α. Ρ. 10940/20-10-2014, τελικϊσ οι διευκυντζσ ςχολικισ μονάδασ  αξιολογικθκαν   

μόνο ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:  

• Κατθγορία Λ-Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου, από τον Διευκυντι  

Εκπαίδευςθσ  

• Κατθγορία ΛΛ ςτο υποκριτιριο ββ) Οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ 

αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, υλοποίθςθ των 

προγραμματιςκζντων δράςεων και τεκμθρίωςθ των αποτελεςμάτων.  

• Κατθγορία V   και ςτα δφο κριτιρια τθσ από το Σχολικό  Σφμβουλο. Στουσ 

παρακάτω πίνακεσ υπάρχει ζνα δείγμα των επιπζδων αξιολόγθςθσ των 

διευκυντϊν ςχολικισ μονάδασ ςε κάποιεσ από τισ παραπάνω κατθγορίεσ 

(Χαμηαδάκθ  2014 ): 

 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 2θ 

Ελλιπισ (0-30)  

 

Επαρκισ (31-60) 

 

Πολφ Καλόσ (61-80) 

 

Εξαιρετικόσ (81-100) 

 

εφόςον δεν 

μεριμνά με 

ςυςτθματικό και 

ζγκυρο τρόπο για 

τθν τιρθςθ των 

προδιαγραφϊν και 

των διαδικαςιϊν 

αυτοαξιολόγθςθσ 

τθσ ςχολικισ 

μονάδασ.  

 

εφόςον μεριμνά με ςυςτθματικό και 

ζγκυρο τρόπο για τθν τιρθςθ των 

προδιαγραφϊν και των διαδικαςιϊν 

αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και, επίςθσ, εφόςον 

ςυγκαλεί τον ςφλλογο διδαςκόντων, 

τον κατευκφνει οργανωμζνα και τον 

κακοδθγεί ςτθ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ των υποδομϊν τθσ 

ςχολικισ μονάδασ, των ςχολικϊν 

βιβλίων και τθσ αποτφπωςθσ των 

αναγκϊν και των προβλθμάτων, ςτθ 

χάραξθ και υλοποίθςθ δράςεων, 

ςτθν ανάκεςθ ρόλων και 

αρμοδιοτιτων και ςτθν τεκμθρίωςθ 

τθσ τελικισ αποτίμθςθσ τθσ όλθσ 

λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

 

εφόςον, επιπλζον 

των προχποκζςεων  

τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, 

προβλζπει, 

προλαμβάνει και 

διαχειρίηεται με 

πνεφμα 

δθμοκρατικό τισ 

δυςκολίεσ και τισ 

πικανζσ τριβζσ, 

αντιπαρακζςεισ και 

αρνιςεισ κατά τθ 

ςυνεργαςία μεταξφ 

εκπαιδευτικϊν.  

 

εφόςον, πλζον των 

προχποκζςεων των 

δφο προθγοφμενων 

υποπεριπτϊςεων, 

κατακζτει τισ 

προςωπικζσ του 

απόψεισ και 

προτάςεισ ςτον 

ςφλλογο διδαςκόντων, 

ςε ομοτίμουσ του και 

ςτουσ ανωτζρουσ του 

για αποτελεςματικζσ 

βελτιωτικζσ 

παρεμβάςεισ ςτο ζργο 

τθσ αυτο−αξιολόγθςθσ 

τθσ ςχολικισ μονάδασ 

 

 



64 
 

Κατθγορία 4θ 

Κριτιρια επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 

Ελλιπισ (0-30)  

 

Επαρκισ (31-60)  

 

Πολφ καλόσ (61-80)  

 

Εξαιρετικόσ (81-100)  

 

Δεν υπάρχει 

εκπαιδευτικόσ 

που να 

χαρακτθρίηεται 

ελλιπισ  

 

Κάκε 

εκπαιδευτικόσ 

κατατάςςεται 

τουλάχιςτον  ςτθν 

κατθγορία αυτι, 

δεδομζνου ότι είχε 

όλα τα εκ του 

νόμου 

απαιτοφμενα 

προςόντα για 

διοριςμό, βάςει 

των οποίων και 

διορίςτθκε. 

 

Εφόςον ςυντρζχουν ςτο 

πρόςωπό του δφο (2) 

τουλάχιςτον, από τισ κάτωκι 

προχποκζςεισ: 

i) ζχει δεφτερο πτυχίο 

Α.Ε.Λ./Τ.Ε.Λ. ι αναγνωριςμζνο 

πτυχίο αλλοδαπισ. 

ii) ζχει πτυχίο 

Μετεκπαίδευςθσ 

Διδαςκαλείου Δθμοτικισ 

Εκπαίδευςθσ. 

iii) είναι κάτοχοσ διπλϊματοσ 

ςπουδϊν από 

αναγνωριςμζνο δθμόςιο 

φορζα ςε αντικείμενα που 

αφοροφν τθν τζχνθ, τον 

πολιτιςμό, το περιβάλλον, 

τθν επιςτιμθ ι τθν 

τεχνολογία. 

iv) διακζτει πιςτοποίθςθ ςτισ 

Τ.Ρ.Ε. οποιουδιποτε 

επιπζδου.  

v) γνωρίηει μία ξζνθ γλϊςςα 

ςε επίπεδο Β2, ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 2 του 

άρκρου 1 του ν. 2740/1999. 

 

Εφόςον ςυντρζχουν  ςτο 

πρόςωπό του  δφο (2), 

τουλάχιςτον, από τισ 

προχποκζςεισ τθσ 

προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ και 

επιπλζον είναι κάτοχοσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ι  

είναι κάτοχοσ διδακτορικοφ 

διπλϊματοσ με εμφανι τθ 

ςυνεχι παρακολοφκθςθ των 

επιςτθμονικϊν εξελίξεων 

μζςω ςυνεδρίων, 

ειςθγιςεων, δθμοςιεφςεων 

κ.λπ. 
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Κριτιρια επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 

επιμόρφωςθ ςε κζματα ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ: (8 ςτοιχεία) 

• Σχολζσ Επιμόρφωςθσ Λειτουργϊν Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (ΣΕΛΔΕ) ι Σχολζσ 

Επιμόρφωςθσ Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ (ΣΕΛΜΕ)  

• Ετιςια επιμόρφωςθ δθμοςίου φορζα (ΑΕΛ, ΡΑΚΕ,κ.λπ.)  

• Εξάμθνθ επιμόρφωςθ δθμοςίου φορζα 

• Τρίμθνθ επιμόρφωςθ δθμοςίου φορζα (ΡΕΚ, ΕΚΔΔΑ, κ.λπ.) 

• Μείηον πρόγραμμα επιμόρφωςθσ 

• Επιμόρφωςθ ςε πρόγραμμα δθμόςιου φορζα 30 ωρϊν και άνω  

• Επιμόρφωςθ ςε πρόγραμμα δθμόςιου φορζα ζωσ 30 ϊρεσ  

•  Επιμορφωτικζσ θμερίδεσ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ, αναγνωριςμζνων εκπαιδευτικϊν 

φορζων, Α.Ε.Λ./Τ.Ε.Λ., ι επιςτθμονικϊν φορζων των εκπαιδευτικϊν.  

 

 

 

  3.2.5 Σο ςχζδιο νόμου για τθ διά βίου μάκθςθ 

  Στθν Ελλάδα ςθμαντικζσ ιταν οι αδυναμίεσ αλλά και μεγάλο το κεςμικό, δομικό , 
λειτουργικό και οικονομικό ζλλειμμα ςτο χϊρο τθσ διά βίου εκπαίδευςθσ. Τισ 
τελευταίεσ δεκαετίεσ γίνεται μια ςθμαντικι προςπάκεια ϊςτε να αναπτυχκεί ςτον 
τομζα αυτό και να απαγκιςτρωκεί από τισ τελευταίεσ κζςεισ ςτθν κατάταξθ των 
χωρϊν-μελϊν (Κυριαηισ, 2010). 

   Ζτςι  κεςπίςτθκε νομοκετικό πλαίςιο όπου ςφμφωνα με τον ν. 2909/2001 (ΦΕΚ τ. 
Α’ 90/2-5-2001) ο επιτελικόσ φορζασ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι θ 
ςθμερινι Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ.  Με τον ν. 3369/2005(ΦΕΚ τ. Α’ 
171/6.7.2005) προςδιορίηονται οριςμζνεσ αρχζσ βάςει των οποίων περιγράφεται θ 
διαδικαςία εφαρμογισ τθσ Δ.Β.Μ. Ο ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/2008) ςυμπλθρϊνει τθν 
προθγοφμενθ νομοκεςία και χαράηει ζνα ενιαίο κεςμικό πλαίςιο για όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ. Ραράλλθλα ιδρφεται ο Οργανιςμόσ Διαχείριςθσ 
Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων με τθν επωνυμία «Σόλων» ωσ εκνικι ςυντονιςτικι 
μονάδα για το Ολοκλθρωμζνο Ρρόγραμμα Διά Βίου Μάκθςθσ τθσ ΕΕ.   

   Θ Γενικι Γραμματεία Διά Βίου Μάκθςθσ  είναι υπεφκυνθ για το ςχεδιαςμό, τθν 
εποπτεία, το ςυντονιςμό και τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν που αφοροφν για 
παράδειγμα τθ βαςικι και τθ γενικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ενθλίκων, τθν 
κοινωνικι-πολιτιςτικι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ, τθν ανοικτι εξ αποςτάςεωσ 
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εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Επίςθσ ζχει τθν ευκφνθ για τθ λειτουργία των ςχολείων 
δεφτερθσ ευκαιρίασ.   Στο ζργο τθσ ςτθρίηεται τεχνικά και επιςτθμονικά από το 
Λνςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, από τισ Νομαρχιακζσ Επιτροπζσ Λαϊκισ 
Επιμόρφωςθσ και το Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ. Το Κζντρο Διά Βίου 
Μάκθςθσ από Απόςταςθ ζχει ςαν ςτόχο τθν παροχι θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ εξ’ 
αποςτάςεωσ.  

   Θ Διά Βίου Μάκθςθ προωκείται ςθμαντικά και ςυςτθματικά από τα Ανϊτατα 
Εκπαιδευτικά Λδρφματα μζςω τθσ ίδρυςθσ Λνςτιτοφτων Διά Βίου Μάκθςθσ κ.α.. 

  Θ πολιτικι για τθ Διά Βίου Μάκθςθ αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο του υπουργείου 
Ραιδείασ ϊςτε θ χϊρα να ακολουκιςει τισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ. Στθ ςυνζχεια 
κρίνεται ςθμαντικό να παρατεκοφν τα βαςικά ςθμεία τθσ ειςθγθτικισ ζκκεςθσ για 
το ςχζδιο Νόμου « Ανάπτυξθ τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ» που 
κατατζκθκε από το υπουργικό ςυμβοφλιο το 2010: 

  Ωσ ςκοπόσ του ςχεδίου νόμου για τθ διά βίου μάκθςθ, με βάςθ τισ αρχζσ και τουσ 
ςτόχουσ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ διά βίου μάκθςθσ ςτθν Ελλάδα, ορίηεται ο 
κακοριςμόσ  των εργαλείων (κανονιςτικά, διοικθτικά, οικονομικά) που ςυντελοφν 
ςτθν ανάπτυξι τθσ. 

   Θ διά βίου μάκθςθ περιλαμβάνει, όπωσ αναφζρεται ςτθν ειςαγωγι του       
ςχεδίου νόμου, κάκε είδουσ μακθςιακι δραςτθριότθτα ςτθ διάρκεια τθσ 
ανκρϊπινθσ ηωισ, που αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ ι τθ βελτίωςθ γνϊςεων, 
δεξιοτιτων και ικανοτιτων, που χρθςιμεφουν ςτθ διαμόρφωςθ μιασ 
ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ, ςτθν άμβλυνςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και 
ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, ςτθν κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ, ςτθν ενεργό 
ςυμμετοχι ςτα κοινά και ςτθν επαγγελματικι ζνταξθ και εξζλιξθ. 

   Θ διά βίου μάκθςθ κεμελιϊνεται ςτθν προςχολικι αγωγι και δε ςταματά              
με το πζρασ τθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ και τθν ενθλικίωςθ του ατόμου, αλλά είναι 
μια διαρκισ και ενεργόσ διαδικαςία που λαμβάνει χϊρα ςε όλεσ τισ φάςεισ             
τθσ ηωισ ενόσ ανκρϊπου και ςυνοδεφει κάκε ζκφανςθ τθσ ηωισ ενόσ               
ενεργοφ πολίτθ. Μακθςιακζσ διαδικαςίεσ ςυντελοφνται τόςο ςτo πλαίςιo του 
τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, όςο και ςε μια ποικιλία μθ τυπικϊν  και άτυπων 
μορφϊν μάκθςθσ. 

   Κατά ςυνζπεια, θ διά βίου μάκθςθ ςυμπεριλαμβάνει τθν Ρρωτοβάκμια και 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, τθν Ανϊτατθ 
Εκπαίδευςθ, τθν Αρχικι και τθ Συνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ και τθ Γενικι 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, κακϊσ και όλεσ τισ μορφζσ άτυπθσ μάκθςθσ εκτόσ των 
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων.  

   Ππωσ αναφζρεται το ςχζδιο νόμου ρυκμίηει κυρίωσ το χϊρο που βρίςκεται πζρα 
από τα όρια του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και ιδιαίτερα                            
τθν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ 
και τθ γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων. 
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Συγκεκριμζνα ςτοχεφει (Ν.. 3879 Ανάπτυξθ τθσ Διά Βίου Μάκθςθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ, δθμοςιευμζνοσ ςτθν εφθμερίδα τθσ κυβερνιςεωσ, τεφχοσ 1ο αρ.φ. 
163/2010 ): 

α) ςτθν καταγραφι και αναςυγκρότθςθ των δομϊν και των                                
φορζων που ςυμβάλλουν με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν ανάπτυξθ τθσ διά βίου 
μάκθςθσ ςτθν Ελλάδα και αφοροφν κυρίωσ το χϊρο που βρίςκεται πζραν του 
τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, 

 β) ςτον κακοριςμό του διοικθτικοφ μοντζλου οργάνωςθσ τθσ διά βίου μάκθςθσ 
ςτθν Ελλάδα, 

 γ) ςτθ κεςμοκζτθςθ προτφπων και μζςων για τθν αποτελεςματικι ανάπτυξθ τθσ 
διά βίου μάκθςθσ ςτθν Ελλάδα και ςτθν ποιοτικι τθσ αναβάκμιςθ,  

 δ) ςτθν αναγνϊριςθ και πιςτοποίθςθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων των 
ατόμων και 

 ε) ςτθ ςφνδεςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ με τθν απαςχόλθςθ.. 

    Κα μποροφςαμε να ςυνοψίςουμε του ςτόχουσ του ςχεδίου νόμου για τθ διά βίου 
μάκθςθ ςτουσ εξισ: 

• Κακοριςμόσ των κανονιςτικϊν, των διοικθτικϊν και των οικονομικϊν  εργαλείων  
για τθν ανάπτυξθ τθσ διά βίου μάκθςθσ ςτθν Ελλάδα. 

• Επικαιροποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ υπάρχουςασ ςχετικισ νομοκεςίασ (ν. 
2009/1992, π.δ. 67/1997, ν. 3191/2003, ν. 3369/2005). 

• Ανάδειξθ ωσ ιςότιμουσ πυλϊνεσ τθσ διά βίου μάκθςθσ τθσ επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ και τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, αξιοποιϊντασ τθ διοικθτικι 
υπαγωγι τουσ (με το π.δ. 24/2010) ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και 
Κρθςκευμάτων. 

• Δθμιουργία των προχποκζςεων πιςτοποίθςθσ και αναγνϊριςθσ των προςόντων 
των ατόμων, ανεξαρτιτωσ του τρόπου με τον οποίο αυτά αποκτικθκαν, με τθ 
δθμιουργία του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων -το οποίο βαςίηεται ςτο αντίςτοιχο 
Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων- και με τθν ίδρυςθ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ 
Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων. 

• Οργάνωςθ του ςυνόλου των φορζων τθσ διά βίου μάκθςθσ ςε Εκνικό Δίκτυο Διά 
Βίου Μάκθςθσ και διαμόρφωςθ ωσ ενιαίου λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, το ςφςτθμα 
διοίκθςθσ τθσ διά βίου μάκθςθσ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
αξιοποιϊντασ τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. 

• Ενίςχυςθ του επιτελικοφ ρόλου τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ και διαςφάλιςθ 
του ενιαίου προγραμματιςμοφ των δράςεων διά βίου μάκθςθσ μζςω του Εκνικοφ 
Ρρογράμματοσ Διά Βίου Μάκθςθσ, ταυτόχρονα δε, αποκζντρωςθ τθσ εξειδίκευςθσ 
του προγραμματιςμοφ ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κακϊσ και τθσ  
εφαρμογισ των ςθμαντικότερων δράςεων εκνικισ προτεραιότθτασ ςτισ 
Ρεριφζρειεσ και τουσ Διμουσ μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων.  
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• Διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν διαφάνειασ και ςυμμετοχισ των κοινωνικϊν εταίρων και 
γενικότερα των ςυλλογικϊν φορζων, κακϊσ και των αρμόδιων επιςτθμονικϊν 
φορζων, ςτο ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ εφαρμογισ τθσ δθμόςιασ 
πολιτικισ διά βίου μάκθςθσ, με τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων.  

• Ραροχι τθσ δυνατότθτασ αναγνϊριςθσ και αξιοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν 
δυνατοτιτων που παρζχουν οι φορείσ τθσ άτυπθσ μάκθςθσ και γενικότερα τθσ διά 
βίου μάκθςθσ μζςω του Μθτρϊου Φορζων Διά Βίου Μάκθςθσ  

• Ραροχι τθσ δυνατότθτασ αναγνϊριςθσ και αξιοποίθςθσ των ατομικϊν προςόντων 
μζςω του Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Διά Βίου Μάκθςθσ. 

• Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διά βίου μάκθςθσ μζςω τθσ ςυνεχιηόμενθσ εκ  
παίδευςθσ και αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν και του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ 
και αξιολόγθςθσ των προγραμμάτων και τθσ αποτελεςματικότθτασ  του Εκνικοφ 
Δικτφου Διά Βίου Μάκθςθσ και παροχι ςτουσ εργαηόμενουσ κινιτρων  διά βίου 
μάκθςθσ.  

   Ππωσ αναφζρκθκε, όλεσ οι παραπάνω δράςεισ αποτελοφν ζνα μικρό κομμάτι των 
προςπακειϊν τθσ χϊρασ μασ κακϊσ θ Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προςπακεί να 
εναρμονιςτεί με τισ άλλεσ χϊρεσ-μζλθ αναφορικά με το κζμα τθσ διά βίου μάκθςθσ. 
Το ίδιο προςπακοφν και οι υπόλοιπεσ υςτεροφςεσ χϊρεσ, μια προςπάκεια που 
ξεκίνθςε από το 2000 κι ζπειτα εφόςον θ διά βίου μάκθςθ προτάχκθκε από τθν ΕΕ 
ωσ απόλυτθ εκπαιδευτικι προτεραιότθτα. Θ ΕΕ επίςθσ  ιδθ από τότε προςπακεί να 
προωκιςει κοινά ςυςτιματα πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων κακϊσ και μεταφορά 
γνϊςθσ και εμπειρίασ ςε όλεσ τισ χϊρεσ μζλθ (Ραπαδάκθσ, Μπουηάκθσ, Ρανδισ 
2010). 
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Κεφάλαιο 4ο 

 ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

 4.1. Μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ εξευρωπαϊςμοφ τθσ διοίκθςθσ τθσ   

εκπαίδευςθσ 

    Θ ανάγκθ για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςτθ λειτουργία του κράτουσ ςτθν Ελλάδα 

είχε γίνει ορατι από παλιά. Ο κ. Α. Μακρυδθμιτρθσ (1999)  αναφζρει 

χαρακτθριςτικά ότι το ποιοτικό ζλλειμμα δυςχεραίνει τθν ομαλι λειτουργία, τθ 

δθμιουργικι εξζλιξθ και τθν αρμονικι ςυνάρκρωςθ τθσ κοινωνίασ με τθν οικονομία, 

τθν πολιτικι και τον πολιτιςμό. Το κράτοσ και θ δθμόςια γραφειοκρατία που 

αποτελεί τον πυρινα του, δε λειτουργεί ςτον καλφτερο δυνατό βακμό και δεν 

ανταποκρίνεται ςτισ προςδοκίεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ εποχισ. Αναφζρεται επίςθσ 

ςτα λόγια του Franz Kafka ότι το κράτοσ δεν είναι παρά ζνασ Ρφργοσ ςκοτεινόσ και θ 

δθμόςια γραφειοκρατία ζνασ λαβφρινκοσ όπου ο άνκρωποσ δε βρίςκει το δρόμο 

οφτε το δίκιο του, αλλά μάλλον τθν καταδίκθ του. Θ αναφορά ςτον Franz Kafka 

αποςκοπεί ςτο να δείξει πωσ το φαινόμενο τθσ κακοδιοίκθςθσ δεν αφορά μόνο τθν 

Ελλάδα αλλά και άλλεσ, ευρωπαϊκζσ τουλάχιςτον, χϊρεσ. 

   Το κράτοσ, ςυνεχίηει ο κ. Μακρυδθμιτρθσ, δεν μπορεί ςιμερα να ορίηει και να 

πιζηει. Ρρζπει αντίκετα να μπορεί να πείκει, να επικοινωνεί με τθν κοινωνία και οι 

πολίτεσ να το εμπιςτεφονται. Το διοικθτικό ηθτοφμενο τθσ εποχισ μασ είναι θ 

δθμιουργικι και ςυμμετοχικι δθμόςια οργάνωςθ και υπθρεςία που περιορίηεται με 

τρόπο ευζλικτο και αποτελεςματικό ςτθν ποιοτικι παροχι αγακϊν και λειτουργιϊν 

ςτο χϊρο τθσ παιδείασ, τθσ υγείασ, των επικοινωνιϊν, του πολιτιςμοφ και τθσ 

αςφάλειασ. Θ διοίκθςθ πρζπει να λειτουργεί αξιοποιϊντασ το δίκαιο και τθ 

διαχείριςθ (management), το δίκτυο και τθν ιεραρχία, τθν οικονομία και τθν 

αποτελεςματικότθτα και να εγγυάται τθν προςφορά από τθν ίδια ι άλλουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ μιασ ποικιλίασ υπθρεςιϊν ςτθν κοινωνία των πολιτϊν.  

   Λίγο αργότερα ο κ. Καρκατςοφλθσ (2004) γράφει για τα εμπόδια που ςυναντά θ 

αντικατάςταςθ του γραφειοκρατικοφ προτφπου από τθ νζα διοικθτικι κουλτοφρα 

του Νζου Δθμοςίου Μάνατημεντ. Αρχικά αναφζρεται ςτθν, επί ςειρά δεκαετιϊν, 

διαπαιδαγϊγθςθ των ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ με τισ παραδοςιακζσ αξίεσ τθσ 

γραφειοκρατίασ, δθλαδι τθν πρωτοκακεδρία τθσ πολιτικισ και τθ διοικθτικι 

διαδικαςτικι νομιμοποίθςθ των ενεργειϊν τθσ. Κατά τθ γνϊμθ του τα κζματα 

κουλτοφρασ και γνϊςθσ ζχουν άμεςθ ςυνάφεια με τισ μεταρρυκμίςεισ του Νζου 

Δθμοςίου Μάνατημεντ, αποτελοφν προαπαιτοφμενα τθσ επιτυχίασ τουσ και 

προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

    Με τθν είςοδο τθσ ςτθν ΕΕ, θ Ελλάδα ιρκε ςε επαφι με επιχειροφμενεσ αλλαγζσ 

που ςχετίηονταν άμεςα ι ζμμεςα με τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. 
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Οι αλλαγζσ αυτζσ βαςίηονταν ςτθν μεταφορά τθσ ζμφαςθσ ςτθν 

αποτελεςματικότθτα και τθν αποδοτικότθτα, ςτθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ 

ελευκερίασ τθσ επιλογισ, ςτον διαχωριςμό τθσ χρθματοδότθςθσ από τθν παροχι 

εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, ςτθν μεταφορά τθσ δφναμθσ από τουσ παρόχουσ των 

εκπαιδευτικϊν αγακϊν ςτουσ πελάτεσ ι καταναλωτζσ, δθλαδι τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ, τουσ ψθφοφόρουσ κλπ. (Κατςαρόσ 2007). 

   Σε πολλζσ περιπτϊςεισ αυτζσ οι μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ ςυνοδεφονταν 

από τθν ανάπτυξθ μιασ ρθτορικισ ςχετικά με τθν αποκζντρωςθ και τθν 

ενδυνάμωςθ, για παράδειγμα, του ρόλου των πολιτϊν, τθσ τοπικισ κοινωνίασ και  

τθσ ατομικισ ευκφνθσ. Σ’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ κα 

αναδεικνφονταν ςε υποδοχείσ και φορείσ κριτικισ διαμόρφωςθσ τθσ κεντρικισ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ και διαμορφωτζσ τθσ δικισ τουσ εςωτερικισ πολιτικισ  για 

τθν αντιμετϊπιςθ των δικϊν τουσ εςωτερικϊν αναγκϊν και για τθ ςφνδεςι τουσ με  

τθν κοινωνία (Μαυρογιϊργοσ, Γζππθσ 1999). 

   Θ αποκζντρωςθ, ςτθν περίπτωςι μασ θ μεταφορά τθσ ευκφνθσ για τθν λιψθ 

αποφάςεων από τον κεντρικι διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ προσ το ςχολείο ι προσ μια 

ενδιάμεςθ αρχι, ςτθρίηεται  ςτθν πεποίκθςθ ότι κα πρζπει να ενιςχυκεί θ εξουςία 

τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ςτο επιχείρθμα τθσ ανάγκθσ να ειςαχκοφν μθχανιςμοί 

ελεφκερθσ αγοράσ με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςχολείων, 

ςτθν πολιτικι ανάγκθ αφξθςθσ τθσ περιφερειακισ και τοπικισ αυτονομίασ, ςτθν 

ανάγκθ για εξεφρεςθ νζων πθγϊν χρθματοδότθςθσ για τθν εκπαίδευςθ και ςτθν 

πίεςθ διαφόρων κοινωνικϊν ομάδων (π.χ. ςφλλογοι γονζων) για ςυμμετοχι ςτθν 

λιψθ αποφάςεων πάνω ςε εκπαιδευτικά κζματα (Σουμζλθσ 1995). 

   Από τθν ζρευνα (δίκτυο Eurydice) ζχει προκφψει πωσ θ Ελλάδα ζχει χαμθλό βακμό 

αυτονομίασ ςε ςχζςθ με τισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ όςον αφορά για 

παράδειγμα τθ διαμόρφωςθ των αναλυτικϊν προγραμμάτων, τθν επιλογι των 

βιβλίων, τθν διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων κ.α. Θ ςυμμετοχι επίςθσ των 

ςυνδικάτων των εκπαιδευτικϊν είναι χαμθλι ςτθ διαμόρφωςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ (Δίκτυο Ευρυδίκθ 2008, Επίπεδα Αυτονομίασ και Ευκφνεσ των 

Εκπαιδευτικϊν ςτθν Ευρϊπθ Υπουργείο Ραιδείασ Κφπρου).  

   Ρολλζσ είναι οι επικρίςεισ ςχετικά με τον «ςυγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό» 

χαρακτιρα του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Πλα τα βαςικά ςτοιχεία που 

αφοροφν τθ λειτουργία των ςχολείων όπωσ το αναλυτικό και το ωρολόγιο 

πρόγραμμα, τα ςχολικά βιβλία, θ φλθ, θ πρόςλθψθ του προςωπικοφ κ.α. 

κακορίηονται από τθν κεντρικι εξουςία. Θ ςχολικι μονάδα δεν ζχει δυνατότθτεσ για 

χάραξθ εκπαιδευτικισ πολιτικισ (Ακαναςοφλα-ζππα 2008). 
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       Θ μορφολογία και ο ρόλοσ του ελλθνικοφ κράτουσ είναι ίςωσ μοναδικά. Θ 

μοναδικότθτα του αυτι ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι, λόγω τθσ υποτονικότθτασ του 

ιδιωτικοφ τομζα, φάνθκε να γιγαντϊνεται και να «υπερτροφεί» (Τςουκαλάσ 1981). 

    Ο «γιγαντιςμόσ» του ελλθνικοφ κράτουσ ςτθν Ελλάδα όταν θ χϊρα εντάχκθκε το 

1981 ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα εκφράςτθκε: «με τθν υπεραπαςχόλθςθ ςτον 

δθμόςιο τομζα, με τον υψθλό όγκο των δαπανϊν ωσ ποςοςτό του ακακάριςτου 

εκνικοφ προϊόντοσ (ΑΕΠ) και με τον εκτεταμζνο ρυκμιςτικό ρόλο και τθ ςυμμετοχι 

ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα γενικά» (Λωακειμίδθσ 1998: ςελ. 60) 

    Αρκετά χρόνια μετά τθν ζνταξι του, με ςχετικι κακυςτζρθςθ και παραπομπζσ ςτο 

Δικαςτιριο Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, το ελλθνικό κράτοσ αναγκάςτθκε να 

ςυμβιβαςτεί με τισ πολιτικζσ επαναπροςδιοριςμοφ του ρυκμιςτικοφ προτφπου, τθσ 

εςωτερικισ αγοράσ και τθσ μείωςθσ του μεγζκουσ και των αρμοδιοτιτων του.   

   Μια ενδεικτικι ταξινόμθςθ των κατθγοριϊν επαναπροςδιοριςμϊν κεςμικοφ 

χαρακτιρα είναι θ εξισ (Λωακειμίδθσ 1998): 

α) Κεςμικόσ εξευρωπαϊςμόσ (ειςαγωγι κεςμικϊν, διοικθτικϊν, οργανωτικϊν  

καινοτομιϊν και ρυκμίςεων που προζκυψαν από τισ πιζςεισ και απαιτιςεισ από τθ 

ςυμμετοχι ςτθν Ε.Ε.) 

β) Κεςμικι αυτονομία (π.χ. ενίςχυςθ και αυτονομία του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ) 

γ) Κεςμικι κοινωνικι εμπλαιςίωςθ (ενίςχυςθ του ρόλου και τθσ ςυμμετοχισ 

ομάδων πίεςθσ και ςυμφερόντων  ςτθ χάραξθ πολιτικισ όπωσ θ ΟΚΕ και οι ΜΚΟ) 

και 

δ) Γεωγραφικι αποκζντρωςθ (μεταφορά εξουςιϊν και αρμοδιοτιτων ςε υπο-εκνικό 

επίπεδο, δθλαδι ςτθν περιφζρεια, ςτουσ διμουσ, ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ  κ.α.). 

   Σε αντιδιαςτολι με τθν ελλθνικι εκπαιδευτικι πραγματικότθτα όπου όπωσ 

αναφζρκθκε πιο πάνω θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθ χάραξθ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ είναι περιοριςμζνθ, ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν από 

καιρό ςυντελεςτεί μεταρρυκμίςεισ που επζτρεπαν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να 

αναμειχκοφν ενεργά τουλάχιςτον ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν του 

ςχολείου τουσ. Οι μεταρρυκμίςεισ αυτζσ αναφζρονται ωσ αποτζλεςμα τθσ ςχολικισ 

αυτονομίασ και αποκζντρωςθσ τθσ διοίκθςθσ. Ωσ κυριότερα αναμενόμενα 

αποτελζςματα αυτϊν αναφζρονται θ ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ και των  

καινοτόμων δράςεων των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και θ διαφοροποίθςθ τθσ 

διδαςκαλίασ ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτιςτικά δεδομζνα του 

ςχολικοφ τουσ πλαιςίου.  
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   Οριςμζνεσ χϊρεσ ιταν πρωτοπόρεσ ςτθν εφαρμογι των παραπάνω 

μεταρρυκμίςεων όπωσ θ Φινλανδία. Τθ δεκαετία του 1990 ακολοφκθςαν και 

πολλζσ άλλεσ. Μζχρι το 2007 δεν είχαν ωςτόςο ενταχκεί ςτο παραπάνω κακεςτϊσ 

όλεσ οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Σε οριςμζνεσ μάλιςτα περιπτϊςεισ είχαμε κατά κάποιο 

τρόπο τθν επιςτροφι ςε παλαιότερα πρότυπα. Ωσ κφρια αιτία αναφζρεται θ 

εργαςιακι επιβάρυνςθ των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και ο πικανόσ κίνδυνοσ θ 

αυτονομία του προγράμματοσ ςπουδϊν να εμποδίςει τθν εκπαιδευτικι 

αποτελεςματικότθτα και ιςότθτα. 

    Σθμαντικό είναι να αναφερκεί εδϊ το γεγονόσ που χαρακτθρίςτθκε ωσ το «ςοκ 

τθσ  PISA». Θ ζρευνα PISA ιταν ζνασ διαγωνιςμόσ που διοργάνωςε ο ΟΟΣΑ το 1997 

και ςκοπό είχε να αξιολογιςει το βακμό όπου οι δεκαπεντάχρονοι μακθτζσ είναι 

ικανοί να εφαρμόηουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτα Μακθματικά, ςτθν κατανόθςθ 

κειμζνου, ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που 

αποκτικθκαν ςτο ςχολείο. Τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ αποτζλεςαν 

ςθμαντικι αιτία για τθν αναδιοργάνωςθ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων χωρϊν 

όπωσ θ Γερμανία. Στθν Ελλάδα αποφαςίςτθκε θ αντικατάςταςθ όλων των παλαιϊν 

ςχολικϊν εγχειριδίων και θ δθμιουργία νζων ΑΡΣ και του ΔΕΡΡΣ.  Κεωρείται ότι 

παρόλθ τθ χαμθλι επίδοςθ των ελλινων μακθτϊν ςτθ ςυγκεκριμζνθ δοκιμαςία οι 

τροποποιιςεισ που αποφαςίςτθκαν ιταν ελάχιςτεσ. Ο εκπαιδευτικόσ κόςμοσ 

περιορίςτθκε περιςςότερο ςτθν άςκθςθ κριτικισ και δεν επεκτάκθκε ςε ζνα 

δθμόςιο διάλογο για τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ (Βαϊοποφλου, Χατηθαποςτόλου, 

Μαυροςκοφφθσ 2012). 

   Ωςτόςο ζχει ανοίξει κι εδϊ μια ςυηιτθςθ αναφορικά με τθ  βελτίωςθ τθσ 

επίδοςθσ των μακθτϊν και τθ ςφνδεςι τθσ με τθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

διδακτικισ πράξθσ και των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων. Τόςο ςε εκνικό όςο και ςε 

υπερεκνικό επίπεδο ςτθ ςυηιτθςθ αυτι των ακαδθμαϊκϊν και πολιτικϊν κφκλων 

ζχουν αποτελζςει βαςικζσ αναφορζσ οι όροι αποτελεςματικό ςχολείο, 

αποτελεςματικότθτα ςτθν εκπαίδευςθ, δείκτεσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ και 

απόδοςθ λόγου για όλα τα ςτάδια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (Καρατηιά-

Σταυλιϊτθ, Λαμπρόπουλοσ 2006). 

   Οι όροι αυτοί ειδικότερα ο ςχετικόσ με τθν απόδοςθ λόγου για όλα τα ςτάδια τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ μασ παραπζμπουν ςτον τφπο διοίκθςθσ ολικισ 

ποιότθτασ κακϊσ και ςτθν πρόςφατα επιχειρθκείςα αξιολόγθςθ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου ςτα οποία ζγινε εκτενζςτερθ αναφορά παραπάνω.  
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 Κεφάλαιο 5ο 

Θ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ  

 5.1.  Σο επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ  

   Το επάγγελμα του εκπαιδευτικοφ είναι ζνα κατ’ εξοχιν κοινωνικό επάγγελμα το 

οποίο επθρεάηεται από το κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιςμικό πλαίςιο του. 

Επομζνωσ ςτθν περίοδο των ςθμαντικότατων αλλαγϊν που διανφουμε είναι λογικό 

να ζχουν διαφοροποιθκεί οι τάςεισ και οι προοπτικζσ του επαγγζλματοσ αυτοφ.  

   Ο εκπαιδευτικόσ  μζχρι ςιμερα ιταν ζνασ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ενόσ εκνικοφ 

κράτουσ το οποίο ιταν αποκλειςτικά υπεφκυνο για τθν εκπαίδευςι του. Το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα το οποίο υπθρετεί βαςιηόταν μζχρι πρόςφατα ςε μια 

φιλοςοφία διαχωριςμοφ τθσ ηωισ ςε δφο φάςεισ: αυτι τθσ εκπαίδευςθσ και αυτι 

τθσ εργαςίασ. Θ επαγγελματικι του ςταδιοδρομία, τα δικαιϊματα και οι 

υποχρεϊςεισ του ορίηονται από το αντίςτοιχο εκνικό υπουργείο. 

  Οι ςυνζπειεσ των πρόςφατων εξελίξεων ςε παγκόςμιο επίπεδο δεν κα μποροφςαν 

να αφιςουν ανεπθρζαςτο το επάγγελμά του. Ωσ ςυνζπειεσ των επιπτϊςεων του 

επιςτθμονικοφ και τεχνολογικοφ πολιτιςμοφ, τθσ διεκνοποίθςθσ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ και τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ αναφζρονται θ απορρφκμιςθ 

του τρόπου  οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ και των εργαςιακϊν ςχζςεων  γενικότερα. 

Άλλωςτε όλο και πιο πολφ αυξάνονται οι πιζςεισ για τον περιοριςμό των εκνικϊν 

κρατϊν ςτα πλαίςια τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. Επίςθσ οι ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ 

υφίςτανται μια πρωτοφανι πολιτιςμικι και εκνικι διαφοροποίθςθ λόγω των 

αλλεπάλλθλων μεταναςτευτικϊν κυμάτων εξαιτίασ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ 

ανιςορροπίασ (Σταμζλοσ, Βαςιλόπουλοσ 2004). 

   Το αντικείμενο λοιπόν τθσ εργαςίασ του αλλάηει κακϊσ το μακθτικό κοινό δεν 

είναι πια το ςθμείο αναφοράσ μιασ εκπαίδευςθσ με αφετθρία και τερματιςμό αλλά 

γίνεται πολυεπίπεδοσ και πολφμορφοσ δζκτθσ μιασ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

χωρίσ τζλοσ. Το κφριο άλλωςτε χαρακτθριςτικό του επαγγζλματόσ του κεωρείται, 

ιδθ από τθν εποχι τθσ ΕΟΚ, θ παιδαγωγικι δραςτθριότθτα και όχι θ υλοποίθςθ τθσ 

κρατικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ (Συνκικθ ΕΟΚ, άρκρο 48: παρ. 4). Ωσ ςκοπόσ 

αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ ορίηεται πλζον θ ζνταξθ τθσ νζασ γενιάσ ςε μια υπερ- 

εκνικι κοινωνία και αγορά εργαςίασ (ευρωπαϊκι διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ). 

   Τα κεντρικά χαρακτθριςτικά του επαγγζλματοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ ςφγχρονθ 

εποχι είναι, εκτόσ από τθν ειδικι βαςικι εκπαίδευςθ, θ μεγαλφτερθ αυτονομία 

ςτθν άςκθςθ του εκπαιδευτικοφ του ζργου, θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ 

και θ κοινωνικι του αποςτολι (Μαυρογιϊργοσ 2003). 
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  Οι αρμοδιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν αλλάηουν εξαιτίασ των οικονομικϊν, 

κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν αλλαγϊν. Το ςχολείο καλείται ςιμερα να βοθκιςει 

ςτθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ μακθτϊν διαφορετικϊν κοινωνικϊν κατθγοριϊν ι 

εκνικοτιτων, να προςφζρει ευκαιρίεσ ςε λιγότερο προνομιοφχουσ μακθτζσ και να 

ενιςχφςει μακθτζσ με ιδιαίτερα οικονομικά, οικογενειακά κ.α. προβλιματα. Οι 

εκπαιδευτικοί επιφορτίηονται ςυχνά με νζα κακικοντα που ανταποκρίνονται 

περιςςότερο ςτο επάγγελμα ενόσ ειδικοφ παιδαγωγοφ ι κοινωνικοφ λειτουργοφ.  

 

  5.2. Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ και εξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ 

   Κυρίαρχθ κζςθ ςτο ςφνολο των προςπακειϊν που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ προκειμζνου εκείνθ να ανταπεξζλκει ςτισ ςφγχρονεσ οικονομικζσ, 
πολιτικζσ και κοινωνικζσ  απαιτιςεισ αναγνωρίηεται ότι κατζχει ο εκπαιδευτικόσ, 
κακϊσ επιφορτίηεται να υλοποιιςει και να εφαρμόςει ςτθν τάξθ ςτοιχεία 
καινοτομίασ και νζα πρότυπα διδαςκαλίασ. Θ επιτυχία ωςτόςο των απαιτιςεων και 
των πρωτοβουλιϊν, οι οποίεσ πολλζσ φορζσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν 
ιδιαιτζρωσ φιλόδοξεσ, εξαρτάται άμεςα και ςε μεγάλο βακμό από τθν 
επαγγελματικι ικανότθτα και τα προςόντα των εκπαιδευτικϊν.  

   Σθμαντικι κρίνεται θ επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ κακϊσ είναι 
ουςιαςτικι θ ςυμβολι τθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ μεταβολζσ. Θ επιτυχισ  ζκβαςθ των 
εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν και θ βελτίωςθ του ςχολείου προχποκζτουν τθν άμεςθ 
ςτόχευςθ ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ (Hart,  Bredeson 1996).   

    Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ μπορεί να γίνει αντιλθπτι μζςα 
από ζνα ςφνολο εννοιϊν που ζχουν άμεςθ ςυςχζτιςθ και επίδραςθ ςτον ίδιο. Θ 
επαγγελματικι  του ανάπτυξθ  εντοπίηεται ςτθν προςωπικι και τθν επαγγελματικι 
του ηωι κακϊσ και ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και του ςχολείου, μζςα 
ςτα οποία λειτουργεί και εργάηεται ο εκπαιδευτικόσ. Ρρόκειται για μια ζννοια που 
μπορεί να εκφράηεται μζςα από διάφορουσ τρόπουσ, όπωσ (Day 1999) :  

α) τισ κακθμερινζσ ςκζψεισ και τουσ προβλθματιςμοφσ του ατόμου που ςχετίηονται 
με τθν απόκτθςθ εμπειρίασ,  

β)τθ ςυνεργαςία με κάποιον περιςςότερο ζμπειρο και καταρτιςμζνο επαγγελματία, 

 γ)μζςω τθσ παρατιρθςθσ των άλλων ι και τθσ παρατιρθςθσ του ίδιου του ατόμου 
από τουσ άλλουσ ςτο πλαίςιο επαγγελματικϊν ςυηθτιςεων και  

δ)τθ ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ, διαλζξεισ και ςυνζδρια.  

   Μζςα ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ εκείνεσ οι 
φυςικζσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ και οι ςυνειδθτζσ και ςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, 
οι οποίεσ πρόκειται να επιφζρουν άμεςο ι ζμμεςο όφελοσ ςτο άτομο, τθν ομάδα ι 
το ςχολείο και οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν τάξθ. 
Ρρόκειται επομζνωσ για μια διαδικαςία κατά τθν οποία οι εκπαιδευτικοί, ατομικά ι 
ομαδικά, επανεκτιμοφν, ανανεϊνουν και προςδιορίηουν το κακικον τουσ ςε 
αναφορά με τουσ θκικοφσ ςκοποφσ τθσ διδαςκαλίασ και αποκτοφν τθ δυνατότθτα 
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να αναπτφξουν με κριτικό τρόπο τθ γνϊςθ, τισ δεξιότθτεσ και τθ ςυναιςκθματικι 
τουσ νοθμοςφνθ, που είναι ουςιϊδεισ για τθν ορκι επαγγελματικι ςκζψθ, το 
ςχεδιαςμό και τισ πρακτικζσ τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ επαγγελματικισ τουσ 
πορείασ (Day 1999).  

   Ο οριςμόσ αυτόσ αναδεικνφει το πολυςφνκετο χαρακτιρα τθσ επαγγελματικισ 
ανάπτυξθσ του εκπαιδευτικοφ θ οποία δεν αναφζρεται αποκλειςτικά ςτον ίδιο αλλά 
επεκτείνεται και ςυςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ όλων των εμπλεκομζνων ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ρρόκειται ουςιαςτικά και για μια κοινωνικι διαδικαςία 
όπου ςυμμετζχει ολόκλθροσ ο εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ, από τουσ ανϊτερουσ 
ιεραρχικά ωσ και τουσ μακθτζσ του και κατ’ επζκταςθ τθν κοινωνία τϊρα και 
μελλοντικά. 

   Οι εκπαιδευτικοί ενιςχφουν τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ όταν, 
κινθτοποιϊντασ τθ δθμιουργικι και κριτικι τουσ ςκζψθ, μποροφν να τθν 
εφαρμόςουν κατάλλθλα ςε πρακτικό επίπεδο, ςτισ κακθμερινζσ απαιτιςεισ τθσ 
τάξθσ. Σαφϊσ, κάκε τζτοια ενζργεια απαιτεί χρόνο και ενίςχυςθ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί και να οδθγιςει ςε κετικά αποτελζςματα, ενϊ ζχει ιδιαίτερα 
αναφερκεί θ δυςκολία μετάβαςθσ και αλλαγισ από παλαιά ςε νζα παραδείγματα 
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ και γενικά θ μεταβολι κάκε παγιωμζνθσ παράδοςθσ 
κακϊσ και θ δυςκαμψία των εκπαιδευτικϊν να προβοφν ςε αλλαγζσ ςτον τρόπο 
ςκζψθσ και αντίλθψθσ που αφοροφν τον επαγγελματιςμό (Fullan 1991).  

    Ζχει επιςθμανκεί  θ εμφάνιςθ μίασ ομοφωνίασ που αφορά τα ςυγκεκριμζνα 
επαγγελματικά γνωρίςματα, τα οποία χαρακτθρίηουν τθν «υψθλισ ποιότθτασ» 
επαγγελματικι ανάπτυξθ. Στα γνωρίςματα αυτά ςυγκαταλζγονται, θ προςζγγιςθ 
του περιεχομζνου και του τρόπου που οι μακθτζσ το κατανοοφν, οι ευκαιρίεσ 
ενεργθτικισ και εισ βάκοσ μάκθςθσ, οι ευκαιρίεσ που δίδονται ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ να αναλαμβάνουν θγετικοφσ ρόλουσ και θ μεταξφ των 
εκπαιδευτικϊν ςυνεργαςία. 

   Στθν αποτελεςματικι επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ 
ςυγκαταλζγονται οριςμζνα γνωρίςματα και ιδιαιτερότθτεσ, που αφοροφν τα εξισ 
(Φωτοποφλου 2013):  

α) Τθν ζννοια τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςυμμετοχικότθτασ.  Οι εκπαιδευτικοί 
εξελίςςονται  μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ. Με τθ 
ςυνεργαςία ενιςχφεται θ ςφςφιξθ των ςχζςεϊν τουσ, θ ανταλλαγι απόψεων, θ 
μάκθςθ και θ βελτίωςθ των δεξιοτιτων ςε ζνα ςχολικό  κλίμα ςυνεργαςίασ.  

β) Τθν πρόοδο και τθν επίδοςθ των μακθτϊν.  Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ εςτιάηει 
ςτθν πρόοδο των μακθτϊν, κακοδθγείται από τουσ ςτόχουσ που αφοροφν τθ μάκθςθ 
των μακθτϊν αλλά εμβακφνει περαιτζρω, διερευνϊντασ τυχόν διαφοροποιιςεισ 
μεταξφ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, που προκφπτουν, ςε ςφγκριςθ με τουσ 
ςκοποφσ και τα πρότυπα που ζχουν προβλεφκεί. 

γ) Τθ ςυνζχεια και τθ διάρκεια.  Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ, προκειμζνου να είναι 
αποτελεςματικι πρζπει να είναι διαρκισ (continuous) και ςυνεχιηόμενθ (ongoing) 
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δ)  Τθν αυτο-αξιολόγθςθ, τθν κριτικι ςκζψθ και τισ ςτοχαςτικζσ δεξιότθτεσ. Στοιχείο 
τθσ αποτελεςματικισ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ είναι ότι ενκαρρφνει τθν ενεργό 
ςυμμετοχι του ίδιου του εκπαιδευτικοφ ενεργοποιϊντασ τθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ 
και τθσ αναςτοχαςτικισ του ςκζψθσ. Θ αποτελεςματικι επαγγελματικι ανάπτυξθ 
περιλαμβάνει διαδικαςίεσ, που εςτιάηουν ςτθν ζννοια τθσ αυτο-αξιολόγθςθσ, θ οποία 
ακολουκεί τον εκπαιδευτικό ςτισ διαρκείσ προςπάκειζσ του για βελτίωςθ.  

ε) Τθν ενςωμάτωςθ ςτθν εργαςία. Θ ενςωμάτωςθ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 
του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολικό περιβάλλον και θ άμεςθ ςυςχζτιςι τθσ με τθν 
κακθμερινι πρακτικι του εκπαιδευτικοφ ςυγκαταλζγονται ςτα χαρακτθριςτικά τθσ 
γνωρίςματα. 

ςτ) Τθ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ με τθν πράξθ. Επιδιϊκεται θ αξιοποίθςθ τθσ βζλτιςτθσ 
διακζςιμθσ ζρευνασ και πρακτικισ ςχετικά με τθ διδαςκαλία, τθ μάκθςθ και τθν 
θγεςία ςτο ςχολείο. Ρρόκειται για τθ ςφνδεςθ τθσ γνϊςθσ, θ οποία εκφράηεται 
μζςα από τθ κεωρία, με τισ δεξιότθτεσ που μακαίνουν. 

η) Είναι κακοδθγοφμενθ από τον εκπαιδευτικό. Θ αποτελεςματικι επαγγελματικι 
ανάπτυξθ ςυντελείται με τθν άμεςθ και ενεργό ςυμμετοχι του εκπαιδευτικοφ, ενϊ 
επιδιϊκεται να ςυνδζεται (με) και να προζρχεται μζςα από τθν εργαςία των 
εκπαιδευτικϊν και τθν εναςχόλθςι τουσ με τουσ μακθτζσ.   

θ) Τθν απόκτθςθ και τθν ενίςχυςθ του γνωςτικοφ υπόβακρου του εκπαιδευτικοφ. Θ 
επαγγελματικι ανάπτυξθ ςυνδζεται άμεςα με τθ γνϊςθ, τισ δεξιότθτεσ και τισ 
πρακτικζσ των εκπαιδευτικϊν και τα οποία πρζπει να εςτιάηουν ςε εμβάκυνςθ τόςο 
τθσ γνϊςθσ, θ οποία αναφζρεται ςτα παιδαγωγικά ηθτιματα, όςο και τθσ γνϊςθσ 
του περιεχομζνου (π.χ.: πϊσ το κάκε άτομο μακαίνει και κατανοεί ςυγκεκριμζνα 
περιεχόμενα). Ραράλλθλα, θ επαγγελματικι ανάπτυξθ ενκαρρφνει τον 
επαναπροςδιοριςμό των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν προςζγγιςθ και τθν 
αντιμετϊπιςθ παιδαγωγικϊν ηθτθμάτων. 

κ) Είναι ενιςχυτικι προσ τον εκπαιδευτικό και το ςχολικό περιβάλλον. Θ υψθλισ 
ποιότθτασ επαγγελματικι ανάπτυξθ επιτρζπει ςτον εκπαιδευτικό να αναπτφξει 
περαιτζρω εξειδίκευςθ ςε κζματα περιεχομζνου, ςε ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ, ςτθ 
χριςθ νζων τεχνολογιϊν κακϊσ και ςε άλλα ςτοιχεία, τα οποία προάγουν τθν 
υψθλοφ επιπζδου διδαςκαλία. Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ επιδιϊκει και ενιςχφει 
τουσ εκπαιδευτικοφσ να προβαίνουν ςτθν εφαρμογι νζων μεκόδων, τεχνικϊν και 
προςεγγίςεων, όπου κα ενςωματϊνονται ςτισ πρακτικζσ που εφαρμόηουν.   

ι) Κακοδθγείται βάςει ενόσ ςχεδίου και αποτελεί μζροσ μιασ ολοκλθρωμζνθσ 
διαδικαςίασ για αλλαγι. Θ παρουςίαςθ των γνωριςμάτων που πλαιςιϊνουν τθν 
επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ ανζδειξε με τον πλζον εφγλωττο τρόπο 
ότι για τθν αποτελεςματικι επαγγελματικι ανάπτυξθ χρειάηεται να λαμβάνεται 
υπόψθ θ πολυπλοκότθτα των γνωριςμάτων και των παραγόντων που τθ ςυνκζτουν 
και αναφζρονται ςε ζνα ςφνολο ανκρϊπινου δυναμικοφ, που περιλαμβάνει τον 
εκπαιδευτικό, τουσ μακθτζσ, τθν θγεςία κακϊσ και κάκε εμπλεκόμενο ςτο 
εκπαιδευτικό γίγνεςκαι. Ραράλλθλα, κακίςταται φανερό ότι εκτόσ από τον 
ανκρϊπινο παράγοντα παρεμβαίνουν και παράγοντεσ όπωσ ο χρόνοσ, ο χϊροσ 
(ςχολείο), το γνωςτικό υπόβακρο, θ ζννοια τθσ ςυνεργαςίασ, οι ςτοχαςτικζσ 
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δεξιότθτεσ, θ ςχολικι κακθμερινότθτα και θ μάκθςθ εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν, οι 
οποίοι είναι ενδεικτικοί τθσ ςυνκετότθτασ που χαρακτθρίηει τθν επαγγελματικι 
ανάπτυξθ κακϊσ τα γνωρίςματα και οι παράγοντεσ αυτοί παρουςιάηουν ποικίλεσ 
ςυςχετίςεισ μεταξφ τουσ. 

   Μια ακόμα άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ του 
εκπαιδευτικοφ παράμετροσ αφορά τθ ςχολικι κουλτοφρα θ οποία κα μποροφςε να 
διαδραματίςει ςθμαντικό και ουςιαςτικό ρόλο ςτθ μελζτθ που αφορά τθ δυναμικι 
του ςχολείου και των αλλαγϊν ( Υφαντι, Κυριακοποφλου 2011). 

   Υπάρχει μεγάλο πλικοσ κεωρθτικϊν τοποκετιςεων και οριςμϊν για το κζμα τθσ 
ςχολικισ κουλτοφρασ. Τα ςθμεία όπου αυτζσ οι τοποκετιςεισ και οι οριςμοί 
ςυγκλίνουν είναι τα εξισ (Φωτοποφλου  2013 ): 

α) Θ ςχολικι κουλτοφρα αποτελείται από τισ κοινζσ πεποικιςεισ και αξίεσ, οι οποίεσ 
ςυνδζονται ςτενά και ςυνκζτουν μαηί μια κοινότθτα.  

β) Θ ςχολικι κουλτοφρα λειτουργεί ωσ κάτοπτρο, μζςω του οποίου οι 
ςυμμετζχοντεσ αντιλαμβάνονται τουσ εαυτοφσ τουσ και τον κόςμο. 

γ) Θ ςχολικι κουλτοφρα αποτελείται από άγραφουσ νόμουσ, κανόνεσ, παραδόςεισ 
και προςδοκίεσ, τα οποία διαπερνοφν και αφοροφν το κακετί, όπωσ, για 
παράδειγμα, τον τρόπο που οι άνκρωποι δρουν, τον τρόπο ζνδυςθσ, τα κζματα που 
ςυηθτοφν, το αν επιηθτοφν ι όχι τθ βοικεια από ςυναδζλφουσ και το πϊσ οι 
εκπαιδευτικοί νοιϊκουν για τθν εργαςία τουσ και τουσ μακθτζσ τουσ, κ.λπ.   

    Από τα παραπάνω αναδεικνφεται θ ςθμαςία τθσ ζννοιασ τθσ ςχολικισ 
κουλτοφρασ, θ ςθμαντικότθτά τθσ και θ ςυνειςφορά τθσ ςτθν επαγγελματικι 
ανάπτυξθ και εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν μζςα και από  το ςχολείο. Τα ςχολεία 
λοιπόν είναι απαραίτθτο να αναπτφςςουν κουλτοφρεσ, οι οποίεσ δίνουν ζμφαςθ 
ςτθ διαρκι μάκθςθ και ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν παραβλζποντασ το οικονομικό 
κόςτοσ των προςπακειϊν. 

   Κλείνοντασ και επιχειρϊντασ να ςυγκεκριμενοποιθκοφν  μερικζσ από τισ πρακτικζσ 

που κεωροφνται αποτελεςματικζσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ επαγγελματικισ 

ανάπτυξθσ του εκπαιδευτικοφ κα ζπρεπε να αναφερκεί ότι θ επαγγελματικι 

ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν προωκείται μζςα από ςυςτιματα ενδοςχολικισ ι όχι 

επιμόρφωςθσ θ οποία αναλαμβάνεται από εκπαιδευτικοφσ με γνϊςεισ ςε 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, από τον Διευκυντι, τον Σχολικό Σφμβουλο κ.ά. Τα 

τελευταία χρόνια ζχει αναδυκεί και θ ιδζα του «Μζντορα», δθλαδι το να υπάρχει 

ςυνεχισ υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ κυρίωσ ςε νεοδιόριςτουσ εκπαιδευτικοφσ από 

άλλουσ με πείρα ι εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, ςυμβάλλοντασ κετικά ςτθν επίτευξθ των 

ςτόχων  του Οργανιςμοφ. 

   Θ βαςικι άλλωςτε μόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ δεν αρκεί από μόνθ τθσ για να 

καλφψει όλο εκείνο το φάςμα των κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων αλλά και 

των δεξιοτιτων που χρειάηεται για τθν άςκθςθ του παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ 

τουσ ζργου. Οι αλλεπάλλθλεσ αλλαγζσ ςτα αναλυτικά προγράμματα και τθ 
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διδακτικι μεκοδολογία αλλά και ο επαναπροςδιοριςμόσ των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων, τα ςφγχρονα επιτεφγματα τθσ επιςτιμθσ, αλλά και οι ςυνεχείσ 

κοινωνικζσ και εργαςιακζσ μεταβολζσ τισ οποίεσ καλείται να αντιμετωπίςει 

κακιςτοφν αναγκαία τθν ςυνεχι επιμόρφωςι του (Ακαναςοφλα–ζππα, 

Ανκοποφλου, Κατςουλάκθσ, Μαυρογιϊργοσ  1999).  

   Θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε προγράμματα και ζρευνεσ δράςθσ τουσ δίνει 

τθ δυνατότθτα να διερευνοφν, να αναλφουν και να επιλφουν προβλιματα τθσ 

εκπαιδευτικισ πράξθσ. Αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ για τθν τροποποίθςθ τθσ 

επαγγελματικισ τουσ πρακτικισ με ςκοπό τθ βελτίωςι τθσ. Μζςα από διάφορα 

ςτάδια αναςτοχαςμοφ επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ. Με τθ 

διερεφνθςθ των ςτάςεων και τθσ επαγγελματικισ τουσ ςυμπεριφοράσ 

ενκαρρφνονται ςτθ χριςθ εναλλακτικϊν τρόπων δράςθσ, ϊςτε να γίνουν πιο 

αποτελεςματικοί.  

   Μια ακόμθ ςθμαντικι παράμετροσ για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των 

εκπαιδευτικϊν αποτελεί θ ςυμμετοχι τουσ ςε δίκτυα μάκθςθσ. Ρρόκειται για μια 

ευκαιρία ανταλλαγισ εμπειριϊν  με ςτόχο τθν ανάπτυξθ νζων πρακτικϊν ι 

ςτρατθγικϊν. 

      Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ όρουσ βελτίωςθσ του ςχολείου και 

επαγγελματικισ εξζλιξθσ του εκπαιδευτικοφ πιςτεφεται ότι είναι και θ παροχι 

περιςςοτζρων αρμοδιοτιτων ςτθ χάραξθ και τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. Πταν ο εκπαιδευτικόσ είναι απλόσ διεκπεραιωτισ 

εντολϊν από τα πάνω χωρίσ να του προκλθκεί  «πάκοσ» καμία εκπαιδευτικι 

μεταρρφκμιςθ δεν μπορεί να επιτφχει απλά με τθν τροποποίθςθ των αναλυτικϊν 

προγραμμάτων  ι τθν ειςαγωγι δεικτϊν ποιότθτασ (Day 2004). 

 Σθμαντικό ρόλο ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν και τθσ             

ζννοιασ του ςχολείου ωσ «μιασ δυναμικισ κοινότθτασ μάκθςθσ» παίηει επίςθσ θ 

υιοκζτθςθ ενόσ τζτοιου ρόλου από τον ςχολικό «Θγζτθ», τον Διευκυντι τθσ 

ςχολικισ μονάδασ.  

   Θ κζςθ και ο ρόλοσ του διευκυντι ςτο ςχολικό περιβάλλον κρίνεται ιδιαίτερα 

ςθμαντικόσ κακϊσ μζςω τθσ ιδιότθτάσ του αυτισ μπορεί να προβαίνει ςτθν 

εφαρμογι και τθν υλοποίθςθ αρχϊν και κανόνων αλλά και να ςυνειςφζρει ςτθν 

ποιότθτα τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ του εκπαιδευτικοφ. Ο διευκυντισ είναι ςε 

κζςθ, λόγω των αρμοδιοτιτων που του παρζχονται, να επθρεάηει τθ δομι, τθν 

κουλτοφρα κακϊσ και τθν αποςτολι του ςχολείου (Υφαντι 2000). 

   Στθ ςυνζχεια κα επιχειρθκεί μια παρουςίαςθ του ρόλου αυτοφ του διευκυντι 

ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ τθν οποία 

διοικεί. Μεγάλθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτο ρόλο τθσ «θγεςίασ» που καλείται να 
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διαδραμματίςει μζςα ςε ζνα πολυςφνκετο περιβάλλον και υπό τθν επίδραςθ  

πολφπλοκων παραγόντων που χαρακτθρίηουν τθν κακθμερινι ςχολικι 

πραγματικότθτα ςτον ςφγχρονο κόςμο. 
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Κεφάλαιο 6ο 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΧΟΛΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΣΘΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 

ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ  

6.1. Ο διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ 

  Θ κζςθ του διευκυντι ςχολικισ μονάδασ είναι ιδιαίτερα επιφορτιςμζνθ με 

κακικοντα. Βρίςκεται ςτθν κορυφι τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ωσ διοικθτικόσ αλλά 

και επιςτθμονικόσ παιδαγωγόσ. 

 «Ειδικότερα ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ: 

α) Κακοδθγεί τθ ςχολικι κοινότθτα ϊςτε να κζςει υψθλοφσ ςτόχουσ και να 
εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ για τθν επίτευξι τουσ για ζνα ςχολείο δθμοκρατικό 
και ανοικτό ςτθν κοινωνία. 

β) Κακοδθγεί και βοθκά τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τουσ, και ιδιαίτερα τουσ 
νεότερουσ, αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ εκπαιδευτικοφ και παιδαγωγικοφ 
χαρακτιρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. 

γ) Φροντίηει ϊςτε το ςχολείο να γίνει ςτοιχειϊδθσ μονάδα επιμόρφωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν ςε κζματα διοικθτικά, παιδαγωγικά και επιςτθμονικά. 

δ) Προΐςταται των εκπαιδευτικϊν και ςυντονίηει το ζργο τουσ. υνεργάηεται μαηί 
τουσ ιςότιμα και με πνεφμα αλλθλεγγφθσ. Διατθρεί και ενιςχφει τθν ςυνοχι του 
υλλόγου Διδαςκόντων, αμβλφνει τισ αντικζςεισ, ενκαρρφνει τισ πρωτοβουλίεσ των 
εκπαιδευτικϊν, εμπνζει και παρζχει κετικά κίνθτρα ςϋ αυτοφσ. 

ε) Ελζγχει τθν πορεία των εργαςιϊν και κατευκφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να 
ανταποκρίνονται ζγκαιρα ςτισ υποχρεϊςεισ που ανζλαβαν. Σζλοσ, αξιολογεί τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, όπωσ θ νομοκεςία ορίηει, ζχοντασ ωσ γνϊμονα τθσ αξιολόγθςισ του 
τουσ ςτόχουσ τθσ αξιολόγθςθσ» (ΦΕΚ 1340/2002- Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002). 

   Τα τελευταία χρόνια ωςτόςο το ιςχφον ςφςτθμα διοίκθςθσ τελεί υπό ανακεϊρθςθ 

και ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ διοικθτι ι θγζτθ (ςτθν περίπτωςθ μασ του 

διευκυντι ςχολικισ μονάδασ) βρίςκεται υπό ςυνεχείσ προκλιςεισ και 

μεταςχθματιςμό. Λόγω όλων εκείνων των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και 

οικονομικϊν αλλαγϊν και των ςφγχρονων απαιτιςεων ωσ βαςικό προαπαιτοφμενο, 

για τθν ποιοτικι βελτίωςθ και τθν αποδοτικι λειτουργία τθσ διοίκθςθσ, κρίνεται θ 

ικανότθτα του για προςαρμογι και θ «οργανωςιακι ενδεχομενικότθτά». Αυτό 

επιβάλλεται από τθν αυξθμζνθ πολυπλοκότθτα και διαρκι μεταλλαγι των 

ςυνκθκϊν με τισ οποίεσ βρίςκεται αντιμζτωποσ κατά τθν επιτζλεςθ του 

ςυνκετότατου ζργου του που είναι θ καλι διαχείριςθ πραγμάτων, ςυντονιςμοφ και 

διοίκθςθσ προςϊπων, θ προϊκθςθ αρχϊν και ςτόχων πνευματικοφ και 

πολιτιςμικοφ χαρακτιρα κλπ. (Καραγιάννθσ 2014). 
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   Ο όροσ «ενδεχομενικότθτα» (Contingency) αναλφεται από τον N. Luhmann(1995) 

ςτο ζργο του «Κεωρία των κοινωνικϊν ςυςτθμάτων». Ρρόκειται για τθν 

αναγνϊριςθ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ ενόσ οργανωτικοφ ςυςτιματοσ με το περιβάλλον 

ενϊ παράλλθλα λαμβάνονται υπόψθ δφο παράπλευρεσ παράμετροι, τθσ εξάρτθςθσ 

και τθσ αβεβαιότθτασ. 

   Στισ εκπαιδευτικζσ οργανϊςεισ ο διευκυντισ καλείται να παίξει ζναν ρόλο 

περιςςότερο θγετικό. Συχνά όμωσ θ ανάπτυξθ αυτοφ του ρόλου αντιμετωπίηει 

εμπόδια κακϊσ το δφςκαμπτο  πλαίςιο λειτουργεί αρνθτικά ςτθν αξιοποίθςθ των 

ςτελεχϊν του, ρυκμίηει αςφυκτικά τθ ςυμπεριφορά του και περιορίηει τθ δράςθ 

του. Άλλα προβλιματα είναι θ αδιαφάνεια ςτθ διαπίςτωςθ και μζτρθςθ ςτόχων, οι 

δυςχζρειεσ ςτθ λιψθ αποφάςεων, θ υποτίμθςθ τθσ ςυνειςφοράσ των ατόμων και 

κυρίωσ θ ςφγκρουςθ τθσ ιεραρχίασ με τθ δθμιουργικότθτα και τθν ποιοτικι δράςθ 

των εκπαιδευτικϊν. 

    Κα μποροφςαμε εφκολα να αναγνωρίςουμε πωσ οι ςυνιςτϊςεσ που κακορίηουν 

τθν αποτελεςματικότθτα τθσ θγεςίασ είναι ο θγζτθσ, οι οπαδοί και θ κατάςταςθ. Θ 

αδυναμία πρόβλεψθσ των ενεργειϊν και των ρόλων που οφείλονται ςτθν 

οργανωτικι πολυπλοκότθτα και τθν ανκρϊπινθ ανομοιότθτα δεν επιτρζπουν τθν 

ιδζα ενόσ άριςτου φφουσ θγεςίασ για όλεσ τισ περιςτάςεισ.  Θ δφναμι τθσ 

αναγνωρίηεται όταν ο θγζτθσ αναδεικνφεται ςυνεχϊσ και όχι ςποραδικά. Ζχει να 

κάνει λοιπόν με τθ δυνατότθτά του να λειτουργεί  ευζλικτα, να μπορεί να 

επθρεάςει τουσ οπαδοφσ του και να εργάηονται με ηιλο και αφοςίωςθ βάςει τθσ 

προςωπικισ του ιςχφοσ και όχι αυτισ που του προςάπτει θ κζςθ του.  

   Τζςςερα κοινά γνωρίςματα – κλειδιά των επιτυχθμζνων θγετϊν είναι οι 

ικανότθτεσ : διαχείριςθσ τθσ προςοχισ, διαχείριςθσ του νοιματοσ, ανάπτυξθσ τθσ 

εμπιςτοςφνθσ και ο αυτοζλεγχοσ. 

    Σφμφωνα με ςχετικι κεωρθτικι τοποκζτθςθ διαφόρων μελετθτϊν θ 

αποτελεςματικι θγεςία απαρτίηεται από το όραμα, τθν ανάπτυξθ των ανκρϊπων 

και τθν ατελεφτθτθ εξζλιξθ και προςαρμογι τθσ οργάνωςθσ. Θ θκικι προαίρεςθ, θ 

κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ, οι ςτιβαρζσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, θ δόμθςθ 

γνϊςθσ και θ ςυνάφεια προτεραιοτιτων είναι απαραίτθτα χαρακτθριςτικά (Fullan 

2001). 

Ο ςυμμετζχων ςτθ εκπαιδευτικι διοίκθςθ κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από τα εξισ  

(Καραγιάννθσ 2014): 

 Διαμόρφωςθ του μζλλοντοσ, δθμιουργία οράματοσ, ςφνδεςι του με τθν 

κακθμερινότθτα, προϊκθςθ αλλαγισ – καινοτομιϊν. 

 Κακοδιγθςθ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ για υλοποίθςθ τθσ βαςικισ 

αποςτολισ και των ςκοπϊν τθσ εκπαίδευςθσ. 
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 Ανάπτυξθ ςυνεργατικισ κουλτοφρασ/ ανάπτυξθ όλων . 

 Διοίκθςθ του οργανιςμοφ, ανάπτυξθ δομϊν, ςτρατθγικϊν, κουλτοφρασ, 

ςυςτθμάτων. 

 Ανάπτυξθ αίςκθςθσ ευκφνθσ, ανάπτυξθ υπευκυνότθτασ και 

ςυνυπευκυνότθτασ όλων. 

 Ενδυνάμωςθ ςχολικισ κοινότθτασ, γονζων, φορζων τοπικισ κοινωνίασ, 

παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ αλλαγϊν και πιζςεων του περιβάλλοντοσ, 

ςυςχζτιςθ εκπαίδευςθσ  - κοινωνίασ. 

    Θ κφρια αποςτολι των θγετικϊν ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ είναι ο κακοριςμόσ 

ενόσ ξεκάκαρου οράματοσ το οποίο εμπνζει και  δεςμεφει όλουσ. Είναι οι κφριοι 

διαμορφωτζσ και πλοθγοί του πλαιςίου αποδεκτϊν κανόνων θκικισ, ςτάςεων, 

παραδοχϊν και δεοντολογίασ του φορζα που διοικοφν. Θγεςία και κουλτοφρα 

ςυςχετίηονται και αλλθλοεπθρεάηονται ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτα. 

 

6.2. Σο εφαρμοηόμενο πρότυπο διοίκθςθσ και οι ςφγχρονεσ απαιτιςεισ ςτο 

πρόςωπο του διευκυντι ωσ θγζτθ 

   Το γραφειοκρατικό πρότυπο διοίκθςθσ που εφαρμόηεται ςτθν ελλθνικι 
εκπαίδευςθ κατατάςςεται ςτα τυπικά πρότυπα διοίκθςθσ και ςυνδζεται           
άρρθκτα με τθ ςυναλλακτικι θγεςία. Συναλλακτικόσ θγζτθσ είναι ο                     
θγζτθσ που λειτουργεί μζςα και ςφμφωνα με τα πλαίςια ενόσ υπάρχοντοσ 
ςυςτιματοσ ι κουλτοφρασ, χωρίσ να προςπακεί να το αλλάξει. Αυτό ςθμαίνει         
πωσ δίνεται ζμφαςθ ςτθν ορκολογικι ςυμπεριφορά, ςτθν ιεραρχία και                        
ςτα δομικά ςτοιχεία τθσ οργάνωςθσ. Ρρόκειται κατά κφριο λόγο για                  
ςχζςεισ ανταλλαγισ μεταξφ θγζτθ και μελϊν κακϊσ υφίςτανται             
ανταλλάγματα (χριμα, προνόμια, αξιϊματα, γνϊςθ κ.ά.) από τον θγζτθ               
προσ τα μζλθ με μζλθμα τθν πραγμάτωςθ προςωπικϊν αναγκϊν.  Κεντρικζσ αξίεσ 
τθσ ςυναλλακτικισ θγεςίασ είναι θ εξουςία, θ ςφγκρουςθ, θ επιρροι, ο ζλεγχοσ, ενϊ 
παραμελοφνται θ ςυναίνεςθ, θ ςυνεργαςία,  οργάνωςθ, θ αποτελεςματικότθτα 

(Bass 1985). 

   Ραρά το περιοριςτικό τθσ παρουςιαςτικό κεωρείται πωσ θ εκδοχι αυτι τθσ 
θγεςίασ  ζχει παραπάνω νόθμα ςε μεγάλεσ  οργανϊςεισ και με μια ςχετικά ςτακερι 
και πυραμιδοειδι δομι  όπωσ θ εκπαιδευτικι, διευκολφνει τθν υλοποίθςθ τθσ 
εκάςτοτε ςτρατθγικισ και τθν εφαρμογι ενόσ οράματοσ. 

   Ωςτόςο, τον τελευταίο καιρό οι απαιτιςεισ ςτο πρόςωπο του διευκυντι 

αλλάηουν. Ρλζον καλείται να εφαρμόςει περιςςότερο ςυμμετοχικοφ χαρακτιρα 

θγεςία. Πταν λζμε ςυμμετοχικι (ι δθμοκρατικι, διανεμθμζνθ, μεταβιβαςμζνθ, 

εξουςιοδοτθμζνθ κ.ά.) θγεςία εννοοφμε τθν ανάλθψθ θγεςίασ από άνω του ενόσ 

άτομα. Τα όργανα διοίκθςθσ εντάςςουν ςτουσ κόλπουσ τουσ κεςμοκετθμζνεσ δομζσ 

εντόσ των οποίων μπορεί να εκδθλωκεί ςυμμετοχικι δράςθ. 
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    Ζνασ από τουσ πρωταρχικοφσ ςκοποφσ τθσ διοίκθςθσ ςε ζναν οποιονδιποτε 

οργανιςμό είναι θ ςυντονιςμζνθ προςπάκεια των ατόμων για τθν πραγμάτωςθ των 

ςτόχων του. Σε μια αναπτυςςόμενθ κοινωνία ςαν τα δικι μασ θ εκπαίδευςθ 

αποτελεί μια μεγάλθ πρόκλθςθ και ο διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ καλείται να  

αντιλθφκεί το ρόλο του και τθ ςυνειςφορά του ςτο περίπλοκο ζργο τθσ εκνικισ 

ανάπτυξθσ (Σαΐτθ – Σαΐτθσ  2011).  

   Αν και κάποιοι ςυγγραφείσ αναφζρουν ότι υπάρχει μεγάλθ ταφτιςθ μεταξφ 

κερδοςκοπικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν δίνοντασ βαρφτθτα ςτθν εφαρμογι 

εκ μζρουσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ των ςφγχρονων αρχϊν του 

«management», ωςτόςο μεταξφ των οργανιςμϊν αυτϊν υπάρχουν κάποιεσ 

διαφορζσ που πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν. Αυτζσ αφοροφν κυρίωσ τισ ςυνεχείσ 

αλλαγζσ, τουσ αςτάκμθτουσ παράγοντεσ τθσ κακθμερινισ εκπαιδευτικισ πράξθσ 

κ.α. (Handy 1986). 

   Ππωσ αναφζρκθκε πιο πάνω ςυνοπτικά ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι διοίκθςθ ςε 

επίπεδο ςχολικισ μονάδασ, ωσ όργανα διοίκθςθσ των ςχολείων τθσ πρωτοβάκμιασ 

και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχουν οριςτεί (ν. 1566/1985/ ΦΕΚ 167/Α/30-9-

1985): 

  α) Μονοπρόςωπα όργανα δθλαδι ο διευκυντισ και ο υποδιευκυντισ. 

  β) Συλλογικά όργανα δθλαδι ο ςφλλογοσ διδαςκόντων, το δθμοτικό ςυμβοφλιο, το 

ςχολικό ςυμβοφλιο και θ ςχολικι επιτροπι. 

   Ο διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςυμμετζχει ωσ μονοπρόςωπο όργανο αλλά 

και ςε όλα τα ςυλλογικά όργανα ςε όλεσ τισ λιψεισ αποφάςεων που αφοροφν τθ 

λειτουργία, τα ειςερχόμενα και τα εξερχόμενα, τισ κρίςεισ κλπ.  αυτισ.  

   Οι αρμοδιότθτζσ του δεν περιορίηονται ςτθν εφρεςθ τρόπων για τθ βελτίωςθ τθσ 

απόδοςθσ του οργανιςμοφ αλλά και αυτισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του,  

δθλαδι των υφιςτάμενων εκπαιδευτικϊν, αλλά και των μακθτϊν του. Ρροκειμζνου 

να εξαςφαλιςτοφν τα καλφτερα δυνατά αποτελζςματα ςυγκεκριμζνα προτείνεται ο 

διευκυντισ να αποςαφθνίηει κφρια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ (Μπρίνια 2008): 

  α) Τουσ ςτόχουσ του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ. 

  β) Ροιοσ είναι ο δικόσ τουσ ρόλοσ ςτθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων.  

  γ) Με ποια κριτιρια κα αξιολογθκεί θ επίδοςι τουσ. 

  δ) Τι κα ςθμαίνει για τθν καριζρα τουσ θ επιτυχία/αποτυχία ςτθ κζςθ αυτι. 

  ε) Τουσ κανόνεσ που οριοκετοφν τθ ςυνεργαςία τουσ με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ-

ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. 
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 ςτ) Τθν κουλτοφρα και τισ αξίεσ που διζπουν τον εκπαιδευτικό οργανιςμό.  

   Στα πλαίςια του ρόλου του διευκυντι τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ ωσ διαχειριςτι 

των ανκρϊπινων πόρων επιτελεί τισ παρακάτω λειτουργίεσ (Μπρίνια 2008): 

1) Λειτουργίεσ του management: 

• Σχεδιαςμόσ 

• Οργάνωςθ 

• Ρροχπολογιςμόσ 

• Συντονιςμόσ 

• Κακοδιγθςθ 

• Ζλεγχοσ-αξιολόγθςθ 

• Αναφορά ςτο ανϊτερο διοικθτικό επίπεδο 

          2)Λειτουργίεσ τθσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ:  

• Αναλφει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ 

μονάδασ 

• Οργανϊνει το ζργο τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ  

• Συντονίηει 

• Κακοδθγεί 

• Ελζγχει τθν πρόοδο τθσ επίτευξθσ του ζργου 

• Ραρακινεί και αξιολογεί τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε ςυνεργαςία με το 

ςχολικό ςφμβουλο 

• Επιλφει προβλιματα και ςυγκροφςεισ  

• Απαντά ςε παράπονα των εκπαιδευτικϊν 

• Επιβάλλει τθν πεικαρχία για τθν επίτευξθ των ςτόχων  

• Αναφζρεται ςτθ διοίκθςθ (διεφκυνςθ ι γραφείο εκπαίδευςθσ) 

• Επιβλζπει τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν 

εκπαιδευτικι μονάδα  

• Φροντίηει για τθν επικράτθςθ καλοφ ςχολικοφ κλίματοσ                                                                                        
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6.3 Διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ 

   Αναφζρκθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο θ ςχετικι με τθ Διοίκθςθ Ολικισ 

Ροιότθτασ κεωρία. Οι αρχζσ τθσ όπωσ είδαμε είναι θ επιδίωξθ τθσ ςυνεχοφσ 

βελτίωςθσ τθσ παραγωγισ και των υπθρεςιϊν, θ πρόβλεψθ λακϊν, θ ζμφαςθ ςτθν 

ικανοποίθςθ του πελάτθ και ςτον ζλεγχο των προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε κάκε 

φάςθ τθσ διαδικαςίασ κ.ά. Θ κακιζρωςθ τθσ πρακτικισ τθσ εκπαίδευςθσ, 

επιμόρφωςθσ και αυτοβελτίωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, θ 

απομάκρυνςθ του φόβου από τουσ εργαηομζνουσ και θ επιβράβευςι τουσ, θ 

ενκάρρυνςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ,  θ ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα και όχι ςτθν 

ποςότθτα και θ δζςμευςθ διοίκθςθσ και εργαηομζνων ςτουσ ςτόχουσ του 

οργανιςμοφ είναι μερικζσ από τισ προχποκζςεισ τθσ επιτυχίασ τθσ.  

   Στθ ςφγχρονθ εποχι οι απαιτιςεισ για αποδεδειγμζνθ αποτελεςματικότθτα και 

ποιότθτα των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν και θ απαίτθςθ για λογοδοςία 

κεωροφνται αποτελζςματα των νζων εξελίξεων και ερευνθτικϊν δεδομζνων ςτθν 

παιδαγωγικι, ςτθν ψυχολογία και ςτθν εκπαιδευτικι τεχνολογία ςτον προθγοφμενο 

αιϊνα, τθσ αφξθςθσ απόδοςθσ οικονομικϊν πόρων ςτθν εκπαίδευςθ και των 

απαιτιςεων των μακθτϊν και του ευρφτερου περιβάλλοντόσ τουσ για βελτίωςθ      

Θ υιοκζτθςθ του μοντζλου τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ ςτθ διοίκθςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ ςθμαίνει τθν αποδοχι εκ μζρουσ τθσ ςχολικισ μονάδασ των εξισ 

χαρακτθριςτικϊν τθσ (Μπρίνια 2008). 

α) Θ ποιότθτα δεν είναι μια τεχνικι λειτουργία. Ρρζπει να κεωρθκεί ωσ μια 

ςυςτθματικι διαδικαςία που επεκτείνεται ςε ολόκλθρθ τθν εκπαιδευτικι μονάδα.  

β) Θ ποιότθτα είναι φροντίδα όλων, ζτςι κα πρζπει να υπάρχει θ κατάλλθλθ 

οργανωτικι δομι ςτθν εκπαιδευτικι μονάδα για τθν εφαρμογι του τφπου ΔΟΡ.  

γ) Ρρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςε ολόκλθρθ τθν 

εκπαιδευτικι μονάδα. 

δ) Θ επίτευξθ τθσ ποιότθτασ πρζπει να προωκείται με κριτιρια εξωτερικά τθσ 

εκπαιδευτικισ μονάδασ. Ρρζπει  να βαςίηεται ςτισ επικυμίεσ και ανάγκεσ του 

μακθτι κι όχι ςε εςωτερικά κριτιρια όπωσ θ απόδοςθ. 

ε) Τα μζτρα για τθν επίτευξθ τθσ ποιότθτασ πρζπει να ςτθρίηονται ςτθν κατάλλθλθ 

γνϊςθ και τθν νζα τεχνολογία, αρχίηοντασ από το ςχεδιαςμό μζχρι τθ μζτρθςθ και 

τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ. 

ςτ) Θ επίτευξθ εκτεταμζνθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ πρζπει να βαςίηεται ςτθ 

ςυμμετοχι και ςτθ ςυμβολι ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ όλων των φορζων τθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ κι όχι μόνο ςε μια ομάδα ειδικϊν τθσ ποιότθτασ. 
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    Στα παραπάνω βλζπουμε να επιςθμαίνεται θ ανάγκθ για ςυλλογικότθτα και 

ςυμμετοχι όλων για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ.  

    Στθ ςυνζχεια παρατίκενται τζςςερα ςυςτατικά τθσ «δικτυακισ ςυλλογικότθτασ» 

εντόσ ςτθν οποία αςκείται ςυλλογικι θγεςία (Καραγιάννθσ 2014): 

 Τα βαςικά δθμιουργιματα τθσ ομαδικισ θγεςίασ (ςχζςεισ ανταλλαγισ 

θγζτθ-ομάδασ, επικοινωνία, δεξιότθτεσ και δίκτυο θγζτθ, δίκτυο ομάδασ, 

ςυναιςκθματικό κλίμα κ.ά.) 

 Τα κεφαλαιϊδθ ςτοιχεία και οι διαδικαςίεσ τθσ ομάδασ (ικανότθτεσ του 

θγζτθ, ςυγκρότθςθ και ςυντιρθςθ τθσ ομάδασ, αποςτολι, διαδικαςίεσ 

ομάδασ) 

 Τα αποτελζςματα (δυνατότθτεσ ομάδασ, άμεςα και μακροπρόκεςμα 

αποτελζςματα) 

 Το οργανωτικό φόντο ςτο οποίο λαμβάνει χϊρα θ θγετικι διαδικαςία 

(παράγοντεσ κατάςταςθσ, ςκθνικό των προβλθμάτων, οργανωτικό 

ςυγκείμενο) 

   Αν και είναι αρκετζσ οι ωφζλιμεσ ςυνζπειεσ τθσ ςυμμετοχικισ θγεςίασ όπωσ και οι 

προςπάκειεσ ςτθν Ελλάδα για εφαρμογι τθσ ςτθν εκπαίδευςθ, εντοφτοισ φαίνεται 

ότι δεν αποδίδουν όςο κα ζπρεπε.  Θ ςυςκότιςθ τθσ ατομικισ ευκφνθσ και το ότι τα 

όρια ανάμεςα ςε υποχρεϊςεισ, ρόλουσ και επιτεφγματα γίνονται πιο διαπερατά  

είναι μερικά από τα εμπόδια. Θ ςυμμετοχι ςτθ ςυλλογικι διαδικαςία και ςτθ λιψθ 

κοινϊν αποφάςεων ανομοιογενϊν μεταξφ τουσ κουλτοφρων δυςχεραίνει τθ λιψθ 

αποφάςεων και τθ ςυναίνεςθ. 

   Το αυςτθρό γραφειοκρατικό πρότυπο ακυρϊνει ςε μεγάλο βακμό τα οφζλθ τθσ 

ςυμμετοχικισ προςζγγιςθσ. Θ ςυμμετοχικι λιψθ αποφάςεων ςε μια εκπαιδευτικι 

μονάδα ευκυγραμμίηεται με τισ αξίεσ και το όραμα. Εξαιτίασ του 

προςωποκεντρικοφ-ςυγκεντρωτικοφ χαρακτιρα του πολιτικοφ και διοικθτικοφ 

ςυςτιματοσ τα ςτελζχθ και τα ςυλλογικά όργανα ζχουν ζνα μθ ενιςχυμζνο ρόλο 

περιοριςμζνο κυρίωσ ςτθ διαχείριςθ και όχι ςτθ βελτίωςθ των αποτελεςμάτων. 

   Οι κζςεισ των ςτελεχϊν ζχουν χαμθλό γόθτρο, ανεπαρκείσ αποδοχζσ και μειωμζνθ 

ζφεςθ προσ απόδοςθ. Χαρακτθρίηονται από εξαναγκαςμό και απουςία κινιτρων. Δε 

διευκολφνονται ςε γενικζσ γραμμζσ να υιοκετιςουν θγετικι ςυμπεριφορά, να 

εμπνεφςουν και να γίνουν φορείσ αλλαγισ. Σε όλα αυτά προςτίκεται θ ανεπαρκισ 

αξιολόγθςθ, θ απουςία ξεκάκαρων ςτόχων και θ ανεπαρκισ διαχρονικι 

επικαιροποίθςθ και ενδυνάμωςθ δεξιοτιτων και ικανοτιτων.  

   Το περιβάλλον τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ ι και ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ δεν είναι 

καινοτόμο και αυτόνομο. Αυτό δυςχεραίνει τθν κατάςταςθ ακόμθ και ςε ζνα φιλικό 
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προσ τθν καινοτομία περιβάλλον επειδι είναι εξαιρετικά δφςκολθ θ μετατόπιςθ 

προσ μια μεταςχθματιςτικι προοπτικι, αν δεν προθγθκεί πυκνότθτα θγεςίασ και 

μοίραςμα ευκυνϊν και αξιϊν. 

  Ωςτόςο, ςε μια περίοδο όπου ο κακετοποιθμζνοσ και ςυγκεντρωτικόσ ζλεγχοσ και 

θ ιεραρχία τθσ κρατικισ γραφειοκρατικισ οργάνωςθσ αδυνατοφν να ανταπεξζλκουν 

ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ, αναδφεται θ ανάγκθ να ςυμπλθρωκοφν, ειδικά όςον 

αφορά τθν εκπαίδευςθ, από τθ διαμόρφωςθ νζων θγετικϊν προτφπων ιςότιμθσ και 

οριηόντιασ ςυνεργαςίασ (δίκτυα). Ο διευκυντισ – θγζτθσ γίνεται αντιλθπτόσ ωσ 

ςυμμετοχικόσ φορζασ δικτφωςθσ (networker) ι κατά τον Ρλάτωνα ωσ «υφαντισ» 

(weaver). 

   Στον παρακάτω πίνακα ζχουν καταγραφεί τα δομικά χαρακτθριςτικά του 

υφιςτάμενου διοικθτικοφ προτφπου ςε αντιδιαςτολι με το υφαντικό πρότυπο 

(Καραγιάννθσ 2014): 

Υφιςτάμενο διοικθτικό πρότυπο Υφαντικό πρότυπο 

Χαμθλόσ βακμόσ ενςωμάτωςθσ, 
εξυπθρζτθςθ πρϊτιςτα ατομικϊν 
ςυμφερόντων, περιοριςμζνθ κάκετθ 
αλλθλεξάρτθςθ, περιοριςμζνθ οριηόντια 
εξάρτθςθ από άλλα δίκτυα ι ομάδεσ, 
ιεραρχικι κατανομι των πόρων. 

Υψθλόσ βακμόσ ενςωμάτωςθσ, 
εξυπθρζτθςθ κοινϊν όςο και ατομικϊν 
ςυμφερόντων, εκτεταμζνθ κάκετθ 
αλλθλεξάρτθςθ (εδραηόμενθ ςτθ 
διαμοιραςμζνθ ευκφνθ), ποικίλθ 
οριηόντια εξάρτθςθ από άλλα δίκτυα ι 
ομάδεσ, διαπραγμάτευςθ ανάμεςα ςτα 
μζλθ για τουσ πόρουσ 

Υπζρμετρα ςυμμετοχικό φφοσ (ιδίωσ 
ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ) με αυςτθρό 
ιεραρχικό κανόνα (ιδίωσ ςτθ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ). 

Συμμετοχικόσ αλλά αφιεραρχθμζνοσ 
χαρακτιρασ ςχζςεων των δρϊντων, 
οριηόντια ςυνζργεια, προςανατολιςμόσ 
ςε κοινοφσ ςκοποφσ. 

Οργάνωςθ εργαςίασ κατά κζμα με 
ιςχυρι τάςθ διατιρθςθσ τθσ 
παράδοςθσ. 
 

Οργάνωςθ εργαςίασ βάςει ςχζςεων με 
τάςθ μεταςχθματιςμοφ. 

Θ ζμφαςθ περιζρχεται ςτθν ορκολογικι 
ςυμπεριφορά, ςτον ζλεγχο, ςτθν 
ιεραρχία, ςτουσ κανόνεσ και ςτα δομικά 
ςτοιχεία τθσ οργάνωςθσ. 

Δίνει ζμφαςθ ςτισ δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ, ςτθ χειραγϊγθςθ από αξίεσ, 
ςτθν εξϊκθςθ μζςω θκικϊν και 
ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν και ςτθν 
πλαςτικότθτα τθσ κατάςταςθσ. 

Θ θγεςία διακυβεφεται. Δεν είναι 
ευδιάκριτθ θ απόςταςθ τθσ θγεςίασ από 
τθ διοίκθςθ. 

Θ θγεςία προάγεται, διευκολφνεται και 
διαχωρίηεται από τθ διοίκθςθ. 

Κεραπευτικόσ παρά προλθπτικόσ 
χαρακτιρασ διοικθτικισ ςυμπεριφοράσ 
απζναντι ςτα προβλιματα. 

Ρρολθπτικόσ παρά κεραπευτικόσ 
χαρακτιρασ διοικθτικισ ςυμπεριφοράσ 
απζναντι ςτα προβλιματα. 

Υποςτθρίηει ςτατικζσ δομζσ και ζχει 
κυρίωσ προοπτικι διαχείριςθσ. 

Υποςτθρίηει δυναμικζσ δομζσ και ζχει 
κυρίωσ προοπτικι βελτίωςθσ. 
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Θ εξουςία και οι ευκφνεσ 
ςυγκεντρϊνονται ςτα ανϊτερα κλιμάκια. 
Οι ρόλοι κι οι ευκφνεσ ανατίκενται βάςει 
κζςθσ και αρμοδιοτιτων. 
Δίνεται ζμφαςθ ςτθν οργανωτικι παρά 
ςτθν ατομικι ευκφνθ. 

Θ εξουςία και οι ευκφνεσ 
διαμοιράηονται ανάμεςα ςε ςτελζχθ και 
κλιμάκια, όχι αποκλειςτικά ςτα 
ανϊτερα. Ενιςχφεται θ άτυπθ θγεςία. Οι 
ρόλοι και οι ευκφνεσ ανατίκενται βάςει 
γνϊςεων, δεξιοτιτων, αναγκϊν και 
επιδιωκόμενων επιτευγμάτων. 
Δίδεται ιςόρροπθ ζμφαςθ ςτθν ατομικι 
όςο και ςτθν οργανωτικι ευκφνθ. 

Οι εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ των 
δράςεων δε ςυνδζονται με τουσ 
ςχεδιαςτζσ των δράςεων. 

Εκείνοι που ςχεδιάηουν τισ δράςεισ 
ςυνδζονται με εκείνουσ που τισ 
υλοποιοφν  και αποτιμοφν τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ. 

Κεντρικζσ αξίεσ ςυνιςτοφν θ εξουςία, θ 
ςφγκρουςθ, θ επιρροι, ο ζλεγχο. 

Κεντρικζσ αξίεσ ςυνιςτοφν θ ςυναίνεςθ, 
θ ιςότιμθ ςυνεργαςία, θ οργάνωςθ, θ 
αποτελεςματικότθτα. 

Εξαίρονται οι διαδικαςίεσ (ιδίωσ θ λιψθ 
αποφάςεων), οι ςκοποί και οι ομάδεσ 
ςυμφερόντων, οι κρυφζσ ςχζςεισ 
ομάδων και θ μικροπολιτικι. 

Εξαίρονται οι άνκρωποι ι θ οργάνωςθ, 
ατομικζσ και ςυλλογικζσ αξίεσ και 
παράγοντεσ κουλτοφρασ. 

Διζπεται από αυτονομία δράςθσ, 
ςυγκεντρωτιςμό, ελεγχόμενθ και 
δεςμευμζνθ ςυναδελφικότθτα, 
προςυμφωνθμζνουσ και ςυχνά 
ςυγκεχυμζνουσ ι ελλειμματικοφσ 
ςτόχουσ. 

Διεκδικεί υψθλότερθ ευχζρεια, 
αποςυγκζντρωςθ αρμοδιοτιτων ςτα 
ιεραρχικά επίπεδα, εκχϊρθςθ ςχετικισ 
αυτονομίασ ςτθ λιψθ αποφάςεων ςε 
ενδιαφερόμενεσ ομάδεσ και άτομα, 
διακριτικι και ανόκευτθ 
ςυναδελφικότθτα, δυναμικι και 
επεξεργαςμζνθ ςτοχοκεςία. 

Αςκεί κακετοποιθμζνο και 
ςυγκεντρωτικό ζλεγχο, αςφυκτικι 
επιτιρθςθ και ανεπαρκι αξιολόγθςθ και 
λογοδοςία. 
 
 

Εφαρμόηει μεκόδουσ εποπτείασ, 
λογοδοςίασ, ιπιου ελζγχου και πολιτικζσ 
κινιτρων και καλλιεργεί ζνα πλαίςιο 
αποδεκτϊν κανόνων θκικισ και 
δεοντολογίασ. 

Επιηθτεί διαχειριςτικό ρόλο για τα 
ςτελζχθ διοίκθςθσ. Ο ςυντονιςμόσ των 
δραςτθριοτιτων είναι ατελισ και ςυχνά 
εκτελείται με τθν ολοκλιρωςθ του 
ζργου. 

Επιηθτεί ευρφτερο ςυντονιςτικό ρόλο για 
τα ςτελζχθ διοίκθςθσ ςε κάκε φάςθ 
εξζλιξθσ του ζργου. 

    

 Το υφαντικό πρότυπο διοίκθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί να προςφζρει τθ 

κεραπεία ςτα πλικοσ προβλιματα του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ που αναφζρκθκαν 

πιο πάνω. Ζχει τθ δυνατότθτα να διαχειρίηεται τθν τφχθ των εκπαιδευτικϊν 

οργανϊςεων καλφτερα από το τρζχον ςυμμετοχικό πρότυπο. Ωσ κετικά του 

ςτοιχεία, αναφζρονται καταλθκτικά, θ μετατόπιςθ από τον εξωτερικό ςτον 
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εςωτερικό ζλεγχο, από τθ ςυμμόρφωςθ ςτθ δζςμευςθ, από τισ δράςεισ ςτα 

επιτεφγματα, από τθν ατομικότθτα ςτθ ςυλλογικότθτα. Ανορκόδοξεσ ςυμπεριφορζσ 

ςτθ διοίκθςθ (εξυπθρζτθςθ ιδιοτελϊν ςυμφερόντων, διαφκορά, πολιτικζσ 

ταυτίςεισ, πελατειακζσ ςχζςεισ κ.τ.λ.), μποροφν  να αντιςτακμίηονται.  

     Θ ολοςχερισ υποκατάςταςθ του κλαςικοφ γραφειοκρατικοφ προτφπου και 

νομιμοποίθςθσ με δικτυακζσ δομζσ δε κα ζπρεπε ωςτόςο να γίνει αβαςάνιςτα. 

Ππωσ επίςθσ δε κα ζπρεπε να υποκαταςτακεί το κλαςικό πρότυπο διοίκθςθσ από 

ζνα νεότευκτο αγοραίο πρότυπο διοίκθςθσ ςτα πλαίςια τθσ Νζασ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ (New Public Management)  όπου από- πολιτικοποιείται θ ανταπόκριςθ 

διοίκθςθσ ςτουσ πολίτεσ. Κα ιταν προτιμότερο να ςυνυπάρξουν ιςόρροπα οι 

παραδοςιακζσ (ςτακερότθτα) με τισ δικτυακζσ πρακτικζσ (διαφοροποίθςθ).                 

( Καραγιάννθσ 2014) 

    Υπάρχει βζβαια πάντα θ άποψθ ότι θ αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των υλικϊν και 

άυλων πόρων δεν είναι δυνατόν να επιτευχκεί χωρίσ τθν άςκθςθ αποτελεςματικισ 

οργάνωςθσ και διοίκθςθσ (management). To management ςυνίςταται ςτισ 

λειτουργίεσ του προγραμματιςμοφ, τθσ οργάνωςθσ, τθσ διοίκθςθσ ι διεφκυνςθσ των 

ανκρϊπων και του ελζγχου. Θ θγεςία κεωρείται ωσ θ πιο ανκρωποκεντρικι 

διάςταςθ του management. Ενϊ ο manager δρα και ςκζφτεται με μια 

βραχυπρόκεςμθ ι και μεςοπρόκεςμθ προοπτικι, ο θγζτθσ ενεργεί περιςςότερο 

μακροπρόκεςμα με ςυγκεκριμζνο όραμα. Ενδιαφζρεται για το μζλλον και εμπνζει 

τουσ  ανκρϊπουσ που διοικεί εμφυςϊντασ τουσ δφναμθ και κερδίηοντασ από τισ 

δεςμεφςεισ τουσ. Οι managers εςτιάηονται και περιορίηονται ςτο βραχυπρόκεςμο, 

ςτθ ςτακερότθτα και τον ζλεγχο ( Άνκθσ, Κακλαμάνθσ). 

   Μζςω του οράματοσ και των αξιϊν του ο θγζτθσ δθμιουργεί υψθλζσ προςδοκίεσ 

και αποτελεί παράδειγμα και πρότυπο. Κερδίηει τθν εμπιςτοςφνθ και τθ δζςμευςθ 

των ανκρϊπων και με τισ πρωτοβουλίεσ του καινοτομεί κάνοντασ βελτιωτικζσ 

αλλαγζσ και εμπνζοντασ και ςε άλλουσ  το όραμά του για τθ δθμιουργία ενόσ 

καλφτερου οργανιςμοφ. Ενκαρρφνει ζτςι και τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των 

ςυνεργατϊν του εκπαιδευτικϊν, προςφζροντασ τουσ όλεσ εκείνεσ τισ ευκαιρίεσ που 

αναπτφχκθκαν πιο πάνω (ςυμμετοχι ςε δίκτυα, αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ, 

κακοδιγθςθ, επιμόρφωςθ κτλ.) και αναπτφςςει πικανοφσ νζουσ θγζτεσ  

(Μπουραντάσ 2001). 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

   Στθν παροφςα εργαςία επιχειρικθκε μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των ςταδίων 

διαμόρφωςθσ και επζκταςθσ τθσ ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. 

Επιχειρικθκε επίςθσ θ παρουςίαςθ των ςφγχρονων τάςεϊν τθσ και των επιδράςεϊν 

τθσ ςτθ χάραξθ τθσ ελλθνικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ των τελευταίων χρόνων. 

   Διαπιςτϊκθκε πωσ το ελλθνικό κράτοσ χαρακτθριηόταν ωσ πρόςφατα από ζναν 

ςυγκεκριμζνο τφπο  ςτοχοκεςίασ που ενίςχυε τθν ζννοια του εκνικοφ πολίτθ κι ζτςι  

άργθςε να αποδϊςει ςτο εκπαιδευτικό του ςφςτθμα ζναν περιςςότερο υπζρ-εκνικό 

χαρακτιρα. 

   Ωσ χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ μοναδικότθτασ του ελλθνικοφ κράτουσ 

παρουςιάςτθκε επίςθσ  θ «γιγάντωςι» του, θ μεγάλθ ζκταςθ των αρμοδιοτιτων, 

των κεςμϊν  και των επιχειρθματικϊν του δράςεων. Αυτι θ «γιγάντωςι» του 

αποδίδεται ςτθν ελλιπι ανάπτυξθ του ιδιωτικοφ τομζα ςε ςχζςθ με ό, τι  ζχει 

ςυμβεί ςτα υπόλοιπα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ. 

   Τον τελευταίο καιρό ζχει γίνει λόγοσ για μια τάςθ αποκζντρωςθσ και απόδοςθσ 

περιςςότερων αρμοδιοτιτων και αυτονομίασ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ. Θ 

Ελλάδα και πάνω ς’ αυτό το κζμα φαίνεται να μθν ακολουκεί με τον ίδιο ρυκμό τισ 

ενζργειεσ των άλλων χωρϊν. Χαρακτθριςτικό τθσ κακυςτερθμζνθσ αντίδραςθσ ςτισ 

οποιεςδιποτε μεταβολζσ που ςυμβαίνουν πανευρωπαϊκά είναι το παράδειγμα του 

«οκ τθσ PISA» όπου το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα βρζκθκε ςε μια από τισ 

τελευταίεσ κζςεισ ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτά του ςυγκριτικά με τισ άλλεσ 

χϊρεσ. Οι ενζργειεσ που ακολοφκθςαν δεν ιταν αυτζσ που κα αναμζνονταν ενϊ  

ιταν περιςςότερθ θ κριτικι για τθν αξιοπιςτία  του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ του 

ΟΟΣΑ παρά οι αυτοκριτικι για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ. 

   Με τθ διακιρυξθ για το Νζο Σχολείο μόλισ το 2009 φάνθκε μια, τουλάχιςτον ςε 

κεωρθτικό επίπεδο, εφλογθ προςπάκεια για τθν αναβάκμιςθ του ελλθνικοφ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά ςτθ διά βίου 

μάκθςθ, ςτθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, ςτθν προαγωγι τθσ 

κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά κακϊσ και ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ δθμιουργικότθτασ , τθσ επιχειρθματικότθτασ κ.α.  

   Ωσ απαραίτθτθ ωςτόςο προχπόκεςθ για τθν επιτυχία μιασ απόπειρασ για τθ ριηικι  

αναμόρφωςι του παρουςιάηεται το κζμα τθσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ του 

εκπαιδευτικοφ. Εκείνοσ είναι που επιφορτίηεται και δεςμεφεται να υλοποιιςει και 

να εφαρμόςει ςτθν πράξθ ςτοιχεία καινοτομίασ, να βελτιϊςει το ςφνολο των 

γνωςτικϊν και μετα-γνωςτικϊν του χαρακτθριςτικϊν και να εμπνεφςει τουσ 

μακθτζσ του να αναπτφξουν παρόμοια χαρακτθριςτικά.  
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   Ρροκειμζνου να πετφχει όλα αυτά χρειάηεται ςυνεχι επιμόρφωςθ, ςυμμετοχι ςε 

δίκτυα μάκθςθσ, ςυνεργαςία και κακοδιγθςθ από άλλουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Χρειάηεται να ζχει διαμορφϊςει ζνα όραμα και να ενιςχφεται από τθν κατάλλθλθ 

ςχολικι κουλτοφρα. Σθμαντικι είναι θ φπαρξθ ενόσ θγζτθ-προτφπου για τον ίδιο και 

τουσ ςυναδζλφουσ του, ρόλοσ που καλείται να αναλάβει ο διευκυντισ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ που υπθρετεί.  

   Ο ρόλοσ αυτόσ είναι πολυςφνκετοσ και αναφζρεται ςτθν ανάπτυξθ κλίματοσ 

ςυνεργαςίασ, αίςκθςθσ ευκφνθσ και υπευκυνότθτασ. Ο διευκυντισ-θγζτθσ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ καλείται να διαμορφϊςει το μζλλον, να προωκιςει τθν αλλαγι, 

να ενδυναμϊςει τθ ςχολικι κοινότθτα, τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ, τουσ 

γονείσ. Να διοικιςει τθ ςχολικι μονάδα αναπτφςςοντασ τισ δομζσ, τισ ςτρατθγικζσ 

και τθν κουλτοφρα τθσ. Να δθμιουργιςει, τζλοσ, ζνα ξεκάκαρο όραμα από το οποίο 

κα εμπνευςτοφν και κα δεςμευτοφν όλοι. 

   Δεν είναι πάντα εφκολο να επιτευχκοφν τα παραπάνω. Σχετικζσ ζρευνεσ ζδειξαν 

ότι είναι ςπάνια θ ανάπτυξθ θγετικισ ςυμπεριφοράσ ςτθ ςθμερινι ελλθνικι 

ςχολικι πραγματικότθτα. Θ διαπαιδαγϊγθςθ του προςωπικοφ ςτισ ςυνκικεσ τθσ 

γραφειοκρατίασ και ςτθν υπακοι ςε κανόνεσ και τετριμμζνουσ κϊδικεσ 

υπαλλθλικισ θκικισ, οι δφςκαμπτεσ ςχζςεισ, θ εργαςιακι επιφόρτιςθ, θ 

περιοριςμζνθ ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων είναι μερικζσ από τισ αιτίεσ 

που αναφζρονται. 

    Το πρότυπο υφαντικισ θγεςίασ, το οποίο πολφ εφςτοχα ζχει παρουςιάςει ο κ. 

Καραγιάννθσ το 2014 ςτθ ςχετικι του διατριβι, φαίνεται να ςυνδυάηει όλα εκείνα 

τα χαρακτθριςτικά του ιδανικοφ θγζτθ που κα ενίςχυε τθν επαγγελματικι εξζλιξθ 

των υφιςταμζνων του εκπαιδευτικϊν αλλά και του ίδιου.  

   Οι ςχζςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ των δρϊντων ζχουν χαρακτιρα 

ςυμμετοχικό και όχι ιεραρχθμζνο. Υπάρχει προςανατολιςμόσ ςε κοινοφσ ςτόχουσ 

και υψθλόσ βακμόσ ενςωμάτωςθσ και εξυπθρζτθςθσ κοινϊν όςο και ατομικϊν 

ςυμφερόντων. Δίνεται ζμφαςθ ςτισ  δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. Υπάρχει επίςθσ 

διαμοιραςμόσ των ευκυνϊν βαςιςμζνοσ ςτισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ αλλά και τισ 

ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα. Κεντρικζσ αξίεσ είναι θ ςυναίνεςθ, θ ιςότιμθ 

ςυνεργαςία, θ οργάνωςθ και θ αποτελεςματικότθτα. Εφαρμόηονται πολιτικζσ 

κινιτρων και καλλιεργείται ζνα πλαίςιο αποδεκτϊν κανόνων και δεοντολογίασ. 

   Μζςα ςε ζνα τζτοιο πλαίςιο ςυνεργαςίασ και ςυναίνεςθσ  αναμζνεται να 

προςφερκοφν όλεσ εκείνεσ οι ευκαιρίεσ για επαγγελματικι ανάπτυξθ των 

εμπλεκομζνων κακϊσ μζςα από αυτό κα αποκομίςουν γνϊςεισ, κα ανταλλάξουν 

απόψεισ, κα επιχειριςουν καινοτομίεσ, κα εμπνευςτοφν και κα εμπνεφςουν. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 

τισ 2 Απριλίου 1963 το υμβοφλιο Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων κεςμοκζτθςε δζκα 

γενικζσ αρχζσ για τθν εφαρμογι κοινισ πολιτικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 

ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ: 

Αρχι πρϊτθ. 

   Μια κοινι πολιτικι επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςθμαίνει μια ςυνεπι και 

προοδευτικι κοινι δράςθ, θ οποία ςυνεπάγεται για τα κράτθ μζλθ ότι κα 

ςχεδιάςουν προγράμματα και κα τα κζςουν ςε αποτελεςματικι εφαρμογι 

ςφμφωνα με τισ γενικζσ αρχζσ που περιζχονται ςτθν απόφαςθ αυτι και με τα μζτρα 

που κα λθφκοφν για τθν εφαρμογι αυτϊν. 

   Οι γενικζσ αρχζσ πρζπει να εξαςφαλίηουν ϊςτε το κάκε πρόςωπο να παίρνει 

επαρκι επαγγελματικι εκπαίδευςθ με τον οφειλόμενο ςεβαςμό ςτθν ελεφκερθ 

εκλογι του επαγγζλματοσ, τθν ελεφκερθ επιλογι για τθν εκπαίδευςθ και τθν 

ελεφκερθ επιλογι κζςθσ ςτθν εργαςία. 

   Αυτζσ οι γενικζσ αρχζσ πρζπει να εφαρμοςκοφν ςτθν άςκθςθ των νζων και των 

ενθλίκων, οι οποίοι είναι απαςχολοφμενοι ι κα γίνουν. 

   Σα κράτθ μζλθ και τα αρμόδια ιδρφματα τθσ Κοινότθτασ κα είναι υπεφκυνα για 

τζτοιεσ γενικζσ αρχζσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υνκικθσ. 

   Δεφτερθ αρχι 

   Η κοινι πολιτικι επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ κα ζχει τουσ ακόλουκουσ 

κεμελιϊδεισ ςτόχουσ: 

1)  Να λθφκοφν όλα τα μζτρα, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί επαγγελματικι 

εκπαίδευςθ επαρκισ για όλουσ 

2)  Να οργανϊςουν τον κατάλλθλο κφκλο αςκιςεων οι οποίεσ κα διευκολφνουν 

τισ εργατικζσ δυνάμεισ να τισ εφαρμόςουν ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των 

διαφορετικϊν τομζων τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ  

3)  Να διερευνθκεί θ επαγγελματικι άςκθςθ ςτθ βαςικι γενικι εκπαίδευςθ, ςε 

μια ζκταςθ επαρκι για να ενκαρρφνει τθν αρμονικι ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ και να αντιμετωπίςει τισ απαιτιςεισ οι οποίεσ ξεπθδοφν 

από τθν τεχνικι πρόοδο, τισ νζεσ μεκόδουσ παραγωγισ και τθν κοινωνικι και 

οικονομικι ανάπτυξθ 

4)  Να καταςτιςουν το κάκε πρόςωπο ικανό να αποκτιςει τεχνικζσ γνϊςεισ και 

τθν αναγκαία δεξιοτεχνία για να ακολουκιςει ζνα οριςμζνο επάγγελμα και 

να φκάςει ςτθν υψθλότερθ δυνατότθτα άςκθςθσ ενκαρρφνοντασ ιδιαίτερα, 

όςον αφορά τουσ νζουσ, τθν πνευματικι και ςωματικι προαγωγι, τθν 

πολιτικι αγωγι και τθ φυςικι ανάπτυξθ 
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5) Να αποφεφγεται οποιαδιποτε διακοπι τθσ γενικισ και επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ ι οποιαςδιποτε εκπαίδευςθσ αργότερα  

6) Να προωκοφν τθ βαςικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και όπου είναι 

κατάλλθλθ τθν επανεκπαίδευςθ που ταιριάηει ςε διάφορεσ φάςεισ τθσ 

εργαςίασ 

7) Να προςφζρουν ςε κάκε πρόςωπο ςφμφωνα με τισ κλίςεισ και δυνατότθτζσ 

του, γνϊςεισ τθσ εργαςίασ και εμπειρία που ςθμαίνει διαρκείσ διευκολφνςεισ 

για επαγγελματικι προαγωγι, τθν ευκαιρία να κερδίςουν προαγωγι ι να 

πάρουν μακιματα για μια νζα και υψθλότερθ ςτάκμθ δραςτθριοτιτων. 

   Σρίτθ αρχι 

   Όταν θ κοινι πολιτικι επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ τεκεί ςε λειτουργία ειδικι 

ςπουδαιότθτα κα δοκεί: 

1) τισ προβλζψεισ και υπολογιςμοφσ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν απαιτιςεων 

των εργαηομζνων ςτισ διάφορεσ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε εκνικό και 

Κοινοτικό επίπεδο 

2) ε ζνα ςυνεχζσ ςφςτθμα πλθροφοριϊν και οδθγιϊν ι επαγγελματικϊν 

ςυμβουλϊν για νζουσ και ενθλίκουσ, βαςιςμζνο ςτθ γνϊςθ των ατομικϊν 

ικανοτιτων, ςτισ διευκολφνςεισ των αςκιςεων και τισ ευκαιρίεσ για εργαςία 

λειτουργϊντασ ςε ςτενι ςυνεργαςία με τουσ παραγωγικοφσ και διανεμθτικοφσ 

τομείσ τθσ οικονομίασ ςτθν επαγγελματικι άςκθςθ 

3) τθν ευκαιρία κάκε πρόςωπο να ζχει πλθροφορίεσ για το ςφςτθμα προαγωγισ, 

προτοφ επιλζξει το επάγγελμά του κατά τθ διάρκεια τθσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και διά μζςου τθσ εργαςιακισ ηωισ του. 

   Σζταρτθ αρχι 

    ε ςυμφωνία με αυτζσ τισ γενικζσ αρχζσ και προκειμζνου να επιτευχκοφν οι 

αναφερόμενοι ςτόχοι, θ Επιτροπι μπορεί να προτείνει ςτο υμβοφλιο ι ςτα κράτθ 

μζλθ, κατά τθ υνκικθ, τζτοια κατάλλθλα μζτρα που κα φανοφν αναγκαία. 

   Προσ τοφτοισ, ςε ςτενι ςυνεργαςία με τα κράτθ μζλθ θ Επιτροπι κα μεταφζρει 

μελζτεσ και ζρευνεσ ςτο πεδίο τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ κα 

καταςτιςουν εφικτι τθν κοινι πολιτικι. Ιδιαίτερα από τθν άποψθ τθσ προωκιςεωσ 

των διευκολφνςεων ςτουσ απαςχολοφμενουσ και τθσ γεωγραφικισ και 

επαγγελματικισ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων ςτθν Κοινότθτα.  

   Επί πλζον, κα ςχεδιάςει ζνα κατάλογο διευκολφνςεων των αςκιςεων ςτα κράτθ 

μζλθ και κα ςυγκρίνει αυτζσ με τισ υπάρχουςεσ απαιτιςεισ για να προςδιορίςουν 

ποιεσ δραςτθριότθτεσ ςυνιςτϊνται για τα κράτθ μζλθ, ο οποίοσ κα δείχνει τισ 

προτεραιότθτεσ των αναγκϊν, τισ ευκαιρίεσ που ξεπθδοφν και αυτό κα ενκαρρφνει 

τα ςυμπεράςματα των δίπλευρων ι πολυμερϊν ςυμφωνιϊν.  
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   Η Επιτροπι κα ακολουκεί τθν ανάπτυξθ τζτοιων μζτρων, κα ςυγκρίνει ωσ εκ 

τοφτου τα αποτελζςματα και κα τα ανακοινϊνει ςτα κράτθ μζλθ. Όταν 

μεταφζρονται προςδιοριςμζνοι ςτόχοι ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ, θ Επιτροπι κα βοθκιζται από τριμελι ςυμβουλευτικι Επιτροπι, τθσ 

οποία θ ςφνκεςθ και οι κανόνεσ λειτουργίασ τθσ μζνουν ςτο υμβοφλιο φςτερα από 

τθ λιψθ τθσ γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ. 

   Πζμπτθ αρχι. 

   Προκειμζνου να προωκθκοφν πλατφτερα οι γνϊςεισ για όλα τα γεγονότα και τισ 

δθμοςιεφςεισ, που αναφζρονται ςτθν κατάςταςθ και ανάπτυξθ τθσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ τθσ κοινότθτασ, θ Επιτροπι κα πάρει όλα τα κατάλλθλα μζτρα να 

ςυλλζξει, διανείμει και ανταλλάξει κάκε χριςιμθ πλθροφορία, βιβλιογραφία και 

υλικό διδαςκαλίασ μεταξφ των κρατϊν μελϊν. Αυτό κα εξαςφαλίςει ιδιαίτερα τθ 

ςυςτθματικι διανομι τθσ βιβλιογραφίασ με τισ καινοτομίεσ που είναι ζτοιμεσ για 

χριςθ ι κα ειςαχκοφν προσ χριςθ. Από τθν πλευρά τουσ, τα κράτθ μζλθ κα δϊςουν 

ςτθν Επιτροπι όλθ τθν αναγκαία βοικεια και υποςτιριξθ για να εκτελζςουν 

διάφορουσ ςτόχουσ και ιδιαίτερα να προωκιςουν κάκε χριςιμθ πλθροφορία που 

αναφζρεται ςτθν υπάρχουςα κατάςταςθ και τθν ανάπτυξθ των εκνικϊν 

ςυςτθμάτων τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. 

   Ζκτθ αρχι. 

   ε ςυνεργαςία με τα κράτθ μζλθ, θ Επιτροπι κα ενκαρρφνει τζτοιεσ άμεςεσ 

ανταλλαγζσ εμπειριϊν ςτο πεδίο τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ κακϊσ και τισ 

υπεφκυνεσ υπθρεςίεσ για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ να καταςτοφν ικανζσ και 

τουσ ειδικοφσ ςε αυτό το επίπεδο να γνωριςκοφν και να μελετιςουν τισ επιτεφξιεσ 

και τισ νζεσ αναπτφξεισ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςτισ άλλεσ χϊρεσ τθσ 

Κοινότθτασ. 

   Σζτοιεσ ανταλλαγζσ κα γίνουν με τθν ζννοια των ςεμιναρίων και των 

προγραμμάτων επιςκζψεων και με τισ κζςεισ που κα πάρουν τα ιδρφματα τθσ 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. 

   Ζβδομθ αρχι. 

   Η κατάλλθλθ άςκθςθ των δαςκάλων και των κακοδθγθτϊν, των οποίων ο αρικμόσ 

κα αυξθκεί και των οποίων θ τεχνικι και διδακτικι επιδεξιότθτα κα αναπτυχκεί, κα 

είναι ζνασ από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ κάκε αποτελεςματικισ πολιτικισ τθσ 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. 

   Σα κράτθ μζλθ με τθ βοικεια τθσ Επιτροπισ, όπου υπάρχει ανάγκθ, κα 

ενκαρρφνουν κάκε μζτρο το οποίο κα ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ και ανάπτυξθ 
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τζτοιων αςκιςεων, ιδιαίτερα τα μζτρα τα οποία κα εξαςφαλίςουν τθ ςυνεχι 

πρόοδο ςτο οικονομικό και τεχνικό επίπεδο. 

   Η εκπαίδευςθ των κακοδθγθτϊν, οι οποίοι κα ςτρατεφονται από τουσ ειδικοφσ 

προςοντοφχουσ εργάτεσ, κα ενκαρρυνκεί. Η αρμονικι άςκθςθ των κακοδθγθτϊν κα 

αναηθτθκεί από όλεσ τισ ανταλλαγζσ εμπειριϊν και άλλεσ όμοιεσ ζννοιεσ και 

ιδιαίτερα εκείνεσ που μνθμονεφκθκαν ςτθν ζκτθ αρχι που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για εναρμόνιςθ. 

   Ειδικά μζτρα κα παρκοφν ςτισ χϊρεσ τθσ Κοινότθτασ για να προωκιςουν τθ 

βαςικι άςκθςθ και τθ ςυνεχι άςκθςθ των δαςκάλων και των κακοδθγθτϊν για τθν 

εργαςία ςε λιγότερο ευνοϊκζσ περιοχζσ τθσ κοινότθτασ και ςε ανάπτυξθ κράτθ και 

χϊρεσ, οι οποίεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν Κοινότθτα. 

   Όγδοθ αρχι. 

   Η κοινι πολιτικι επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ πρζπει ιδιαίτερα να ςχεδιαςκεί 

ϊςτε θ ςτάκμθ τθσ εκπαίδευςθσ να εναρμονιςκεί προοδευτικά. ε ςυνεργαςία με 

τα κράτθ μζλθ θ Επιτροπι, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ, κα ςχεδιάςει τα διάφορα 

επαγγζλματα, τα οποία χρειάηονται ειδικι άςκθςθ με ζνα ςτάνταρ βαςικϊν 

προςόντων που απαιτοφν διάφορεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

   Με βάςθ τθν εναρμόνιςθ των ςτάνταρσ που απαιτοφνται για τθν αμοιβαία 

αναγνϊριςθ των πιςτοποιθτικϊν και των άλλων εγγράφων τθσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ, κα προςδιοριςτοφν αυτά κατά τισ τελικζσ εξετάςεισ. 

   Σα κράτθ μζλθ και θ Επιτροπι κα ενκαρρφνουν τθ διεξαγωγι Ευρωπαϊκϊν 

διαγωνιςμϊν και εξετάςεων. 

   Ζνατθ αρχι. 

   Προκειμζνου να ςυμβάλλουν ςτθν ιςορροπία μεταξφ τθσ προςφοράσ και τθσ 

ηθτιςεωσ εργαςίασ ςτθν Κοινότθτα και να κάνουν πρόβλεψθ για αυτό το ςκοπό, τα 

κράτθ μζλθ μποροφν να ςυνεργαςκοφν για να πάρουν επαρκι μζτρα, ιδιαίτερα 

ςχεδιάηοντασ κατάλλθλα προγράμματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. Σζτοια 

βιματα και προγράμματα πρζπει να αποβλζπουν ςτθν ταχεία άςκθςθ των ενθλίκων 

και τθν επαγγελματικι επανεκπαίδευςι τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αιτίεσ των 

καταςτάςεων από οικονομικι εξάπλωςθ ι περιςτολι, τεχνικζσ ι δομικζσ αλλαγζσ 

και τισ ειδικζσ απαιτιςεισ οριςμζνων επαγγελμάτων, επαγγελματικϊν κατθγοριϊν ι 

ειδικϊν περιοχϊν. 

   Δζκατθ αρχι. 

   τθν εφαρμογι των γενικϊν αρχϊν τθσ κοινισ πολιτικισ τθσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ, ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτα ειδικά προβλιματα που 
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αναφζρονται ςε ειδικοφσ τομείσ δραςτθριοτιτων ι ςε ειδικζσ κατθγορίεσ 

προςϊπων και να λθφκοφν ειδικά μζτρα. 

 

ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ ΣΟ ΗΘΣΘΜΑ ΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

ΤΣΘΜΑΣΟ 

(Άρκρο τθσ «Κακθμερινισ») 

«Περιμζναμε τισ αντιδράςεισ μερίδασ εκπαιδευτικϊν. Όμωσ, κα ςυνεχίςουμε 

κανονικά. Η αξιολόγθςθ πρζπει επιτζλουσ να εφαρμοςτεί ςτο ελλθνικό ςχολείο, 

κακϊσ κα βοθκιςει να εντοπίςουμε προβλιματα και να εςτιάςουμε ςτθν επίλυςι 

τουσ» λζει, μιλϊντασ ςτθν «Κ», ο αρμόδιοσ υφυπουργόσ Παιδείασ κ. υμεϊν 

Κεδίκογλου. « Όχι αυτοφ του είδουσ θ αξιολόγθςθ, και όχι τϊρα» αντιτείνει ο 

πρόεδροσ τθσ ΔΟΕ κ. Μπάμπθσ Κόκκινοσ, ο οποίοσ κεωρεί ότι θ διαδικαςία ζχει 

τιμωρθτικό χαρακτιρα και δεν πρζπει να εφαρμοςκεί ςε μία περίοδο που οι 

εκπαιδευτικοί ανθςυχοφν μιπωσ τα αποτελζςματά τθσ οδθγιςουν ςε απολφςεισ. 

υγκεκριμζνα, ο νόμοσ 3839/2010 ορίηει ότι μόνο ζνα ποςοςτό των εκπαιδευτικϊν 

μπορεί να προχωριςει ςτθν επόμενθ βακμολογικι, και άρα και μιςκολογικι, 

βακμίδα.  Ζτςι, θ ΔΟΕ και θ ΟΛΜΕ είναι αποφαςιςμζνεσ να μθν επιτρζψουν να 

εφαρμοςκεί ο νόμοσ, επιδιϊκοντασ ουςιαςτικά θ αξιολόγθςθ να παραπεμφκεί –για 

μία ακόμθ φορά– ςτισ ελλθνικζσ καλζνδεσ. Βζβαια, ςφμφωνα με πλθροφορίεσ τθσ 

«Κ», το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ ζχει ηθτιςει τθν εκπόνθςθ μελζτθσ, ϊςτε 

θ αξιολόγθςθ να μθν περιοριςτεί ςτθ βακμολογικι εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν, αλλά 

να τεκοφν ςυμπλθρωματικά κριτιρια που κα ζχουν ςχζςθ με το ζργο κάκε 

ςχολείου. 

Σο μεγαλφτερο «αγκάκι» είναι ότι οι προαγωγζσ ςυνδζονται με τθ μιςκολογικι 

εξζλιξθ και κα γίνουν με ποςοςτϊςεισ. τθν εκπαίδευςθ υπάρχουν ζξι βακμοί και 

ενδεικτικά από το 2ο ςτον 1ο βακμό μπορεί να προαχκεί το 30% των 

εκπαιδευτικϊν».  

(ΕΘΝΟ) 

« Αντιδράςεισ και ενςτάςεισ από τουσ ςυνδικαλιςτζσ που ετοιμάηουν 

Κινθτοποιιςεισ» 

     Οι εκπαιδευτικοί ετοιμάηονται για κινθτοποιιςεισ ενάντια ςτθν αξιολόγθςθ και 

ηθτοφν από τουσ ςυναδζλφουσ τουσ διευκυντζσ ςχολείων να απζχουν από όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ, όπωσ από τθν εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ, από τον οριςμό ομάδων 

εργαςίασ, από τον προγραμματιςμό δράςθσ ι τα ςχζδια δράςθσ, από τισ 

διαδικαςίεσ αξιολόγθςισ τουσ και από τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν του 

ςχολείου τουσ. 
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 «Προκακοριςμζνθ» 

   Δάςκαλοι και κακθγθτζσ τονίηουν ςυγκεκριμζνα ότι: «H αξιολόγθςθ ζχει 

προκακοριςτεί: από όςουσ εκπαιδευτικοφσ «αξιολογθκοφν» κετικά μόνο ζνα 

ποςοςτό κα περνάει ςτον επόμενο βακμό (το 100% από τον Σ” ςτον Ε” βακμό, το 

90% από τον Ε” ςτον Δ”, το 80% από τον Δ” ςτον Γ”, το 70% από τον Γ” ςτον Β”, το 

30% από τον Β” ςτον Α”). Αυτό το ποςοςτό όμωσ είναι το ανϊτερο. τθν 

πραγματικότθτα ο υπουργόσ Οικονομικϊν κα αποφαςίηει ποιο κα είναι το ποςοςτό 

και κα το «μειϊνει ανάλογα με τισ δθμοςιονομικζσ δυνατότθτεσ».  

«Καμία βελτίωςθ» 

Ακόμα, όμωσ, και αν όλα αυτά τα εμπόδια ξεπεραςτοφν, καμία βακμολογικι – 

μιςκολογικι βελτίωςθ δεν κα υπάρχει. φμφωνα με τον νόμο 4263/14 

(μεςοπρόκεςμο), μζχρι το 2016 θ βακμολογικι ωρίμανςθ είναι »παγωμζνθ». Μετά 

δε το 2016, αυτι κα γίνεται ςταδιακά για μία τριετία, μζχρι το 2018.  

     Όλα τα παραπάνω είναι βζβαιο πωσ κα οδθγιςουν ςε ανταγωνιςτικζσ ςχζςεισ 

ανάμεςα ςτα μζλθ του ςυλλόγου διδαςκόντων ςε κάκε ςχολείο, κα υπονομεφςουν 

τθν αναγκαία, οξυγονοφχα ςυλλογικότθτα και κα μετατρζψουν τισ ανκρϊπινεσ 

ςχζςεισ μζςα ςτο ςχολείο ςε ηοφγκλα». 

Γνϊμεσ για τθν αξιολόγθςθ (Μαρκόπουλοσ Λωάννθσ και Λουριδάσ Ρολυηϊθσ, 

επιςτθμονικό βιμα, τ.14, 2010): 

   « Για να μπορζςει θ εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ να επιτελζςει το ρόλο τθσ, οφείλει 

να χαρακτθρίηεται από διαφανείσ και αξιοκρατικζσ διαδικαςίεσ.  Για να είναι 

ζγκυρθ, αξιόπιςτθ και αντικειμενικι, πρζπει: 

– να κεςπίςει ςαφι κριτιρια αξιολόγθςθσ για τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία, τα 

οποία πρζπει να είναι ευζλικτα, ϊςτε να καλφπτουν όλο το εφροσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου (Κυριακίδθσ, 2001).  

– να χρθςιμοποιεί αξιόπιςτα και ζγκυρα εργαλεία, ανάλογα με τουσ ςκοποφσ τθσ 

αξιολόγθςθσ, όπωσ ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ ι ζντυπα παρατιρθςθσ τθσ 

διδαςκαλίασ· 

– να λαμβάνει πλθροφορίεσ από όςο το δυνατόν περιςςότερεσ πθγζσ. Οι 

ςθμαντικότερεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ για τθ διδαςκαλία είναι ο ίδιοσ ο 

εκπαιδευτικόσ, ο αξιολογθτισ και ο μακθτισ ( Παςιαρδισ, 2008). 

– να φροντίηει για τθν εκπαίδευςθ των ατόμων που κα κλθκοφν να αξιολογιςουν το 

εκπαιδευτικό ζργο, ϊςτε να μειωκεί όςο γίνεται θ υποκειμενικότθτα τθσ 

αξιολόγθςθσ, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ υφίςταται, αφοφ θ αξιολόγθςθ γίνεται 

από ανκρϊπουσ· 
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– να κάνει ςυνεχείσ προςπάκειεσ με ςτόχο τθ ςυναίνεςθ όλων των πλευρϊν και 

κυρίωσ των εκπαιδευτικϊν. Καμιά αλλαγι δεν κακίςταται αποτελεςματικι, αν δεν 

εμπλζκει το ανκρϊπινο δυναμικό και δεν ακολουκεί το ςχεδιαςμό από πάνω προσ 

τα κάτω (Fullan, 1991). Άλλωςτε, οι ςφγχρονεσ  ςτθν εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ 

ειςθγοφνται ςυμμετοχικά μοντζλα. Η αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου κινείται 

από τθν εποπτεία και τον επικεωρθτιςμό προσ τθ ςυνεργαςία και το ςτοχαςμό 

(Blase & Blase, 1998)». 

 

      Αλλά και ςτο διεκνζσ ςυνζδριο που πραγματοποιικθκε με κζμα «Θ ΡΑΛΔΕΛΑ 

ΣΤΘΝ ΑΥΓΘ ΤΟΥ 21ου  ΑΛΩΝΑ» παρουςιάςτθκαν οι λόγοι που κα κακιςτοφςαν μια 

μορφι αξιολόγθςθσ λανκαςμζνθ: 

    « Μπορεί, πράγματι, θ αξιολόγθςθ ωσ διαδικαςία γενικότερα αλλά και θ 

αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ειδικότερα αν δεν προςεχκεί, να λειτουργιςει 

ωσ μζςο πίεςθσ των εκπαιδευτικϊν, να προκαλζςει ςχζςεισ εξάρτθςθσ, να αυξιςει 

το άγχοσ, τθν αγωνία τουσ και να δθμιουργιςει ςυνκικεσ αναςφάλειασ. Μπορεί ο 

«καλόσ» εκπαιδευτικόσ να ςυμβάλλει κετικά ςτο ζργο του ςχολείου αλλά θ ςυμβολι 

αυτι δεν είναι μόνο δικι του υπόκεςθ. υμμετζχουν ς’ αυτό και άλλοι παράγοντεσ. 

Μπορεί, επίςθσ, οι χαμθλζσ επιδόςεισ μερικϊν μακθτϊν να ςχετίηονται με τθ 

διδαςκαλία ςτο ςχολείο, τθν επικοινωνία των μακθτϊν με τουσ διδάςκοντεσ αλλά 

αυτζσ δεν οφείλονται μόνο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. υνθγοροφν και πολλοί άλλοι 

παράγοντεσ, εγγενείσ και εξωγενείσ. Μετατόπιςθ τθσ ευκφνθσ ς’ ζνα μόνο 

παράγοντα ςθμαίνει άγνοια και προςπάκεια απόκρυψθσ των πραγματικϊν αιτίων, 

που δθμιουργοφν το πρόβλθμα. 

     Είναι γνωςτό ότι ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ δεν μπορεί κανείσ να εργαςτεί με 

εξιςϊςεισ. Κάκε πρόβλθμα ζχει τθ δικι του ιδιαιτερότθτα, αιτιολογία, φιλοςοφία, 

επομζνωσ και τθ δικι του αντιμετϊπιςθ.  

    Δε λείπουν όμωσ και οι επικρίςεισ εναντίον του κεςμοφ αυτοφ, οι οποίεσ δεν είναι 

πάντα άςτοχεσ. Για παράδειγμα, ζχει κατά καιροφσ υποςτθριχκεί  ότι μζςω τθσ 

αξιολόγθςθσ: 

•  Αςτυνομεφεται το ζργο του ςχολείου και επιβάλλεται αςφυκτικόσ ζλεγχοσ ςϋ 

αυτό. 

•  Εξαναγκάηονται οι εκπαιδευτικοί ςε ομοιογζνεια ζργου και δράςθσ. 

•  Αυξάνεται το άγχοσ και θ αναςφάλειά τουσ, κακϊσ ενδζχεται να 

αμφιςβθτθκεί και θ καταλλθλότθτά τουσ για το διδακτικό ζργο.  

•  Τποτάςςεται το διδακτικό ζργο ςε μία επίςθμα διατεταγμζνθ διδακτικι 

πρακτικι, θ οποία υλοποιεί αποφάςεισ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ. 
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•  Είναι μθχανιςμόσ χειραγϊγθςθσ και υποταγισ 

•  Κατθγοριοποιοφνται οι εκπαιδευτικοί ςε ομάδεσ ωσ: πολφ επαρκείσ, 

επαρκείσ και ανεπαρκείσ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


