
1 
 

 

                                                                                         ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Επιστήμες της Αγωγής 

 

 

Ο προϊστάμενος ως ηγέτης σε ολιγοθέσιο Δημοτικό σχολείο. 

 

Small rural school leaders 

 

 

 

 

 

 

[Πατητάρας Αντώνιος] 

[Α.Μ. 437] 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιβλέπουσα 

Αναπλ. Καθηγήτρια  

Αργυροπούλου Ελευθερία



 

2 
 

Περίληψη  

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία από οχτώ νομούς της Ελλάδος κατά το σχολικό έτος 

2020- 2021, με συμμετέχοντες προϊστάμενους που εργάζονται σε αυτά. Βασικός 

στόχος της έρευνας είναι να δούμε τον προϊστάμενο ως ηγέτη στο σχολείο καθώς και 

τις σχέσεις του με όλα τα γύρω περιβάλλοντα. Τα ερευνητικά ερωτήματα που 

προκύπτουν από τη στοχοθεσία της έρευνας περιλαμβάνουν τις σχέσεις του 

προϊσταμένου ενός ολιγοθέσιου σχολείου με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς των 

μαθητών, τους μαθητές καθώς και όλους τους φορείς που υπάρχουν στην τοπική 

κοινωνία. Με γνώμονα το σκοπό της έρευνας και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, επελέγησαν η ποιοτική μεθοδολογία 

και οι ημιδομημένες συνεντεύξεις έτσι ώστε να διερευνηθεί και να ερμηνευτεί σε βάθος 

το θέμα με στόχο την καλύτερη κατανόησή του. Τα δεδομένα αναλύθηκαν σύμφωνα 

με τη θεματική ανάλυση περιεχομένου. Στα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας 

περιλαμβάνεται η διαπίστωση της αξίας των ολιγοθέσιων σχολείων σε 

απομακρυσμένες περιοχές, οι διαφορετικές συνθήκες εκπαίδευσης που παρέχουν 

καθώς και η στάση του προϊσταμένου  ο οποίος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, 

είναι άξιο να αναφερθεί ότι ο τρόπος που δομούνται και λειτουργούν τα συγκεκριμένα 

σχολεία έχει αρκετά προβλήματα γεγονός που επιτάσσει τη λήψη αποφάσεων και 

μέτρων από την πλευρά της πολιτείας. 
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Symmary 

This qualitative study presents empirical research conducted in  

small rural schools in eight prefectures [in Greece] during school  

year 2020-2021. The purpose of the study is to examine principals as  

leaders of small schools and their relation with the local rural  

community. The research questions revolve around the principal’s  

relation with the teaching staff, the students, their parents and  

various stakeholders of the local community. Semi-structured reviews  

were used to explore principals’ perceptions and attitudes in regard  

to leading small rural schools. The results of the Content Analysis of  

data indicated the significance of small schools in remote rural  

communities, the particularities in their function and the importance  

of the principal’s role. Leading qualities are required and need to be  

taught before resuming the principal’s post, as the specific context  

of the rural communities often demands the capability of immediate  

decision taking. Moreover, the centralized authorities [Ministry of  

Education] should provide specific support to these schools and their  

principals  to meet decentralized challenges. 
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Θεωρητικό μέρος 

Εισαγωγή 

Είναι γεγονός πως σε κάθε οργανωμένη κοινωνία ως έχει η εκπαίδευση για όλους τους 

πολίτες αποτελεί βασικό δικαίωμα. Στην ιστορία της εκπαίδευσης εφαρμόστηκαν 

διάφορες πολιτικές, με γνώμονα το μαθησιακό, κοινωνικό, το οικονομικό και πολιτικό 

όφελος. Αυτές οι εκπαιδευτικές πολιτικές ανάλογα με τα θεμέλια πάνω στα οποία 

βασίζονται παρήγαγαν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την κοινωνία αλλά και για 

την ίδια την εκπαίδευση.  

Το ζήτημα των ολιγοθέσιων σχολείων απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και 

πολλές δεκαετίες, κυρίως όσο αφορά την αποτελεσματικότητά τους. Είναι αλήθεια ότι 

τα μικρά σχολεία επειδή συνήθως βρίσκονται σε σχετικά απομακρυσμένες περιοχές 

που κατοικούν λίγα παιδιά, ο ρόλος τους δρα υποστηρικτικά στο μορφωτικό αγαθό, 

στην γνώση και στην εκπαίδευση. Σε απομονωμένες περιοχές, μικρά χωριά και νησιά, 

η εκπαίδευση των μαθητών επιτελείται με τη βοήθεια αυτών των σχολείων.  

Ο γραφών της παρούσας εργασίας, μέσω της επαγγελματικής του θέσης, που σχετίζεται 

με την εκπαίδευση μαθητών σε ολιγοθέσια σχολεία τα τελευταία 11 χρόνια, είναι σε 

θέση να γνωρίζει βασικές πτυχές άσκησης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος αλλά και 

του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τέτοια σχολεία. 

Έτσι λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν τρόπους να απλουστεύουν την παράδοση του 

διδακτικού αντικειμένου οργανώνοντας την ύλη για τους μαθητές με απλά βήματα 

ώστε να βελτιώνουν ποιοτικά το λειτουργικό τους έργο, επιχειρώντας να οργανώσουν 

το ωρολόγιο πρόγραμμα, να το τηρήσουν και εντέλει να το προσαρμόσουν στις ολοένα 

αυξανόμενες ανάγκες των μαθητών. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι το ολιγοθέσιο σχολείο έχει πιο θετικό μαθησιακό κλίμα. 

Επιπλέον, η συνδιδασκαλία των τάξεων όχι μόνο δεν έχει αρνητική επίδραση στην 

απόδοση των μαθητών, αλλά με τις απαραίτητες μεθόδους το σχολείο αυτό καθίσταται 

λειτουργικό και αποδοτικό διαμορφώνοντας την αρμόζουσα οργανωτική δομή. Ως εκ 

τούτου δεν υφίστανται ενδείξεις για διδακτική «ανεπάρκεια» των ολιγοθέσιων 

σχολείων ωστόσο όμως προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικές βελτιωτικές κινήσεις 

είναι απαραίτητη η τροποποίηση της ιδεολογίας των ιθυνόντων της εκπαιδευτικής 

πολιτικής (Παπασταμάτης, 1998).  
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Από την άλλη όμως πλευρά, δεν υπάρχουν διδακτικές ειδικότητες και οι δάσκαλοι 

συνήθως τα αποφεύγουν σημειώνοντας συνεχείς μετακινήσεις, ενώ το αναλυτικό 

πρόγραμμα δεν είναι σχεδιασμένο για αυτά τα σχολεία (Παπασταμάτης, 1998). 

Η πρόνοια μέσα από την αναδιάρθρωση και αναμόρφωση των εκπαιδευτικών 

πολιτικών οι οποίες θα προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες των μαθητών και κατά 

συνέπεια στις απαιτήσεις της κοινωνίας, θα εξομαλύνουν τυχόν αντιξοότητες και θα 

συνδράμουν στην ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση της σχολικής δραστηριότητας. 

Για να καλλιεργηθούν βέβαια πολύτιμα μορφωτικά αγαθά καθώς και τα οφέλη της 

εκπαίδευσης στα ολιγοθέσια σχολεία, πρέπει να μεριμνήσει ο κρατικός μηχανισμός. 

Δεν ξεχνάμε όμως και το σημαντικό ρόλο ενός προϊσταμένου σε ένα τέτοιο σχολείο. 

Έτσι θέτουμε τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

Ποια η σχέση του προϊσταμένου με το εκπαιδευτικό προσωπικό; 

Ποια η συμπεριφορά του προϊσταμένου ως δάσκαλο μέσα στην τάξη; 

Ποια η σχέση του προϊσταμένου με του φορείς που περιβάλλουν ένα σχολείο; 

Κατάργηση ή συγχώνευση ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων; 

Η δομή της παρούσας εργασίας διαμορφώνεται ως εξής : Αφού ξεκινήσουμε με μια 

αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των σχολείων αυτών καθώς και τα χαρακτηριστικά 

τους, βλέπουμε επιστημονικά τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στον 

προϊστάμενο του σχολείου με όλα τα περιβάλλοντα του και πόσο ρόλο παίζει η στάση 

σε όλα αυτά. Προβαίνουμε έτσι στη μελέτη, της απήχησης στα ολιγοθέσια καθώς και 

το αντίκτυπο της συμπεριφορά του προϊσταμένου ως ηγέτη . Πιο συγκεκριμένα, μετά 

την ιστορία των ολιγοθέσιων σχολείων, τα χαρακτηριστικά τους και τις σχέσεις που 

δημιουργούνται μεταξύ τους με κεντρικό ρόλο του προϊσταμένου που αναλύονται στο 

πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο, στην συνέχεια παρουσιάζονται  στο τρίτο κεφάλαιο 

παρατίθενται τα στοιχεία ενός ηγέτη καθώς και τα χαρακτηριστικά που θα ήταν καλό 

να έχει ένας προϊστάμενος ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου για να υπάρξει ένα 

δημιουργικό περιβάλλον,  γεγονός που θα αποτελέσει τη βασικότερη παράμετρο που 

θα διερευνηθεί στο ερευνητικό μέρος. Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται από την 

ανάλυση και την παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων. 
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Κεφάλαιο 1ο Ολιγοθέσιο Δημοτικό σχολείο 

1.1 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στα ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία 

Ο τρόπος που συστήνεται και οργανώνεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  

διαμορφώνεται ανά δεκαετίες σε σχέση με τα οικονομικά και κοινωνικο-πολιτικά 

εκάστοτε δεδομένα (Πιστιόλη, 2011).  

Οι συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι οικογένειες των αγροτών, σε γεωγραφικό και 

οικονομικό επίπεδο, καθώς και η αντίληψη ότι η φοίτηση στα σχολεία δεν είναι κάτι 

σημαντικό όμως  παρ’ όλο τον υποχρεωτικό χαρακτήρα και το οικονομικό πρόστιμο 

που βάραινε τους γονείς, οι οικογένειες οδηγούνταν στο να μην στέλνουν τα παιδιά 

τους στο σχολείο και να συμμετέχουν σε διάφορες οικιακές και αγροτικές εργασίες 

(Μαυρογιώργος, 1989). 

Τον 19ο αιώνα, με τον νόμο που θεσπίστηκε στις 6/18 Φεβρουαρίου του 1834, που 

αποτέλεσε και τον πρώτο νόμο όσον αφορά την εκπαίδευση στο Νεοελληνικό Κράτος, 

καθιερώθηκε η επτάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και ρυθμίστηκαν θέματα για τη 

δομή και την οργάνωση των δημοτικών σχολείων. Τα σχολεία αυτά ήταν κατά βάση 

μονοθέσια και συγκέντρωναν πολλούς μαθητές. Η βασική εκπαιδευτική διαδικασία 

ήταν η εκπαίδευση μαθητών, που αξιολογούνταν από τον δάσκαλο και οι πιο ικανοί  

με τη σειρά τους εκπαίδευαν τους υπόλοιπους μαθητές (Κατσαντώνη, 2007).  

Με το διάταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου 1880 καταργείται η αλληλοδιδακτική μέθοδος 

από την συνδιδακτική. Με αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας, κατά την οποία όλοι οι 

μαθητές μιας τάξης διδάσκονται ταυτόχρονα από έναν δάσκαλο, οι μαθητές δεν 

εκπαιδεύουν πλέον μαθητές μικρότερης ηλικίας. Επίσης στις αγροτικές περιοχές, η 

περίοδος φοίτησης στο Δημοτικό σχολείο ορίζεται στα 4 χρόνια, ενώ στις μεγάλες 

περιοχές και πόλεις προβλέπεται η δημιουργία σχολείων εξαετούς φοίτησης και 

ευρείας θεματολογίας. Στα σχολεία αυτά οι εκπαιδευτικοί θα ήταν περισσότεροι. Μέσα 

από αυτό το διάταγμα φαίνεται να αναδύεται η ιδέα των ολιγοθέσιων σχολείων (ή 

μικρών ή αγροτικών σχολείων όπως αναφέρονται στην βιβλιογραφία), καθώς 

προβλέπεται ως μονοθέσιο το σχολείο που έχει 80 μαθητές και έναν εκπαιδευτικό, ως 

διθέσιο το σχολείο που έχει από 81 έως 160 μαθητές και δυο εκπαιδευτικούς, κ.ο.κ. 

(Φύκαρης, 2002). 
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Το 1889, επί κυβερνήσεως Τρικούπη, προβλέφθηκε η φοίτηση των μαθητών στο 

Δημοτικό σχολείο επί 6 χρόνια, ενώ ταυτόχρονα ορίστηκαν πέντε είδη Δημοτικού 

σχολείου:  

1. Το «πλήρες» σχολείο. Σχολείο με 6 τάξεις κι έναν εκπαιδευτικό ανά τάξη.  

2.Το «πολυτάξιο» σχολείο. Σχολείο με 6 τάξεις και τρεις έως πέντε εκπαιδευτικούς που 

δίδασκαν διαδοχικά.  

3. Το «διτάξιο» σχολείο. Σχολείο με 6 τάξεις που συγκεντρώνονταν σε 2 αίθουσες και 

δίδασκαν 2 εκπαιδευτικοί.  

4. Το «μονοτάξιο» σχολείο. Σχολείο με 6 τάξεις που συμπυκνώνονται σε μια αίθουσα 

με έναν εκπαιδευτικό.  

5. Το «ημιημερήσιο» σχολείο. Σχολείο με 6 τάξεις, του οποίου η διδασκαλία χωριζόταν 

σε 2 βάρδιες, η μια πριν το μεσημέρι και η άλλη μετά το μεσημέρι.  

Το τελευταίο είδος του Δημοτικού σχολείου εφαρμοζόταν σε μικρές αγροτικές 

περιοχές, όπου οι κάτοικοι δεν ξεπερνούσαν τους 600 και σε περιπτώσεις που δεν 

συμπληρωνόταν ο μικρότερος αριθμός των 50 μαθητών. Ωστόσο, η δυσκολία 

εφαρμογής αυτού του μοντέλου, εξαιτίας, τόσο της αναγκαστικής συγκέντρωσης 

παιδιών και εκπαιδευτικών από διάφορα χωριά, όσο της διδασκαλίας εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού 12 τάξεων συνολικά. Στις περιπτώσεις δε των περιοχών με λιγότερους 

από 300 κατοίκους, οι μαθητές φοιτούσαν στο πιο κοντινό «ημιημερήσιο» σχολείο 

(Φύκαρης, 2002). 

Ως τάξη χαρακτηρίζεται το σύνολο των παιδιών που συγκεντρώνονται σε μια αίθουσα 

και εκπαιδεύονται από τον εκπαιδευτικό. Ο όρος δεν προσιδιάζει στο νόημα που έχει 

στις μέρες μας και που αφορά το επίπεδο της ακαδημαϊκής προόδου. Προκειμένου να 

γίνει σαφής ο διαχωρισμός αυτός, το 1959 με το Ν.Δ.3970, τα σχολεία 

μετονομάστηκαν σε μονοθέσια, διθέσια, κ.ο.κ. Από τη χρονιά αυτή και μετά φαίνεται 

η μορφολογία των μικρών Δημοτικών σχολείων να μην επιδέχονται μεγάλες αλλαγές 

(Φύκαρης, 2000). Κατά τη διδασκαλία στα συγκεκριμένα σχολεία, όπου όλοι οι 

μαθητές βρίσκονταν σε μια αίθουσα, ο εκπαιδευτικός δίδασκε το μάθημα στους 

μαθητές της μιας τάξης, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές των τάξεων βρίσκονταν και εκείνοι 

στην αίθουσα εκτελώντας ήσυχα μια άλλη σιωπηρή εργασία (Μαμώνα, 2011). 



 

10 
 

Αν και τα μικρά σχολεία είναι πια μειωμένα, ακόμη αποτελούν ένα σημαντικό 

κεφάλαιο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η Ελλάδα είναι γεωγραφικά κατανεμημένη σε 

μεγάλες εκτάσεις, βουνά, πεδιάδες, απομονωμένα νησιά και περιοχές, κάτι το οποίο σε 

συνδυασμό με την έλλειψη εκπαιδευτικών, προωθεί την ύπαρξη των ολιγοθέσιων 

σχολείων. Οι παράγοντες αυτοί, όπως επίσης και η υπογεννητικότητα και η μεταφορά 

των πολιτών στις πόλεις καθιστούν αμφίβολο αν θα εξαλειφθούν ποτέ τα ολιγοθέσια 

σχολεία στον ελληνικό χώρο (Πιστιόλη, 2011).  

Προσπαθώντας κανείς να ορίσει τα ολιγοθέσια σχολεία διαπιστώνει πως δεν είναι κάτι 

απλό (Browne-Ferrigno & Allen, 2006). Η δυσκολία ορισμού των ολιγοθέσιων 

δημοτικών σχολείων με κριτήριο τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών, έκανε τους 

ενασχολούμενους να χρησιμοποιήσουν άλλα κριτήρια για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού, διότι η οριοθέτηση ενός σχολείου απαιτεί τη συνεκτίμηση ενός συνόλου 

κοινωνικών, εκπαιδευτικών, δημογραφικών, οικονομικών αλλά και νομικών 

παραμέτρων (Simkins, 1980). 

1.2 Ορισμός αγροτικού- ολιγοθέσιου σχολείου 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινός ορισμός για το τι είναι αγροτική 

περιοχή γεγονός που οδηγεί στη συνειδητοποίηση της συνθετότητας και της 

πολυπλοκότητάς του ως οργανισμού (Phillips, 1997. Preston & Barnes, 2017). Στην 

Αμερική αγροτικές περιοχές είναι εκείνες, όπου οι κάτοικοι είναι από 2.500 έως 

50.000. Στον Καναδά με πληθυσμό από 10.000 κατοίκους και παραπάνω, ενώ στην 

Αυστραλία από πληθυσμό λιγότερο από 10.000 (Browne-Ferrigno & Allen, 2006). 

Στην Ελλάδα με τον όρο «αγροτικές περιοχές αναφερόμαστε στις περιοχές εκείνες που 

είναι περιορισμένες σε έκταση, δηλαδή ο αριθμός των κατοίκων τους δεν ξεπερνάει τους 

2.000. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν αυτάρκεια, καθώς οι κάτοικοι ασχολούνται με 

τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, και παράγουν οι 

ίδιοι τα περισσότερα από τα προϊόντα που χρειάζονται για να ζήσουν. Όλοι γνωρίζονται 

μεταξύ τους και οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται βασίζονται στην 

οικειότητα» (Φύκαρης, 2002). 

Ο πρώτος αγγλικός όρος που χρησιμοποιήθηκε από τους ερευνητές είναι το small 

schools  κι ως αγροτικά-rural (Tuer, 2002. HMCI, 1999. Phillips, 1999. Carter, 2003) 

και το multigrade schools (Thomas & Shaw, 1992. Duarte, 2003. Barajas, Boix & 
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Silvestre, 2002. Pincas, 2007). Στην Ελλάδα τέτοιου είδους εκπαιδευτικά ιδρύματα 

αποδίδονται με τον όρο ολιγοθέσια σχολεία (Μπρούζος, 2002. Φύκαρης, 2002). 

«Με τους όρους μονοθέσια ή ολιγοθέσια ή ολιγοδύναμα ή μικρά σχολεία ή σχολεία της 

υπαίθρου ή ακόμη και αγροτικά σχολεία αναφερόμαστε σε εκείνα των οποίων η 

οργανικότητα των θέσεων των δασκάλων είναι μικρότερη από έξι. Τα σχολεία αυτά, 

θεωρούνται πλήρη σχολεία και λειτουργούν με συμπλέγματα τάξεων, κυρίως σε αγροτικές 

περιοχές» (Χαρίτος, 2008, σ. 35). 

Χαρακτηριστικά ο Φύκαρης (2002, σ. 18) αναφέρει ότι «Ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο 

ορίζεται εκείνο που υπηρετούν από ένα ως τρεις εκπαιδευτικοί με διδακτικά καθήκοντα 

πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι διδάσκουν τα διδακτικά αντικείμενα τουλάχιστον 

διαφορετικών τάξεων και υπάρχει συνύπαρξη και συνδιδασκαλία δύο τουλάχιστον 

διαφορετικών ηλικιακών βαθμίδων  και τάξεων μέσα στην ίδια αίθουσα». 

Τα ολιγοθέσια σχολεία έχουν ως βασική επιδίωξη  τη μόρφωση όλων των πολιτών της. 

Ειδικά στην Ελλάδα, τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία ως το έτος 1994 συγκροτούσαν 

την πλειονότητα των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Παπασταμάτης, 1998. Μπρούζος, 2002). Το 2002 από τα 6196 σχολεία τα 1049 ήταν 

μονοθέσια, τα 1078 διθέσια ενώ τα δωδεκαθέσια άγγιξαν τον αριθμό των 1162. 

Φαίνεται ότι τα μικρά σχολεία έχουν λιγοστέψει αρκετά, χωρίς όμως να μην υπάρχουν 

εντελώς ή να υπάρχει η πιθανότητα να αφανιστούν πλήρως στο μέλλον (Μαμώνα, 

2011). Το 2005 στην Ελλάδα τα ολιγοθέσια σχολεία καταλάμβαναν το 42,7% του 

συνόλου των σχολείων (Tsolakidis, 2005). 

Τα σχολεία αυτά υπάρχουν στην περίπτωση, όπου για τους/τις μαθητές/τριες δεν είναι 

εύκολη η μεταφορά τους σε πολυθέσιο δημοτικό σχολείο και είναι η μοναδική δομή 

παρεχόμενης εκπαίδευσης (NEMED, 2006). Το ολιγοθέσιο σχολείο θεωρείται ως 

αναγκαστική λύση, επειδή είναι περιορισμένος ανά τάξη ο αριθμός των μαθητών και 

δεν επιτρέπει τη δημιουργία μονοηλικιακών τάξεων. 

1.3 Χαρακτηριστικά ολιγοθέσιου σχολείου 

Ένα ολιγοθέσιο Δημοτικό σχολείο εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: ομαδοποίηση 

των μαθητών σε συγκρότημα τάξεων π.χ Α΄και Β΄, Γ΄και Δ΄, Ε΄και Στ΄, όπου εκτός του 

μαθήματος των Μαθηματικών και τα μαθήματα της Α΄ και Β΄ τάξης, τα υπόλοιπα 

διδάσκονται σε μορφή συνδιδασκαλίας (Κοσσυβάκη, 2000). Ο τρόπος αυτός όμως του 
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μαθήματος βοηθάει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας και του συλλογικού πνεύματος 

μεταξύ των μαθητών (Φύκαρης, 2002, 2004). Έτσι συχνά οι μεγαλύτεροι μαθητές/τριες 

βοηθούν τους μικρότερους, όπως επίσης και οι σιωπηρές εργασίες ευνοούν την 

αυτόνομη εργασία κι αποκτούν την ικανότητα να δουλεύουν μόνοι τους (Καψάλης, 

2011). Λαμβάνοντας υπόψη τη συνδιδασκαλία που γίνεται μεταξύ διαφορετικών 

ηλικιακών ομάδων βλέπουμε να μη γίνεται χρήση ούτε ενός διαφορετικού αναλυτικού 

προγράμματος, ούτε χρήση διαφορετικών σχολικών εγχειριδίων. Δεν υπάρχει από την 

μεριά της πολιτείας καμία διαφορετική προσέγγιση για αυτά τα σχολεία σε θέματα 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Veenman, Lem & Voeten, 1987. Veenman, & Raemaekers, 

1995. Veenman, 1995). Παρόλο αυτά η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι 30 λεπτά 

και όχι 45 λεπτά. Έτσι ο δάσκαλος σε ένα ολιγοθέσιο σχολείο διδάσκει σε 30 λεπτά 

ταυτόχρονα δύο ή τρία ή ακόμη και τέσσερα διαφορετικά μαθήματα σε μαθητές/τριες 

που κατατάσσονται από την πρώτη έως την έκτη δημοτικού. Τουλάχιστον ας γινόταν 

κάποια εκπαίδευση ή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τόσο όταν είναι φοιτητές στις 

σχολές τους όσο και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτική τους υπηρεσία. Ενώ τα 

τελευταία χρόνια η χώρα μας βρίσκεται στην ευρωπαϊκή οικογένεια, προγράμματα που 

αφορούσαν την εκπαίδευση χρηματοδοτήθηκαν και είτε υλοποιήθηκαν είτε 

σταμάτησαν. Ίσως κάποια από αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν όλοι αυτήν την 

ανισότητα που υπάρχει (Φύκαρης, 2002, 2004. Μπρούζος, 1998. Constadinidi, 2005. 

Παππάς, 2007). 

Έχει από καιρό αναγνωριστεί ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την υγεία των 

αγροτικών περιοχών (Kannapel & DeYoung, 1999. Stern, 1994). Αν και τα αγροτικά 

σχολεία είναι εξαιρετικά δύσκολα, είναι επίσης ισχυρά μέρη για μάθηση και το μικρό 

μέγεθος έχει διαρκή επίδραση στους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί  στα αγροτικά σχολεία 

γνωρίζουν συνήθως κάθε παιδί με το όνομά του. Επίσης υπάρχει πολύ λιγότερος 

ανταγωνισμός για ηγετικούς ρόλους μεταξύ των μαθητών (Lawrence, 2006). 

Το ολιγοθέσιο σχολείο θεωρείται μια εναλλακτική παιδαγωγική οπτική, το οποίο 

συγκεντρώνει μαθητές διαφορετικών ηλικιών και φιλοδοξιών με σκοπό να 

ανταποκριθεί στα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξής τους. Αποτελεί ένα περιβάλλον 

συνεργασίας,  το οποίο ενθαρρύνει την αυτονομία, την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, 

την αυτοπεποίθηση και την πνευματική εξέλιξη των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν στην ίδια τάξη παραπάνω από μια εκπαιδευτική χρονιά, συνδέονται με τους 
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μαθητές σε σημείο που μπορούν να διαμορφώσουν τις συνθήκες προώθησης της 

αυτονομίας τους (McEwan, 1998). 

Τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία μπορεί να είναι σε θέση να διαλύσουν τα κοινωνικά 

εμπόδια που έχουν αποξενώσει μαθητές μειονοτήτων καθώς προωθούν την κοινωνική 

ένταξη τέτοιων μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα (Crosnoe et al. 2004). Προωθούν 

την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που προάγει την εποικοδομητική συνεργασία και 

αναπτύσσει τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι 

στηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα για αιώνες και καλύπτουν σημαντικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Μπρούζος, 2002). Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν υπάρχουν 

στοιχεία, ούτε υπήρξαν ποτέ, που να υποδηλώνουν ότι  οι άνθρωποι  που ζουν σε 

αγροτικές περιοχές  είναι κακώς μορφωμένοι (Lawrence, 2006).  

Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως επίσης και στις ΗΠΑ και τον Καναδά 

επανιδρύονται ολιγοθέσια σχολεία σε αραιοκατοικημένες περιοχές αναγνωρίζοντας 

την αποτελεσματικότητά τους στην εκπαίδευση. Σαφώς σε αυτές τις χώρες τα 

ολιγοθέσια σχολεία είχαν θετική απήχηση για αυτό και οι κυβερνήσεις αυτών των 

χωρών αποφάσισαν την επανίδρυση. Διέκριναν κάποια θετικά αποτελέσματα όπως 

θετικές κοινωνικές σχέσεις, αληθινούς δεσμούς εμπιστοσύνης και σεβασμού, 

δυνατότητες και ευκαιρίες σε μαθητές που ζούσαν σε απομονωμένα μέρη καθώς και 

το δικαίωμα στην παιδεία και τη μόρφωση όλων των παιδιών αναζητώντας τρόπους 

ενδυνάμωσης των γνωστικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων μέσα από την 

εκπαίδευσή τους στα ολιγοθέσια σχολεία (Φύκαρης, 2002). 

Ο εκπαιδευτικός εργάζεται περισσότερες ώρες σε σχέση με τα πολυθέσια σχολεία. 

Επίσης για μερικούς εκπαιδευτικούς, τους προϊσταμένους των ολιγοθέσιων, μπορεί να 

συνδυαστεί το διδακτικό έργο και με το διοικητικό κι έτσι η εργασία γίνεται ιδιαίτερα 

κουραστική (Veenman, Lem & Voeten, 1987. Veenman, & Raemaekers, 1995. 

Veenman, 1995. Φύκαρης, 2002, 2004). Οι κτηριακές εγκαταστάσεις, όπως 

βιβλιοθήκες, εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσα εκδηλώσεων καθώς και 

υλικοτεχνικές υποδομές είναι σχεδόν ανεπαρκείς (Φύκαρης, 2002, 2004. Μπρούζος, 

1998. Constadinidi, 2005. Παππάς, 2007). 

Το αξιοπερίεργο είναι η εμμονή της πολιτικής καθώς της κεντρικής, τοπικής και 

εκπαιδευτικής κοινότητας για την κατάργηση των σχολείων αυτών με την πρόφαση ότι 

παρέχουν χαμηλή ποιότητα εκπαίδευσης, όταν έρευνες έχουν δείξει ότι δεν ισχύει κάτι 
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τέτοιο. Και σε περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο έχει να κάνει με την μη υποστήριξη 

του και όχι με την οργανικότητά του. Ο Μπρούζος (2002, σελ.81) αναφέρει: «η διεθνής 

έρευνα αποφάνθηκε ότι οι μαθητές πολυηλικιακών τάξεων έχουν τουλάχιστον εξίσου 

καλές επιδόσεις και, ενδεχομένως, υπερτερούν των συμμαθητών τους σε παραδοσιακές 

τάξεις στο επίπεδο της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης». Επίσης 

χαρακτηριστικά ο Παπασταμάτης (1998, σελ.316) αναφέρει :«τα ολιγοθέσια σχολεία 

με κατάλληλη οργάνωση μπορούν να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο καλύτερο από κάθε 

άλλο  σχολείου». 

Έτσι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η ανάγκη ύπαρξης ενός καλά εξοπλισμένου 

και οργανωμένου σχολικού περιβάλλοντος με υλικοτεχνικά μέσα. Υπολογιστές, βιβλία 

και διάφορα άλλα μέσα, όπως μολύβια, χάρακες, κ.α. συμβάλλουν καθοριστικά στην 

εκτέλεση των σιωπηρών εργασιών και συνεπακόλουθα στην ανάπτυξη της 

συνεργασίας και της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μαθητών (Λαζαρίδης, 2001). Ο 

Irmsher (1997) επισημαίνει ότι τα πολυθέσια σχολεία, έχουν υψηλότερα ποσοστά 

εγκατάλειψης και περισσότερα προβλήματα βίας, ασφάλειας και χρήση ναρκωτικών. 

Προκειμένου, το περιβάλλον των μικρών σχολείων να αποτελέσει ένα φορέα 

κατάκτησης της γνώσης χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να οργανώνει μια ατμόσφαιρα που 

προωθείται, η εξατομικευμένη παροχή εκπαίδευσης, η συνεργασία και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και η εναρμονισμένη με το χώρο κοινωνική 

ανάπτυξη. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω χρειάζεται το σχολικό πρόγραμμα να 

αναδιαρθρώνεται και να είναι ευέλικτο στις ιδιαίτερες ανάγκες του περιβάλλοντος 

(Φύκαρης, 2012).  

1.4 Πλεονεκτήματα ολιγοθέσιου σχολείου 

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως τα μικρά σχολεία έχουν πολλαπλά 

πλεονεκτήματα σε επίπεδο κοινωνικό και ατομικό.   

α. Η αξιοποίηση των εργασιών που γίνονται παράλληλα στην ίδια αίθουσα που 

παραδίδεται μάθημα προωθεί την αυτονομία, τη κατάκτηση γνώσης, αλλά και 

κεντρίζει το ενδιαφέρον για περαιτέρω προσωπική μελέτη. Το τελευταίο στοιχείο 

προκύπτει όταν οι μαθητές ακούν το μάθημα που διδάσκεται σε άλλα τάξη μαθητών 

και επιθυμούν και τα ίδια τα μάθουν παραπάνω πράγματα.  
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β. Η συνύπαρξη παιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και γνωστικού επιπέδου, η 

συνεργασία σε κοινά έργα, εκδρομές, κ.α., οδηγεί στον αλληλοσεβασμό και την 

κοινωνικοποίηση, τόσο μέσα στο χώρο του σχολείου, όσο και έξω από αυτόν.  

γ. Η διδασκαλία εκ μέρους του δασκάλου σε ένα σχολείο παραπάνω από μια 

εκπαιδευτική χρονιά έχει ως αποτέλεσμα την βαθιά συσχέτιση του με τους μαθητές και 

ως εκ τούτου την ανάπτυξη μιας παιδαγωγικής σχέσης με προσωπικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις για την ανάπτυξη των παιδιών.  

δ. Η συνύπαρξη των μαθητών ανεξαρτήτως φύλου και καταγωγής προωθεί στην 

εξάλειψη του ρατσισμού και στην λειτουργική συμμετοχή των μαθητών στη κοινωνία 

(Λαζαρίδης, 2001).  

Επίσης, οι μαθητές έχουν την ευχέρεια και το χρόνο, να συζητήσουν, να 

προβληματιστούν και τελικά να κατακτήσουν τη γνώση. Από αυτή τη διαδικασία 

επωφελούνται ιδιαίτερα οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και οι μέτριοι σε επίδοση 

μαθητές, οι οποίοι ενεργοποιούνται και επηρεάζονται από τους πιο προχωρημένους 

μαθητές, ώστε να αναπτύξουν τη δική τους γνώμη (Πιστιόλη, 2011).  

Ένα ακόμη θετικό στοιχείο των μικρών σχολείων είναι ότι, επειδή συνήθως υπάρχουν 

σε μικρές αγροτικές περιοχές, συμβάλλουν στη κοινωνική συνοχή και τονώνουν την 

παράδοση της εκάστοτε περιοχής.  

Στην ίδια συλλογιστική των κοινωνικών πλεονεκτημάτων, οφείλει κανείς να προσθέσει 

την ετοιμότητα των μαθητών να δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες 

εμπνέουν σεβασμό και εμπιστοσύνη. Οι σχέσεις αυτές οι οποίες αναπτύσσονται στο 

σχολικό πλαίσιο στηρίζουν τον εκάστοτε μαθητή σε όλες τις εκφάνσεις της εξέλιξής 

του. Αποτελούν μια σημαντική πτυχή των μικρών σχολείων, γιατί στηρίζουν το μαθητή 

στις περιπτώσεις που η γονική μέριμνα μπορεί να είναι ελλιπής ή να μην είναι αρκετή. 

Οι φίλοι στηρίζουν και προσφέρουν στο παιδί επικοινωνία, τάση για αυτονομία, αλλά 

και αποδοχή. Μειώνουν επίσης την ανταγωνιστική διάθεση. Το στοιχείο αυτό μπορεί 

να λειτουργεί και ως μειονέκτημα για αυτού του τύπου τα σχολεία. Στην ουσία όμως, 

δεν έχει ισχύ. Αυτό συμβαίνει γιατί, τα παιδιά από μόνα τους δεν διαθέτουν την 

επιθυμία να ανταγωνιστούν το ένα το άλλο. Η σύγχρονη εποχή ορίζει ως 

αποτελεσματικό στοιχείο των σχολείων την τάση για ανταγωνισμό, υπό την έννοια της 

δραστηριοποίησης των μαθητών και της δημιουργίας λειτουργικών και δυναμικών 

πολιτών στο μέλλον. Ωστόσο, το περιβάλλον που προωθεί αυτή τη τάση, δεν σημαίνει 
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απαραίτητα ότι αποτελεί ένα ευχάριστο και επιθυμητό χώρο για τα παιδιά. Τα παιδιά 

φαίνεται να προτιμούν τη συναναστροφή και την ανάπτυξη υγιών φιλικών σχέσεων, οι 

οποίες στηρίζουν το καθένα από αυτά σε κάθε στάδιο εξέλιξης και προσφέρουν μια 

υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής (Φύκαρης, 2002). 

Επίσης κάποια πλεονεκτήματα λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων είναι αρχικά ο 

μικρός αριθμός των μαθητών που λειτουργεί ως διευκολυντής για την οικοδόμηση και 

την εφαρμογή της εξατομικευμένης διδασκαλίας, την ενίσχυση της πρωτοβουλίας και 

της αυτενέργειας των παιδιών καθώς  συνδράμει και στην καλύτερη εκτέλεση του 

μαθήματος (Χαρίτος, 2008). 

Τα σχολεία αυτά ως θεσμός παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση στους μαθητές οι 

οποίοι ειδάλλως θα είχαν να διαλέξουν ανάμεσα στο να είναι αναλφάβητοι ή να 

διαβάσουν μόνοι τους στο σπίτι τους χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη. Στα θετικά 

στοιχεία περιλαμβάνεται και η συνεργασία των γονιών και της τοπικής κοινωνίας στη 

σχολική ζωή, καθώς και η δημιουργία στενών σχέσεων που αυξάνουν ανάμεσα στο 

διδακτικό προσωπικό και στους μαθητές (Cook, 2000).  

Τα μεγέθη των τάξεων είναι μικρά, επιτρέποντας μεγαλύτερη ατομική προσοχή στον 

κάθε μαθητή. Οι μαθητές αισθάνονται μέρος της κοινότητας και κατά συνέπεια 

επιθυμούν να παραμένουν στο χωριό, έτσι ώστε να διατηρείται η κοινότητα.  

Αναφορικά με τη μάθηση, τα οφέλη είναι ποικίλα για τους μαθητές. Οι πλεονεκτικοί 

παράγοντες που εντοπίζονται περιλαμβάνουν το χρόνο, αφού τα παιδιά μικρών 

σχολείων δαπανούν περίπου 7% περισσότερο σχολικό χρόνο για εργασία. Υπάρχει 

λιγότερη προετοιμασία, μετακίνηση και ρύθμιση του χρόνου των παιδιών. 

(Hargreaves, Galton & Patrick, 2018).  

Ακόμα, η εφαρμογή αλλαγής προγράμματος σπουδών είναι ευκολότερη με ένα 

μικρότερο προσωπικό (Waugh, 1991. Webb & Vulliami, 1996). Οι σχέσεις μεταξύ 

δασκάλου και μαθητών είναι πιο παραγωγικές και επιτρέπουν την πραγματική μάθηση 

(Hughes et al., 2001). Οι μακροχρόνιες στενές σχέσεις μεταξύ των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών επιτρέπουν τον πληρέστερο συνδυασμό της μάθησης με το παιδί και 

την μεγαλύτερη δέσμευση τόσο του παιδιού όσο και του εκπαιδευτικού. 

Επίσης, η γονική συνεργασία και υποστήριξη συχνά είναι ισχυρή, αλλά και οι μικτές 

τάξεις ηλικίας βοηθούν τους μαθητές. Τα νεότερα παιδιά μπορούν συχνά να κερδίσουν 
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από τους άλλους. Ακόμα, καλλιεργείται μια καλύτερη στάση από τους μαθητές 

απέναντι στην εργασία και την ευθύνη (Hopkins & Ellis, 1991).  

Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός είναι πιο εύκολος να σχεδιαστεί και να 

εφαρμοστεί με ένα μικρό προσωπικό (Walters, 1999), αλλά μπορεί να είναι δύσκολο 

στην αρχή για να υπολογιστούν οι ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας. Τα μικρά σχολεία 

είναι καλύτερα σε θέση να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν εννοιολογικές και 

μεταγνωστικές γνώσεις (Galton, 1999), αλλά και η καινοτομία του προγράμματος 

σπουδών επιτυγχάνεται ταχύτερα στα μικρά σχολεία (Waugh, 1991). 

Αυτά και άλλα πλεονεκτήματα είναι πολύ σημαντικά για τα μικρά σχολεία, αλλά δεν 

αναγνωρίζονται πάντοτε επαρκώς ακόμη και από εκείνους που διδάσκουν σε αυτά. Η 

πρόκληση είναι να εντοπιστούν και να μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους στη 

μάθηση των παιδιών. Αυτοί που αντιτίθενται στα ολιγοθέσια σχολεία υποστηρίζουν 

ότι προσφέρουν υποβαθμισμένη και ελλιπή εκπαίδευση και ότι δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις αυξημένες σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές απαιτήσεις.  

Τέλος, ο Young (1998) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διαφορές στο μέγεθος του 

σχολείου επηρεάζουν τα συναισθήματα των μαθητών σχετικά με το σχολείο και την 

εκπαίδευσή τους. Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές στα αγροτικά σχολεία αναφέρουν ότι 

είναι πιο ικανοποιημένοι με το σχολείο τους, ότι οι δάσκαλοί τους είναι πιο 

υποστηρικτικοί και ότι αισθάνονται ασφαλέστεροι, σε σύγκριση με τα αστικά σχολεία.  

1.5 Μειονεκτήματα ολιγοθέσιου σχολείου  

Οι διάφορες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των 

μικρών σχολείων έχουν καθορίσει και ορισμένα μειονεκτήματα.  Μια πολύ συχνή 

διατύπωση περιγράφει τα σχολεία αυτά ως σχολεία «ανάγκης». Τα σχολεία αυτά 

υποστηρίζεται ότι δεν έχουν πλέον πρακτικό λόγο ύπαρξης και δεν έχουν τη 

δυνατότητα να εκπληρώσουν τις σύγχρονες μαθησιακές ανάγκες των παιδιών. 

Παρακάτω αναφέρονται μειονεκτήματα των ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων: 

α) Η αίθουσα δεν αποτελεί ένα ήρεμο χώρο διδασκαλίας, με την παρουσία όλων των 

μαθητών να κάνουν διαφορετικά πράγματα ανά ομάδες. β) Διδασκαλία από βιβλία που 

έχουν φτιαχτεί κυρίως για πολυθέσια σχολεία. γ) Μη ύπαρξη εκπαιδευτικών 

ειδικοτήτων (αγγλικά, Τ.Π.Ε, κ.λ.π.) δ) Έλλειψη άμιλλας μεταξύ των παιδιών, μπορεί 

και μία τάξη να αποτελείται από ένα παιδί. ε) Κούραση του δασκάλου ο οποίος 
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προσπαθεί να διδάξει την ύλη που πρέπει από τάξη σε τάξη και από μάθημα σε μάθημα. 

(Miller, 1990. Πυργιωτάκης, 1992. Veenman, 1995. Παπασταμάτης, 1998. Λαζαρίδης, 

2001. Μπρούζος, 2002.  Μερκούρης, 2005. Jimerson, 2006.  Παππάς, 2006. Χαρίτος, 

2008. Γούπος & Μπέτζελος, 2009) 

Αναλυτικά, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, η συνύπαρξη και παράλληλη διδασκαλία πολλών 

τάξεων μαζί, αποτελεί μια μέθοδο μη αποτελεσματική για πολλούς θεωρητικούς. Η 

διδασκαλία των μαθητών που φοιτούν σε μεγαλύτερες τάξεις και έχουν πιο 

προχωρημένο επίπεδο εκπαίδευσης πιθανά μπερδεύει του μαθητές των μικρότερων 

τάξεων.  

Κάτι τέτοιο μπορεί να αμβλύνει την αίσθηση της επάρκειας των μικρότερων μαθητών. 

Αλλά και για τους μαθητές που παράλληλα με το μάθημα άλλων τάξεων εκτελούν 

άλλες δραστηριότητες, φαίνεται να μην πετυχαίνουν το επιθυμητό μαθησιακό 

αποτέλεσμα, είτε λόγω ελλιπούς οργάνωσης της δραστηριότητας, είτε λόγω μειωμένης 

επιτήρησης από τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός από την άλλη, μπορεί να μην 

παρέχει ένα οργανωμένο πλαίσιο διδασκαλίας με συνοχή, τη στιγμή που μπορεί η 

προσοχή του να στραφεί στους μαθητές που εκτελούν μια σιωπηρή εργασία (Πιστιόλη, 

2011).  

Από τη μεριά τους οι εκπαιδευτικοί συνήθως, δεν εκπαιδεύονται ώστε να 

ανταπεξέλθουν σε αυτό το ιδιαίτερο σχολικό πλαίσιο, όπου χρειάζεται συγκεκριμένη 

οργάνωση, ενώ ταυτόχρονα δεν τους παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για να 

διευκολύνει τη διαδικασία (McEwan, 2008). Η τάξη ενός ολιγοθέσιου σχολείου 

αποτελεί ένα απαιτητικό περιβάλλον για τον εκπαιδευτικό. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

ποικιλομορφία των μαθητών, τόσο πιο αναγκαία είναι η προσεκτική σχεδίαση και 

οργάνωση της διδασκαλίας. Η παραδοσιακή μέθοδος, ομιλία και καταγραφή στον 

πίνακα, φαίνεται να είναι αναποτελεσματική στη συγκεκριμένη περίπτωση (McEwan, 

1998).  

Ένα ακόμη σημαντικό μειονέκτημα των μικρών σχολείων είναι η μη αποδοχή τους από 

τους γονείς. Η συνδιδασκαλία μαθητών διαφορετικής ηλικίας και επιπέδου 

προβληματίζει τους γονείς και τους οδηγεί στην αβεβαιότητα σε σχέση με την ποιοτική 

παροχή μάθησης. Συγκεκριμένα, οι γονείς των μεγαλύτερων μαθητών τείνουν να 

σκέφτονται ότι τα παιδιά τους θα μάθουν λιγότερα πράγματα, ενώ οι γονείς των 
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νεότερων ότι τα παιδιά τους θα δυσκολευτούν πολύ και μπορεί να χάσουν την 

αυτοπεποίθηση τους (Song, Spradlin, Plucker, 2009).  

Οι Stringfield και Teddlie (1991), στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας των 

αγροτικών σχολείων, διαπίστωσαν ότι τα αγροτικά σχολεία ήταν πιο συντηρητικά όσον 

αφορά την εκπαίδευση. 

Τα αγροτικά σχολεία προσφέρουν λιγότερες επιλογές στα επαγγελματικά μαθήματα. 

Τα προγράμματα που προσφέρουν τα αγροτικά σχολεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι 

εκείνα που προετοιμάζουν τους μαθητές για επαγγέλματα που αναμένεται να έχουν 

ζήτηση στο μέλλον (Hudson & Shafer, 2002). 

Η φτώχεια που αντιμετωπίζουν τα αγροτικά σχολεία και οι μαθητές τους είναι μια 

μεγάλη συνιστώσα. Τα αγροτικά σχολεία λαμβάνουν λιγότερο από το δίκαιο μερίδιό 

τους στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, η οποία στη συνέχεια επηρεάζει την 

τεχνολογία και το επίπεδο τεχνολογικής πολυπλοκότητας που διαθέτουν οι μαθητές σε 

αυτές τις περιοχές. Επίσης έρευνες έχουν αποδείξει συλλογικά ότι η φτώχεια 

διαδραματίζει βασικό ρόλο στα σχολικά αποτελέσματα για μαθητές αστικών και 

αγροτικών περιοχών. Δεν είναι γνωστό αν η φτώχεια και μόνο είναι ο παράγοντας που 

συνεπάγεται αν και η τοποθεσία (π.χ. αστική, αγροτική) κάνει επίσης τη διαφορά 

(Khattri et al.,1997). Τα σχολεία της υπαίθρου δεν έχουν εφαρμόσει την τεχνολογία 

στον ίδιο βαθμό με τα μη αγροτικά σχολεία λόγω έλλειψη υποδομής και πόρων 

(Howley & Howley, 1995). Εάν διατίθεται κατάλληλη τεχνολογία σε αστικές, καθώς 

και αγροτικές περιοχές, οι μαθητές θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα ίδια 

μαθήματα που διατίθενται στους προαστιακούς φοιτητές (Farley, 1999). 

Οι Monk και Haller (1993) διαπίστωσαν ότι οι μαθητές από μικρά σχολεία έχουν 

λιγότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης από τους μαθητές σε μεγαλύτερα σχολεία. Αλλά τα 

αγροτικά σχολεία πρέπει να υποστηρίζονται με νέους και επιπρόσθετους τρόπους, 

ώστε οι μαθητές από αυτές τις περιοχές να γίνουν παραγωγικά μέλη μιας συνεχώς 

μεταβαλλόμενης σύνθετης κοινωνίας (Emily, 2004). 

Η εκπαιδευτική πολιτική του κράτους έχει τροχιά προς τη σταδιακή αναστολή 

λειτουργίας ή τη συγχώνευση των ολιγοθέσιων σχολείων (Παπασταμάτης, 1995. 

Φύκαρης, 2000). Στη χώρα μας θεωρούνται ως μια προσωρινή λύση και υστερούν σε 

υλικοτεχνικά μέσα ώστε να διατελέσουν το εκπαιδευτικό τους έργο (Καψάλης, 2011). 
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Οι κτιριακές υποδομές και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός τους υστερούν σημαντικά 

(Παπασταμάτης, 1995), αλλά και οι δάσκαλοι/ες  για να εργαστούν σε αυτά τα σχολεία 

αν κρίνουμε από το γεγονός ότι σε ένα μεγάλο αριθμό καλούνται να υπηρετήσουν εκεί 

κατά τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής πορείας τους (Hargreaves, 1999). Τέλος, οι 

συχνές αντικαταστάσεις του προσωπικού, όχι μόνο κάθε χρονιά αλλά και στα μέσα της, 

δημιουργούσαν αδιαμφισβήτητα και πρόσθετες, ανεπιθύμητες καταστάσεις στους 

μαθητές.  

Κεφάλαιο 2ο Σχέσεις σχολείου –ύπαρξη και κίνητρα 

2.1 Σχέσεις σχολείου με την τοπική κοινότητα 

Η ζωή στην ύπαιθρο έχει περισσότερα εμπόδια και προβλήματα παρά δυνατότητες. Ο 

άρρηκτος δεσμός ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία είναι πολύ σημαντικός καθώς 

η κοινωνία είναι η προέκταση του σχολείου και έτσι γονείς και δάσκαλοι λειτουργούν 

σαν να είναι το ίδιο πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την πνευματική 

καλλιέργεια του παιδιού. Επίσης οι μαθητές είναι λίγοι και είναι πιο εύκολο στον 

εκπαιδευτικό να έχει μια εμπεριστατωμένη αντίληψη της προσωπικότητας και 

συμπεριφοράς του αλλά και να αντιμετωπιστούν  προβλήματα διότι στο πλαίσιο της 

μικρής εκπαιδευτικής ομάδας οι μαθητές νιώθουν εξοικείωση με τους συμμαθητές και 

τους δασκάλους, γεγονός που ευνοεί μια γόνιμη συνεργασία και ακόμη μια πιο επιτυχή 

κοινωνική συναναστροφή σε καθετί που αφορά το σχολικό κλίμα, όπου οι σχέσεις 

σχολείου – οικογένειας και κοινωνίας είναι αληθινές και ιδιαίτερες (Μπρούζος, 2002). 

Οι Harris και Chapman (2002) υποστηρίζουν ότι τα σχολεία που έχουν ισχυρούς 

δεσμούς με την τοπική κοινότητα είναι πιθανότερο να αποκτήσουν υποστήριξη από 

την κοινότητα. Η επικοινωνία με την κοινότητα είναι μια αποτελεσματική στρατηγική 

για την απόκτηση υλικού και ανθρώπινων πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Ο Sanders αναφέρει ότι όταν σχολείο, οικογένειες και  κοινότητες συνεργάζονται, οι 

μαθητές αποκομίζουν περισσότερο ωφέλη. Αυτές οι συνεργασίες μπορεί να 

δημιουργήσουν ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον (Sanders, 1996. Sanders, 2001). 

Το σχολείο που συμμετέχει σε δραστηριότητες προόδου της κοινότητας τονίζει επίσης 

μια αμφίδρομη εξάρτηση, παρέχει τοπική απασχόληση, όπως χώροι συνάντησης, 

αθλητικοί χώροι για την ολοκλήρωση πολλών κοινοτικών δραστηριοτήτων (Karen, 

2016). Τα καλά σε λειτουργία σχολεία ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, ενθαρρύνουν 
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τη συμμετοχή στα κοινά και παρέχουν τους χώρους τους για αθλητικές εκδηλώσεις, 

θεατρικές παραστάσεις και συναντήσεις και με τον τρόπο τους αυτούς ενισχύουν τη 

συλλογική ταυτότητα έχοντας αποτελέσματα κοινωνικής ανάπτυξης. 

Τα σχολικά συμβούλια επιβλέπουν το έργο των σχολείων. Τα σχολικά συμβούλια 

προέρχονται από την άμεση κοινότητα, η οποία στις αγροτικές περιοχές είναι μικρή 

και η επιλογής τους δεν αφήνει μεγάλο περιθώριο  (Karen, 2016). 

Οι υποστηρικτές της υπαίθρου προωθούν την αναζωογόνηση αγροτικών περιοχών 

ώστε το ολιγοθέσιο σχολείο να μεταρρυθμιστεί και να παίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή 

της κοινότητας. (Beaulieu & Israel, 2005. Beaulieu & Mulkey, 1995. Gibbs, 2005. 

Harmon, 1999, 2000. Hobbs, 1991. Howley, 1991. Miller, 1991, 1995. Sharratt, 

McClain, & Zehm, 1993. Schafft, Alter, & Bridger, 2006. Spears, Combs, and Bailey, 

1990. Versteeg, 1993).Τα καλά αγροτικά σχολεία είναι δυνατά όπου κοινότητα και 

σχολείο συνεργάζονται. 

Στις αγροτικές περιοχές τα σχολεία είναι η κύρια πηγή για τοπικές εργασίες. Όπου τα 

σχολεία εκπαιδεύουν και παρέχουν δεξιότητες και γνώσεις για να γίνουν οικονομικά 

παραγωγικοί ενήλικες (Gibbs, 2005). 

Η σύνδεση μεταξύ αυτών των σχολείων και των κοινοτήτων που υπηρετούν είναι βαθιά 

συνυφασμένες. Γενικά αναγνωρίζεται ότι, ιδίως σε μικρές πόλεις και αγροτικές 

περιοχές ότι το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας της 

κοινότητας. Σε μία κοινότητα, το σχολείο είναι συχνά το μόνο δημόσιο ίδρυμα. 

Χρησιμεύει ως κέντρο για ψυχαγωγία, ως πολιτιστικό και κοινωνικό κέντρο της 

κοινότητας για  τοπικές δραστηριότητες και αποτελεί πηγή τοπικής υπερηφάνειας σε 

ένα  μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές, (Irmsher, 1997. Lauzon & Leahy, 2000. 

Ares Abalde, 2014.  DeYoung & Lawrence, 1995. Dunne, 1978, 1983. Herzog & 

Pittman, 1995. Larsh, 1983. Nachtigal, 1982. Seal & Harmon, 1995. Stern, 1994). 

Πολλοί κάτοικοι της υπαίθρου ταυτίζονται έντονα με τον τόπο κατοικίας τους και δεν 

τον αφήνουν για να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (DeYoung, 1995. 

Howley & Howley, 1995. Seal & Harmon, 1995. Theobald, 1997). 

Το πιο συχνά αναγνωρισμένο πλεονέκτημα του σχολείου στις αγροτικές κοινότητες 

είναι οι στενές του σχέσεις με τη γύρω κοινότητα. Οι αγροτικές οικογένειες έχουν 

συχνά τέτοιου είδους σχέσεις με το σχολείο  για την ενίσχυση των κοινοτικών κανόνων, 
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αξιών και στάσεων (Driscoll, 1995. Theobald & Nachtigal, 1995). Επίσης τα μικρά 

σχολεία αντικατοπτρίζουν συχνά την οικονομική και κοινωνική διαστρωμάτωση των 

κοινοτήτων τους (Seal & Harmon, 1995). Καλλιεργούν ένα θετικό σχολικό κλίμα, ένα 

ομαλό περιβάλλον και καλύτερες σχέσεις σχολείου-κοινότητας (Kearney, 1994. 

Tompkins & Deloney, 1994). 

Οι κάτοικοι της υπαίθρου είναι συχνά λιγότερο κινητικοί από τους αστικούς ομολόγους 

τους και αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι με τον τόπο κατοικίας τους. Η αίσθηση του 

τόπου περιλαμβάνει μια ρίζα στην κοινότητα και την επιθυμία να αγαπάμε και να 

καλλιεργούμε την τοπική κοινότητα (Howley, Harmon, & Leopald, 1996). 

Τα αγροτικά σχολεία συχνά δίδουν μία ισχυρή αίσθηση της τοπικής ταυτότητας και 

ενεργούν ως σημαντικοί φορείς (Bauch, 2001. Budge, 2006, 2010. Cummings, Dyson, 

& Todd, 2011. Edmondson, 2001. Schafft& Biddle, 2013. Schafft & Jackson, 2010). 

Οι τοπικές επιχειρήσεις μπορούν επίσης να παρέχουν προγράμματα που διευκολύνουν 

το σχολείο στη μετάβαση εργασίας και να παρέχουν στους μαθητές τις δεξιότητες και 

τα κίνητρα που χρειάζονται για την εύρεση εργασίας. Οι μαθητές που συνδέονται με 

τις τοπικές επιχειρήσεις θα βοηθήσουν στον περιορισμό της τάσης της μετανάστευσης 

εκτός των αγροτικών κοινοτήτων. Εάν οι τοπικοί εργοδότες αρχίσουν να 

προσλαμβάνουν  νέους, δίνουν ένα κίνητρο να παραμείνουν στην κοινότητα. (Miller, 

1993,1995). Χτίζοντας εμπιστοσύνη μεταξύ μαθητών και άλλων μελών της 

κοινότητας, η μετανάστευση των αγροτικών νέων επιβραδύνεται. Σε πολλές αγροτικές 

περιοχές, στοιχεία έχουν δείξει ότι η παρουσία ενός αγροτικού σχολείου σχετίζεται με 

αυξημένες αξίες (Brasington, 2004. Lyson, 2002. Sell & Leistritz, 1997). 

Η σχέση σχολείου-κοινότητας ενισχύεται στις αγροτικές περιοχές, εν μέρει, λόγω του 

μεγέθους του σχολείου. Οι αγροτικοί γονείς είναι πιο πιθανό να παρακολουθήσουν 

σχολικές εκδηλώσεις και να υπηρετήσουν σε εθελοντικές δράσεις και οι εκπαιδευτικοί 

της υπαίθρου αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία και 

λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών (Provasnik et al., 2007). 

Η κοινοτική ανάπτυξη εξαρτάται από τη συλλογική ικανότητα των ανθρώπων να 

συνεργάζονται και να δρουν προς όφελος της κοινότητας. Τα αγροτικά σχολεία, με τη 

σειρά τους, παίζουν διαδραστικό ρόλο εντός των κοινοτήτων που υπηρετούν και ως εκ 

τούτου, λόγω της δυνατότητάς τους συγκεντρώνουν διάφορα τμήματα των κοινοτήτων 

για την επίτευξη των στόχων και  ανάπτυξης της κοινότητας (Schafft & Harmon, 2011). 
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Το σχολείο είναι ένα σημείο υπερηφάνειας, ένα κοινωνικό κέντρο εκδηλώσεων, πηγή 

βοήθειας που παρέχονται από δασκάλους και μαθητές, και ένα κτίριο που 

χρησιμοποιείται από πολλές άλλες ομάδες. Σε αντάλλαγμα, η κοινότητα παρέχει 

οικονομική, εθελοντική και ηθική υποστήριξη. Οι αγροτικές περιοχές έχουν λιγότερο 

παροδικό πληθυσμό, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί κάτοικοι, συμπεριλαμβανομένων 

των γονέων των τρεχόντων μαθητών, πήγαν στο ίδιο το σχολείο και ως εκ τούτου 

ταυτίζονται με αυτό. Αυτό οδηγεί σε μια πιο αξιόπιστη σχέση κοινότητας-σχολείου 

όπου οι γονείς είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς και τις 

προσπάθειες των προϊσταμένων να κρατήσουν τους μαθητές σε υψηλά πρότυπα 

(Barley & Beesley, 2007). Οι κάτοικοι των αγροτικών κοινοτήτων πιστεύουν ότι η 

ποιότητα της αγροτικής ζωής είναι σημαντική (Theobald, 1997). 

Είναι πιο φυσικό για τις αγροτικές κοινότητες να προσαρμοστούν σε μια συνεργασία 

σχολικής-κοινότητας από ότι σε ένα αστικό σχολείο. Σε αγροτικές περιοχές οι κάτοικοι 

ταυτίζονται έντονα με την κοινότητα που ζουν. Οι κάτοικοι της υπαίθρου είναι 

επικεντρωμένοι κυρίως σε σχέσεις και συνδέσεις μεταξύ τους. Η λεκτική επικοινωνία 

είναι συχνά πιο άμεση. Οι  ιδιότητες της αγροτικής ζωής, όπως η σκληρή δουλειά, η 

πειθαρχία και η σημασία της οικογένειας είναι πολύ σημαντική στα μυαλά των 

κατοίκων της υπαίθρου. Η δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων μεταξύ 

εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών είναι μέρος της κοινότητας (Lock, Budgen, & Lunay, 

2012. Renihan & Noonan, 2012). Εξαιτίας του μικρού αριθμού εκπαιδευτικού 

προσωπικού σε ένα μικρό σχολείο προωθούν την συνεργασία και υποστηρίζουν τους 

στόχους των μαθητών (Chance & Seguar, 2009. Irvine, Lupart, Loreman, & McGhie-

Richmond, 2010).  

Τέλος, κεντρικό ρόλο στο σχολείο παίζουν και τα μέλη της κοινότητας, όχι μόνο 

εκείνων με παιδιά στο σχολείο, οι οποίοι υποστηρίζουν το σχολείο (Barley & Beesly, 

2007). 

2.2 Σχέσεις ολιγοθέσιου σχολείου με τους  γονείς  

Στα μικρότερα σχολεία έχουμε πιο συχνές και ποικίλες ευκαιρίες να συμμετέχουν οι 

γονείς από ότι στα μεγαλύτερα αστικά σχολεία (Bauch,1992. Bauch & Goldring, 1996). 

Οι ερευνητές προτείνουν ότι το μικρό μέγεθος και η σφιχτή κοινωνική δομή των 

αγροτικών κοινοτήτων ενθαρρύνουν την αυξημένη συμμετοχή των γονέων σε πτυχές 
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στη ζωή των παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Μια μελέτη 

διαπίστωσε ότι οι γονείς των οποίων τα παιδιά παρακολούθησαν αγροτικά σχολεία 

είχαν σημαντικά μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκπαίδευση των παιδιών τους από ό, τι  

γονείς σε οποιαδήποτε άλλη κοινότητα. (Sun, Hobbs, & Elder, 1994). 

Έχει αναγνωριστεί η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους ως 

σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας των μαθητών (Epstein, 1995. Tompkins & 

Deloney, 1994). Πολλοί γονείς της υπαίθρου θα ήθελαν να κρατήσουν τα παιδιά τους 

κοντά στο σπίτι και πολλοί μαθητές της υπαίθρου θα προτιμούσαν να εργάζονται με 

την οικογένεια και φίλους σε μια οικεία κοινότητα (Kannapel & DeYoung, 1999).  

Η συμβολή των γονέων σε ένα αγροτικό σχολείο στη προσπάθεια βελτίωσης της 

μαθησιακής επιτυχίας και στην υποστήριξη των μαθητών, έχει μεγάλη σημασία. 

(Barley & Beesley, 2007. Batt, 2008. Bauch, 2001. Harmon & Dickens, 2004. Howley, 

Bickel &McDonough, 1997. Markell, 2000. Phelps, 2000. Prater, Bermudez & Owens, 

1997. Wettersten et al., 2005). 

Οι εκπαιδευτικοί επίσης δηλώνουν ότι είναι πρόθυμοι να ενημερώνουν τους γονείς, 

έτσι ώστε να αισθάνονται άνετα και ότι συμμετέχουν στη ζωή του σχολείου (Barley & 

Beesley, 2007). 

2.3 Σχέση σχολείου με την επίδοση των μαθητών 

Ο μεγάλος αριθμός μαθητών αποδυναμώνει την κοινωνική συνοχή στα σχολεία, 

εμποδίζοντας το σχηματισμό ισχυρών δεσμών μεταξύ μαθητών, γονέων και σχολικού 

προσωπικού με αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή απόδοση (Elder & Conger, 2000. Johnson, 

Crosnoe, & Elder, 2001. Stinchcombe, 1964). 

Coleman το 1966 (όπως αναφέρεται στο Cohen & Barnes, 1999, σελ. 23) έδειξε ότι οι 

πιο ισχυροί παράγοντες της απόδοσης των μαθητών ήταν οι εκπαιδευτικοί και το 

κοινωνικό υπόβαθρο γονέων. 

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι τα μικρότερα σχολεία παρέχουν δυσανάλογα 

μεγαλύτερα κοινωνικά και ακαδημαϊκά οφέλη για μαθητές με χαμηλότερο εισόδημα, 

κάτι που μπορεί να εξηγηθεί γιατί, παρόλο που η φτώχεια επικεντρώνεται σε μη 

μητροπολιτικές περιοχές, τα αγροτικά σχολεία είναι καλύτερα όπως κρίνεται από τα 
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αποτελέσματα μαθηματικών και ανάγνωσης (Schafft & Biddle, 2014. Semke & 

Sheridan, 2012). 

Η επίδοση των μαθητών είναι υψηλή όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν κοινούς σκοπούς και 

στόχους και παρακινούν τους μαθητές να τους υλοποιήσουν. Οι πρώτες έρευνες που 

έγιναν το 1935-1965 στη Δυτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ, μελετήθηκε η σχολική 

επίδοση των μαθητών σε τέτοιου είδους σχολεία σε σύγκριση με τα Πολυθέσια, 

κατέληξαν ότι οι μαθητές των πρώτων είχαν χαμηλότερη επίδοση. Όμως σύμφωνα με 

άλλα ερευνητικά δεδομένα στα μικρά σχολεία διαμορφώνεται ένα θετικότερο 

μαθησιακό περιβάλλον, οι μαθητές επίσης παρουσίαζαν υψηλό αυτοσυναίσθημα, 

λιγότερο άγχος, καλύτερη κοινωνική προσαρμογή καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις 

με τους δασκάλους. Καθώς και μαθητές στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση όπου 

φοίτησαν σε ολιγοθέσιο Δημοτικό σχολείο , ήταν πιο πειθαρχημένοι και ευγενικοί και 

με θετική στάση προς το σχολείο (Barley & Beesley, 2007). 

Μελέτες ανέφεραν ότι επειδή τόσοι πολλοί μαθητές είναι παιδιά πρώην μαθητών, 

έρχονται στο σχολείο έτοιμοι να εργαστούν επειδή οι δάσκαλοι γνωρίζουν τους γονείς 

των μαθητών. Οι μαθητές ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον να συμμετέχουν στο σχολείο, 

αν και είναι ανταγωνιστικοί, οι μαθητές είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους 

συμμαθητές τους (Barley & Beesley, 2007). 

Ο χαρακτήρας ενός σχολείου καθορίζεται από το πόσο καλά αντικατοπτρίζει με 

συνέπεια τον τοπικό πολιτισμό, την κοινότητα και τις ατομικές ανάγκες και ικανότητες 

όλων των ενδιαφερομένων. Κανείς δεν θέλει να υπηρετήσει σε μια σχολική περιοχή 

όπου το περιβάλλον για τη διδασκαλία και τη μάθηση είναι λιγότερο από θετικό. Οι 

προϊστάμενοι  σχολείου πρέπει να δημιουργήσουν νόημα και σκοπό στην εργασία. 

Πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ανθρώπινη πλευρά του σχολείου είναι η πιο σημαντική 

και ότι οι εκπαιδευτικοί ενδυναμώνονται από τη δική τους αποτελεσματικότητα (Short 

& Greer, 1997). 

Η παρουσία του διευθυντή του σχολείου  διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στο να κρατήσει 

την κοινότητα μαζί. Ο διευθυντής είναι συχνά εντυπωσιασμένος από την 

ανθεκτικότητα των παιδιών, τις ισχυρές σχέσεις με το προσωπικό του σχολείου, όπου 

είναι σημαντικά για τα παιδιά που δεν τα έχουν στο σπίτι τους. Επειδή οι μαθητές 

αισθάνονται συμπεριλαμβανόμενοι, αποδεκτοί και σαν στο σπίτι τους είναι πρόθυμοι 

να πάνε στους δασκάλους όταν έχουν πρόβλημα (Barley& Beesley, 2007). 
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Οι νέοι της υπαίθρου συχνά δεν έχουν τις πληροφορίες και δεξιότητες που χρειάζονται 

για να κάνουν μια επιλογή σχετικά με το πού θέλουν να ζήσουν και να δουλέψουν 

(Kannapel & DeYoung, 1999). 

Οι διευθυντές έχουν περισσότερο αντίκτυπο στην επίδοση των μαθητών στα αγροτικά 

σχολεία από τους διευθυντές σε πολυθέσια (Waters, Marzano, McNulty, 2003). 

2.4 Σχέσεις εκπαιδευτικών με την κοινότητα 

Για να εξυπηρετούν καλύτερα τα σχολεία τους και να βοηθούν τους εαυτούς τους, 

αγροτικοί διευθυντές στρέφονται ο ένας στον άλλο και στις κοινότητές τους για 

υποστήριξη και συνεργασία για διάφορες απαραίτητες και καινοτόμες δραστηριότητες.  

(Department of Education, 2007. Hay Group, 2006. Starr, 2014). 

Η εκπαιδευτική ικανότητα του σχολείου χτίζει παράλληλα με την κοινότητα συμβούλια 

ανάπτυξης  που μπορούν να είναι πολύ σημαντικά και χρήσιμα σε αυτή τη σχέση (Starr, 

2016). 

Οι προϊστάμενοι των ολιγοθέσιων σχολείων καλλιεργούν θετικές σχέσεις, οικοδομούν 

σχέσεις εμπιστοσύνης με μέλη της κοινότητας και τα χρησιμοποιούν στο σχολείο. Οι 

Barley και Beesley (2007) περιέγραψαν τον ζωτικό ρόλο που έπαιξε το σχολείο και ο 

διευθυντής του σε μια αγροτική κοινότητα, επιτρέποντας την πρόσβαση στο σχολικό 

κτίριο για επαγγελματικές συναντήσεις και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες  (Budge, 

2006. Harmon & Schafft, 2009. Zacharakis, Devin, & Miller, 2008). 

Οι δάσκαλοι πρέπει να είναι ενεργά μέλη στην κοινότητα, και  τόσο ο επικεφαλής του 

σχολείου, σύμφωνα με Morrow’s (2012) Pashiardis et al. (2011), συγκεκριμένο 

παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένας αγροτικός διευθυντής συμμετείχε στην 

κοινότητα, είναι όπως το να δίνει τακτικά αίμα στο κοινοτικό κέντρο υγείας και 

παρακολουθεί τακτικά κοινοτικές εκδηλώσεις. 

Η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών ελέγχεται περισσότερο στις αγροτικές περιοχές, 

καθιστώντας τους εκπαιδευτικούς ευάλωτους στις κοινοτικές πιέσεις (Nachtigal, 1982. 

Peshkin, 1978).  

Οι προτιμήσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών σε ολιγοθέσια σχολεία  δίδονται συχνά σε 

ντόπιους, οι οποίοι  κατανοούν το ήθος της κοινότητας και τείνουν να διατηρήσουν το 

status quo, παρά ξένους (Nachtigal, 1982. Peshkin, 1978)  
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Τα αγροτικά σχολεία παρέχουν επιλογές σταδιοδρομίας για νέους της υπαίθρου που θα 

ήθελαν να παραμείνουν στις κοινότητες τους. Ωστόσο, τα σχολεία της υπαίθρου συχνά 

δυσκολεύονται να διατηρήσουν εκπαιδευτικούς (Fowler, Butler, Cowen, Streams & 

Toma, 2014. Gagnon & Mattingly, 2012 .Lamkin, 2006. Monk, 2007).  

Οι προσωπικές συνδέσεις που είχαν οι δάσκαλοι με τα σχολεία τους προσδιορίστηκε 

επίσης ως σημαντικός συντελεστής στην επιτυχία του σχολείου , είτε είναι απόφοιτοι 

των σχολείων τους είτε έχουν παιδιά που παρευρίσκονται (Barley& Beesley, 2007). 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν θέσει τις απόψεις τους ότι πρέπει  να εξοπλίσουν κάθε παιδί με 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία στο μέλλον, στο 

σχολείο και στη ζωή  (Cicchinelli, Gaddy, Lefkowits, & Miller, 2003).  

2.5 Κίνητρα  εκπαιδευτικών για ολιγοθέσια σχολεία 

Οι δάσκαλοι των ολιγοθέσιων σχολείων πρέπει να οδηγήσουν μεγάλες αποστάσεις για 

να εργαστούν, λόγω έλλειψης στέγασης είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν τις θέσεις 

τους και να αντικαθισταθούν από δασκάλους που ζουν κοντά στην κοινότητα όπου 

βρίσκεται το σχολείο τους. Η προσφορά κινήτρων σε εκπαιδευτικούς ήταν μια 

επιτυχημένη στρατηγική για ορισμένες αγροτικές σχολικές περιοχές. Τα μπόνους και 

οι αυξήσεις μισθών φαίνεται να είναι τα πιο δημοφιλή στην πρόσληψη και τη 

διατήρηση νέων εκπαιδευτικών. Ωστόσο, τα κίνητρα πρέπει να είναι διαθέσιμα για 

τους εκπαιδευτικούς καθ 'όλη τη διάρκεια της θητείας τους στη σχολική περιοχή. 

Ορισμένες επαρχιακές σχολικές περιοχές παρέχουν στέγαση για τους εκπαιδευτικούς 

της. Αυτές οι κατοικίες παρέχονται δωρεάν ή με  μηνιαία χρέωση ενοικίασης. Αν και 

αυτό είναι επωφελές για ορισμένες περιοχές, άλλοι επιβαρύνονται με τη διαχείριση και 

συντήρηση ενοικιαζόμενων ακινήτων. Η συντήρηση και η λειτουργία των 

εκπαιδευτικών κτιρίων μπορεί να επιβαρύνει την περιφέρεια και σε πολλές περιπτώσεις 

τα σπίτια που παρέχονται βρίσκονται σε διάφορα στάδια αναδιοργάνωσης καθώς το 

κόστος λειτουργίας και συντήρησης γίνεται όλο και πιο ακριβό. Σε ορισμένες 

αγροτικές περιοχές η στέγαση για εκπαιδευτικούς παραμελείται στο βαθμό που παύει 

να αποτελεί κίνητρο (Lowe, 2006). 

Μια πρόσφατη στρατηγική που υιοθετήθηκε από ένα εξαιρετικό σχολείο της υπαίθρου 

στο Ανατολικό Τέξας είναι η παροχή στέγης χαμηλού κόστους για δασκάλους στην 

περιοχή (Lowe, 2006). 
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Επίσης νέοι δάσκαλοι, ακούνε πολύ λίγα από τη σχολική περιοχή μέχρι να αρχίσουν 

να εργάζονται σε αυτή. Μερικές φορές καταβάλλεται ελάχιστη προσπάθεια από τους 

τοπικούς της κοινότητας για να διασφαλιστεί η μετάβαση του δασκάλου στο νέο 

σχολείο. Οι περιοχές που φροντίζουν τους δασκάλους τους ξεκινούν τη διαδικασία 

καλωσορίσματος και οι δάσκαλοι αφήνονται να φτάσουν εκεί με τον καλύτερο τρόπο 

και να είναι έτοιμοι να πάνε στη δουλειά όταν ξεκινά το σχολείο (Rebore, 2004). 

Η σχολική περιοχή θα πρέπει να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες 

για το σχολείο και την κοινότητά της. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που 

προσλήφθηκαν πρόσφατα να σχεδιάσουν τη μετάβασή τους στην κοινότητα και να 

ετοιμαστούν γενικά για να ξεκινήσουν τη δουλειά και τη ζωή τους σε ένα νέο μέρος. 

Αυτή είναι μια στιγμή για να τους κάνουν να νιώσουν ξεχωριστοί, ευπρόσδεκτοι και 

εκτιμώμενοι. Καλό θα είναι να ξεκινήσει η οικοδόμηση σχέσεων και να προχωρήσει 

πολύ προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας θετικών στάσεων και συναισθημάτων 

στους δασκάλους όταν φτάνουν στο νέο τους περιβάλλον. Να τους στείλουν καρτ-

ποστάλ ή σημειώσεις που απλώς μεταδίδουν το μήνυμα ότι το σχολείο και η κοινότητα 

περιμένουν την άφιξή τους. Να τους στείλουν αντίγραφα εφημερίδων ή άλλες 

πληροφορίες που θα τους  βοηθήσουν να τους ενημερώσουν για τη νέα κοινότητα και 

το σχολείο τους. Να έχουν ένα σχέδιο για να τους βοηθήσουν να βρουν στέγη. Να 

μείνουν σε επαφή μαζί τους και να έχουν κάποιον διαθέσιμο για να τον συναντήσει 

όταν φτάσουν. Να γιορτάσουν την άφιξή τους. Η επιτυχία ενός σχολείου εξαρτάται 

από τον τρόπο που οι δάσκαλοι και το προσωπικό αισθάνονται ότι εργάζονται εκεί 

(Lowe, 2006). 

Συνολικά, στα αγροτικά σχολεία πρέπει όλοι οι παράγοντες  από το οικονομικό έως το 

πρόγραμμα σπουδών, από την ποιότητα των εκπαιδευτικών έως την κοινότητα. Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν και αλληλοεπιδρούν για να δημιουργήσουν μια 

εκπαιδευτική εμπειρία για μαθητές σε τέτοιου είδους σχολεία (Bouck, 2004). 

2.6 Κατάργηση ολιγοθέσιων σχολείων 

Η τοποθεσία ενός σχολείου, όπως σε αστικό, αγροτικό ή προαστιακό περιβάλλον, έχει 

αποδειχθεί ότι επηρεάζει διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με την εκπαίδευση.  

(Anyon, 2003. Kozol, 1992). Οι μαθητές από μικρότερα και περισσότερα αγροτικά 

σχολεία λαμβάνουν εκπαιδευτικές εμπειρίες κατώτερες από εκείνες των μαθητών από 

αστικά ή προαστιακά σχολεία (Edington & Koehler, 1987). Ο Capper (1990) μας 



 

29 
 

αναφέρει ότι όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο εισοδήματος και όσο πιο αγροτική είναι 

η κοινότητα, τόσο χαμηλότερες είναι οι προσδοκίες που είχαν οι εκπαιδευτικοί για τους 

μαθητές.  

Αν το αγροτικό σχολείο κλείσει, τα παιδιά αναγκάζονται να ταξιδέψουν σε 

μεγαλύτερες αποστάσεις σε εναλλακτικό σχολείο (Eastley, 2004). Η σχολική 

ενοποίηση, σε ορισμένες αγροτικές κοινότητες δημιουργεί δυσκολίες σε αγροτικές 

οικογένειες και σχολεία (Arnold, Newman, Gaddy, & Dean, 2005. DeYoung, 1987). 

Η συγχώνευση και το κλείσιμο μικρών αγροτικών σχολείων προκαλεί μεγάλη 

σύγκρουση και θυμό καθώς μεταφέρονται εκπαιδευτικοί και τα παιδιά καλούνται να 

κάνουν δρομολόγια με  λεωφορείο (Sherman, 2000). 

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ μικρών τοπικών σχολείων και επίτευγμα μαθητή. 

Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ στο κλείσιμο ή στην 

ενοποίηση του σχολείου τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ενάντια σε κοινότητες 

που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Η ενοποίηση του σχολείου δημιουργεί 

μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ του σχολείο, μαθητών, γονέων και την ευρύτερη 

κοινότητα (Thomson & Hertz , 2018). 

Το 1976-1978 έρευνα σε 11 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ με ερώτημα «να κλείσουν ή να μη 

κλείσουν» τα ολιγοθέσια, οι πλουσιότερες χώρες της Βόρεια Ευρώπης προώθησαν στη 

συγχώνευση τους, αλλά και σε εναλλακτικές λύσεις. Ενώ σε λιγότερο ανεπτυγμένες 

χώρες ήταν εμφανής η σκέψη για κατάργηση των ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων. 

Στον ελλαδικό χώρο δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφική κάλυψη ούτε σε θεωρητικό 

αλλά ούτε και σε ερευνητικό επίπεδο. Έτσι εκθέσεις σχολικών Συμβούλων της 

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης προτρέπουν να συμπτυχθούν σε Πολυθέσια, διότι 

αρχίζουν να διαφαίνονται όπως λένε  έντονα στοιχεία ανισότητας ευκαιριών μεταξύ 

των δύο αυτών σχολικών τύπων. Η πολιτεία προωθεί τη συγχώνευση στο νόμο πλαίσιο 

1566/1985, ώστε να γίνει πράξη αυτή τη πολιτική θεώρηση. (Βλ. Ν. 1566/30-9-1985).  
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Κεφάλαιο 3ο Ηγεσία στο ολιγοθέσιο 

3.1 Ηγεσία ως έννοια 

Είναι γεγονός πως δεν είναι εύκολο να δοθεί ένα ορισμός για την έννοια της ηγεσίας. 

Μια βασική αδυναμία αφορά στην ύπαρξη μιας πληθώρας ορισμών στη σχετική 

βιβλιογραφία. Έχει υποστηριχθεί ότι υπάρχουν τόσοι ορισμοί για να δοθεί η έννοια της 

ηγεσίας, όσα είναι και τα άτομα που έχουν προσπαθήσει να την ορίσουν (Stogdill,1981. 

Κυθραιώτης, 2006). 

Η ηγεσία είναι ένας όρος με πάρα πολλές εκδοχές. Οι διάφορες εκφάνσεις της 

κατασκευάζονται στη βάση διαφορετικών αξιών και σχετίζονται με ποικίλα πεδία: 

ψυχολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ενώ η οικονομία και η πολιτική παίζουν 

ρόλο, καθώς η ηγεσία διαμορφώνεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (MacBeath, 2004).  

Για μια πρώτη προσέγγιση της έννοιας της ηγεσίας, σημαντική θεωρείται η διάκρισή 

της από τη διαχείριση - management (MacGilchrist, Myers, Read, 2004 & MacBeath 

2004). Η μεν ηγεσία χαρακτηρίζεται από τη διαμόρφωση κουλτούρας, την αίσθηση του 

προσανατολισμού και της προσήλωσης σε αξίες, ενώ η διαχείριση συνδέεται με τη 

διατήρηση της δομής, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την ορθή λειτουργία. Η έννοια 

της διοίκησης (administration) έχει παρόμοια σημασία με αυτή της διαχείρισης 

(management), μόνο που η πρώτη χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία 

σε αντίθεση με τη δεύτερη (management) που είναι ο προτιμώμενος όρος στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ευρώπη και Αφρική (Bush  & Glover , 2003).  

Οι διαφορές των εννοιών ανάμεσα στην ηγεσία (leadership) και στην διεύθυνση- 

διοίκηση (management-administration), όπως επίσης και της ακριβούς απόδοσης στα 

ελληνικά κυρίως του όρου management, έχει απασχολήσει τους ειδικούς της 

Διοικητικής Επιστήμης. 

Κατά τον Μπαμπινιώτη (2019), ηγεσία είναι «η άσκηση εξουσίας, η ανάληψη 

καθοδηγητικού ρόλου στο πλαίσιο ενός συνόλου», ενώ ως ηγέτης ορίζεται «αυτός που 

ασκεί την ηγεσία, που διαχειρίζεται την εξουσία ή γενικότερα επηρεάζει και ελέγχει ένα 

σύνολο (σε πολιτικό κοινωνικό, ιδεολογικό επίπεδο)». Ο Μπουραντάς (2005) ορίζει την 

ηγεσία ως «την διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων 

και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από 

ένα άτομο (ηγέτη) με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά, πρόθυμα και με την κατάλληλη 
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συνεργασία να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να υλοποιούν αποτελεσματικούς 

στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο 

ή ένα καλύτερο μέλλον». Κατά τον Πασιαρδή (2004) «ως Ηγεσία θεωρείται ένα πλέγμα 

συμπεριφορών που χρησιμοποιεί το άτομο, μέσα από ένα αίσθημα αποστολής και 

οράματος για τον οργανισμό, με σκοπό να επιτύχει τους στόχους που έθεσε, επηρεάζοντας 

τη συμπεριφορά των υφισταμένων».  

Ο Σαϊτης (2008) αναφέρει τις προϋποθέσεις του όρου ηγεσία, οι οποίες είναι: 

α) η ύπαρξη ηγέτη, β) η ύπαρξη των μελών της ομάδας, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τους 

στόχους, γ) η ύπαρξη αποτελεσματικής δράσης, δ) η επίτευξη των επιδιωκόμενων 

στόχων. 

Τέλος οι Goleman et al (2002) θεωρούν ότι «οι μεγάλοι ηγέτες μας κινητοποιούν, 

ξυπνούν μέσα μας το πάθος και ενεργοποιούν τον καλύτερό μας εαυτό. Όταν 

προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί ασκούν τέτοια επίδραση επάνω μας, το αποδίδουμε 

στην στρατηγική, το όραμα, ή στα μεγάλα ιδανικά. Όμως η πραγματικότητα είναι πιο 

απλή: Οι μεγάλοι ηγέτες μιλούν στο συναίσθημά μας». 

Ο Bennis (1990) πολύ εύστοχα επισημαίνει ότι «ο μάνατζερ κάνει τα πράγματα σωστά 

ενώ ο ηγέτης κάνει τα σωστά πράγματα». Ο ίδιος επίσης (1990) έχει αναφέρει 

θυμοσοφικά ότι « η Ηγεσία είναι σαν την ομορφιά: είναι δύσκολο να την ορίσεις, αλλά 

την καταλαβαίνεις αμέσως, όταν τη συναντάς». 

Η ηγεσία των διευθυντών είναι μια πολύπλοκη, μη γραμμική και πολυεπίπεδη 

διαδικασία. Η έρευνα δείχνει ότι η ηγεσία των σύγχρονων αρχηγών δεν μπορεί να 

εξηγηθεί με ένα μόνο μοντέλο ηγεσίας, αλλά αντ 'αυτού μέσω ενός συνδυασμού 

πρακτικών που περιλαμβάνονται σε διάφορους τομείς ηγεσίας. (Pashiardis & 

Brauckmann, 2009).  

3.2 Ηγέτης σε ολιγοθέσιου σχολείο  

Οι γεωγραφικά απομονωμένες αγροτικές περιοχές δεν είναι συχνά προορισμοί 

επιλογής για τους ηγέτες  (Fusarelli & Fusarelli, 2018). 

Η Southworth έχει εντοπίσει ορισμένους από τους παράγοντες που συνδέονται με την 

αποτελεσματική ηγεσία στα μικρά σχολεία, όπως είναι: 

α) η σκληρή δουλειά  
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β) η αποφασιστικότητα  

γ) η θετική σκέψη  

δ) η προσβασιμότητα  

ε) το χτίσιμο των σχέσεων της ομάδας  

στ) η βελτίωση προσανατολισμού  

ζ) η συνειδητή ηγεσία καθώς και η καλή διαχείριση  

η) η προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης και της μάθηση για όλους (Southworth, 

1999). 

Οι διευθυντές ολιγοθέσιων συνεργάζονται με τα μέλη των τοπικών αγροτικών 

κοινοτήτων που ασχολούνται περισσότερο με το σχολείο. Ο μικρός αγροτικός 

διευθυντής δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεργαστεί με πολλούς για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του. Η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας 

καθορίζει πώς μπορούν να καλύψουν αφενός το εύρος της διδασκαλίας μειώνοντας 

έτσι τον φόρτο εργασίας και αφετέρου πόρους που διατίθενται για το σχολείο (Starr, 

2014). 

Οι προϊστάμενοι αναπτύσσουν σχέσεις με τον τόπο, εκτιμούν την ποιότητα ζωή των 

αγροτικών περιοχών και οικοδομούν χαρακτηριστικά ηγεσίας, σύμφωνα με την 

νοοτροπία μικρής αγροτικής κοινωνίας.  Ένας καλός ηγέτης υποστηρίζει ότι είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες η τοπική κοινωνία με το σχολείο , κι ο ένας εξαρτάται από τον 

άλλο (Budge, 2006). Χρειάζεται μία συνεργατική διαδικασία οικοδόμησης σχολείου –

κοινότητας. Η συνεργασία αυτή αντανακλά άμεσα την επιτυχία και των δύο 

μοιράζοντας ένα κοινό πυρήνα αξιών με τους νέους αυτή της κοινότητας (Chance, 

1999). Ορισμένα αγροτικά σχολεία και κοινότητες δεν συνειδητοποίησαν ποτέ τη 

σημασία αυτής της υποστήριξης μια τέτοιας συνεργασίας και  μπορεί να είναι αργά για 

την  τοπική κοινωνία αν το σχολείο κλείσει (Chance,1999). 

Το σχολείο καλό είναι να  προωθήσει επιτυχώς σχετικά τοπικά προγράμματα τα οποία 

είναι γεωγραφικά, πολιτισμικά με την κοινότητά του (Clarke & Stevens, 2009. Lock et 

al., 2012). Budge (2006) αναφέρει ότι ο προϊστάμενος πρέπει να κατανοεί τις αξίες της 

κοινότητος και να γίνεται προσιτός μέσα στην σχολική κοινότητα. 
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Οι επιτυχημένοι διευθυντές της υπαίθρου είναι αποτελεσματικοί στην εξισορρόπηση 

των τοπικών προσδοκιών και του εκπαιδευτικού οράματος της κεντρικής σχολικής 

περιοχής. Αυτοί οι διευθυντές καταλαβαίνουν πώς τα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά 

πλαίσια επηρεάζουν το αγροτικό σχολείο και ανταποκρίνονται με τρόπους που είναι 

συνειδητοί ως προς τον τόπο. 

Η σχολική ηγεσία δεν διανέμεται μόνο εντός και μεταξύ σχολείων, αλλά εντός και 

μεταξύ κοινοτήτων. Διευθυντής αγροτικού σχολείου, πρέπει να έχει την ικανότητα να 

επικοινωνεί ιδέες και στόχους για να παρέχει συνδέσμους μεταξύ ανθρώπων, 

οργανισμών και έργων για τη δημιουργία αλλαγών και ανανέωσης προς συλλογικούς 

στόχους. Οι προϊστάμενοι αυτοί ενισχύουν προγράμματα σχολικής κοινότητας και 

συνεργασίες. Χωρίς κοινοτική υποστήριξη και συνεργασία, πολλά καρποφόρα έργα, 

προγράμματα και δραστηριότητες δεν θα συνέβαιναν σε μικρά αγροτικά σχολεία 

(Barley & Beesley, 2007). 

Ο Sergiovanni (2000) υποστήριξε ότι ο σχολικός σκοπός, η οργάνωση και η λειτουργία 

πρέπει να επικεντρώνονται στις πεποιθήσεις και τις αξίες που εντάσσονται στην τοπική 

κοινότητα. 

Οι  διευθυντές ολιγοθέσιων σχολείων απέδωσαν τα υψηλά ποσοστά διατήρησής τους 

σε περιβάλλοντα διδασκαλίας που ήταν υποστηρικτικά και προώθησαν την προσωπική 

ανάπτυξή τους (Barley & Beesley, 2007). Οι ηγέτες των σχολείων ανέφεραν 

συνεργασίες μεταξύ σχολείων για την παροχή διδασκαλίας, απαιτήσεις μάθησης, 

ηγεσίας και διαχείρισης, με τέτοιες συνεργασίες να επεκτείνονται  και να θεωρούνται 

όλο και πιο απαραίτητες (Starr, 2014). 

Στενές σχέσεις, τόσο μεταξύ ατόμων όσο και μεταξύ σχολείου και κοινότητας, είναι 

χαρακτηριστικά των μικρότερων σχολείων. Επιτυχημένα αγροτικά σχολεία 

προκύπτουν από την ηγεσία που παρέχουν οι διευθυντές στο πλαίσιο του τοπικού 

περιβάλλοντος (Barley & Beesley, 2007). 

3.3 Ηγέτης, η σχέση του με τους εκπαιδευτικούς 

Στο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο ο προϊστάμενος διαδραματίζει μεγάλο ρόλο, κάνει 

μια τεράστια επιρροή (είτε θετική είτε αρνητική) στο ηθικό των εκπαιδευτικών και 

βοηθά στον προσδιορισμό του σχολείο να διατηρήσει ή να χάσει ποιοτικούς 

εκπαιδευτικούς. Το ηθικό των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από: απαιτήσεις στην ώρα, 
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προετοιμασίες μαθήματος, βαθμολόγηση της εργασίας, αυξημένη γραφική εργασία, 

συναντήσεις, επικοινωνία με γονείς, συνεχή εκπαίδευση, μετριασμός της 

συμπεριφοράς των μαθητών και συναισθηματικές ανάγκες, φόρτος διδασκαλίας, κακές 

σχολικές εγκαταστάσεις, έλλειψη κοινοτικής υποστήριξης και έλλειψη υποστήριξης 

από τη διοίκηση του σχολείου (Glover, 2018). 

Ο προϊστάμενος του μικρού σχολείου διατυπώνει με σαφήνεια το όραμα του σχολείου, 

το υποστηρίζει και στη συνέχεια ξεκινάει την αλλαγή (Barbour, 2014. Bartling, 2014. 

Msila, 2012. Tom, 2012). Οι δάσκαλοι θέλουν ένα ηγέτη στο σχολείο που να 

αναγνωρίζει και να εκτιμά τα επιτεύγματά τους (Msila, 2012. Pashiardis et al., 2011). 

Οι επιτυχημένοι διευθυντές καταλαβαίνουν το κρίσιμο ρόλο τους στη δημιουργία ενός 

μαθησιακού περιβάλλοντος για εκπαιδευτικούς και μαθητές (Hallinger & Heck, 1998. 

Leithwood & Jantzi, 2005). 

Οι διευθυντές ολιγοθέσιων σχολείων συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς για 

να σχηματίσουν ομάδες, σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες και  εφαρμόζουν νέα 

προγράμματα σπουδών (Starr, 2014).  

Οι επιτυχημένοι εκπαιδευτικοί ηγέτες καταφέρνουν να δημιουργήσουν συνθήκες στο 

χώρο εργασίας που προσφέρουν μαθησιακές ευκαιρίες και μαθησιακές εμπειρίες για 

την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού τους καθώς και για τη βελτίωση σε 

ακαδημαϊκά και κοινωνικά αποτελέσματα των μαθητών (Blasé & Blasé, 1998. 

Brauckmann& Pashiardis, 2009. Gurr et al., 2003. Møller et al., 2005. Jacobson, S. L., 

Johnson, L., Ylimaki, R., & Giles, C. 2005).  

Οι επίσημες και  ανεπίσημες συναντήσεις με συζήτηση μεταξύ των δασκάλων για τους 

μαθητές λειτουργούν υποστηρικτικά. (Barley & Beesley, 2007). Ο Preston (2012) μας 

αναφέρει ότι οι αγροτικοί διευθυντές φαίνεται να είναι πιο προσιτοί και διαθέσιμοι, 

όταν τους χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί.  

Ένας προϊστάμενος γίνεται πετυχημένος ηγέτης, γιατί επικεντρώνεται στη συνεργασία, 

ενθαρρύνει τους δασκάλους να συνεργάζονται και μοιράζεται παιδαγωγικές γνώσεις 

και εμπειρίες κατά τις συνεδριάσεις τους (Klar & Brewer, 2014. Pashiardis, Savvides, 

Lytra, & Angelidou, 2011).  
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Οι διευθυντές διευκολύνουν τις συνθήκες εργασίας για την επιτυχία των μαθητών, 

συνειδητοποιώντας ότι οι εκπαιδευτικοί κάνουν τη μεγαλύτερη δουλειά στο επίτευγμα 

των μαθητών (Glover, 2018). Για να είναι επιτυχημένοι οι εκπαιδευτικοί στην τάξη, 

χρειάζονται στην εργασία συνθήκες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Οι 

ηγέτες  είναι υπεύθυνοι για την παροχή πόρων και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς 

για να τους βοηθήσουν στη βελτίωση της διδασκαλίας και στην αύξηση επιτευγμάτων  

των μαθητών (Glover, 2018). Η συνεργασία των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της 

σχολικής ημέρας ήταν ενδεικτική από πολλούς διευθυντές ως σημαντικό μέρος των 

μαθητών τους στην επιτυχία (Barley & Beesley, 2007).   

Οι ηγέτες χρησιμοποιούν τον εαυτό τους ως πρότυπα επαγγελματικής μάθησης, 

ενθαρρύνουν τους δασκάλους για να αναπτύξουν μαθησιακές εμπειρίες με πνεύμα 

ομαδικής μάθησης και τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος ώστε να 

εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο. Αναπτύσσονται στενές σχέσεις μεταξύ του διευθυντή 

και των εκπαιδευτικών καθώς και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών, η οποία κάνει 

την επικοινωνία, το όραμα και την ανάπτυξη κοινών αξιών, ευκολότερη. Το κύριο 

σημείο της μάθησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της διδασκαλίας. Οι 

επιτυχημένοι διευθυντές δείχνουν φροντίδα για τη μάθηση και φροντίζουν προσωπικά 

τους μαθητές, τους υποστηρίζουν και τους ενθαρρύνουν. Δημιουργούν μια κουλτούρα 

για μάθηση στην οποία ο καθένας έχει σημαντικό ρόλο (Leithwood, Day, Sammons, 

Harris, & Hopkins, 2006. Hallinger & Heck, 1998. Gurr et al., 2003). 

Η διατήρηση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία του 

σχολείο επειδή οδηγεί σε συνέπεια και σταθερότητα, η οποία βοηθάει τις προσπάθειες 

βελτίωσης του σχολείου (Barley & Beesley, 2007).  

3.4 Ηγέτης, η σχέση του με τα παιδιά 

The Educational Leadership Policy Standards (2008) βοηθά να καθορίσουν τις 

λειτουργίες μιας καλή ηγεσίας κάτω από έξι πρότυπα ηγεσίας που πρέπει να έχουν οι 

εκπαιδευτικοί για την προώθηση επιτυχίας κάθε μαθητή, 

 

α. Θέτοντας ένα ευρέως κοινό όραμα για μάθηση. 

β. Ανάπτυξη σχολικής κουλτούρας και διδασκαλίας, πρόγραμμα ευνοϊκό για τη 

μάθηση των μαθητών και το προσωπικό. 
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γ. Εξασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης του σχολείου, οργάνωση, λειτουργία και 

πόροι για ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον. 

δ. Συνεργασία με κοινότητα, ανταποκρινόμενοι σε ενδιαφέροντα και ανάγκες και 

κινητοποίηση της κοινότητας. 

ε. Ενεργώντας με ακεραιότητα, δικαιοσύνη και με ηθικό χαρακτήρα τρόπο. 

στ. Κατανόηση, ανταπόκριση και επιρροή του πολιτικό, κοινωνικό, νομικό και 

πολιτιστικό πλαισίου ( Harmon & Schafft, 2009). 

Η επιτυχημένη ηγεσία είναι καταλύτης για βελτιωμένη επίδοση και ευεξία των 

μαθητών ( Day et al., 2011. Dinham, 2008. Heck & Halliger, 2011. Leithwood, Harris, 

& Hopkins, 2008. Louis, Dretzke, & Wahlstrom, 2010. Moffitt, 2007. Robinson, 2011. 

Sebastian & Allensworth, 2012).  Η σταθερή επικοινωνία με μαθητές, δασκάλους, 

γονείς και μέλη της κοινότητας ήταν ένα κρίσιμο συστατικό της επιτυχημένης ηγεσίας 

του σχολείου. Τέτοια επικοινωνία είχε διάφορες μορφές, όπως σχολικά ενημερωτικά 

δελτία, προσωπικές τηλεφωνικές κλήσεις (Barbour, 2014. Bartling, 2013).  

Οι ηγέτες των σχολείων το να γνωρίζουν προσωπικά κάθε μαθητή και γονέα βοηθά 

στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις μοναδικές 

ανάγκες των μαθητών (Morrow, 2012. Renihan & Noonan, 2012. Schuman, 2010). 

Η σχολική βελτίωση δεν είναι δυνατή χωρίς εξειδικευμένη, πεπειραμένη ηγεσία που 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Οι ηγέτες 

του σχολείου πρέπει να πιέζουν και να υποστηρίζουν καθώς και να αναπτύσσουν ένα 

περιβάλλον που να ενθαρρύνει τη μάθηση και τη συνεχή βελτίωση του σχολείου 

(Glover, 2018). Το περιβάλλον σήμερα δίνει βαρύτητα στην βαθμολογία των μαθητών. 

(Council of chief state school officers, 2007). Η σχολική επίδοση δεν σχετίζεται με τα 

στοιχεία της σχολικής κοινότητας και τη γεωγραφική θέση (Clark & Stevens, 2009. 

Starr & White, 2008). 

Μελέτες έδειξαν ότι η αποτελεσματική ηγεσία του αγροτικού σχολείου αφορά την 

υποδοχή, την ακρόαση και την ανταπόκριση σε γονικές ομάδες που σχετίζονται με τις 

προσπάθειες τους στη βελτίωση του σχολείου (Barley & Beesley, 2007. Irvine et al., 

2010). 
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3.5 Οι κύριες ανησυχίες των προϊστάμενων στα μικρά σχολεία 

Ενώ οι ηγετικές πτυχές αλλάζουν και επεκτείνονται συνεχώς, οι ηγέτες έχουν την 

ευθύνη για τη δική τους διδασκαλία, την ευημερία των μαθητών και την εμπλοκή τους 

στην κοινότητα. Φέρνουν τις παρακάτω ανησυχίες: 

α. Περιορισμούς λόγω της πολλαπλής φύσης του ρόλου του. 

β. Δημιουργία χρόνου και υποστήριξης να δημιουργήσουν σημαντικές αλλαγές 

στο σχολείο. 

γ. Ξεπερνώντας τα συναισθήματα απομόνωσης. 

δ. Εξυπηρέτηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. 

ε.Αντιλήψεις ότι περιθωριοποιούνται από τις  μεγάλες εκπαιδευτικές 

αποφάσεις. 

ζ. Τη βιωσιμότητα και επιβίωση των σχολείων αυτών ( Starr & White, 2008). 

3.6 Αποτελεσματική ηγεσία 

Η αποτελεσματική ηγεσία είναι μια έννοια πολυσύνθετη και πολυδιάστατη, διότι τα 

σχολεία λειτουργούν σε ένα σύνθετο περιβάλλον με εσωτερικά και εξωτερικά 

χαρακτηριστικά. Τα οποία παρέχουν γνώσεις, δεξιότητες παιδεία και διαμορφώνει 

αξίες και αντιλήψεις, γενικά είναι ένας θεσμός που προσφέρει κοινωνικούς, 

συναισθηματικούς, ψυχοκινητικούς, ατομικούς στόχους καθώς και στην ικανότητα 

λύσης προβλημάτων κριτικής σκέψης (Ματσαγούρα,1995). 

Ερευνητές που καθιστούν ένα σχολείο αποτελεσματικό διερευνούν τις εξής 

παραμέτρους, α. προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, β. διδακτικές δραστηριότητες, γ. 

διαπροσωπική σχέση – επικοινωνία εκπαιδευτικού- μαθητή, δ. υλικοτεχνική υποδομή 

ε. κοινωνικοψυχολογικό πλαίσιο (Ματσαγγούρα,1995). Όμως οι Purkey και Smith 

(1983) αναφέρουν τους κάτωθι α. Ο τρόπος διοίκησης και το επίπεδο αυτονομίας που 

δίνεται στο διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό, β. Το επίπεδο ελέγχου 

διδασκαλίας από το διευθυντή ή τους προϊσταμένους και τους σχολικούς συμβούλους 

γ. Η σταθερότητα σχέσεων και συνοχής των εκπαιδευτικών, δ. Η σαφήνεια διδακτικών 

στόχων σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ε. Η συσχέτιση των στόχων που θέτει 

ο δάσκαλος και των διδακτικών στόχων του σχολείου, στ. Η συνεργασία και η 

ενημέρωση με τους γονείς, ζ. Η ενθάρρυνση των μαθητών αναγνώρισης και αποδοχής 
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κοινών αξιών, η. Σωστή διαχείριση διδακτικού χρόνου θ. Υποστήριξη σχολείου από 

την τοπική κοινότητα και προώθηση συνεργασία από το ίδιο το σχολείο. 

Ένας αποτελεσματικός διευθυντής: 1. είναι ηγέτης της μάθησης στο σχολείο (όλες οι 

αποφάσεις και οι πόροι ευθυγραμμίζονται με τον στόχο της βελτίωσης των 

αποτελεσμάτων των μαθητών) 2. αναπτύσσει το προσωπικό και καλλιεργεί μια 

κουλτούρα συνεχούς, ανακλαστικής επαγγελματικής μάθησης 3. είναι ένας στοχαστής 

συστημάτων και είναι σε θέση να καλύψει τα προβλήματα και τα πιθανά προβλήματα 

ως ανακλαστικός επαγγελματίας 5. είναι σε θέση να εντοπίσει σημεία μόχλευσης μέσα 

στο σύστημα για να ωθήσει τις προσπάθειες αλλαγής που βελτιώνουν τα σχολικά 

αποτελέσματα 6. κατανοεί, διαβάζει, προβλέπει και βελτιώνει το σχολικό κλίμα και 7. 

χρησιμοποιεί πολλαπλές μορφές δεδομένων για την ενημέρωση όλων των αποφάσεων 

(Fusarelli & Fusarelli, 2018). 

Ο Edmonds (1982), μέσω της ορόσημης έρευνάς του για αποτελεσματικά σχολεία, 

ορίζει ότι ένα καλό σχολείο έχει ισχυρή ηγεσία, κλίμα ασφάλειας και τάξης, δέσμευση 

για παρακολούθηση της προόδου, υψηλές προσδοκίες για κάθε μαθητή και εστίαση 

στη διδασκαλία σημαντικών δεξιοτήτων. 

Οι διευθυντές πρέπει να παρέχουν το όραμα, την ηγεσία και την κατεύθυνση που θα 

διασφαλίσουν ένα εξαιρετικό περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης (Bennis & Nanus, 

1985). 

Η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας θα καθορίσει την επιτυχία του σχολείου στην 

παροχή των καλύτερων υπηρεσιών στους μαθητές, ενώ θα αναπτύξει ισχυρή κοινοτική 

υποστήριξη (Cunningham & Cordeiro, 2000).  

Οι ηγέτες του σχολείου δεν μπορούν να κατηγορήσουν τους άλλους εάν η σχολική 

περιοχή τους αποτύχει. Πρέπει να αποδεχτούν την ευθύνη και να είναι πρόθυμοι να 

θεωρηθούν υπεύθυνοι για το επίπεδο αποτελεσματικότητας του σχολείου τους. Οι 

ηγέτες των σχολείων πρέπει να καλλιεργούν την ανθρώπινη πλευρά του σχολείου, να  

εργάζονται για να εμπλουτίσουν τον πολιτισμό και το κλίμα της περιοχής. Ο 

Sergiovanni (2000) ανέφερε οι εκπαιδευτικοί που είναι μέλη κοινοτήτων μπορούν να 

κάνουν καλύτερη δουλειά όταν η διδασκαλία συνδέεται με άλλα μέλη. Να μοιραστούν 

ιδέες μαζί που να βοηθούν στην ανάπτυξη ενός κοινού οράματος στη διδασκαλία και 

στη μάθηση.  
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Lambert et al. (1995), αναφέρουν ότι οι ηγέτες θα είναι καλό να είναι ενεργοί ώστε να 

υπάρχει εμπιστοσύνη, φροντίδα, ενσυναίσθηση και συμπόνια, να ακούουν με 

κατανόηση τις αντιλήψεις, τις ιδέες των άλλων και να συμμετάσχουν σε διαδικασίες 

δημιουργίας μιας εκπαιδευτικής κοινότητας με την πάροδο του χρόνου, ώστε να 

αναπτυχθούν ικανότητες αμοιβαιότητας.  

Τα επιτυχημένα σχολεία του 21ου αιώνα πρέπει να έχουν αποτελεσματικούς 

διευθυντές για να διατηρούν την επιτυχία των μαθητών. Οι διευθυντές λογοδοτούν για 

να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές επιτυγχάνουν, κάτι που έχει σημαντικές επιπτώσεις 

στη διατήρηση αποτελεσματικών συνθηκών εργασίας στα σχολεία (Glover,2018). 

Η περίπλοκη σχέση μεταξύ μάθησης των μαθητών, ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

με τις συνθήκες στο χώρο εργασίας και ο ρόλος του διευθυντή στην διατήρηση 

αποτελεσματικών σχολικών συνθηκών δεν μπορεί να αγνοηθεί (Glover,2018). 

Οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι ο μοναδικός πιο σημαντικός 

παράγοντας για τον καθορισμό απόδοσης των μαθητών είναι η ποιότητα των 

εκπαιδευτικών στην τάξη (Leithwood, 2012). Ωστόσο,  η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι 

διευθυντές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα των μαθητών σε αυτό η 

επιρροή τους είναι έμμεση επειδή επιτυγχάνεται μέσω άλλων μελών του σχολικού 

προσωπικού και διευκόλυνση των ευνοϊκών συνθηκών εργασίας (Glover,2018). 

Οι ηγέτες των ολιγοθέσιων σχολείων έχουν περισσότερα διοικητικά καθήκοντα όπως 

επίβλεψη των δρομολογίων των λεωφορείων και διασφάλιση της άφιξης των 

εκπαιδευτικών στην ώρα τους, τη διαμόρφωση του σχολικού οράματος, την 

καλλιέργεια της ηγεσίας των εκπαιδευτικών, τη διαχείριση ανθρώπων και διαδικασιών 

και τη διασφάλιση ενός φιλόξενου περιβάλλοντος για μαθητές και προσωπικό 

(Glover,2018). 

Οι ηγέτες πρέπει να κατανοούν τον αντίκτυπο που έχουν οι συνθήκες εργασίας στους 

δασκάλους τους και τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι συνθήκες εργασίας στα 

σχολεία τους. Μια κοινωνική πρακτική που υπερβαίνει τον τομέα της δραστηριότητας 

ενός ατόμου και μπορεί να γίνει κατανοητή, μόνο πλησιάζοντας στην κουλτούρα της 

σχολικής εκπαίδευσης και των κοινωνικών θέση των ηγετών του σχολείου (Eacott, 

2010). Η σχολική διοίκηση μπορεί να έχει κρίσιμη επιρροή στην επιτυχία της 

αυθεντικής ένταξης στο κοινοτικό σχολείο (Lupart & Porath, 2009). 
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Οι διευθυντές του σχολείου, ειδικότερα, πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλαπλές ευθύνες 

μέσα στο σχολείο τους. Ο ρόλος τους πλαισιώνεται σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) 

ηγεσία (Attfield & Williams, 2003. Gameros, 1995. McClean, 2007), β) 

διαμεσολάβηση (Ryan, 2007) και γ) συνεργασία με γονείς και σχολικό προσωπικό 

(Villa, Thousand, Meyers, &Nevin, 1996. Zaretsky, 2004).  

Ως ηγέτες στα σχολεία, οι διευθυντές πρέπει να διασφαλίσουν επαρκή προσωπικό, να 

υπάρχει κατάλληλη τεχνολογία και  ασφάλεια τόσο για το προσωπικό όσο και για τους 

μαθητές  (McClean, 2007).  

Τέλος, ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα σχολεία με ισχυρή διοικητική υποστήριξη και 

δέσμευση ήταν σε θέση να είναι αποτελεσματικά και να εξυπηρετούν περισσότερους 

μαθητές με εξαιρετικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση για μεγαλύτερο ποσοστό 

χρόνου. Στα υπαίθρια σχολεία υπάρχουν λιγότερα άτομα που εκτελούν τα καθήκοντα 

που υπάρχουν στα μεγαλύτερα σχολεία. Η διδασκαλία καταναλώνει μεγάλο ποσοστό 

χρόνου των ηγετών (Karen, 2016). 

Ερευνητικό μέρος 

Κεφάλαιο 4ο. Μεθοδολογικό πλαίσιο 

4.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Η μελέτη αυτή θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Ποια η σχέση του προϊσταμένου με το εκπαιδευτικό προσωπικό; 

2. Ποια η συμπεριφορά του προϊσταμένου ως δάσκαλο μέσα στην τάξη; 

3. Ποια η σχέση του προϊσταμένου με του φορείς που περιβάλλουν ένα σχολείο; 

4. Ύπαρξη ή κατάργηση ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων; 

4.2 Μεθοδολογία έρευνας 

Η παρούσα εργασία είναι μελέτη περίπτωσης. Επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα έναντι 

της ποσοτικής, γιατί η πρόθεση του ερευνητή δεν είναι η γενίκευση των 

αποτελεσμάτων, αλλά η καταγραφή, μέσα από γενικά και ανοικτά ερωτήματα, των 

απόψεων και εμπειριών των συμμετεχόντων. 
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4.3 Δειγματοληψία  

Το δείγμα της μελέτης αποτελούν δεκαπέντε προϊστάμενους εκπαιδευτικούς  

ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων από τους νομούς Ρεθύμνου (5) , Χαλκιδικής (4) , 

Έβρου (1), Τρικάλων (1), Ροδόπης (1), Ηλείας (1), Βοιωτίας (1), Λέσβου (1). Τα 

κριτήρια που επιλέχθηκε το δείγμα της μελέτης ήταν αφενός λόγω της πανδημίας και 

αφετέρου για την ανάπτυξη μιας λεπτομερούς κατανόησης του φαινομένου, αφού οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα (σκόπιμη δειγματοληψία). 

Το δείγμα δεν είναι αρκετά μεγάλο για να είναι εφικτό να εξαχθεί μια ολοκληρωμένη 

εικόνα των εκπαιδευτικών προϊσταμένων των ολιγοθέσιων σχολείων. Παρόλα αυτά 

θεωρείται ικανό να παρουσιαστεί μια τάση αναφορικά με το εξεταζόμενο ζήτημα της 

παρούσας εργασίας. 

4.4 Εργαλεία 

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η προσωπική τηλεφωνική 

συνέντευξη με τη χρήση πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς τις απόψεις τους 

και υπήρξε περισσότερη ευελιξία, αφού εύκολα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι 

ερωτήσεις τροποποιούνταν ανάλογα με την πορεία της συζήτησης (Creswell, 2011). 

Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο συνέντευξης είναι ανοικτού 

τύπου. 

4.5 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Πριν την συνέντευξη οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το θέμα και το σκοπό της 

συγκεκριμένης μελέτης. Τονίστηκε ιδιαίτερα η διαφύλαξη της ανωνυμίας και των 

προσωπικών δεδομένων, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αισθανθούν ασφάλεια και 

να απαντήσουν πρόθυμα και ειλικρινά στις ερωτήσεις. Τέλος, για τη λεπτομερή 

καταγραφή της συζήτησης, συμφωνήθηκε η χρήση μαγνητοφώνησης με κινητό, με τον 

όρο ότι, αν κάποιος επιθυμεί να διαγραφεί μέρος των λεγόμενών του, αυτό να γίνει 

άμεσα . 

Οι δεκαπέντε (15) τηλεφωνικές συνεντεύξεις διήρκησαν περίπου 20-35 λεπτά η 

καθεμία, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού που επικρατεί και στην Ελλάδα. Κατά 

τη διάρκεια της συνομιλίας χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο συνέντευξης και ως 
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δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο το κινητό μου. Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε 

στις κατηγορίες κωδικοποιήσεων που υπάρχουν στις συνεντεύξεις. 

4.6 Αξιοπιστία – Εγκυρότητα 

Για την εγκυρότητα και αξιοπιστία της μελέτης πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος τόσο 

των μεταγραφών των συνεντεύξεων, για να πιστοποιηθεί η διαδικασία μετατροπής της 

μαγνητοφωνημένης εγγραφής σε κείμενο, όσο και της διερευνητικής ανάλυσης. 

Επίσης, έγινε επανέλεγχος της κωδικοποίησης της μεταγραφής με βάση τις λέξεις-

κλειδιά καθώς και της περιγραφής, για να πιστοποιηθεί ότι οι ερμηνείες που δόθηκαν 

είναι αντιπροσωπευτικές των απόψεων του καθενός (Creswell, 2011). 

Ανάλυση δεδομένων 

Τα δεδομένα των συνεντεύξεων κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

Δημογραφικά στοιχεία 

Στη διαδικασία των τηλεφωνικών συνεντεύξεων συμμετείχαν οχτώ (8) άνδρες 

προϊστάμενοι εκπαιδευτικοί και εφτά (7) γυναίκες αντίστοιχα, δέκα από τους οποίους 

έχουν μόνιμη θέση στην εκπαίδευση εφτά (7) άνδρες και τρεις (3) γυναίκες. Πέντε (5) 

εργάζονται ως αναπληρωτές, ένας (1) άνδρας και τέσσερις (4) γυναίκες. Οι 

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τη θέση του προϊστάμενου στο σχολείο που 

εργάζονται για αυτή σχολική χρονιά. Οι  αναπληρωτές εκπαιδευτικοί επίσης αλλάζουν 

συνεχώς μέρος τοποθέτησης, λόγω ότι προσλαμβάνονται κάθε χρόνο με αποτέλεσμα 

να μην έχουν μία μόνιμη θέση ως εκπαιδευτικοί. Σε αντίθεση με τους μόνιμους όπου 

οι περισσότεροι είναι προϊστάμενοι σχολείου από δύο (2)  έως είκοσι έξι (26) χρόνια 

το ανώτερο, με δύο εξαιρέσεις όπου είναι για αυτό το σχολικό έτος. Ο ένας λόγω 

μετάθεσης και ο δεύτερος λόγω αναστολής του πρώην σχολείου που ήταν 

τοποθετημένος. Στη συνέχεια προσπάθησα στο δείγμα μας να έχουμε προϊσταμένους 

εκπαιδευτικούς από όλες τις οργανικότητες σχολείων (μονοθέσιο, διθέσιο , τριθέσιο) 

που μπορεί να υπάρχουν σε ένα ολιγοθέσιο πλαίσιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

προϊστάμενοι είναι ταυτόχρονα και εκπαιδευτικοί τάξεων.  Τα σχολεία που 

συμμετείχαν ήταν τέσσερα (4) μονοθέσια, τέσσερα (4) διθέσια και εφτά (7) τριθέσια. 

Τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί είναι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας γι’ αυτό 

έχουν κάνει εξομοίωση, ενώ μόνο ένας εξ αυτών έχει και δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ. Ένας 

(1) εκπαιδευτικός έχει μόνο το πτυχίο του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής 
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Εκπαίδευσης. Δύο (2) εκπαιδευτικοί κατέχουν δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ως επιπλέον 

προσόν. Οι υπόλοιποι οχτώ (8) έχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, όπου ένας 

εξ αυτών έχει και δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα με εξειδίκευση στην διοίκηση 

σχολικής μονάδας. Μία (1) εκπαιδευτικός έχει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ και τέλος ένας 

δάσκαλος έχει δεύτερο πτυχίο και διδακτορικό δίπλωμα, όπως βλέπουμε στον 

παρακάτω πίνακα.  Τέλος βλέπουμε ότι πέντε (5) από αυτούς έχουν φοιτήσει και αυτοί 

ως μαθητές/τριες σε ολιγοθέσιο σχολείο. 

 

Φύλο Ηλικία 
Χρόνια 

Προϋπηρεσίας 
Σπουδές 

Χρόνος 

προϋπηρεσίας προϊσταμένου σε 

ολιγοθέσιο σχολείο 

Τύπος 

Υπηρεσίας 

 

Οργανικότητα 

Σχολείου 

Φοίτηση ως 

μαθητής/τρια 

σε ολιγοθέσιο 

Άνδρας από 31-40 ετών    15 έτη 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικού 

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης 

-Μεταπτυχιακό με 

εξειδίκευση στην διοίκηση 

σχολική μονάδας    

5 έτη Μόνιμος Τριθέσιο 

 

 

 

ΟΧΙ 

Άνδρας από 31-40 ετών    12 έτη 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικού 

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης 

9 μήνες Αναπληρωτής Διθέσιο 

 

 

ΟΧΙ 

Γυναίκα από 41-50 ετών   1 έτος 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικού 

- Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ 

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης 

9 μήνες Αναπληρώτρια Διθέσιο 

 

 

ΟΧΙ 

Άντρας 
πάνω από 50 

ετών 
17 έτη 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

- Εξομοίωση 

2 έτη Μόνιμος Μονοθέσιο 

 

ΝΑΙ 

Γυναίκα από 31-40 ετών    10 έτη 

Πτυχίο 

Παιδαγωγικού, Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης 

9 μήνες Αναπληρώτρια Διθέσιο 

 

ΟΧΙ 

Άντρας από 41-50 ετών   16 έτη 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικού 

- Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ 

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης 

-Διδακτορικό δίπλωμα 

9 μήνες Μόνιμος Μονοθέσιο 

 

 

 

ΝΑΙ 

Γυναίκα από 41-50 ετών   11 έτη 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικού  

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης 

9 μήνες Αναπληρώτρια Μονοθέσιο 

 

 

ΟΧΙ 

Γυναίκα 
μέχρι και 30 

ετών 
5 έτη 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικού 

- Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ 

9 μήνες Αναπληρώτρια Μονοθέσιο 

 

          ΝΑΙ 
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-Μεταπτυχιακό με 

εξειδίκευση στην διοίκηση 

σχολική μονάδας 

Άντρας 
πάνω από 50 

ετών 
28 έτη 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

- Εξομοίωση 

- Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ 

6 έτη Μόνιμος Τριθέσιο 

 

 

ΟΧΙ 

Άντρας 
πάνω από 50 

ετών 
36 έτη 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

- Εξομοίωση 

25 έτη Μόνιμος Τριθέσιο 

 

 

ΝΑΙ 

Άντρας 
πάνω από 50 

ετών 
38 έτη 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

- Εξομοίωση 

26 έτη Μόνιμος Τριθέσιο 

 

ΟΧΙ 

Άντρας από 31-40 ετών    15 έτη 
Πτυχίο 

Παιδαγωγικού 
9 μήνες Μόνιμος Διθέσιο 

 

ΟΧΙ 

Γυναίκα από 31-40 ετών    13 έτη 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικού  

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης 

2 έτη Μόνιμη Τριθέσιο 

 

 

ΟΧΙ 

Γυναίκα 
πάνω από 50 

ετών 
17 έτη 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικού 

- Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ  

9 μήνες Μόνιμη Τριθέσιο 

 

 

ΝΑΙ 

Γυναίκα από 41-50 ετών   20 έτη 

-Πτυχίο 

Παιδαγωγικού  

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης 

20 έτη Μόνιμη Τριθέσιο 

 

 

ΟΧΙ 

 

 

4.7 Ανάλυση συνεντεύξεων μέσα από τα ερευνητικά ερωτήματα και την κωδικοποίησή 

τους : 

 Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, εντάσσονται στην πρώτη ενότητα 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, οι οποίες αναφέρονται στη σχέση του προϊσταμένου 

με το εκπαιδευτικό προσωπικό σε ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία. 

 

Μέσα από τις απαντήσεις προέκυψε ότι σύμφωνα με την εμπειρία τους: 

 

 

 

 



 

45 
 

 

 

 

 

 

Οι περισσότεροι προϊστάμενοι αναφέρουν ότι κατά την διάρκεια της χρονιάς και 

καθημερινά, χτίζεις σχέσεις με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστικά 

λόγια από κάποιους είναι: «είναι το ανθρώπινο κομμάτι, το ανθρώπινο, το 

συναδελφικό», «λόγω της καθημερινής επαφής υπάρχει και καταμερισμός εργασιών, 

οπότε κάτι το συζητάς και το ξανασυζητάς ακούς τον άλλο συνάδελφο σε ακούει κι 

αυτός», «μέσα από ένα πλήθος διαφωνιών ή συμφωνιών κάτι βγαίνει στο τέλος», « 

ασκώντας  εποικοδομητική  κριτική στο έργο τους και επιτιμώντας τους όταν πρέπει», 

«τους εμπιστεύομαι και τους το δείχνω ακούγοντάς τους πάντα με γνώμονα τη λογική 

αλλά και τη τήρηση του νομικού πλαισίου». 

Δύο προϊστάμενοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι σχέσεις τους είναι καλές μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, κι αυτό ίσως γίνεται γιατί είναι όλοι αναπληρωτές στην σχολική 

μονάδα «είμαστε αναπληρωτές, οπότε οι σχέσεις μας είναι ισότιμες στην ουσία, 

διοικητικά είμαι ανώτερος, αλλά είμαστε φίλοι πάνω από όλα», ενώ άλλος 

εκπαιδευτικός τονίζει ότι όλοι είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα, «είμαστε όλοι στην ίδια 

ηλικία και βοηθάει αυτό υπάρχει καταμερισμός εργασιών. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ 

Καθημερινότητα

Αναπληρωτές

Ομαλά στην αρχή

Γνωριμία πριν

Μη συνεργασία

Καλές συμφωνίες

Θέτοντας από την αρχή

Ενδιαφέρον από τους 
εκπαιδευτικούς

Σχέση Προϊστάμενου – Εκπαιδευτικό προσωπικό 
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μας. Το μόνο που κάνω εγώ διαφορετικό είναι η διοικητική δουλειά. Κι εγώ 25 ώρες 

δουλεύω». Βλέπουμε ότι και οι δύο βρίσκουν ένα λόγω για καλή συνεργασία μεταξύ 

τους. 

Οι επόμενοι δύο προϊστάμενοι μας εξηγούν ότι όλα ξεκίνησαν ομαλά από την αρχή. 

Χαρακτηριστικά ο ένας μας λέει, «από την αρχή δέσαμε χωρίς να προσπαθήσουμε σε 

κάτι. Είμαστε ειλικρινείς και αληθινές , δεν πίεσε κανέναν και έτσι κύλησαν όλα 

ομαλά», ενώ αντίστοιχα ήταν και τα λόγια άλλου δασκάλου, «δεν έχω να πω για τις 

συναδέλφους …τίποτα κακό, είμαι υπερευχαριστημένη, μακάρι κάθε χρόνο να μου 

τυχαίνουν τέτοιοι άνθρωποι.» 

Υπήρξαν όμως και δύο περιπτώσεις όπου οι συνάδελφοι γνωρίζονταν πριν 

συνεργαστούν, η μία σημειώνει «γνωριζόμαστε από το λύκειο. Υπήρχε μια φιλική 

βάση όπου αυτή η σχέση μεταφέρθηκε και στο εργασιακό χώρο. Υπάρχει εμπιστοσύνη 

μεταξύ μας, ακούγονται όλες οι γνώμες και προτάσεις και στόχοι όπου τους 

υλοποιούμε μαζί. Και συμβουλευόμασταν η μία την άλλη σε διάφορα θέματα». Στο 

ίδιο μήκος κύματος είναι κι η άλλη εκπαιδευτικός όπως χαρακτηριστικά μας λέει 

«τύχαινε να είναι γνωστές από το  σχολείο». 

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι σε μία περίπτωση οι εκπαιδευτικοί δεν συνεργάστηκαν. 

Όπως μας λέει και η προϊσταμένη «φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που δεν υπήρξε δέσιμο 

με τη συνάδελφο, δεν δόθηκε η ευκαιρία, ερχόταν λίγες μέρες και στην ουσία 

ξεκουραζόταν». 

Ένας προϊστάμενος τους έθεσε κάποια πράγματα από την αρχή και ζητώντας από τους 

εκπαιδευτικούς να του πουν οτιδήποτε τους απασχολεί. Βλέπουμε εδώ μία δημοκρατία 

αλλά ίσως στα μέτρα του προϊσταμένου. 

Μια διαφορετική σκέψη μας αναφέρει ένας εκπαιδευτικός, πιστεύοντας ότι οι καλές 

συμφωνίες που γίνονται από την αρχή του σχολικού έτους βοηθούν στην καλή 

συνεργασία. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην καλή ενημέρωση όχι μόνο στο σχολικό 

ωράριο αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας,  «όλα έχουν να κάνουν με τις συμφωνίες  

με τις καλές συμφωνίες», όπως αναφέρει. 

Τέλος, μία εκπαιδευτικός θεωρεί ότι πρέπει να περιμένει από τους συναδέλφους να 

δείξουν ενδιαφέρον και να γνωριστούν καλύτερα, «είμαι τυπική και αυστηρή στην 

αρχή. Είναι λίγο η άμυνά μου» και στη συνέχεια αναφέρει ότι η συνεργασία έχει να 
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κάνει με το άτομο και τη διάθεση του, και προσπαθεί μέσω της θέσης της να γίνει 

παράδειγμα για τους υπολοίπους συναδέλφους. 

Ενθάρρυνση προϊστάμενου – εκπαιδευτικών 

 

Πέντε εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η ενθάρρυνση γίνεται με το να αφουγκράζεσαι 

τους προβληματισμούς των συναδέλφων σου καθώς και με τη συνεργασία τους. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν με τη σειρά, α. « η ενθάρρυνση γίνεται μέσω της καλή 

συνεργασίας και μέσω της ενημέρωσης για το τι γίνεται και μέσα και έξω από το 

περιβάλλον του σχολείου», β. «τους ενθαρρύνω κάνοντας σύλλογο και θέτοντας τους 

τους άξονες της συνεργασίας μας», γ. «προσωπικά δίνω βοήθεια στον καθένα όπου 

δυσκολεύεται και δίνοντας τους περισσότερο χρόνο να δουλέψουν είτε στο σπίτι είτε 

στο σχολείο κρατώντας τα παιδιά», δ. «πάντα με συνεννόηση και συνεργασία μέσα από 

ένα ελεύθερο και δημοκρατικό σχολείο και αναφέρω πιθανές κουβέντες που έχω 

ακούσει για την δουλεία του», ε. «όταν βλέπει ό άλλος ότι κάνεις τα ίδια πράγματα 

καθημερινά ότι εσύ δεν είσαι σε ένα γραφείο και δίνεις διαταγές, κάνεις ακριβώς τα 

ίδια πράγματα με εκείνον κι η σχέση γίνεται ποιο στενή». 

Στην συνέχεια τέσσερις εκπαιδευτικοί προϊστάμενοι μας αναφέρουν ότι η ενθάρρυνση 

γίνεται μέσω συζήτησης με τους συναδέλφους. Όπως αναφέρουν παρακάτω με τη 

σειρά : «συζητούσαμε μαζί για το τι θα κάνουμε και μετά συναποφασίζαμε σαν ομάδα 

ή η καθεμία ξεχωριστά ή ακόμη η μία θα παρουσιάσει σαν ομάδα στην άλλη τι 

Ενθάρρυνση 
Προϊστάμενου -
Εκπαιδευτικών 

Συνεργασία

Συζήτηση

Ειδικότητες

Δεν απάντησαν
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υλοποίησε», «συζητώντας μαζί τους για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και τους 

παρέχω τη βοήθεια μου και σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

Παροτρύνοντας τους για συνεργασία και προσφέροντας ότι χρειάζονται για την 

επίτευξη του έργου τους», «συζητώντας  τα  τυχόν  προβλήματα  που  δημιουργούνται  

και  προσπαθώντας  να  τους παρέχω όλα τα εφόδια που χρειάζονται ή και την 

προσωπική μου βοήθεια». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο μία προϊσταμένη αναφέρει για την ενθάρρυνση των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά τις ειδικότητες. Βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι δεν έχουν 

όλα τα ολιγοθέσια ειδικότητες αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει κι η έγνοια προς αυτούς 

έστω και για τις πολύ λίγες ώρες που μπορεί να επισκέπτονται ένα σχολείο. Όπως μας 

λέει: «για συνάδελφους που ερχόταν για λίγες ώρες στο σχολείο – ειδικότητες δείχναμε 

μαζί με τη συνάδελφο ότι θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους και ότι είμαστε κοντά 

τους για το οτιδήποτε χρειαστούν. Την ειδικότητα προσπαθήσαμε να την εντάξουμε 

στην ομάδα και να ακούσουμε τις ανάγκες της και πάντα είχε θετική απόκριση και 

βοήθεια από μεριά μας». 

 Γνώση προβλημάτων και υποστήριξη από τον προϊστάμενο 

 

 

 

Σύλλογος 
Διδασκόντων

Τίποτα κρυφό

Καλή γνωριμία

Ίδιο σχολείο

Όχι παρασκηνιακά

Αντίληψη

Επικοινωνία

Καθημερινότητα
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Τέσσερις προϊστάμενοι αναφέρουν ότι πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλο και μέσα 

από ένα σύλλογο διδασκόντων στήνονται οι βάσεις για την επίλυση των προβλημάτων 

που θα προκύψουν. Είναι καλό να μοιράζεσαι τους προβληματισμούς σου και τις 

σκέψεις με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για να λαμβάνεις και ανατροφοδότηση. 

Και οι τέσσερις τονίζουν παρακάτω με τη σειρά «δεν αφήνεις κανένα εκπαιδευτικό 

μόνο του, είσαι συνεχώς δίπλα του, αλληλοκαλύπτει ο ένας τον άλλο. Σε σύλλογο όσο 

χρόνο χρειαστεί και μετά τα προβλήματα λύνονται γρήγορα», « είχα ανάγκη να το 

μοιραστώ , για να πάρω και την κατάλληλη ανατροφοδότηση ε … και … βοήθησε και 

στο ότι δεν υπήρχε κάτι κρυμμένο που να απασχολεί  κάποιον και να τον βασανίζει, 

αμέσως ήταν … ε … από όλους έτσι ο ένας βοηθούσε τον άλλο», «με την άλλη 

συνάδελφο συζητούσαμε πολύ για τα θέματα του σχολείου είτε αυτό είχε να κάνει με 

τα μαθήματα με την ύλη  με τον τρόπο διδασκαλίας είτε αυτό είχε να κάνει με την 

διαχείρισης συμπεριφοράς των μαθητών, γνώριζα οτιδήποτε αντιμετώπιζε». Ένας από 

τους προϊσταμένους επίσης δίνει βάση και στο ότι είναι καλό να υπάρχει σταθερότητα 

στο προσωπικό. «Η σταθερότητα του προσωπικού βοηθάει πολύ γιατί οι αλλαγές τον 

επηρεάζουν. Δεν γίνεται να μη δε μοιραστείς, πάντα υπάρχει κέρδος». Χαρακτηριστικά 

η βιβλιογραφία μας λέει  ότι οι μακροχρόνιες στενές σχέσεις μεταξύ των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών επιτρέπουν τον πληρέστερο συνδυασμό της μάθησης με το παιδί. 

Στη συνέχεια τρεις συνάδελφοι μας λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα κρυφό 

ανάμεσά τους και ότι  απασχολεί να το μοιράζονται. Αναφέρουν χαρακτηριστικά «δεν 

υπάρχει τίποτα κρυφό μεταξύ μας , το γραφείο είναι ένας χώρος που συζητιούνται τα 

πάντα», «λοιπόν υπήρχε μεγάλη άνεση μεταξύ μας οπότε προφανώς, ναι μου 

εκδήλωναν οτιδήποτε τους απασχολούσε».  

Ένας προϊστάμενος αναφέρει ότι δίνει βαρύτητα στην αρχή της σχολική χρονιάς όπου 

γίνεται μία κουβέντα ώστε να γνωριστούν όλοι καλά, λέγοντας «θα δω δηλαδή πόσα 

χρόνια εργάζεται, σε τι σχολεία έχει εργαστεί θα του εξηγήσω τι δυσκολίες του 

μονοθέσιου, λοιπόν , το τι έχει να αντιμετωπίσει σε ένα μονοθέσιο» . 

Ο κάποιος άλλος προϊστάμενος μας αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ότι ο προϊστάμενος 

όταν είναι χρόνια σε ολιγοθέσιο σχολείο γνωρίζει καλύτερα την τοπική κοινωνία, 

οπότε όταν ένας εκπαιδευτικός αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα καλό θα είναι να το 

μεταβιβάσει στον ίδιο και λόγω εμπειρίας θα το επιλύσει, «αν θέλει να λύσουμε το 

πρόβλημα θα έρθει να το πει σε μένα που είμαι της γνώστης, κοινωνίας έτσι με 
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διαφορετικό θάρρος θα βρω εγώ ένα γονέα και θα έχω δηλαδή το σθένος να του  πω 

και κάποια πράγματα ενώ ένας συνάδελφος ο οποίος κι αν δεν έχει χρόνια υπηρεσίας 

δεν έχει και την εμπειρία δηλαδή θα πελαγώσει, δηλαδή τι να λύσει μόνος του,  άμα θα 

πάει να λύσει μόνος του κακό του κεφαλιού του θα κάνει». 

Ακόμη ένας προϊστάμενος επισημαίνει ότι όλα λύνονται κατά πρόσωπο ακόμη και οι 

διαφωνίες όχι παρασκηνιακά διότι αργότερα ο εκάστοτε εκπαιδευτικός θα το βγάλει σε 

αντίδραση ή σε κάτι άλλο. 

Προϊστάμενη μας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έπρεπε από την αρχή να βοηθήσει τη 

συνάδελφο, γιατί είχε πρόβλημα διαχείριση της τάξης. 

Λόγω της μικρής δυναμικότητας του συλλόγου και της καθημερινής επαφής «κάθε 

διάλειμμα είναι κι ένας σύλλογος ή ακόμη και η καθημερινή μετακίνηση με το 

αυτοκίνητο είναι κι αυτό», λέει χαρακτηριστικά ένας εκπαιδευτικός. Μέσα από την 

καθημερινότητα αυτή δημιουργείται αμοιβαία εμπιστοσύνη και ξεχνιέται έτσι η σχέση 

προϊσταμένου- υφισταμένου και όλα τα προβλήματα λύνονται από κοινού. 

Με ενθάρρυνση και επικοινωνία, αναφέρουν δύο εκπαιδευτικοί. 

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων και τήρηση νόμων 
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Τέσσερις εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι από την αρχή πρέπει να είναι όλα 

προγραμματισμένα, να ξέρει τι θα κάνει ο καθένας αν προκύψει κάτι. Τηρούν τους 

νόμους αλλά όλα γίνονται με γνώμονα τα παιδιά, αν χρειαστεί να γίνουν ευέλικτοι. 

Χαρακτηριστικά μας λένε, «αν χρειαστεί θα παρεκκλίνουμε , για να  στο πω ξεκάθαρα 

ως απάντηση αλλά πάντα όμως αν χρειαστεί να παρεκκλίνουμε σε κάτι , θα 

παρεκκλίνουμε». Συνεχίζει ο άλλος εκπαιδευτικός «θεωρώ ότι όλοι έχουμε μάθει να 

είμαστε και ευέλικτοι», «συζητήσαμε και είπαμε από κοινού ότι το νόμιμο είναι αυτό, 

το ακολουθούμε ή όχι, οπότε αν κάνανε κάτι μη νόμιμο ήταν από κοινού». Ενώ άλλες 

δύο προϊστάμενοι αναφέρουν ότι πρέπει να είναι ελαστικοί, σε αντίθεση μία όπου 

τονίζει ότι είναι τυπική γιατί καμία φορά η ελαστικότητα της γυρίζει ως μπούμερανγκ.  

Είναι καλό να υπάρχει ο καθημερινός προγραμματισμός να τηρείται το ωράριο και τα 

διαλλείματα, η ώρα έναρξης και λήξης, όπως μας επισημαίνει κάποιος προϊστάμενος, 

«το βασικό είναι να τηρείς το ωράριο, τα διαλείμματα την ώρα το πρωί ώρα έναρξης τι 

ώρα σχολάς». 

Ο προϊστάμενος εδώ μας αναφέρει ότι γίνεται ενημέρωση των νόμων από την πλευρά 

του, συζητάει με το συνάδελφο ως απλά μία τυπική διαδικασία μιας και δεν υπάρχει 

επαφή μεταξύ τους. 

Στη συνέχεια χαρακτηριστικά μας αναφέρει ο άλλος εκπαιδευτικός ότι ο 

προγραμματισμός του σχολείου γίνεται στο τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους 

και όταν προκύψει κάτι καλεί σε σύλλογο του ς διδάσκοντες, δείχνοντας έτσι με την 

απάντησή του του τις τυπικές σχέσεις που υπάρχουν μέσα στο σχολείο τους. 

Αντίθετα με τους προηγούμενους εκπαιδευτικούς μία προϊσταμένη αναφέρει ότι  δεν 

κάνει προγραμματισμό, «όχι δεν έκανα προγραμματισμό, και γενικά δεν είμαι του 

προγραμματισμού, έτσι λειτουργώ. Ήμασταν ευέλικτες στους τυπικούς κανόνες γιατί 

αν δεν ήμουν δεν θα τα κατάφερνα με όλα αυτά που μου ζητούσαν». 

Μία προϊσταμένη λέει ότι ο  προγραμματισμός έγινε  στην αρχή αλλά έμεινε σε 

θεωρητικό επίπεδο λόγω της πανδημίας. Ενώ είναι νομότυπη σύμφωνα με το γράμμα 

του νόμου αλλά όταν είσαι σε μονοθέσιο σχολείο που έχει πολλές διαιρετότητες δεν 

γίνεται να μην υπάρξουν κάποιες αναπροσαρμογές . 

Στη συνέχεια βλέπουμε δύο προϊστάμενους να είναι τυπικοί στη ενημέρωση αλλά και 

στον προγραμματισμό, τηρώντας κατά γράμμα τον νόμο όπως αναφέρουν, «δεν 
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μπορείς, όταν είναι νόμος πρέπει να τον εφαρμόσεις», «δεν μπορείς να μην εφαρμόσεις 

ένα νόμο πρέπει να εφαρμοστεί είτε κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί». 

Τέλος, ένας προϊστάμενος κάνει προγραμματισμό από την αρχή αλλά και  κατά τη 

διάρκεια του έτους τον αναπροσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών. 

 Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα εντάσσεται η δεύτερη θεματική ενότητα  

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, οι οποίες ερωτήσεις αναφέρονται στη συμπεριφορά 

του προϊσταμένου ως δάσκαλο μέσα στην τάξη σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. 

Παρακίνηση ως δάσκαλος σε μαθητές 

 

 

Ένας προϊστάμενος εκπαιδευτικός αναφέρει ότι η παρακίνηση γίνεται μέσω τη χρήση 

της τεχνολογίας. Δηλαδή να παρακολουθήσουν κάτι οι μαθητές/τριες στο σπίτι τους 

βέβαια πάντα με τη δική του παρότρυνση και την επομένη να συζητηθεί μέσα στην 

τάξη. Επίσης η ενασχόληση των παιδιών με διάφορα παιδαγωγικά λογισμικά.   

Ένας εκπαιδευτικός μας τονίζει ότι η παρουσία του δασκάλου στο χωριό πιστεύει ότι 

λειτουργεί ως κίνητρο, «υπήρξε αυτό το κίνητρο για αυτούς .» 

Στη συνέχεια μας αναφέρει μία προϊσταμένη ότι όταν τα υπόλοιπα παιδιά είχαν κάποια 

ειδικότητα, τους έπαιρνε στο γραφείο και κάνανε ασκήσεις ανάλογα με τις δυνατότητες 

του/της μαθητή/τριας. 

Τεχνολογία

Τόπος κατοικίας

Θετική ενίσχυση

Προσαρμογή ασκήσεων

Αφιερώνοντας χρόνο

Δράσεις

Διαφοροποιημένη

Εξατομικευμένη
Τεχνολογία

Γιορτές
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Ένας εκπαιδευτικός μας λέει ότι κάνοντας εξατομικευμένη διδασκαλία σε κάποιους 

μαθητές όπου χρειάζεται, χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τους άλλους μαθητές ή  

ακόμη φέρνοντας κάποιον επισκέπτη στο σχολείο, παραδείγματος χάρη  κάποιον 

καλλιτέχνη που μπορεί να γίνει ένα ερέθισμα για κάποιον μαθητή και να ασχοληθεί με 

το αντικείμενο αυτό. 

Εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα τεχνολογικό σύστημα  θετικής ενίσχυσης μέσα στην 

τάξη (class dojo), όπου κάθε μαθητής παίρνει πόντους ανάλογα τη συμπεριφορά του. 

Σε κάποιους είχε αντίκτυπο, αυτός που μάζεψε τους περισσότερους κέρδιζε κάτι, όπως 

να ακούσει το αγαπημένο του τραγούδι.  

Τρεις εκπαιδευτικοί μας λένε ότι χρησιμοποιούν για παρακίνηση το  συνδυασμό 

εξατομικευμένης διδασκαλίας και τεχνολογία σε παιγνιώδη μορφή. 

Ένας προϊστάμενος μας αναφέρει ότι παρακινεί τα παιδιά του με το να ασχοληθεί με 

τον καθένα μαθητή του ξεχωριστά αφιερώνοντας χρόνο. 

Από την άλλη μεριά ένας εκπαιδευτικός προσαρμόζει τις ασκήσεις και τις γνωστικές 

απαιτήσεις σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών. 

Στη συνέχεια δύο εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η παρακίνηση των παιδιών γίνεται μέσα 

από εξατομικευμένη διδασκαλία αλλά και μέσα από την συμμετοχή των μαθητών στις 

μαθητικές γιορτές. Δίνοντας ρόλους σε κάποια παιδιά τα βοηθούν να αποκτήσουν 

αυτοεκτίμηση. Ό ένας από αυτούς  πάλι  αναφέρει, «δεν θα έχεις και τις ίδιες 

απαιτήσεις έτσι, δεν θα γίνουν κι όλοι επιστήμονες. Πρώτον εμένα με ενδιαφέρει να 

γίνουν άνθρωποι σωστοί χαρακτήρες δυνατοί, να αντιμετωπίζουν πράγματα και πολλές 

φορές βλέπεις τέτοια παιδιά τα πηγαίνουν στη ζωή μια χαρά. Να μην αισθάνεται μέσα 

του το παιδί μειονεκτικά και να έχει αυτοεκτίμηση, όλα αυτά. Κάθε παιδί έχει το 

χάρισμά του πρέπει να ζήσει με αυτό και να το κάνεις να το χαίρεται αυτό και να αγαπά 

τον εαυτό του». 

Ένας προϊστάμενος αναφέρει ότι παρακινεί τους μαθητές/τριες μέσα από διάφορες 

δράσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς λέγοντας ότι «η ηρεμία 

του χαρακτήρα ενός ανθρώπου μπορεί εύκολα να επιτευχθεί μέσα από δραστηριότητες 

διαφόρων ειδών». Η φράση ηρεμία ενός ανθρώπου ίσως δείχνει ότι κατά τη σχολική 

χρονιά ο εκπαιδευτικός αντιμετώπιζε κάποια δύσκολη συμπεριφορά. 
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Τέλος, δύο εκπαιδευτικοί μας τονίζουν ότι παρακινούν τους μαθητές/τριες τους μέσα 

από διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και με 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

Συνδιδασκαλία – συνεχές ωράριο 

 

 

Δύο εκπαιδευτικοί μας επισημαίνουν ότι η συνδιδασκαλία είναι το ωφέλιμο κομμάτι 

αυτών των σχολείων, το μόνο δύσκολο είναι οι ανάποδοι κύκλοι μαθημάτων για 

ορισμένα παιδιά. 

Σε αντίθεση με πριν, εκπαιδευτικός αναφέρει ότι η συνδιδασκαλία είναι δύσκολο 

κομμάτι, γιατί μέσα στην τάξη οι μαθητές δεν είναι όλοι στην ίδια ηλικία. Όμως 

χρησιμοποιεί εξατομικευμένη διδασκαλία η οποία τον βοηθάει, «τους έχω φέρει λίγο 

πιο κοντά και κάνουνε κοινή γλώσσα όσο μπορώ έτσι, εκτός από τα κείμενα 

προφανώς». 

Στη συνέχεια βλέπουμε ότι μία προϊστάμενη στην αρχή την δυσκόλεψε αλλά στην 

πορεία τα κατάφερε, « Το βρήκαμε όμως στην πορεία». 
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Σιωπηρές εργασίες
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Υπεύθυνος 
ολοημέρου

Μοντέλο

Μονοθέσιο

Βοηθάει

Κουραστικό στην 
αρχή



 

55 
 

 

Μία άλλη εκπαιδευτικός μας λέει ότι κάνει μάθημα για ένα εικοσάλεπτο τη μία τάξη 

και οι υπόλοιπες δουλεύουν σιωπηρές εργασίες. Συμπληρώνοντας , ότι το συνεχές 

ωράριο κουράζει πιο πολύ τα παιδιά παρά τους εκπαιδευτικούς. 

Τρεις εκπαιδευτικοί μας τονίζουν ότι γίνεται πολύ καλή  προετοιμασία από το σπίτι  

για τη συνδιδασκαλία. Και συνεχίζουν λέγοντας ότι το συνεχές ωράριο το 

διαχειρίζονται καλύτερα όταν υπάρχουν και ειδικότητες. 

Έχουμε και μία περίπτωση όπου ο προϊστάμενος είναι υπεύθυνος του ολοήμερου. 

Μία εκπαιδευτικός μας αναφέρει ότι από την αρχή δεν ήξερε και τηλεφώνησε να 

συμβουλευτεί κάποιον αλλά το μοντέλο που της πρότεινε δεν της ταίριαζε όπως 

χαρακτηριστικά μας λέει, «μου πρότεινε ένα μοντέλο το οποίο προσπάθησα να το 

ακολουθήσω, όμως δεν μου κούμπωνε και τελικά έκανα το δικό μου». Τέλος μας 

επισημαίνει ότι  το συνεχές ωράριο βοηθάει, γιατί υπάρχει συνεχή ροή στο μάθημα. 

Η επόμενη εκπαιδευτικός είναι σε μονοθέσιο και τονίζει ότι είναι δύσκολη η 

συνδιδασκαλία μιας κι έχει να προετοιμαστεί για όλες τις τάξεις,  «ήτανε ο πιο μεγάλος 

σκόπελος για μένα η συνδιδασκαλία και ειδικά το πρώτο διάστημα που ήμουν μόνη 

και είχα και το εξάωρο σε καθημερινή βάση και τη προετοιμασία για πέντε 

διαφορετικές τάξεις». Επίσης μας αναφέρει ότι το συνεχές ωράριο δεν είναι πρόβλημα 

απλά ο μόνος της καημός ήταν ότι δεν μπορούσε να πάει έστω και στην τουαλέτα. 

Κουράζει

Καλή διαχείριση με ειδικότητες

Ροή

Μονοθέσιο δεν έχει πρόβλημα

Στην αρχή , μετά δεν αρκεί
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Δύο εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η συνδιδασκαλία βοηθάει, γιατί οι μαθητές που 

έχουν τελειώσει τις ασκήσεις τους και ακούν πάλι τα ίδια πράγματα τους βοηθάει η 

διαδικασία αυτή να κάνουν μία γρήγορη επανάληψη. Αναφέρονται επίσης ότι οι 25 

ώρες είναι δύσκολες θα ήταν καλό να κάνουν λιγότερες όταν έχει εκπαιδευτικούς το 

σχολείο, χαρακτηριστικά αναφέρει ο ένας  «αλλά τη στιγμή που έρχονται άτομα και 

μπορείς να κάνεις 21 γιατί να μη κάνεις 21 γιατί να μην ωριμάσεις εσύ;». Βλέπουμε 

ότι και στη βιβλιογραφία μας αναφέρει ο Karen (2016) ότι η διδασκαλία καταναλώνει 

μεγάλο ποσοστό χρόνου των ηγετών.  

Χαρακτηριστικά μία προϊσταμένη μας λέει ότι στην αρχή το συνεχές ωράριο σου 

φαίνεται κουραστικό, αλλά μετά διαπιστώνει ότι κι ο χρόνος αυτός δεν της αρκεί. 

Τέλος προϊσταμένη σε τριθέσιο μας αναφέρει ότι έχει δικό της υλικό, ασχολείται ένα 

μήνα με την μία τάξη και μόλις αυτονομηθούν τα παιδιά της μίας τάξης ασχολείται 

μετά με την άλλη. Δηλαδή μιας κι έχει Α΄ και Β΄ τάξη , η Δευτέρα τάξη λύνει ασκήσεις 

και ασχολείται με την πρώτη τάξη μέχρι να μάθουν τα παιδάκια να λειτουργούν μόνα 

τους, στη συνέχεια ασχολείται και με την άλλη τάξη. 

Διακοπή μαθήματος 
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Τρεις εκπαιδευτικοί μας λένε ότι έχουν ασύρματο τηλέφωνο και ο καθένας το 

διαχειρίζεται διαφορετικά όπως βλέπουμε να μας λένε:  «έχεις μαζί σου το τηλέφωνο 

ώστε να μη χρειάζεται να τρέχεις στο γραφείο αλλά επίσης βάζεις ώρες επικοινωνίας. 

Κι έχεις ασύρματο για την εφημερία»,  «πρώτα από όλα παίρνεις ασύρματο (γέλιο)» 

αναφέρει ένας άλλος εκπαιδευτικός κι ο ίδιος συνεχίζει «έχω ασύρματο αλλά θα 

σηκώσω μόνο τηλέφωνα από τη διεύθυνση». Ενώ ο άλλος εκπαιδευτικός μας λέει ότι 

έχει ασύρματο και το σηκώνει κι αν χρειαστεί πηγαίνει και στο γραφείο που έχει 

ησυχία. 

Στη συνέχεια τρεις προϊστάμενοι μας αναφέρουν «δεν σηκώνω το τηλέφωνο ποτέ όταν 

έχω μάθημα αλλά κι όταν κάποιος σε διέκοπτε εν ώρα μαθήματος δεν έδινα πολλά 

λεπτά μόνο τις απαραίτητες οδηγίες», συνεχίζοντας ο άλλος εκπαιδευτικός, «εγώ 

προσωπικά δεν διέκοψα το μάθημά για το τηλέφωνο». Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και 

ο επόμενος όπου δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. 

Τρεις προϊστάμενοι σε αντίθεση περίπτωση, όταν χτυπούσε τηλέφωνο στην μία  

υπήρχε μία ησυχία μέσα στην τάξη όπως μας λέει «μέσα στην τάξη υπήρχε ησυχία 

μόλις έφευγα», ενώ η άλλη συνάδελφος έβαζε στα παιδιά να εκτελέσουν μία άσκηση 

ή ανάγνωση μέχρι να επιστρέψει. Επίσης η άλλη εκπαιδευτικός σταματούσε το μάθημα 

για να προλάβει και να σηκώσει το τηλέφωνο, αλλά όταν επέστρεφε τα παιδιά ήταν 

πολύ βοηθητικά για την συνέχεια του μαθήματος, όπως μας αναφέρει «να 

σταματήσουμε και ξαναπιάσε το νήμα από την αρχή, γιατί μετά το να επαναφέρεις τα 

παιδιά στο σημείο το οποίο είχε σταματήσει η διδασκαλία είναι ένα θέμα, σε αυτό το 

κομμάτι με βοήθησε το γεγονός ότι τα παιδία ήταν πάρα πολύ βοηθητικά , είχανε μάθει 

μάλλον σε αυτό το τρόπο λειτουργίας οπότε δεν τα έχανα», και συνεχίζει ότι όταν είχαν 

επισκέψεις από εργάτες του δήμο, ερχόταν άνοιγαν την πόρτα και έμπαιναν,  «είχαν 

τους μηχανισμούς τους, ήταν τα ευχάριστα διαλλείματα». 

Από την άλλη βλέπουμε σε ένα σχολείο ότι υπήρχε μόνο σταθερό τηλέφωνο κι έτρεχε 

ένας μαθητής για να το προλάβει και ανάλογα ποιος ήταν με την προτροπή της 

εκπαιδευτικού τους έλεγε τι ώρα να καλέσει. 

Στην συνέχεια τρεις εκπαιδευτικοί , ό ένας δεν σηκώνει τηλέφωνο ποτέ την  ώρα του  

μαθήματος ενώ πάλι ένας άλλος στο ίδιο μήκος κύματος αναφέρει ότι θα έπρεπε τον 

προϊστάμενο να τον έχουν 4-5 ώρες  λιγότερες για να ασχολείται με εξωδιδακτικές 

εργασίες. Ενώ, ο τελευταίος πιο αυστηρός επισημαίνει, «η ώρα του μαθήματος είναι 
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αφιερωμένη αποκλειστικά στους μαθητές μας. Κάθε άλλη δραστηριοποίηση πέρα των 

μαθημάτων ολοκληρώνεται πέρα του ωρολογίου προγράμματος».   

Δύο εκπαιδευτικοί  απαντούν στο τηλέφωνο κι ανάλογα ποιος είναι στην άλλη γραμμή, 

ο προϊστάμενος  παίρνει και την ανάλογη απόφαση ή συνεχίζει τη συζήτηση ή τους 

προτρέπει να πάρουν στο διάλειμμα. 

Τέλος, η συνάδελφος αναφέρει «αν είμαι στο γραφείο θα το σηκώσω διαφορετικά όχι». 

 Όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα εντάσσεται η τρίτη θεματική ενότητα  

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, οι οποίες αναφέρονται στη σχέση του προϊσταμένου 

με τους φορείς που περιβάλλουν ένα σχολείο σε ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. 

 

Σχέση προϊστάμενου με γονείς   

 

 

 

Ένας εκπαιδευτικός μας λέει ότι  οι γονείς για να γνωρίσουν καλά το παιδί τους θα 

πρέπει να βοηθήσουν κι αυτοί από τη μεριά τους. Σημαντικό είναι, όπως αναφέρει στη 

συνέχεια και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, να ξέρουν που βρίσκονται, «να έχεις 

μία οπτική γύρω γύρω τι γίνεται, να δούμε λίγο και που είμαστε το γεωγραφικό πλάτος 

και μήκος».  

Βοηθητικοί

Επικοινωνία

Αρχή καλή 
επικοινωνία

Ημέρα 
συνεργασίας

Σε 
απόσταση

Σχόλασμα

Τόπος 
κατοικίας

Συμβόλαιο

Συχνή 
επικοινωνία
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Ένας άλλο εκπαιδευτικός μας λέει ότι η επικοινωνία κυρίως με τους γονείς γίνεται 

τηλεφωνικά, γιατί όλοι οι μαθητές είναι μεταφερόμενοι, ωστόσο  οι σχέσεις με τους 

γονείς είναι καλές και ανταποκρίνονται άμεσα στο κάλεσμα του.  

Στην συνέχεια δύο εκπαιδευτικοί μας λένε ότι πρέπει να έχουμε πολύ καλή επικοινωνία 

από την αρχή γνωρίζοντας τους τι θέλουμε από την αρχή, ώστε κι αυτοί να βοηθήσουν 

τα παιδιά του με τη σειρά τους. Χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι ο ένας εκπαιδευτικός 

μετά τον αγιασμό μαζεύει και  συζητάει μαζί τους και οι γονείς λένε τυχόν προβλήματα, 

π.χ. αλλεργίες. Μέσα από αυτές τις προσεγγίσεις ψυχολογεί τον κάθε γονέα και αν 

μένει και στο χωριό βλέπει και τις σχέσεις μεταξύ τους, «εγώ δεν έχω απαίτηση από 

τον γονέα να μου μιλάει στο πληθυντικό γιατί ο πληθυντικός κρατάει μία απόσταση».  

Ένας άλλος εκπαιδευτικός μας αναφέρει ότι είναι δίπλα τους οι γονείς για ότι προκύψει 

και τους ανακοινώνει από την αρχή ότι η ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ τους θα 

γίνεται κάθε Δευτέρα. Ενώ για πιο άμεση ενημέρωση σχετικά με το τι πρόκειται να 

κάνουν, υπάρχει  επικοινωνία μέσω μία εφαρμογής. 

Τρεις εκπαιδευτικοί ενημερώνουν από την πρώτη ημέρα του αγιασμού τους  ότι κάθε 

Δευτέρα μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο να μαθαίνουν για την πρόοδο των 

μαθητών και να τους ενημερώνουν για τυχόν αδυναμίες  ώστε να βοηθήσουν κι αυτοί 

με τη σειρά τους. 

Σε αντίθεση, μία προϊσταμένη κάνει μία συνάντηση στην αρχή μαζί τους,  όμως με 

τους γονείς γενικότερα τους έχει σε από στάση κρατώντας τις επιφυλάξεις της ενώ με 

τα παιδιά όπως αναφέρει «με τα παιδία δέθηκα. Με τους γονείς όχι». 

Άλλη προϊσταμένη πιστεύει στην συνεργασία με τους γονείς, αλλά λόγω της 

κατάστασης, η καθημερινή επικοινωνία γίνεται μέσω εφαρμογής. Χαρακτηριστικά μας 

λέει, «νομίζω εξαρχής να θέτονται τα όρια, πιθανά να έγινα σε κάποιους όχι τόσο 

αρεστή. Στην αρχή κάποιοι δεν κατάλαβαν ότι είναι όλα προς όφελος των παιδιών τους, 

η στάση τους γενικότερα ήταν δεκτική και άψογη συνεργασία με αυτούς που 

χρειάστηκε να έρθουμε πιο κοντά».  

Σε άλλο σχολείο στην αρχή  οι γονείς ήταν διστακτικοί, αλλά τη δεύτερη χρονιά έγιναν 

πιο υποστηρικτικοί. Επίσης ο προϊστάμενος μας αναφέρει ότι στο σχόλασμα  κάθε 

μέρας οι εκπαιδευτικοί συνοδεύουν προς την έξοδο τα παιδιά και γίνεται μία μικρή 

ενημέρωση προς του γονείς. 
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Βλέπουμε τον προϊστάμενο να λέει ότι στην αρχή γίνεται μία συνάντηση που δίνονται 

οι κατευθύνσεις αλλά μας αναφέρει κιόλας ότι όταν μένεις στο ίδιο χωριό μπορεί 

κάποιον να τον συναντήσεις και να γίνει μία μικρή ενημέρωση οπουδήποτε. 

Στην αρχή του σχολικού έτους ο προϊστάμενος  σε συνάντηση με τους γονείς κάνει  ένα 

«συμβόλαιο» όπως μας λέει «η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια, μέσα από αυτό το 

«συμβόλαιο» που γίνεται στην αρχή της χρονιάς, μεταξύ σχολείου, δασκάλων και 

γονέων, δεν εμφανίστηκε γονιός ο οποίος δε συντάχθηκε με το όραμα του σχολείου. 

Οι ξεκάθαρες θέσεις και οι ξεκάθαροι ρόλοι φέρουν ξεκάθαρα αποτελέσματα». 

Τέλος, δύο εκπαιδευτικοί αναφέρουν χαρακτηριστικά ο ένας ότι έχει συχνή 

επικοινωνία και συναντήσεις με τους γονείς κυρίως απογευματινές ώρες ενώ ή άλλη 

αναφέρει ότι βοήθεια είχε από τους γονείς αλλά μόνο από μητέρες δυστυχώς. 

Σχέση με φορείς 

 

 

 

Ένας εκπαιδευτικός μας αναφέρει ότι οι σχέσεις με του διάφορους φορείς  χρειάζεται  

καλό συντονισμό «θέλει αρκετό μάρκετινγκ η όλη κατάσταση για να μπορέσεις να τα 

συντονίσεις όλα. Είναι σαν να έχεις μία οικοδομή, σήμερα να έρθει ο ηλεκτρολόγος 

αλλά να μη συμπέσει με τον υδραυλικό που δε μιλάνε… κάπως έτσι το σκέφτεσαι».  

Καλό 
συντονισμό

Σύλλογο 
γονέων

Πρόεδρο 
χωριού

Όλοι
Καμία 

συνεργασία

Δήμος

Ίδια άτομ
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Ο επόμενος προϊστάμενος μας αναφέρει ότι ο μοναδικός φορέας που είναι ενεργός 

είναι ο  σύλλογος γονέων, δεν υπάρχει κανείς άλλο που να βοηθάει το σχολείο. Ο  

Δήμος εδρεύει μακριά οπότε και δεν υπάρχει κάποια σχετική βοήθεια. 

Στη συνέχεια  ο εκπαιδευτικός μας λέει ότι δεν υπάρχει επίσημα καταστατικό συλλόγου 

γονέων αλλά οι γονείς είναι αρκετά συνεργατικοί. Όπως και ο  πρόεδρος του χωριού  

που είναι συνεχώς κοντά τους. 

Ένας προϊστάμενος επισημαίνει ότι όλοι οι φορείς βοηθάνε και μας λέει «σε αυτά τα 

μικρά τα σχολεία τα μονοθέσια δεν γίνεται χωρίς συνεργασία. Θα είσαι τελείως μόνος 

και μετά θα έρθεις απέναντι από την τοπική κοινωνία και θα σε καθαρίσουν μετά» και 

κλείνει λέγοντας «χρειάζεται και να τους εξυψώνεις και να υπάρχει σεβασμός και όρια 

μεταξύ μας». 

Τρεις εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι όλοι οι φορείς είναι βοηθητικοί, όπως  πρόεδρος 

του χωριού, Δήμος και Σχολική επιτροπή. 

Σε αντίθεση δύο εκπαιδευτικοί μας λένε ότι δεν υπήρξε συνεργασία με κανέναν φορέα, 

υπήρχε πλήρη αδιαφορία.  

Υπήρξε και μία διαφορετική περίπτωση όπου ο Σύλλογος γονέων είναι βοηθητικός 

αλλά πιο πολύ ο Δήμος διότι η γυναίκα του είναι δημοτικός υπάλληλος, όπως μας 

αναφέρει «έχω λύσει σχεδόν τα πάντα γιατί έχω τη γυναίκα μου στο Δήμο». 

Τρεις εκπαιδευτικοί μας αναφέρουν ότι όλοι οι σύλλογοι απαρτίζονται σχεδόν από τα 

ίδια άτομα κατά συνέπεια υπάρχει καλή συνεργασία με όλους τους φορείς. 

Ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία όπως χαρακτηριστικά αναφέρει  «μας αρέσει το 

ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία και χρόνια τώρα διακρίνουμε τα οφέλη αυτού για τους 

μαθητές μας. Είναι διαφορετικό και πιο όμορφο το σχολείο στο οποίο οι μαθητές του 

διακρίνουν τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας, μέσα από τη συνεργασία για διάφορες 

δράσεις, από κοινού. Οι διάφοροι σύλλογοι μας βοηθάνε στο εκπαιδευτικό  έργο ότι 

και να τους έλεγες».  

 Όσον αφορά το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα εντάσσεται η τέταρτη θεματική ενότητα 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, οι οποίες αναφέρονται αν πρέπει να καταργηθούν 

τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. 

 



 

62 
 

Λειτουργία ολιγοθέσιων 

 

Ένας εκπαιδευτικός το χαρακτηρίζει ως κύτταρο ζωής για το χωριό και συνεχίζει 

λέγοντας, «δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι, δεν είχαν να ζηλέψουν, όμως δεν μπορούν να 

μείνουν αμέτοχα στην εξέλιξη το πρόβλημα τους είναι ότι δεν τα δίνουν κονδύλια , θα 

έπρεπε να ενισχυθούν και να στελεχωθούν». Δείχνοντας έτσι ότι δεν δέχονται αυτά τα 

σχολεία την κατάλληλη επιχορήγηση που έπρεπε. 

Δύο εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι  δεν πρέπει να καταργηθούν και επίσης τάσσονται 

υπέρ της αποκέντρωσης και κάθε ολιγοθέσιο που κλείνει στην ουσία είναι σαν να 

¨σβήνει¨ κι ένα χωριό. Ένας εξ αυτών αναφέρει χαρακτηριστικά «αν τυχόν κλείσουν, 

οι γονείς θα χρειαστεί να μετακομίσουν σε πόλεις».  

Από την άλλη μεριά υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί που λένε ότι  δεν πρέπει να 

καταργηθούν, γιατί έτσι αποδυναμώνεται η επαρχία. Όμως προσθέτουν ότι είναι 

σχολεία  που δεν παρέχουν πολλά εφόδια στους μαθητές. 

Στη συνέχεια ένας εκπαιδευτικός αναφέρει ότι δεν είναι καλό να κλείσουν διότι 

προσφέρουν σημαντικό έργο και ότι είναι ένας χώρος που υπάρχει καλή βάση για 

συνεργασία. Επίσης επισημαίνει ότι τα παιδιά συνυπάρχουν με διάφορες ηλικιακές 

ομάδες κι έτσι είναι δύσκολο κάποιο παιδί να μείνει μόνο του, χωρίς παρέα.  

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι κι ο εκπαιδευτικός όπου αναφέρει ότι θα πρέπει να 

υπάρχουν, γιατί έχει λίγα παιδιά και μέσα στην τάξη μπορείς να κάνεις πολλή δουλειά 

Κύτταρο 
ζωής

Κατάργηση
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μαζί τους. «Έ χεις περισσότερες ευκαιρίες να διδάξεις το παιδί ή να του δώσεις να 

καταλάβει ή να επαναλάβεις κάποια πράγματα που δεν κατάλαβε κι όλα αυτά».  

Αντίθετη άποψη η εκπαιδευτικός που μας λέει « Όχι, σίγουρα όχι, είμαι κάθετη 

απόλυτη». Τα παιδιά αυτά δεν έχουν πολλά ερεθίσματα. Κι όταν υπάρχει σε κοντινή 

απόσταση πολυθέσιο σχολείο καλό είναι να πηγαίνουν εκεί οι μαθητές/τριες». Και 

συνεχίζοντας επισημαίνει, «θεωρώ ότι για μόνο για οικονομικούς λόγους για 

συμφέροντα τοπικής κοινωνίας συντηρούνται και διατηρούνται  τέτοια σχολεία. 

Δηλαδή γιατί να είναι ανοιχτό ένα σχολείο το οποίο έχει ένα σωρό κτηριακά, δηλαδή 

ανθυγιεινό περιβάλλον για τα παιδιά, για ποιο λόγο;». 

Συνεχίζοντας  και η επόμενη εκπαιδευτικός βλέπει ότι υπάρχουν πολλά ολιγοθέσια 

κοντά χιλιομετρικά το ένα με το άλλο και τονίζει, «να κλείσουν γιατί υπάρχουν 

πολιτικοοικονομικοί λόγοι». 

Τρεις εκπαιδευτικοί συνεχίζουν όπως τους πρώτους εκπαιδευτικούς να λένε ότι είναι 

κύτταρο ζωής για το χωριό και τονίζουν ότι στις σχολικές εκδηλώσεις έρχονται όλοι 

από την τοπική κοινωνία  στο σχολείο. Προσθέτουν επίσης ότι καλό θα είναι το 

μικρότερο σχολείο που να υπάρχει σε ολιγοθέσιο να είναι το τριθέσιο με την 

προϋπόθεση να υπάρχουν όλες οι τάξεις σε ένα τέτοιο σχολείο. Επίσης να ενισχυθούν 

με ειδικότητες και έτσι βοηθάνε να μην μετοικήσουν οικογένειες. 

Μία προϊσταμένη μας λέει ότι ένα τέτοιο σχολείο προσφέρει ζωή και λόγο ύπαρξης 

στο χωριό, αλλά τα παιδιά στερούνται πολλά εξωσχολικά πράγματα και προσθέτει ότι 

όταν σε ένα σχολείο έχεις λίγα παιδιά οι δυνατότητες τους έχουν ¨ταβάνι¨. 

Τέλος όσον αφορά την παρακολούθηση κάποιων επιστημονικών συνεδρίων ή 

προσωπικής ενημέρωσης του κάθε προϊσταμένου ώστε να επιμορφώνεται στο πως να 

μπορεί να διαχειρίζεται όλα τα μέσα σε ένα τέτοιο σχολείο, έχουμε πέντε 

εκπαιδευτικούς που δεν έχουν κάνει το οτιδήποτε και μία εξ αυτών αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι δεν ξέρει αν την ενδιαφέρει κιόλας. Τέσσερις εξ αυτών 

συμμετείχαν σε διάφορα σεμινάρια, ένας όμως από αυτούς αναφέρει ότι  μένουν μόνο 

στη θεωρία και τίποτα παραπάνω. Δύο αναφέρουν την βοήθεια που είχαν από τη 

διεύθυνση, κυρίως σε διοικητικά θέματα. Στη συνέχεια ένας εκπαιδευτικός 

ενημερώνεται με πληροφορίες από το διαδίκτυο, ενώ ο άλλος από συντονιστές με 

συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια που οργανώνουν οι ίδιοι. Ένας εκπαιδευτικός 

αναφέρει ότι βοηθήθηκε πάρα πολύ καλώντας διαφόρους ώστε να τον ενημερώσουν 
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για τυχόν δυσκολίες. Και τέλος μία μας τονίζει ότι συμπεριφέρθηκε στον καθένα όπως 

θα ήθελε να της συμπεριφέρονται και αυτοί. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η συζήτηση και τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης θα στηριχθούν στις 

διαστάσεις που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Σχέση του προϊσταμένου με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

Αναλύοντας τα δεδομένα βλέπουμε ότι η καλή σχέση προϊσταμένου και εκπαιδευτικών 

ξεκινά από την αρχή της σχολικής χρονιά και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη 

την εξέλιξη της μικροκοινωνίας που λέγεται σχολείο. Η ενθάρρυνση βλέπουμε ότι 

ξεκινά από την καλή συνεργασία, που οδοδείκτης  είναι ο προϊστάμενος του σχολείου. 

Λόγω της μικρής δυναμικότητας του σχολείου σε εκπαιδευτικούς και τη συχνή, 

καθημερινή επαφή που έχουν, συζητούν συνεχώς είτε για προβλήματα του σχολείου ή 

ακόμη και των τάξεων αν αντιμετωπίζει κάποιος εκπαιδευτικός. Επίσης όσον αφορά 

την τήρηση των νόμων κάποιοι είναι ευέλικτοι όταν το κρίνουν αλλά ορισμένοι είναι 

τυπικοί σε όλη αυτή την διαδικασία, χωρίς να παρεκκλίνουν. Στη συνέχεια διαβάζοντας 

τη βιβλιογραφία σε συνδυασμό με αυτά που απάντησαν οι προϊστάμενοι, ότι οι 

επιτυχημένοι εκπαιδευτικοί ηγέτες καταφέρνουν να δημιουργήσουν συνθήκες στο 

χώρο εργασίας προσφέροντας μαθησιακές ευκαιρίες και εμπειρίες για την 

επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού τους καθώς και για τη βελτίωση σε 

ακαδημαϊκά και κοινωνικά αποτελέσματα των μαθητών. Οι επίσημες και  ανεπίσημες 

συναντήσεις με συζήτηση μεταξύ των δασκάλων για τους μαθητές λειτουργούν 

υποστηρικτικά. Για να είναι επιτυχημένοι οι εκπαιδευτικοί στην τάξη, χρειάζονται στην 

εργασία συνθήκες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, πράγμα που συμφωνεί 

με την έρευνα του Glover (2018) και των Lambert et al. (1995),  ότι οι ηγέτες είναι 

υπεύθυνοι για την παροχή πόρων και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς για να τους 

βοηθήσουν στη βελτίωση της διδασκαλίας και στην αύξηση επιτευγμάτων των 

μαθητών. Τέλος, Barley & Beesley ( 2007) υποστηρίζουν  στη διατήρηση των 

εκπαιδευτικών να αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία του σχολείο επειδή 

οδηγεί σε συνέπεια και σταθερότητα του, πράγμα που βρίσκει να συμφωνεί με τρεις 

εκπαιδευτικούς στην συνέντευξή τους. 
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Προϊστάμενος ως δάσκαλος μέσα στην τάξη 

Η απόκτηση γνώσεων των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων σχολείων αποτελεί μια 

συνεχή και ενδεχομένως μακροχρόνια διαδικασία, η οποία για να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα και στις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών οφείλει να προτείνει 

εναλλακτικές μορφές επιμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές εκπαίδευσης 

ενηλίκων και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες 

πληροφορίας και μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί όμως των ολιγοθέσιων σχολείων δεν 

έχουν εξειδικευτεί στην αντιμετώπιση των αναγκών του συγκεκριμένου σχολείου και 

εξ αυτού προκύπτουν προβλήματα αντιμετώπισης και σωστής διαχείρισης των 

μαθητών. Διαβάζοντας τη βιβλιογραφία βλέπουμε ότι η μαθητική επίδοση εξαρτάται 

και από τη συμπεριφορά του προϊσταμένου πράγμα που συμφωνεί με τη έρευνα των 

Waters, Marzano, McNulty (2003).  Οι προϊστάμενοι προσπαθούν με την τεχνολογία, 

με εξατομικευμένη διδασκαλία και γενικά με διάφορους τρόπους να παρακινήσουν 

τους μαθητές/τριες τους, βλέπουμε ότι οι απόψεις που εξέφρασαν οι συμμετέχοντές  

μου συμφωνούν με το  Χαρίτο (2008). Η συνδιδασκαλία στην αρχή φαίνεται κάτι το 

δύσκολο αλλά στην πορεία βλέπουμε ότι έχει πολλά οφέλη στα ίδια τα παιδιά, ακούν 

το μάθημα που διδάσκεται σε άλλα τάξη μαθητών και επιθυμούν και τα ίδια τα μάθουν 

παραπάνω πράγματα, όπως υπογραμμίζεται ως πλεονέκτημα στη βιβλιογραφία. Το 

συνεχές ωράριο, αν και κουραστικό τελικά βοηθάει στην αρμονία του μαθήματος μιάς 

και δε διακόπτεσαι από άλλες ειδικότητες και βλέπουμε ότι σε μερικούς προϊστάμενους 

δεν τους φτάνει η ώρα, παρόλο το συνεχές ωράριο. Οι διακοπές του μαθήματος 

συνήθως γίνονται από τηλέφωνα όπου άλλοι έχουν σταθερή στάση και δεν το 

σηκώνουν ενώ άλλοι έχουν μαζί τους ασύρματο τηλέφωνο. Κάποιοι απαντούν και 

ορισμένοι απαντούν προτρέποντας να τους καλέσουν άλλη ώρα. Επισκέψεις από γονείς 

δε γίνονται για να δημιουργηθούν διακοπές κατά τη σχολική διαδικασία γιατί υπάρχουν 

προγραμματισμένες μέρες και ώρες για επίσκεψη τους στο σχολείο. Η ενημέρωσή τους 

γίνεται κυρίως  με τηλεφωνική επικοινωνία είτε από τη μεριά του δασκάλου είτε από 

την μεριά των γονέων. Αν προκύψουν άλλες διακοπές κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

γίνονται κυρίως από εργάτες που έχει καλέσει ο κάθε προϊστάμενος για εργασίες του 

σχολείου.  

Σχέση του προϊσταμένου με τους γονείς και φορείς που περιβάλλουν ένα σχολείο 



 

66 
 

Η εκπαίδευση βρίσκεται σε συνεχή δυναμική αλληλεπίδραση με την κοινωνία, ως εκ 

τούτου οφείλει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις επιταγές της. Όσον αφορά 

τη σχέση του προϊσταμένου με του γονείς πρέπει πρώτα να αφουγκραστούν κι αυτοί 

σε τι τόπο ζούνε και να γνωρίσουν τις τοπικές συνθήκες και όσο μπορούν να 

προσαρμοστούν. Να έχουν επικοινωνία με τους γονείς βάζοντας μία καθορισμένη ώρα 

και μέρα, να υπάρχει και η επικοινωνία με το τηλέφωνο ή ακόμη αν οι εκπαιδευτικοί 

διαμένουν στο ίδιο μέρος όπου εργάζονται, ίσως μπορεί να γίνεται και μία γρήγορη 

ενημέρωση μαζί τους όταν τους συναντά στο δρόμο. Οι σχέσεις του προϊστάμενου με 

τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς όπως κοινότητα, σχολική επιτροπή, διάφοροι 

σύλλογοι και Δήμο, οι περισσότεροι από αυτούς γίνονται αρωγοί που συμφωνεί με 

τους οι Short και Greer (1997). Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν βοηθάει 

κανείς  ή  κάποιοι από αυτούς. Να μην ξεχνάμε όμως ότι η βιβλιογραφία μας αναφέρει 

ότι το σχολείο είναι ένα σημείο υπερηφάνειας, ένα κοινωνικό κέντρο εκδηλώσεων και 

ένα κτίριο που χρησιμοποιείται από πολλές άλλες ομάδες όπως αναφέρουν οι Barley 

και Beesley (2007). Σε αντάλλαγμα, η κοινότητα παρέχει οικονομική, εθελοντική και 

ηθική υποστήριξη. Ο διευθυντής δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεργαστεί με 

πολλούς για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του. Η συνεργασία είναι 

ζωτικής σημασίας καθορίζει πώς μπορούν να καλύψουν αφενός το εύρος της 

διδασκαλίας μειώνοντας έτσι τον φόρτο εργασίας και αφετέρου πόρους που διατίθενται 

για το σχολείο και τα δύο πολύ σημαντικά για ένα ολιγοθέσιο σχολείο. 

Ύπαρξη ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων 

Τα σχολεία αυτά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα παραπάνω από τα πολυθέσια. Όπως 

μας αναφέρει κι η βιβλιογραφία είναι η μοναδική λύση σε κάποιες περιπτώσεις αλλά 

και το σχολείο που για αιώνες στηρίζει το εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει ωστόσο το 

κράτος να δώσει και την ανάλογη σημασία, να τα επανδρώσει με ειδικότητες, να 

παρέχει υλικοτεχνική υποδομή και γενικά να δώσει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς. 

Είναι κύτταρο ζωής για την τοπική κοινωνία. Ένας τόπος όπου μοιράζεται το ¨σώμα¨ 

του σε πολλές και διάφορες εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας φέρνοντας έτσι όλους 

πιο κοντά, πράγμα που δείχνει ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων συμφωνούν  με τους 

Irmsher, 1997. Lauzon & Leahy, 2000. Ares Abalde, 2014.  DeYoung & Lawrence, 

1995. Dunne, 1978, 1983. Herzog & Pittman, 1995. Larsh, 1983. Nachtigal, 1982. Seal 

& Harmon, 1995. Stern, 1994). Επίσης βοηθούν στο να μην μετακινηθούν οικογένειες 

και έτσι ο τόπος να κρατάει τους ανθρώπους του δι’ αυτού μπορεί να διδάξει καλύτερα 
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ένας εκπαιδευτικός, γιατί υπάρχει μικρή δυναμικότητα μαθητών μέσα στις τάξεις, όπως 

αναφέρουν οι συνεντευξιαζόμενοι πράγμα που συμφωνεί με τους Arnold, Newman, 

Gaddy, & Dean, 2005. DeYoung, (1987). Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη το να 

καταργηθούν, διότι ή θα υπάρχουν κοντά σε αυτά χιλιομετρικά πολυθέσια σχολεία ή 

γιατί υπάρχει η άποψη ότι δεν προσφέρουν πολλά στα παιδιά. Τέλος, ένα σχολείο όπου 

όλες οι ηλιακές ομάδες κάνουν παρέα μεταξύ τους δεν υπάρχει κανένα παιδάκι μόνο 

του εξαφανίζοντας έτσι τυχόν ρατσιστικές συμπεριφορές. Στον ελλαδικό χώρο δεν 

υπάρχει αρκετή βιβλιογραφική κάλυψη ούτε σε θεωρητικό αλλά ούτε και σε 

ερευνητικό επίπεδο, για να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα. 

Περιορισμοί έρευνας 

Η συγκεκριμένη μελέτη υπόκειται στους εξής περιορισμούς: 

α. Τα δεδομένα της μελέτης έχουν συλλεγεί από δεκαπέντε εκπαιδευτικούς και γι’ αυτό 

δεν είναι δυνατή η γενίκευσή τους. 

β. Η θέση του προϊστάμενου σε ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο είναι ένα πολυσύνθετο 

και ακανθώδες θέμα και δεν είναι εύκολο να διερευνηθεί σε όλο της το εύρος μέσα από 

μια προσωπική συνέντευξη. 

γ. Παράγοντες, όπως προσωπικά-οικογενειακά προβλήματα ή η διάθεση των 

συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, επηρεάζουν την ποιότητα των 

δεδομένων και σε ένα μεγαλύτερο δείγμα ίσως θα είχαν μικρότερη σημασία. 

δ. Επίσης δεν υπήρξαν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ώστε να έχουν κι αυτοί την 

εμπειρία ως μαθητές, που φοίτησαν σε ολιγοθέσιο σχολείο. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Θα μπορούσαν να γίνουν μελλοντικές έρευνες είτε πανεπιστημιακές είτε ατομικές, με 

σκοπό τη εξαγωγή ασφαλέστερων και γενικευμένων συμπερασμάτων με τη χρήση 

μεγαλύτερου δείγματος. Επίσης, σημαντικά θα ήταν τα αποτελέσματα από μια μεικτή 

μελέτη που θα συνδύαζε τόσο συνεντεύξεις όσο και ερωτηματολόγια σε 

εκπαιδευτικούς και από άλλους νομούς που έχουν ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία. 

Επίσης πώς θα μπορούσε η πολιτεία από τη μεριά της να είναι πιο υποστηρικτική σε 

αυτά τα σχολεία. Καθώς και πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί -προϊστάμενοι να είναι 

εφοδιασμένοι με κατάλληλα εφόδια από την φοίτηση τους στο προπτυχιακό τμήμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Φύλο: Άνδρας  Γυναίκα  

 

 Ηλικία: μέχρι και 30 ετών □ από 31-40 ετών   □              

από 41-50ετών  □                                             πάνω από 50 ετών □ 

Ειδικότητα:………………………………………..     (π.χ. ΠΕ 70, Δάσκαλος) 

 

Πρόσθετες Σπουδές: 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ /  

Εξομοίωση:  

Διδασκαλείο:  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  

Διδακτορικό Δίπλωμα :  

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό με εξειδίκευση στην διοίκηση σχολική μονάδας 

Άλλο: ………………………………………………………………………. 

 

 
Συνολική Εκπαιδευτική Υπηρεσία: ................................................ χρόνια. 

 

Χρόνια προϋπηρεσίας στη σχολική μονάδα που τώρα υπηρετείτε:  

……………χρόνια.     

   Λιγότερο από ένα χρόνο  

 

Τύπος Σχολείου που Υπηρετείτε : 

………../θέσιο (π.χ. 1/θέσιο, 2/θέσιο, 3/θέσιο) 

 

Σχέση Εργασίας: 

 
Μόνιμος/η  Αναπληρωτής/τρια  
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Ως μαθητής/τρια φοιτήσατε σε ολιγοθέσιο Σχολείο; 

 

 

                           ΟΧΙ 

1. Ενότητα ερωτήσεων 

Ερωτήσεις  προς προϊστάμενο σχολείου – σχέσεις με εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Για το χρονικό διάστημα που εργάζεστε ως προϊστάμενος στο συγκεκριμένο σχολείο. 

Πώς προσπαθείτε να δημιουργήσετε σχέση εμπιστοσύνης με τους διδάσκοντες; 

Πώς ενθαρρύνετε τους διδάσκοντες του σχολείου στο έργο τους μέσα από την 

συνεργασία μαζί τους; 

Πώς ενθαρρύνετε τους διδάσκοντες του σχολείου για την επίτευξη κοινών στόχων; 

Οι διδάσκοντες μοιράζονται μαζί σας τις απόψεις και γνώσεις τους ελεύθερα; 

Έχετε γνώση για τα προβλήματα που ενδεχόμενα αντιμετωπίζουν οι  διδάσκοντες; 

Πώς βοηθάτε τους διδάσκοντες όταν προκύπτουν προβλήματα; 

Ζητάτε από τους διδάσκοντες να ακολουθήσουν τους τυποποιημένους κανόνες και 

κανονισμούς όπως ορίζονται από τον νόμο; 

Γίνεται προγραμματισμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (συμμετοχή σε 

προγράμματα, συμμετοχή σχολείου σε καινοτόμες δράσεις/πολιτιστικές εκδηλώσεις 

κά) για την επίτευξη των διδακτικών στόχων των μαθημάτων; 

 

2. Ενότητα ερωτήσεων 

Ερωτήσεις προς προϊστάμενο ως εκπαιδευτικό της τάξη. 

Για το χρονικό διάστημα που εργάζεστε ως προϊστάμενος στο συγκεκριμένο σχολείο. 

Παρακινείτε τους μαθητές που δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον; 

Πώς αντιμετωπίζετε τη συνδιδασκαλία μαθητών που ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις 

καθώς και το συνεχές ωράριο διδασκαλίας; 

Πώς αντιμετωπίζετε την διακοπή του μαθήματος από κάποιο παράγοντα όπως 

τηλέφωνο, ή κάτι άλλο; 

3. Ενότητα ερωτήσεων 

Ερωτήσεις προς προϊστάμενο ως προς το γύρω περιβάλλον με το σχολείο. 

(γονείς, τοπική κοινότητα, Δήμος, σύλλογοι). 

Για το χρονικό διάστημα που εργάζεστε ως προϊστάμενος στο συγκεκριμένο σχολείο. 

Συμπεριλαμβανομένων  γονέων έχουν το ίδιο όραμα για το ποιες είναι οι 

προτεραιότητες του σχολείου και πώς αυτές πραγματοποιούνται; 
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Βοηθάτε τις οικογένειες, ώστε με τη σειρά τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους να τα 

πάνε καλά στο σχολείο; 

Ποια η σχέση σας με τους γονείς, με την τοπική κοινότητα , τον Δήμο και εάν υπάρχουν 

διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι; 

 

Με βάση τις γνώσεις και την πείρα σας θεωρείτε ότι τα ολιγοθέσια Σχολεία: 

Πρέπει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους □ 

Πρέπει να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν με πολυθέσια □ 

Γιατί; Σύμφωνα με την προηγούμενη απάντησής σας. 

 

Παρακολουθήσατε τα τελευταία χρόνια κάποιο επιστημονικό συνέδριο ή 

σεμινάριο σχετικό με την διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων;  

 

Ενημερώνεστε ή διερευνάτε την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τη ηγεσία 

ως προϊστάμενος σχολείου; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικοποίηση ερευνητικών ερωτημάτων 

 

α) σχέση προϊστάμενου – εκπαιδευτικών  

β) ενθάρρυνση προϊσταμένου σε εκπαιδευτικό 

γ) γνώση προβλημάτων και βοήθειας από προϊστάμενο 

δ) προγραμματισμός δραστηριοτήτων – εκτέλεση νόμων 

ε) παρακίνηση ως δάσκαλος σε μαθητές 

στ) συνδιδασκαλία – συνεχές ωράριο 

ζ) διακοπή μαθήματος  

η) σχέση με γονείς – βοήθεια από γονείς και σε γονείς από προϊστάμενο  

θ) σχέση με φορείς  

ι) λειτουργία ολιγοθέσιων 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                   Πίνακας : Σύμβολα μετεγγραφής 

… Παύση 

σκούρα γράμματα Δηλώνει έμφαση μέσω της έντασης της φωνής 

(γέλιο) Γέλιο από το συντεξόμενο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

  

  Φύλο: Άνδρας √ Γυναίκα  

 

 Ηλικία: μέχρι και 30 ετών □ από 31-40 ετών   √       

                         από 41-50 ετών  □                                             πάνω από 50 ετών □ 

Ειδικότητα: Δάσκαλος  

 

Πρόσθετες Σπουδές: 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ /  

Εξομοίωση:  

Διδασκαλείο:  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης:    √ 

Διδακτορικό Δίπλωμα :  

Μεταπτυχιακό με εξειδίκευση στην διοίκηση σχολική μονάδας   √ 

Άλλο:  

 

 
Συνολική Εκπαιδευτική Υπηρεσία: 15 χρόνια. 

 

Χρόνια προϋπηρεσίας στη σχολική μονάδα που τώρα υπηρετείτε:  

5 χρόνια.     

    

 

Τύπος Σχολείου που Υπηρετείτε : 

3/θέσιο  

 

Σχέση Εργασίας: 

 
Μόνιμος/η √ Αναπληρωτής/τρια  
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Ως μαθητής/τρια φοιτήσατε σε ολιγοθέσιο Σχολείο; 

 

 

                           ΟΧΙ    √ 

 

Ερωτήσεις  προς προϊστάμενο σχολείου – σχέσεις με εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Για το χρονικό διάστημα που εργάζεστε ως προϊστάμενος στο συγκεκριμένο σχολείο. 

Ερευνητής: Πώς προσπαθείτε να δημιουργήσετε σχέση εμπιστοσύνης με τους 

διδάσκοντες; 

Συμμετέχων 1: Κοίταξε σιγουρά όχι με το να είμαι τυπολάτρης έτσι, στο σχολείο αν 

και μικρό περνάνε διάφορες και διάφορες ειδικότητες για να καλύψουν τα ωράρια τους 

και θα πρέπει πρώτα από όλα να είσαι άνθρωπος….εεε…επίσης θα πρέπει να είσαι και 

με το σύλλογο αλλά να μπορείς κιόλας να χειρίζεσαι κάποιες καταστάσεις δε μπορείς 

να αφήσεις εκτεθειμένο συνάδελφο σε μία κοινωνία ή ξέρω γω απέναντι στους μαθητές 

ή απέναντι σε γονείς ή απέναντι στον άλλο συνάδελφο, θα πρέπει να έχεις μία ολική 

προσέγγιση της κατάστασης.  

Ερευνητής: άρα υπάρχει μία ενθάρρυνσή αναμεσά σε εσάς και στο υπόλοιπο 

προσωπικό ώστε να συνεργάζεστε; 

Συμμετέχων 1: Ενθάρρυνση, βέβαια ναι στη συνεργασία, εεε… με αρέσει η 

συνεργασία κι όλα προσπαθώ να τα βγάλω προς τη συνεργασία έτσι κι αλλιώς η θέση 

του προϊσταμένου, πέρα από τους νόμους, από τη θέση της ευθύνης που έχει 

ουσιαστικά, τι είσαι; ένας δάσκαλος ο οποίος συνεργάζεται με τους υπόλοιπους, απλά 

όλοι απευθύνονται σε εσένα. Οπότε γιατί να …. Όλα μέσα από συνεργασίες γίνονται 

καλύτερα έτσι δεν είναι; 

Ερευνητής: Πώς ενθαρρύνετε τους διδάσκοντες του σχολείου στο έργο τους μέσα από 

την συνεργασία μαζί τους; 

Συμμετέχων 1: Κοίταξε σίγουρα με να είμαι στο κάθε πρόβλημα που προκύπτει δίπλα 

τους έτσι προφανώς. Επίσης για να ενθαρρύνεις το συνάδελφο θα πρέπει να τον έχεις 

και ενήμερο ότι γίνεται μέσα στο σχολείο και έξω από αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να 

είσαι και λίγο άνθρωπος μαζί του. Βέβαια από την αρχή της χρονιάς όλοι 

γνωριζόμαστε, είμαστε για πολλά χρόνια στο σχολείο αλλά με τους καινούργιους που 

έρχονται, εεε… το θέμα είναι το να ξέρεις και το σημείο το οποίο ο άνθρωπος μπορεί 

να έχει ένα πρόβλημα , μπορεί να είναι η οικογένεια, μπορεί να είναι το παιδί του, 

μπορεί να είναι ο ίδιος, μπορεί να είναι μία κατάσταση την οποία εμείς δεν τη 

γνωρίζουμε και να χρειαστεί να τον καλύψεις ή να του δώσεις μία άδεια. Σε ένα 

ολιγοθέσιο σχολείο για να δώσεις μία άδεια είναι πολύ δύσκολο, άμα λείψει ένας 

συνάδελφος το πρόγραμμα γίνεται… όμως θα πρέπει να βρεις τρόπο να το καλύψεις 

και αυτό έχει αντίκτυπο και στα παιδιά προφανώς γιατί επηρεάζει το πρόγραμμα τους 

και η ρουτίνα τους αλλά έχει αντίκτυπο και στους ίδιους τους συναδέλφους όταν 
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γνωρίζεις ότι θα σχολάσεις ξέρω γω στις 1 και τέταρτο με 6 ώρες μάθημα, το κεφάλι 

σου είναι καζάνι. Αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να το χρειαστείς και εσύ οπότε θα 

πρέπει όλα αυτά να είναι και ίσα κατανεμημένα και εξηγημένα από την αρχή. 

Ερευνητής : Πώς ενθαρρύνετε τους διδάσκοντες του σχολείου για την επίτευξη κοινών 

στόχων; 

Συμμετέχων 1: Το θέμα είναι ότι δεν βάζω μόνο κοινούς στόχους δηλαδή ξεφεύγω, 

εγώ προσωπικά και θέλω και όλοι οι συνάδελφοι γιατί τυχαίνει να είμαστε νέοι, 

θέλουμε να ξεφύγουμε από τους στόχους τους οποίους … μας  δίνει το υπουργείο, θα 

πετύχετε την ύλη, θα κάνετε αυτό κι αυτό κι αυτό. Προσπαθώ να ξεφύγω θέλω να 

επενδύσω στο μέλλον, θέλω δηλαδή να δουλέψω σε αυτό. Για να τεθεί ένας στόχος θα 

πρέπει να δημιουργηθεί ένα όραμα πρώτα από όλα από την ομάδα που είμαστε και από 

το σχολείο κατά επέκταση, το οποίο όραμα θα έχουν πάρει μέρος και οι εκπαιδευτικοί 

οι  οποίοι, τυγχάνει να είμαστε λίγοι, να πάρουν μέρος και οι μαθητές, αλλά κι ένα 

μέρος των γονέων της τοπικής κοινωνίας, δεν μπορώ να φέρω με το Erasmus Ιταλούς 

μαθητές ή να φέρω τους Ισπανούς όπως κάναμε το καλοκαίρι, ένα παράδειγμα χωρίς 

να έχω μια υποστήριξη από κάπου, αυτοί θα πρέπει να δουν το σχολείο, να δουν τους 

χώρους , θα πρέπει να είναι καθαρό, εμένα το Σαββατοκύριακο η σύμβαση δεν 

προβλέπει τις καθαρίστριες , αλλά οι γονείς όμως που θέλουνε τα παιδιά τους να 

γνωρίσουνε κάτι ξένο κάτι ωραίο κάτι καινούργιο, προφανώς θα έπρεπε να βάλουν 

πλάτη σε αυτό , οπότε ήρθαν και καθάρισαν. Ε δεν μπορώ … το όραμα είναι λίγο… το 

λέμε και στη στοχοθεσία, το λένε κι οι νόμοι αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο στα χαρτιά, 

πρέπει να είναι από όλους και κοινό. Υπάρχει ένα κενό αναμεσά στο όραμα μεταξύ 

της εκπαίδευσης – εκπαιδευτικών και των καταναλωτών της εκπαίδευσης και θα σου 

μιλήσω έτσι γιατί όπως σου είπα έχω την εξειδίκευση και στους έμμεσους καταναλωτές 

είναι κι οι γονείς, έτσι δεν είναι; Δεν πρέπει να έρθουν κι αυτοί μαζί μου; Ή να πάω 

εγώ μαζί τους; Προφανώς. Μπορεί να έχουν κι αυτοί κάποιο όραμα από το σχολείο 

έτσι; 

Ερευνητής: Οι διδάσκοντες μοιράζονται μαζί σας τις απόψεις και γνώσεις τους 

ελεύθερα; 

Συμμετέχων 1: Σαφώς. Δεν γίνεται να μη δε μοιραστείς, πάντα υπάρχει κέρδος. Στο 

τέλος πάντα υπάρχει κέρδος, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν δημιουργηθεί και το λέω 

όντας μία μικρογραφία της κοινωνίας ε… καταλαβαίνεις ότι μπορεί να υπάρχει σε ένα 

σύλλογο μία διαφωνία. Αλλά μέσα από ένα πλήθος διαφωνιών ή συμφωνιών κάτι 

βγαίνει στο τέλος. Θα διαλέξουμε το καλό, για αυτό είναι η θέση μας εκεί πέρα, η θέση 

του προϊσταμένου και η θέση των εκπαιδευτικών. Θα πρέπει να το δούμε και άμα δε 

το δει η ομάδα θα πρέπει να το δεις κάποιος ο  οποίος έχει οριστεί  για να το δει, θα 

πρέπει να είμαστε εκεί έτσι, και να ακούσουμε τα υπέρ και τα κατά, να τα ζυγίζουμε 

και να βγάλουμε ένα τελικό αποτέλεσμα με το οποιοδήποτε χρόνο κι αν πάρει αυτό 

έτσι; Γιατί ξεφεύγουμε από τη διαδικασία ε… να το κάνουμε στο πρώτο διάλειμμα το 

σύλλογο ή να τον κάνουμε στο …έχω δυο η ώρα να πάω κάπου…όχι… όταν υπάρχει 

σύλλογος και υπάρχουν θέματα θα πρέπει να συζητηθούν. Είμαι λίγο αυστηρός με το 

κόστος αυτό. Μου έχει τύχει σε αυτό το σχολείο, σύλλογος να τελειώσει και 4 ώρα το 

απόγευμα και όλη η υπόλοιπη  χρονιά να μην υπάρχει… στο πεντάλεπτο να έχουν λυθεί 

όλα. Γιατί άμα η αρχή βάλεις κάτω, καταγραφούν οι απόψεις και αποφασιστεί τι θα 
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γίνει όλα τα υπόλοιπα θα δουλεύουν ρολόι, άμα αποφασίσουν 5 άτομα ότι θα πρέπει 

να βάψουμε το Μάιο γιατί περιμένουμε… δεν θα πρέπει να το βάψουμε το Μάιο ; 

Τελείωσε…κινούμαστε με αυτό. 

Ερευνητής: Έχετε γνώση για τα προβλήματα που ενδεχόμενα αντιμετωπίζουν οι  

διδάσκοντες; 

Συμμετέχων 1: Κοίταξε  σε μεγάλο σύλλογο τα προβλήματα χάνονται, γιατί γίνονται 

λίγο πιο απρόσωπα, γιατί δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να έχει ο διπλανός. Πέντε 

χρόνια με σταθερό προσωπικό έχουμε μάθει ο ένας με τον άλλο και τα σημεία τα οποία, 

που πονάει ο καθένας, για το τι έχει δημιουργηθεί στην ζωή του, πως έχει αλλάξει 

κάποια πράγματα, οπότε … το μικρό σε εσένα είναι μεγάλο για κάποιον άλλο και το 

μεγάλο για κάποιον άλλο είναι μικρό σε εμένα. Και επειδή όλα αυτά τα οποία δεν 

μπορώ να οδηγήσουν το δικό σου πρόβλημα αν είναι σημαντικό, οπότε για να λυθεί 

αυτό το πράγμα φροντίζω πάντα να υπάρχει η συνεργασία μεταξύ τους δηλαδή μην 

κάτσεις και πεις Παναγιώτη θα κάνεις δυο ώρες. Φαντάζομαι ότι όταν θα λείψω έχει 

ήδη ενημερωθεί ο Παναγιώτης από το συνάδελφό του και έχει δημιουργηθεί ένα θέμα 

το οποίο θα πρέπει να λείψει και θα πρέπει να τον καλύψει, οπότε δε φτάνουμε σε αυτό 

το σημείο. Υπάρχει μία αλληλοκάλυψη και μία συνεργασία. 

Ερευνητής: Γίνεται προγραμματισμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (συμμετοχή σε 

προγράμματα, συμμετοχή σχολείου σε καινοτόμες δράσεις/πολιτιστικές εκδηλώσεις 

κά) για την επίτευξη των διδακτικών στόχων των μαθημάτων; 

Συμμετέχων 1: Κοίταξε αυτή η χρονιά που πέρασε τώρα ήταν και λίγο … δύσκολη. 

Με το covid και με όλα αυτά. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μηδενίστηκαν θα έλεγα, 

αλλά όμως ο ΄σύλλογος , τι κάναμε εμείς. Προσπαθήσαμε να προγραμματίσουμε αφού 

ακουγόταν ότι θα έρθει δεύτερο, τρίτο κύμα, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε … μία 

κατάσταση στο site του σχολείου, όπου κάθε μέρα προγραμματιζόταν τα μαθήματα τα 

οποία θα γινόταν στο webex. Κάθε εκπαιδευτικός στο τέλος της εβδομάδας συνέλεγε 

όλα τα φύλλα εργασίας τα οποία είχανε γίνει από τους συνάδελφους, φροντίσαμε να 

έχουμε δικό μας υλικό του σχολείου και προγραμματίσαμε την ύλη σύμφωνα με το 

ωρολόγιο πρόγραμμα με τα ΔΕΠΣ και τα ΑΠΣ που λένε. Κι έτσι δε χάσαμε ούτε μια 

ώρα κι όποιος έλειπε για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα είτε και για άλλου λόγους 

είχε τη δυνατότητα ανα πάσα στιγμή να πάρει ημερολογιακά να το πάρει. Δεν μας το 

επέβαλε κανένας, το κάναμε όμως για το κέρδος των μαθητών. Οπότε όταν έχεις 

γνώμονα το κέρδος ή παρονομαστή , πες το όπως θες, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα 

έρχονται έτσι δεν είναι;  Έτσι κι αλλιώς όταν είναι σε ένα τριθέσιο, τι κάνεις βρίσκεις 

το χρόνο, τι διάθεση και επενδύεις σε αυτό που διδάσκεις.  

Ερευνητής: Ζητάτε από τους διδάσκοντες να ακολουθήσουν τους τυποποιημένους 

κανόνες και κανονισμούς όπως ορίζονται από τον νόμο; 

Συμμετέχων 1: Κοίταξε να δεις, είναι τυπολατρικό το σύστημα μας έτσι ξεκάθαρα, 

δεν μπορείς να ξεφύγεις. Και πολλές φορές άμα θα πας εκεί στους νόμους …. έχουνε 

μείνει τέλος πάντων πάνω από πενήντα και εξήντα χρόνια κάποιοι (γέλιο) . Να τηρήσω 

τι; Το 2021; Το αν θα …να το τηρήσουμε , ναι, αλλά να το τηρήσουμε γιατί είμαστε… 

σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, πρέπει να το τηρήσουμε, αλλά οι ίδιοι οι 

νόμοι ,αν τους αφήσεις μόνους τους τηρούνται; Ή ο ένας αναιρεί τον άλλο, δεν ξέρω. 
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Το υπουργείο καμία φορά τα λέει ωραία, αλλά δεν είναι έτσι… ωστόσο … προτείνεις 

τους συναδέλφους πάντα να υπάρχει γνώμονας του μαθητή από κάτω για να μην 

υπάρχει … και το κέρδος που μπορεί να έχει ο μαθητής στο σχολείο και κατ επέκταση 

η κοινωνία στη οποία ζούμε εμείς του μικρού αυτού σχολείου, γιατί προφανώς δεν θα 

σου δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα , άμα υπάρχει αυτό το πράγμα έτσι; Αφετέρου το 

να είσαι και μέσα στα πλαίσια του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα άλλα και αυτά που 

ορίζει το υπουργείο είναι υγιές. Οπότε προσπαθώ να είμαστε μέσα σε αυτά, για να  στο 

πω ξεκάθαρα ως απάντηση αλλά πάντα όμως αν χρειαστεί να παρεκκλίνουμε σε κάτι , 

θα παρεκκλίνουμε. Ούτε με το ρολόι θα πάμε αλλά και ούτε και με τη παράγραφο του 

νόμου, θα πάμε πάντα όπως ορίζει ο νόμος αλλά με παρονομαστή το τελικό μαθητικό 

προϊόν που λέμε, εντάξει αυτοί οι όροι αρχίζουνε και μπαίνουνε σιγά σιγά, αλλά με 

γνώμονα το μαθητή. 

Ερωτήσεις προς προϊστάμενο ως εκπαιδευτικό της τάξη. 

Για το χρονικό διάστημα που εργάζεστε ως προϊστάμενος στο συγκεκριμένο σχολείο. 

Ερευνητής: Παρακινείτε τους μαθητές που δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον; 

Συμμετέχων 1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο θα πρέπει να 

εκμαιεύσουμε έτσι από τις αρχές. Το Σεπτέμβρη ειδικά πρέπει να αρχίσουμε να δούμε 

τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις τάσεις, το τι έχουν μάθει, τι γνώσεις υπάρχουν, όλα 

αυτά. Σίγουρα σε αυτό το εδώ το κομμάτι εμένα με έχει βοηθήσει πολύ η τεχνολογία 

και δε θα στο κρύψω ας πούμε γιατί μέσω διαφόρων προγραμμάτων που χρησιμοποιώ 

και με αρέσει κιόλας, βλέπω ότι υπάρχει μία εγρήγορση σε κάποια πράγματα. Όλοι 

τώρα οι μαθητές οι οποίοι θέλουν να … θα αποδώσουν τελευταίοι προφανώς ή έχουν 

μπει σε αυτή τη κουλτούρα ή σε αυτό το γρανάζι το άσχημο ..ε… από κει και πέρα, 

εκεί θα φροντίσω να κάνω παρέμβαση μεγάλη, επίσης χρησιμοποιώ πάρα πολύ, θα μου 

πεις τώρα,  χρησιμοποιώ εξατομικευμένη διδασκαλία. Δε μπορώ να δώσω τα ίδια σε 

ένα μαθητή ο οποίος θέλει να μάθει ή έχει κίνητρα για να μάθει, προφανώς και από το 

σπίτι. Θέλει χρόνο για να γίνει η εξατομικευμένη διδασκαλία , μετά το διδασκαλικό 

ωράριο σπάνια, προφανώς θα χρειαστεί να αφιερώσεις χρόνο για το παιδί το οποίο 

θέλει βοήθεια  και πολύ δύσκολο κιόλας να καθυστερήσεις το άλλο το οποίο έχει δίψα 

για μάθηση. Δεν γίνεται, είναι λίγο … Πως να το πω ,Το ένα τρέχει κι το άλλο 

κουτσαίνει. Δύσκολο κομμάτι, αλλά … υπάρχει η δυνατότητα να το κάνεις αυτό το 

πράγμα και επίσης υπάρχει η δυνατότητα να του δώσεις, τα τελευταία δυο τρία χρόνια 

που μπήκε και στη ζωή μας πολύ ο υπολογιστής και το τάμπλετ, μπορείς να του δώσεις 

τη δυνατότητα στο σπίτι , είτε με κάποια βίντεο είτε με οτιδήποτε να δει και μόνο του, 

φυσικά όταν υπάρχει το ξαναλέω όταν υπάρχει ενδιαφέρον από τον εκπαιδευτικό από 

το σχολείο για το τελικό προϊόν από τους μαθητές σου που είναι αυτοί προφανώς οι 
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γονείς τους  θα μπούνε και σε αυτό το τρυπάκι δεν μου έχει τύχει όταν κάνω αυτή τη 

προσπάθεια να μην έχω και τους γονείς δίπλα μου. 

Ερευνητής: Πώς αντιμετωπίζετε τη συνδιδασκαλία μαθητών που ανήκουν σε 

διαφορετικές τάξεις καθώς και το συνεχές ωράριο διδασκαλίας; 

Συμμετέχων 1: Υπάρχει μία ρουτίνα, η οποία φθείρει βασικά. Υπάρχουνε δυσκολίες 

είναι κι αυτό ότι δεν έχεις και μία εναλλαγή  στο ωράριο το οποίο είσαι κάθε μέρα 

Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία- Γλώσσα , Μαθηματικά , Θρησκευτικά , Γλώσσα , 

Μαθηματικά – Γεωγραφία κτλ. Είναι λίγο αυτή η ρουτίνα , η οποία δεν μπορείς να την 

αλλάξεις εύκολα , ωστόσο όμως θα βρεις διεξόδους μωρέ, θα βρεις , θα βρεις , θα βρεις 

και τα youtube. Η συνδιδασκαλία είναι το πιο ωφέλιμο κομμάτι πιστεύω στους μαθητές  

και καθώς έχω στην τάξη και μία παράλληλη στήριξη γίνεται εις διπλούν. Τρίτη και  

Τετάρτη και παράλληλη στήριξη κι εγώ καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί επίπεδο 

συνδιδασκαλίας μιλάμε. Είναι ωφέλιμη αλλά και είναι και πολύ βοηθητική. Όταν τα 

μαθήματα είναι ο κύκλος  ο Β με τον Α , ανάποδα ήδη από το πιο δύσκολο κομμάτι,  

πας Τετάρτη Γλώσσα και μετά ξαναπηδήξεις Τρίτη, ήδη έχει κερδίσει το 75%, οπότε 

η επόμενη χρονιά για σένα σε μια καλή τάξη είναι σα να πηγαίνεις ένα σχολικό 

περίπατο. Κι εκεί πάνω έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πολλά, ότι δραστηριότητα 

μπορείς να σκεφτείς. δηλαδή μέχρι και να ζυμώσουν ψωμιά κάναμε στα μαθηματικά 

και στο πιο γλυκό ψωμί το συνδέσαμε στη Γλώσσα εκεί πέρα, κάναμε κλάσματα, 

κάναμε, κάναμε , βάλε τώρα και τη βοήθεια της παράλληλης στήριξης μέσα και 

απογειώθηκε όλη η κατάσταση. Γιατί το χαμόγελο των παιδιών αυτό μου έδωσε. 

Ερευνητής: Πώς αντιμετωπίζετε την διακοπή του μαθήματος από κάποιο παράγοντα 

όπως τηλέφωνο, ή κάτι άλλο; 

Συμμετέχων 1: Τι κάνεις; Πρώτα από όλα παίρνεις ασύρματο (γελιο) ε… κοίταξε να 

δεις … ποτέ δεν θα σε πάρεις κάποιος ο οποίος έχει μία σοβαρή δουλειά , το γραφείο 

ας πούμε, δεν θα σε πάρει σε ένα τριθέσιο γνωρίζοντας την ώρα των μαθημάτων. Θα 

σε πάρει αυτός ο οποίος θέλει να γίνει η δουλεία του, γιατί πιστεύει ότι εκείνη τη στιγμή 

θα μπορέσει να .. σου πει προσωπικά το πρόβλημά του , το τι θέλει να κάνετε εσείς για 

αυτόν και να πάρει το οκ του. Εκείνο είναι το οποίο δεν θα του απαντήσω, εκείνο είναι 

το οποίο θα το αφήσω, σε έγγραφα που στέλνω έβαζα ώρες συνεργασίας αυστηρά. Τι 

εννοώ την Τρίτη τη δεύτερη ώρα που είχα κενό θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Το 



 

95 
 

γραφείο ξέρει τι ώρα έχεις μάθημα, οπότε θα σε πάρουν στο διάλειμμα. Με την 

εφημερία παίρνεις ασύρματο… 

 

Ερωτήσεις προς προϊστάμενο ως προς το γύρω περιβάλλον με το σχολείο. (γονείς, 

τοπική κοινότητα, Δήμος, σύλλογοι). 

Για το χρονικό διάστημα που εργάζεστε ως προϊστάμενος στο συγκεκριμένο σχολείο. 

Βοηθάτε τις οικογένειες, ώστε με τη σειρά τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους να τα 

πάνε καλά στο σχολείο; 

Ερευνητής: Ποια η σχέση σας με τους γονείς, με την τοπική κοινότητα , τον Δήμο και 

εάν υπάρχουν διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι; 

Συμμετέχων 1: Υπάρχουν όλοι αυτοί οι σύλλογοι οι οποίοι θα θέλουν κάτι από το 

σχολείο και είσαι κι εσύ που όλο και κάτι θα θέλεις από αυτούς. Δεν υπάρχει 

περίπτωση…οπότε δεν θα πας με τα νερά τους αλλά θέλει αρκετό μάρκετινγκ η όλη 

κατάσταση για να μπορέσεις να τα συντονίσεις όλα. Είναι σαν να έχεις μία οικοδομή, 

σήμερα να ρθει ο ηλεκτρολόγος αλλά να μη συμπέσει με τον υδραυλικό που δε 

μιλάνε… κάπως έτσι το σκέφτεσαι.(γέλιο) Οπότε θα πρέπει να κάνεις έτσι να μη 

συμπέσουνε πράγματα και καταστάσεις μαζί, αλλά όμως θα στο ξαναπώ με το 

ερασμούς που έπρεπε να συνεργαστεί η εκκλησία, ο σύλλογος γονέων, ο πολιτιστικός 

σύλλογος, ο σύλλογος ο αγροτουριστικός οπότε ήταν ένα σωρό πράγματα τα οποία 

έπρεπε να τα βάλεις κάτω … εντάξει άμα βρεις μια χρυσή τομή και αφιερώσεις χρόνο, 

έχω και τη δυνατότητα θα πω την παράλληλη κράτα τα 10 λεπτάκια δεν γίνεται αλλιώς. 

Όλα θέλουν λίγο το χρόνο τους αλλά το βρίσκεις στην πορεία και μετά αυτοί σε 

βρίσκουν το χρόνο που θες, άμα το στρώσεις καλά το χαλί μετά δεν τσαλακώνει, γιατί 

για να έρθει κάποιος να σε βρει όταν κάνεις μάθημα θα πρέπει να είναι κάτι πολύ 

σοβαρό, προφανώς εκεί θα πρέπει να ακούσεις και να συνεργαστείς. 

Ερευνητής: Συμπεριλαμβανομένων γονέων έχουν το ίδιο όραμα για το ποιες είναι οι 

προτεραιότητες του σχολείου και πώς αυτές πραγματοποιούνται; 

Συμμετέχων 1: Στο ξαναείπα αν τους δώσεις να καταλάβεις ότι ο παρονομαστής είναι 

το παιδί τους κι εσύ είσαι γι αυτούς εκεί, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκεις είτε 

είναι πολιτικά είτε οπ άδικά τα οποί μπορεί να προκύψουν γιατί με τους γονείς δεν 

μπορείς  να έχεις σημαντικά προβλήματα, δε μπορεί να σου πει ο άλλος γιατί έκανες 

το άλφα έτσι , άμα θα σου πει τότε πρόβλημα ξεκινάει από αυτόν, δεν ξεκινάει από 

εσένα, ωστόσο βέβαια μπορεί να έρθουν κάποιοι συνάδελφοι και να υπάρχει μία 

διαφορετικότητα στην κατάσταση και θα πρέπει να το χειριστείς έτσι σε μία κοινωνία 

η οποία δεν είναι ανοιχτή στη διαφορετικότητα , μπορείς να το διαχειριστής πάλι ο 

παρονομαστής είναι το παιδί. Εμείς θα ασχοληθούμε μόνο με το παιδί, να περάσει καλά 

να κάνει τις εκδρομές του, οπότε βρίσκεις μία ώρα το απόγευμα μία φορά το μήνα και 

τα λέτε. Επειδή ήμασταν πέντε χρόνια μας είχαν εμπιστοσύνη. Σημαντικό να έχεις μία 
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οπτική γύρω γύρω τι γίνεται, να δούμε λίγο και που είμαστε το γεωγραφικό πλάτος 

και μήκος. 

γιατί με τους γονείς δεν μπορείς  να έχεις σημαντικά προβλήματα, δε μπορεί να σου 

πει ο άλλος γιατί έκανες το άλφα έτσι , άμα θα σου πει τότε πρόβλημα ξεκινάει από 

αυτόν, δεν ξεκινάει από εσένα, 

Με βάση τις γνώσεις και την πείρα σας θεωρείτε ότι τα ολιγοθέσια Σχολεία: 

Πρέπει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους √ 

Πρέπει να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν με πολυθέσια □ 

Πιστεύω ότι κάθε σχολική μονάδα είναι ένα κύτταρο το οποίο παράγει το ίδιο προϊόν 

είτε είναι με 100 παιδιά είτε με 500 είτε με 10. Θα το πάρω πολύ χονδρικά θα σου πω 

ότι από όλα τα σχολεία τα μονοθέσια διθέσια τριθέσια τα οποία έχω γυρίσει έχουν βγει 

εξαιρετικές προσωπικότητες στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Όποτε δεν 

έχουν να ζηλέψουν κάτι, δεν είχαν να ζηλέψουν μέχρι να εξελιχθεί η εκπαίδευσή στο 

επίπεδο που φτάσαμε τώρα στο eclass και στο eme και στο webex προφανώς. Από την 

άλλη όμως δεν μπορούν  να μείνουν και αμέτοχα στην εξέλιξη αυτή, οπότε θα πρέπει 

το πρόβλημα τους είναι να πέσουν κονδύλια , για να πέσουν κάποιος πρέπει να κινηθεί 

για να κινηθεί αυτός θα πρέπει ή να είναι πολιτικό τους ή θα πρέπει να είναι κάποιος ο 

οποίος ενδιαφέρεται. Εγώ θέλω το δεύτερο, οπότε για την δεδομένη στιγμή εγώ 

πιστεύω ότι ίσως θα έπρεπε να ενισχυθούν. Η δουλεία η οποία γίνεται εκεί γιατί είναι 

ελεγχόμενα τα πράγματα πολύ περισσότερο από ένα σχολείο με 300 άτομα, θα πρέπει 

να ενισχυθεί, να στελεχωθεί και να του δοθεί αυτό το κύρος το οποίο είχε παλιότερα 

γιατί κι έτσι καταλαβαίνουν ότι και οι ίδιοι οι μαθητές ότι δεν είναι  δεύτερης κοπής. 

Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις σε ένα σχολείο και να νιώθεις πρώτος είναι πολύ 

σημαντικό επίσης να πηγαίνεις  σε ένα σχολείο και να νιώθεις δεύτερος αποδίδεις 

καλύτερα στο όταν είσαι πρώτος όταν το νιώθεις και όταν σου το δείχνουν κι άλλοι ότι 

είσαι, ότι δεν είσαι δεύτερης κατηγορίας μαθητής. 

Παρακολουθήσατε τα τελευταία χρόνια κάποιο επιστημονικό συνέδριο ή 

σεμινάριο σχετικό με την διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων;  

Σε αρκετά και μέλος 

 

Ενημερώνεστε ή διερευνάτε την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τη ηγεσία 

ως προϊστάμενος σχολείου; 

Ιντερνετ  




