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 Η  Γκορίλα  Αικατερίνη,  γνωρίζοντας  τις  συνέπειες  της  λογοκλοπής,  δηλώνω 

υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία με τίτλο: H επαγγελματική ταυτότητα και ο ρόλος 

των υποδιευθυντών  Β᾽θμιας εκπαίδευσης στη σχολική διοίκηση,    αποτελεί  προϊόν 

αυστηρά προσωπικής εργασίας και όλες οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει έχουν δη-

λωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές.  Τα σημεία όπου 

έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή / και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται 

ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περι-

λαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή.

Η ΔΗΛΟΥΣΑ
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«Βακτηρία εστί παιδεία βίου», Μένανδρος

 «Το να μαθαίνεις είναι σαν να κωπηλατείς ενάντια στο ρεύμα. 
Μόλις σταματήσεις να το κάνεις παρασύρεσαι», Benjiamin Britten 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε  ο ρόλος του ΥΠΔ   στο σύγχρονο Ελληνικό 

Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο και  το θέμα της επαγγελματικής του  ταυτότητας. Διε-

ξήχθη εμπειρική  έρευνα με συνεντεύξεις σε δείγμα 8 υποδιευθυντών  για τον εντοπι-

σμό των παραπάνω εννοιών.  Με την  ανάλυση της  ποιοτικής έρευνας, έγινε προ-

σπάθεια αρχικά να αναδειχθεί η σημασία του ρόλου του ΥΠΔ και η συμβολή του στη 

διοίκηση της σχολικής μονάδας, μέσα από καθήκοντα  και αρμοδιότητες. Παράλληλα 

εντοπίστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική του ταυτότητα, να 

κατανοηθεί πώς ο ίδιος αντιμετωπίζει το έργο του και πώς βλέπει τον εαυτό του ως 

ΥΠΔ, αναδεικνύοντας όψεις  επαγγελματικής ταυτότητας, χωρίς  ανάλογο στην ελλη-

νική βιβλιογραφία. Στο θεωρητικό κομμάτι, αναλύονται οι έννοιες  της επαγγελματι-

κής ταυτότητας και  της σχολικής υποδιεύθυνσης. Η επαγγελματική ταυτότητα, έχει 

απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές τα τελευταία  χρόνια και αναφέρεται στα χαρα-

κτηριστικά εκείνα µε τα οποία ένας εκπαιδευτικός µπορεί να προσδιορίσει τον εαυτό 

του σε σχέση µε τους άλλους και µε το περιβάλλον του. Αποτελείται από πέντε αλλη-

λένδετα στοιχεία: την αυτό-εικόνα, την αυτό-εκτίµηση, την επαγγελµατική παρακίνη-

ση, την αντίληψη του έργου και τις επαγγελµατικές προοπτικές. Η έρευνα προχωράει 

σε ερμηνείες με όρους αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία και 

αναδεικνύει  τέσσερις όψεις της επαγγελματικής ταυτότητας του ΥΠΔ: ο γνώστης της 

διοίκησης, με αυξημένη παιδαγωγική ευθύνη, ο ανθρώπινος και επικοινωνιακός και 

το εκκολαπτόμενο ηγετικό στέλεχος στο σχολείο του 21 αι. Κατανοώντας τους ιδιαί-

τερους όρους συγκρότησης της κάθε επαγγελματικής ταυτότητας, διαπιστώνουμε ότι 

ο ΥΠΔ είναι βασικό διοικητικό στέλεχος της εκπαίδευσης,  με ιδιαίτερες δεξιότητες 

και επιτελικά χαρακτηριστικά. Σε ότι αφορά στο θεσμό της υποδιεύθυνσης, ο νόμος 

προβλέπει με σαφήνεια την ύπαρξη ενός ή δύο υποδιευθυντών, για μεσαία και με-

γάλα σχολεία αλλά υπάρχει σύγχυση στα καθορισμένα από το νόμο  καθήκοντα  και 

στο τι τελικά αναλαμβάνει.  Τα πολλά  και σημαντικά  καθήκοντα  και οι διευρυμένες 

αρμοδιότητες  στα σχολικά πράγματα,  τον καθιστούν κομμάτι   στον εγκέφαλο της 

σχολικής μονάδας. Ο ρόλος του δύναται να μην  είναι απλού διεκπεραιωτή αλλά εν 

μέρει ηγέτη, όταν με την ανάληψη πρωτοβουλιών, στηρίζει την  ηγεσία του σχολείου, 

παρά τον περιορισμένη αυτονομία αποφάσεων   που έχει στο διαχειριστικό κομμάτι 

λειτουργίας του σχολείου.  
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Abstract

In the present master thesis study, the role of the vice principal in the modern 

Greek Gymnasium and General Lyceum and the subject of  his professional identity 

were investigated. Empirical research was conducted with interviews in a sample of 8 

vice principals to identify the above concepts. By analyzing the data of the qualitative 

research, an attempt was initially made to highlight the importance of the vice princip-

al role  and  his  contribution  to  the  administration  of  the  school  unit,  through  the 

investigation of his duties and responsibilities.  At the same time the factors that affect 

his professional identity  were  identified, to understand how he treats his work and 

how he  sees  himself  as  a  Vice  Principal,  highlighting  aspects  of  the  professional 

identity, without any references in the Greek literature. The theoretical part   analyzes 

the concepts of professional identity and school vice principality. Professional identity 

is a concept that has occupied many researchers in recent years.  It refers to those 

characteristics by which a teacher can define himself in relation to others and to the 

environment  in  which he moves.  Professional  identity  consists  of  five interrelated 

elements: self-image, self-assessment, professional motivation,  work  perception and 

professional perspectives. The research proceeds to interpretations and mainly aims to 

show  an  existing  range  of  professional  identity  in  terms  of  self-identification  in 

relation to the above elements. The four aspects of the professional identity of the vice 

principal:  the   expert  in  management,  the  one  with  increased  pedagogical 

responsibility,  the human and communicative   and the budding leader  in  the 21st 

century school. By understanding the specific terms of formation of each professional 

identity  we  confirm the V-P as a key manager of education, with special skills and 

staff characteristics. Regarding the  institution  of the  subdirection, the law clearly 

defines  the existence of positions of one or two vice  principals, for middle and large 

schools but there is a confusion between the duties because of the role that  the law 

define  and   what he  ultimately undertakes.  The many and important tasks he  has 

been  assigned  as  well  as  the  extended  responsibilities  he  has,  during  the  daily 

operation  in school affairs   in general, make him part of the school unit's brain. His 

role may not be a mere handler but partly a leader by taking initiatives and  supporting 

the  school  leadership,  despite  the  limited  decision  autonomy  he  has  in  the 

management of the school.
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Εισαγωγή
  Η οργανωτική δομή του σχολείου κατά τον Σαΐτη (2011)  εκφράζει ένα σύστη-

μα σχέσεων μεταξύ κοινωνικών θέσεων και ρόλων που διέπεται από συγκεκριμένες 

αρχές και  κανόνες.  Περιλαμβάνει  την ύπαρξη δικτύου επικοινωνίας,  με ιεραρχική 

δομή και συγκεκριμένο τρόπο μεταβίβασης της εξουσίας-ευθύνης, που καθορίζεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία (τυπική οργάνωση) ενώ  ο συγκεκριμένος τρόπος λει-

τουργίας του εξαρτάται από παράγοντες όπως το προσωπικό στυλ, η προσωπικότητα, 

τα κίνητρα, οι επιδιώξεις και οι ενδεχόμενες συγκρούσεις των ίδιων των διοικητικών 

οργάνων (άτυπη οργάνωση). Οι εμπλεκόμενοι του συγκεκριμένου συστήματος (θέσε-

ων και ρόλων), γνωρίζουν ποιες είναι οι υποχρεώσεις-καθήκοντα και τα δικαιώματα 

τους και  τι  οφείλουν να πράξουν ανά πάσα στιγμή (αναμενόμενη συμπεριφορά = 

ρόλος). 

Ως όργανα διοίκησης στη Β/θμια  βαθμίδα εκπαίδευσης,  ορίζονται  ο  Δς,  ο 

ΥΠΔ (μέχρι δύο  ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών) και ο σύλλογος των διδα-

σκόντων. Ο Δς μαζί με τον ΥΠΔ, σύμφωνα με τη νομοθεσία ασκούν διοικητικά, διδα-

κτικά και εποπτικά καθήκοντα. Και ενώ ο νόμος προβλέπει με σαφήνεια την ύπαρξη 

θέσεων ΥΠΔ, το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί και για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότη-

τες του, που εκτός από ό,τι  ο νόμος  προβλέπει  διευρύνονται και με  ό,τι του ανα-

θέτει ο Δς ή ακόμη με ό,τι αναλαμβάνει  με δική του πρωτοβουλία. Όταν όμως συμ-

βαίνει  σύγχυση αρμοδιοτήτων, υπάρχει  αύξηση στο εργασιακό άγχος που επηρεάζει 

την επαγγελματική απόδοση (Bauer & Simmons, 2000).

 Η επαγγελματική ταυτότητα επικεντρώνεται στην αντίληψη του εκπαιδευτι-

κού/ ΥΠΔ  για τον ίδιο του τον εαυτό ως εκπαιδευτικό και ΥΠΔ . Η διαμόρφωση της 

αντίληψης αυτής θεμελιώνεται στη συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση ποικίλων πα-

ραγόντων,  όπως  κοινωνιολογικών,  προσωπικών,  ψυχολογικών  κ.ά.  Η  έννοια  της 

επαγγελματικής ταυτότητας διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διότι, όπως επι-

σημαίνεται από τον Beijaard και τους συνεργάτες του (2004), η μελέτη της επαγγελ-

ματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού συνεισφέρει ουσιαστικά στη βαθύτερη κατα-

νόηση του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το πλέγμα των αλ-

λαγών και των μεταβολών στη σημερινή εποχή. 

 Η  ταυτότητα έχει οριστεί ως μία ατομική μοναδική αίσθηση που διατηρεί κα-

νείς για τον εαυτό του, ως εκπαιδευτικός η οποία εκφράζεται μέσα από το πώς ο ίδιος 

12

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:18 EEST - 13.56.182.168



προσδιορίζει τον εαυτό του στον εαυτό του ή στους άλλους και  περιλαμβάνει πεποι-

θήσεις για τη διδασκαλία, τη μάθηση και το ρόλο του (  Lasky, 2005,  όπ. αναφ. σε 

Φρυδάκη, 2015). Η ανάδειξη των επαγγελματικών ταυτοτήτων των ΥΠΔ γίνεται από 

τον τρόπο του αυτοπροσδιορισμού τους, από τις παραδοχές και τις προσδοκίες τους 

για τον εκπαιδευτικό και διοικητικό  ρόλο τους.    

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής του ρόλου 

του ΥΠΔ στη διοίκηση της σχολικής μονάδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 

σύγχρονο Ελληνικό Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο. Πιο συγκεκριμένα  διερευνάται, ο 

ρόλος του ΥΠΔ μέσα από τις αρμοδιότητες σε σχέση με  το νόμο  και τι τελικά πράτ-

τει.  Παράλληλα ερευνώνται τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ταυτότητας του 

ΥΠΔ και οι στάσεις του σχετικά με την ενδυνάμωση του στρατηγικού του ρόλου (εν-

δοϋπηρεσιακή επιμόρφωση–καθοδήγηση-θεσμός μέντορα).  Για τη μελέτη του θέμα-

τος, αντλήθηκαν κατ’ αρχάς στοιχεία από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα οποία συ-

γκρότησαν το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας σχετικά με  την επαγγελματική ταυ-

τότητα και τον ρόλο στη διοίκηση των υποδιευθυντών. Εκτιμούμε ότι το παρόν ερευ-

νητικό εγχείρημα θα συμβάλει με τρόπο ουσιαστικό στην καλύτερη κατανόηση του 

ρόλου του ΥΠΔ  και του έργου του, στο ελληνικό  πλαίσιο, και θα συνεισφέρει στις  

προσπάθειες για την ενίσχυση της επαγγελματικής του ταυτότητας. 

Σημαντικότητα της έρευνας

Διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει βιβλιογραφία που να έχει σχέση ειδικά με την 

επαγγελματική ταυτότητα του ΥΠΔ, μόνο  με την επαγγελματική ταυτότητα γενικά 

του εκπαιδευτικού.  Ένα εκτενές μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζει   στον τρόπο με 

τον οποίο γίνεται αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς και στους παράγοντες που πα-

ρεμβαίνουν στη διαμόρφωσή της (βλ. Beauchamp & Thomas, 2009· Beijaard, 1995· 

Beijaard et al., 2000· Bernstein, 1996· Castells, 1997· Cooper & Olson, 1996· όπ. 

αναφ.  σε Φωτοπούλου,  2013).  Από  τη  μελέτη  των  διδακτορικών  διατριβών,  που 

έχουν εστιάσει σε θέματα παρεμφερή με αυτό της παρούσας έρευνας, διαπιστώθηκε 

ότι υφίσταται προβληματισμός και ευαισθητοποίηση γύρω από  την επαγγελματική 

ταυτότητα με αναφορά στον εκπαιδευτικό. Η ανωτέρω διαπίστωση αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητα, διότι αναδεικνύει τη σημαντικότητα αυτής της ερευνητικής περιοχής, ότι 

δηλαδή πρόκειται για ένα ζήτημα σύγχρονο και ουσιαστικό, που χρήζει συστηματι-
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κής διερεύνησης και εξόχως αναδεικνύεται η πρωτοτυπία του θέματος της παρούσας 

εργασίας εξειδικεύοντας μάλιστα στον ΥΠΔ που έχει  εκπαιδευτικό και  διοικητικό 

ρόλο στην εκπαιδευτική κοινότητα. Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζεται εκτενές υλι-

κό γύρω από τις έννοιες που μας απασχολούν. Στο ελληνικό πλαίσιο,  σε αρκετές πε-

ριπτώσεις,  η υπάρχουσα βιβλιογραφία,  όπου εντοπίζεται,  είναι  αποσπασματική σε 

σχέση με την προβληματική της  παρούσας εργασίας. Οι διαπιστώσεις αυτές ενίσχυ-

σαν την ερευνητική μας αναζήτηση και αποτέλεσαν κίνητρο για περαιτέρω διερεύνη-

ση, με βάση τον ερευνητικό μας προβληματισμό. 

  Για το θεσμό της σχολικής υποδιεύθυνσης στην Ελληνική πραγματικότητα, η έλ-

λειψη αξιόλογης Ελληνικής βιβλιογραφίας και οι μέχρι τώρα έρευνες σε πολύ  περιο-

ρισμένο δείγμα (για τη Δ/θμια μόνο στο Ν. Φθιώτιδας), σε συνδυασμό με τον καθορι-

στικό ρόλο του θεσμού της υποδιεύθυνσης στο σχολείο, καθιστούν αναγκαία τη διε-

ρεύνηση του συγκεκριμένου θεσμού στα πλαίσια της οργανωτικής δομής του Ελληνι-

κού σχολείου σε ευρύτερο δείγμα. Η μελέτη του πρόσφατου ισχύοντος  νομοθετικού 

πλαισίου ( Ν. 4547/2018) αναφορικά με τις διοικητικές αρμοδιότητες που ανατίθενται 

στον ΥΠΔ   και ο τρόπος που ο ίδιος σκιαγραφεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων αυ-

τών, συμβάλλουν στην εξάλειψη της σύγχυσης για τα καθήκοντα  καθώς και   για την 

αφάνεια του  ρόλου του και την ανάδειξη της σημαντικότητάς του.  

 Τα Ερευνητικά ερωτήματα που απασχολούν την έρευνα είναι:  

1) Ποιος είναι ο ρόλος των ΥΠΔ  μέσα στο σχήμα της ομάδας διοίκησης του 

σχολείου σε σχέση με τα περιθώρια που δίνει το νομοθετικό πλαίσιο, ποια η σχέση 

τους με το διευθυντή και ποιες οι  προτάσεις που υπάρχουν για την αναβάθμιση του 

ρόλου;

2)  Τι  αίσθηση έχουν  για  την  επαγγελματική  ταυτότητά  τους;  Συγκεκριμένα: 

Πώς αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να είναι, να ενεργούν και να   κατανοούν τη δουλειά 

τους, ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την επαγγελματική ταυτότητα μέσα από την 

προσωπική διαδρομή, ποια είναι τα κίνητρα για την ανάληψη του ρόλου, ποιες οι επι-

διώξεις και οι φιλοδοξίες για συνέχιση της διοικητικής καριέρας; Πώς περιγράφουν 

τα συναισθήματα λόγω των ευθυνών στην σχολική ιεραρχία,  τις  διαδικασίες επικοι-

νωνίας, τις στάσεις, τις προτεραιότητες, τις  πρακτικές και  τις σχέσεις με τους πυ-

λώνες διοίκησης και τις κοινωνικές ομάδες της σχολικής ζωής;  
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Αναφορικά με τη δομή των κεφαλαίων, στο  θεωρητικό υπόβαθρο και στο Κε-

φάλαιο 1ο επιχειρείται μια θεωρητική προσέγγιση στις έννοιες της σχολικής διοίκη-

σης, σχολικής υποδιεύθυνσης και  διασαφηνίζονται  με  βάσει τη βιβλιογραφία και το 

Νομοθετικό πλαίσιο και τέλος  παρουσιάζεται η  αναγκαιότητα του θεσμού του ΥΠΔ 

και οι αντιλήψεις για το ρόλο   στη διεθνή βιβλιογραφία. Το θεωρητικό υπόβαθρο συ-

μπληρώνεται με  το  Κεφάλαιο 2ο   όπου προσεγγίζεται η έννοια της επαγγελματικής 

ταυτότητας του εκπαιδευτικού με εστίαση  στον ΥΠΔ, στο Κεφάλαιο 3ο παρουσιάζε-

ται  η μεθοδολογία της συγκέντρωσης και ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας, στο 

επόμενο Κεφάλαιο 4ο εκθέτονται τα ευρήματα, σχολιάζονται και τεκμηριώνονται τα 

αποτελέσματα με παραθέματα από τις συνεντεύξεις. Στο Κεφάλαιο 5ο  γίνεται μια 

συζήτηση με τη βιβλιογραφία για τα συμπεράσματα. Ακολουθούν στο Κεφάλαιο 6ο 

οι περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις για μελλοντικές κατευθύνσεις.  
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ΤΟ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
  Στο κεφάλαιο αυτό προτάσσεται η εννοιολογική προσέγγιση και αποσαφήνιση 

της έννοιας της εκπαιδευτικής διοίκησης. Στη συνέχεια αναφέρονται και περιγράφο-

νται οι τυπολογίες της εκπαιδευτικής διοίκησης.

1.1  Αποσαφήνιση των όρων
Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  των  οργανώσεων,  το  σχολείο  εμφανίζει  τα  χαρα-

κτηριστικά  γνωρίσματα μιας  οργάνωσης,  δηλαδή,  έχει  εξειδικευμένο  χαρακτήρα, 

στηρίζεται  σε  μια  συγκεκριμένη  δομή  και επιτελεί μέσω των ανθρώπων που το 

στελεχώνουν ένα κοινωνικό σκοπό (Gray, 1985) Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί  έχουν 

την  υποχρέωση  να  λειτουργούν  αποτελεσματικά,  να  διαχειρίζονται  ορθολογικά 

τους  υλικούς  και  άυλους  πόρους,  και  συνεχώς  να  βελτιώνουν  την  ποιότητα  των 

παρεχόμενων υπηρεσιών (Πετρίδου, 1998). Το  σχολείο  είναι   υποσύστημα  του 

εκπαιδευτικού   συστήματος,  το  οποίο εκπαιδευτικό  σύστημα    δεν  είναι  μια  αυ-

θύπαρκτη  και  αυτάρκης  οντότητα,  αλλά υπάρχει  και  λειτουργεί  μέσα  σε  ένα 

καθορισμένο  περιβάλλον  που  διαμορφώνεται  απ’  τα  κοινωνικά, πολιτικά, οικονο-

μικά πολιτισμικά  και δημογραφικά    δεδομένα    μιας    χώρας (Ανδρέου & Παπα-

κωνσταντίνου, 1990).    Τα  εκπαιδευτικά   συστήματα  κατατάσσονται  σε συγκε-

ντρωτικά και αποκεντρωτικά σύμφωνα με την κατανομή της εξουσίας και των αρμο-

διοτήτων στα διάφορα μέλη της οργάνωσης (Κωτσίκης, 1998). Στα  συγκεντρωτικά 

συστήματα  όπως  το  ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το σχολείο ως   εκπαιδευτική 

μονάδα  αποτελεί  τον τελικό αποδέκτη αποφάσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής και 

διαθέτει μικρό βαθμό αυτονομίας στη λήψη ουσιαστικών  αποφάσεων,  αφού  αποτε-

λεί  την απόληξη ενός κεντρικά σχεδιασμένου και ελεγχόμενου συστήματος  (Λαϊνας, 

2000).   

Το σχολείο ως πολυσύνθετος οργανισμός σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πε-

ριβάλλον χρειάζεται ένα σύγχρονο σύστημα διοίκησης μέσω του οποίου θα εξασφα-

λιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων. Απώτερος 

σκοπός είναι   η εκπλήρωση της αποστολής του σχολείου, η οποία αφορά στη «συμ-
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βολή στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχο-

σωματικών δυνάμεων των μαθητών» (Ν. 1566/85, άρθρο 1).

Η αξία της διοίκησης ως μιας ανθρώπινης δραστηριότητας « εναρμονίζει όλες 

τις  επιμέρους  προσπάθειες  των  ατόμων  για  να  οδηγηθούν  στην  υλοποίηση  των 

στόχων» (Σαΐτης, 2005:27) με  «τον κατάλληλο συνδυασμό των ανθρώπινων και υλι-

κών πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών» (Σαΐτης, 2005:240). Ο  Πα-

σιαρδής  (2004)  ορίζει  τη  διοίκηση  ως  τη διεκπεραίωση των καθημερινών εργα-

σιών για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, ενώ τη διεύθυνση ως την καθημε-

ρινή διοίκηση του οργανισμού με κατεύθυνση  την επίτευξη των στόχων μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Τονίζει,  επίσης,   ότι  η ηγεσία είναι υπεράνω της 

διοίκησης και της διεύθυνσης μιας και δίνει στρατηγικό προσανατολισμό στον οργα-

νισμό και για να είναι κάποιος καλός ηγέτης, προϋποθέτει να είναι και καλός διοικη-

τικός και καλός Δς. 

Ο ρόλος της διοίκησης είναι η αποτελεσματική διαχείριση της υφιστάμενης κα-

τάστασης και της καθημερινότητας του οργανισμού ενώ η ηγεσία με δεδομένες αυτές 

τις προϋποθέσεις δίνει στον οργανισμό το όραμα και την κατεύθυνση (Πασιαρδής, 

2004) για βαθιά οργανωσιακή αλλαγή. Όσον αφορά στη διάκριση μεταξύ των εν-

νοιών «Δς» (manager) και «ηγέτης» (leader), ο Πασιαρδής (2004:210) σημειώνει ότι 

ο Δς «σέβεται το σύστημα και τηρεί τους νόμους και την πολιτική του υπουργείου» 

ενώ ο ηγέτης «είναι οραματιστής και ενθαρρύνει τις  καινοτομίες και τις πρωτοβουλί-

ες».

Πιο περιεκτική έννοια από την έννοια της διοίκησης και της διεύθυνσης, την 

καθημερινή δηλαδή διοίκηση του οργανισμού, είναι η έννοια της ηγεσίας. Ο ηγέτης 

γνωρίζει, τόσο τους στόχους του οργανισμού όσο και τις επιδιώξεις του προσωπικού 

ως ομάδων και ως ατόμων. Επίσης, «ηγέτης» είναι εκείνος που επηρεάζει τα άτομα ή 

την ομάδα ως σύνολο, για να εργαστούν με ενθουσιασμό και ζήλο στην επιτυχία των 

στόχων του οργανισμού (Πασιαρδής, 2004). Το δίπτυχο «ηγέτης-Δς» αποτελεί τον 

ιδανικότερο συνδυασμό στο χώρο της ∆ιοικητικής Ηγεσίας (Σαΐτης, 2008) και ανα-

φέρεται όχι μόνο ως χαρακτηριστικό του Διευθυντή αλλά και του συνεργάτη του, του 

ΥΠΔ. Για να είναι κάποιος καλός και αποτελεσματικός ηγέτης πρέπει να είναι καλός 

διοικητικός και καλός Δς ή ΥΠΔ (Πασιαρδής, 2004 ). 

18

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:18 EEST - 13.56.182.168



Υπάρχει πλήθος  προσεγγίσεων για την    αποσαφήνιση της έννοιας διοίκησης 

ωστόσο υπάρχει μια συμφωνία των περισσότερων μελετητών σε τρεις βασικές παρα-

δοχές:  επιδίωξη πραγματοποίησης στον μεγαλύτερο  δυνατό βαθμό ορισμένων γενι-

κών σκοπών,  οργάνωση των μέσων,  αντίληψη της διοίκησης ως διαδικασίας που πε-

ριλαμβάνει τις λειτουργίες, του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, 

του συντονισμού και του ελέγχου (Κατσαρός, 2008).    

Η λειτουργία της διεύθυνσης, αποτελεί τη διαπροσωπική πλευρά της διοίκη-

σης και  περιλαμβάνει τις διοικητικές δραστηριότητες της εκχώρησης της εξουσίας, 

της παρώθησης, της επικοινωνίας, του συντονισμού και του χειρισμού των διαφω-

νιών, ενώ με τη λειτουργία αυτή συνδέεται και η ηγεσία (Σαΐτης, 2005), καθώς συ-

ναρτάται με τη σκόπιμη δράση των ηγετικών στελεχών για τον επηρεασμό του αν-

θρώπινου παράγοντα. Ο Μπουραντάς (2002) αναφέρει ότι η διεύθυνση είναι η λει-

τουργία κατά την οποία τα ηγετικά στελέχη επηρεάζουν τη συμπεριφορά του αν-

θρώπινου παράγοντα μέσω της ηγεσίας, της εμψύχωσης, της ενθάρρυνσης, της υποκί-

νησης  και  της  καθοδήγησης,  ενώ  ο  Πασιαρδής  (2004)  θεωρεί  την  ηγεσία  μια 

«ομπρέλα» υπό την οποία υπάγονται η διοίκηση και η διεύθυνση. Η ηγεσία και η 

διοίκηση (management)  αν  και  διαφορετικές,  πολλές  φορές  αλληλεπικαλύπτονται. 

Ηγεσία είναι η επιρροή των πράξεων των άλλων παρακινώντας, θέτοντας στόχους και 

προκαλώντας αλλαγές. Απαιτεί ευφυΐα, ενέργεια και ικανότητες. Η διοίκηση είναι η 

διαχείριση ή η συντήρηση (maintenance) και έχει στόχους την αποτελεσματικότητα 

και την αποδοτικότητα (Cuban, 1988).  
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O όρος διοίκηση  (management), όταν αναφέρεται   στο σχολείο, στην εκπαί-

δευση και στις διαδικασίες μάθησης,  ακούγεται  πιθανά  ως  ξένος  (Ζαβλανός,1996). 

Όχι όμως εάν    θεωρήσουμε  τη διοίκηση   (management) του  εκπαιδευτικού  οργα-

νισμού  σαν  διαδικασία  συντονισμού    των  πόρων  ανθρώπινων,  υλικών  και  τε-

χνικών,  για  την  παροχή  εκπαίδευσης  με  αποτελεσματικό  τρόπο (Bush, 2003).

Η εκπαιδευτική διοίκηση βασίζεται στις αρχές της γενικής διοίκησης, διαφο-

ροποιείται όμως από αυτή καθώς ο σκοπός και οι στόχοι ενός σχολείου διαφέρουν 

ουσιαστικά από αυτούς μιας οργάνωσης με κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Με βάση αυτή 

την παραδοχή ο Κατσαρός (2008:16) ορίζει την εκπαιδευτική διοίκηση ως εξής: «εκ-

παιδευτική διοίκηση είναι η εξειδικευμένη ανθρώπινη δραστηριότητα που αναπτύσ-

σεται στο πλαίσιο των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών οργανισμών ή  του εκπαιδευτι-

κού συστήματος στο σύνολό του και επιδιώκει την πραγματοποίηση στο μεγαλύτερο 

δυνατό  βαθμό  των  σκοπών  της  εκπαίδευσης  με  την  αξιοποίηση  των  διαθέσιμων 

πόρων, ανθρώπινων και υλικών μέσα από λειτουργίες όπως είναι ο προγραμματισμός, 

η οργάνωση, η διεύθυνση, ο συντονισμός και ο έλεγχος».

Ο Σαΐτης (2005) ορίζει την εκπαιδευτική διοίκηση ως ένα «σύστημα δράσης» 

που  αναφέρεται  στην  ορθολογική  χρησιμοποίηση  των  διαθέσιμων  πόρων  για  την 

πραγματοποίηση των στόχων του σχολείου.

1.2  Τυπολογία μοντέλων εκπαιδευτικής διοίκησης
Ο  Bush (1995) έχει κατηγοριοποιήσει τις θεωρίες της εκπαιδευτικής διοίκη-

σης σε 6 μεγάλες κατηγορίες-μοντέλα, τα τυπικά, τα συμμετοχικά/συνεργατικά, τα 

πολιτικά, τα υποκειμενικά, τα διφορούμενα και τα πολιτιστικά. Η κατηγοριοποίηση 

αυτή παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την προσέγγιση, το περιεχόμενο, τα χαρα-

κτηριστικά,  τη χρησιμότητα και  τους περιορισμούς όχι  μόνο των διοικητικών μο-

ντέλων αλλά και των μοντέλων ηγεσίας που συναρτώνται με αυτά (πίνακας 1).

Ο όρος τυπικά μοντέλα αφορά ένα σύνολο παρόμοιων προσεγγίσεων που δί-

νουν έμφαση στα δομικά χαρακτηριστικά και την ιεραρχία των οργανισμών. Σύμφω-

να με τα μοντέλα αυτά, το σχολείο ως οργανισμός λειτουργεί γύρω από συγκεκρι-

μένους στόχους και η λήψη αποφάσεων και κάθε μορφή εξουσίας πρέπει να κινείται 

με βάση λογικές και ρητά καθορισμένες διαδικασίες με  ορθολογικές τεχνικές διαχεί-

ρισης (Sergiovanni, 1984).
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Η κριτική που δέχθηκαν τα «τυπικά μοντέλα» αφορά τον καθορισμό και τη 

διαπίστωση ή μη  επίτευξης των σκοπών, τη λήψη αποφάσεων που γίνεται απολύτως 

λογικά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη  ο  ανθρώπινος παράγοντας, η αντιμετώπιση του 

οργανισμού ως ενότητας που δε λαμβάνει υπόψη το άτομο και η αυστηρή ιεράρχηση. 

Έμφαση δίνεται στην  ανάγκη αναπροσαρμογής των τυπικών μοντέλων σύμφωνα με 

τα νέα δεδομένα  της εξειδίκευσης του προσωπικού, των πολλαπλών στόχων της εκ-

παίδευσης και την επιδίωξη στόχων αποδεσμευμένων από τη γραφειοκρατία και τη 

λογικοκρατία (Bush, 2007).

Πίνακας 1: Αντιστοίχιση μοντέλων εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας

 ΜΟΝΤΕΛΑ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Leithwood & Duke (1999), Bush 

(2003)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΗΓΕΣΙΑΣ

Sergiovanni (1984)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Bush (1995)
1. Διοικητική -διαχειριστική 

ηγεσία               (Managerial) (L&D)

 1. τεχνική (technical)           Τυπικό                 

2. Συμμετοχική ηγεσία (L&D)  διανε-

μημένη + κατανεμημένη ηγεσία +ηγε-

σία που υπηρετεί

3.    Μετασχηματιστική ηγεσία( L&D) 

2. ανθρώπινη  (human) 

 

3. Συμβολική (symbolic)

       Συμμετοχικό

4. Ηθική ηγεσία (moral L&D) 

5. Παιδαγωγική ηγεσία/ καθοδηγητική 

/  εκπαιδευτική  (instructional) εστια-

σμένη στη διδασκαλία  L&D  ή εστια-

σμένη στη μάθηση (learning)

4. εκπαιδευτική 

(educational) 

5. πολιτισμική (cultural)

       Πολιτιστικό

6. Ενδεχόμενη-περιστασιακή (L&D)

εναλλαγή μεταξύ των υπόλοιπων τύ-

πων
7. Μεταμοντέρνα ηγεσία (Bush)          Υποκειμενικό
8. Διαπροσωπική ηγεσία    (Bush) 2. ανθρώπινη (human)          Διφορούμενο  

9. Συναλλακτική ηγεσία    (Bush)            Πολιτικό

 Στα  συμμετοχικά/συνεργατικά  μοντέλα, η δύναμη συναρτάται με την αξιο-

ποίηση κοινωνικών και διαπροσωπικών πόρων και η λήψη αποφάσεων μοιράζεται σε 

όλα τα μέλη του οργανισμού, καθώς θεωρείται πως οι αποφάσεις πρέπει να παίρνο-
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νται με συναίνεση. Προϋπόθεση αποτελεί ένας ικανοποιητικός αριθμός εργαζομένων 

που μοιράζονται κοινές αξίες και το όραμα του οργανισμού. Το μοντέλο είναι αρκετά 

επιρρεπές στη στάση των εργαζομένων, ενώ η λήψη αποφάσεων συνήθως αποδεικνύ-

εται χρονοβόρα διαδικασία.

Τα πολιτικά μοντέλα δίνουν έμφαση στη διανομή της εξουσίας και της επιρ-

ροής με βάση τη διαπραγμάτευση ή τη συναλλαγή. Η διαπραγμάτευση είναι επίσης 

παρούσα στη λήψη αποφάσεων. Στα μοντέλα αυτά το βάρος δίνεται σε συγκεκρι-

μένες ομάδες «ενδιαφέροντος» αντί για το σύνολο του οργανισμού και στη σύγκρου-

ση μεταξύ τους, ενώ οι στόχοι, ως αντικείμενα διαπραγμάτευσης, είναι ασταθείς.

Οι οργανώσεις ως περίπλοκες κοινωνικές δομές  εκφράζονται στα υποκειμενι-

κά μοντέλα. Η έμφαση δίνεται στα μέλη του οργανισμού με την έκφραση όλων, οι 

αλληλεπιδράσεις των οποίων αποτελούν τον οργανισμό. Στα υποκειμενικά μοντέλα 

υποστηρίζεται η αξία των πολλαπλών οπτικών, η υποκειμενικότητα του  κάθε ατόμου 

να  ερμηνεύει διαφορετικά τις καταστάσεις ανάλογα με το υπόβαθρο και τις αξίες 

του.  Ο οργανισμός ως ολότητα συνίσταται από τα νοήματα που κατασκευάζει το 

κάθε μέλος, ενώ νοήματα και γεγονότα θεωρούνται οι δύο όψεις του ίδιου νομίσμα-

τος.

Η αδυναμία προβλεψιμότητας ενός οργανισμού αναπαρίσταται στα διφορού-

μενα μοντέλα. Οι στόχοι είναι ασαφείς, η λήψη αποφάσεων μη προκαθορισμένη και 

οι ομάδες των εργαζομένων σχεδόν αυτόνομες. Τα διφορούμενα μοντέλα είναι κατα-

σκευασμένα να υποστηρίζουν την αλλαγή, την ευελιξία στη στοχοθεσία και στις δια-

δικασίες, μεγάλες εναλλαγές στη συμμετοχή στην εξουσία που  εξαρτώνται από τις 

υπάρχουσες ανάγκες με  πληροφορίες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών. Το δι-

φορούμενο μοντέλο διοίκησης συναρτάται με την αξιοποίηση ανθρώπινων, κοινωνι-

κών και διαπροσωπικών πόρων. 

Τέλος, τα πολιτισμικά μοντέλα επικεντρώνονται στις ανεπίσημες πτυχές της 

ηγεσίας (Bush, 2007), η οποία και κυριαρχείται μέσα σε αυτά από σύμβολα, παρα-

δόσεις, ηθικές αξίες και αντιλήψεις, ενώ η οργάνωση στηρίζεται στην ανάπτυξη συ-

γκεκριμένων κοινών αξιών και νοημάτων, την οικοδόμηση της μοναδικής κουλτού-

ρας του σχολείου, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις πολιτιστικές πτυχές και προσανα-

τολίζεται σε  εξειδικευμένα θέματα  της εκπαίδευσης. 
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 Στο χώρο της εκπαιδευτικής ηγεσίας η πιο γνωστή ταξινόμηση της ηγεσίας σε 

μοντέλα-τύπους ξεκινά το 1999 με την ταξινόμηση των Leithwood & Duke (1999), οι 

οποίοι περιέγραψαν 6 τύπους ηγεσίας, την εκπαιδευτική ηγεσία (instructional),  τη 

διοικητική ή διαχειριστική (managerial), τη συμμετοχική (participative), τη μετασχη-

ματιστική (transformational), την ηθική (moral) και την ενδεχομενική (contigent).

  Τα 6 μοντέλα ηγεσίας στην ταξινόμηση των Leithood & Duke συμπληρώθη-

καν στην ταξινόμηση των Bush & Glover (2003) με τη διαπροσωπική (interpresonal) 

και  τη  συναλλακτική  (transactional) ηγεσία ενώ από τον Bush προστέθηκε στην τυ-

πολογία και η μεταμοντέρνα  (postmodern) ηγεσία (Κατσαρός, 2008).

 

Η κλασική προσέγγιση στο θέμα άσκησης της διοικητικής εξουσίας  το διοι-

κητικό πλέγμα (managerial grid) των των Blake-Mouton (1964, όπ. αναφ. σε Κατσα-

ρός, 2008), το  οποίο βασίζεται σε δύο διαστάσεις: την οριζόντια, που αναφέρεται στο 

ενδιαφέρον για την απόδοση της εργασίας-αποτελέσματος  και την κάθετη, που σχε-

τίζεται με το ενδιαφέρον για τις ανθρώπινες σχέσεις με  το προσωπικό του οργανι-

σμού. (Κατσαρός, σελ.101, 2008).

 Από την σχηματική παρουσίαση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ηγετικό 

στέλεχος για να είναι επιτυχημένο  πρέπει να δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον για το συμ-

φέρον των συνεργατών του όσο και για το αποτέλεσμα της εργασίας. Επίσης  υπο-

στηρίζει  ότι η οργανισμιακή συμπεριφορά είναι  συνάρτηση του ρόλου και της προ-

σωπικότητας του ατόμου (Πασιαρδής, 2004).
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 Οι Goleman, Boyatzis and McKee (2002) υποστηρίζουν   ότι υπάρχουν τέσσε-

ρα είδη διευθυντών που σχετίζονται με τις διαφορετικές δεξιότητες Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης (ΣΝ),  ικανότητας δηλαδή  να ελέγχει και να ρυθμίζει κάποιος  τα συ-

ναισθήματα και τις  αντιδράσεις του εαυτού του και των άλλων (Salovey & Mayer, 

1990, όπ. αναφ. σε Ντιγκμπασάνη, 2011),  να ρυθμίζει τις διαθέσεις των άλλων, να 

απομονώνει το συναίσθημα από τη σκέψη, να μπαίνει στη θέση του άλλου, να έχει 

μια σειρά από ικανότητες όπως αυτοέλεγχος , επιμονή , ζήλος,    να παρασύρει τους 

άλλους προσφέροντάς τους κίνητρα ( Goleman, 1995, όπ. αναφ. σε Ντιγκμπασάνη, 

2011) : διοικητικός (commanding), οραματιστής (visionary), συμβουλευτικός (coach-

ing), και δημοκρατικός/διανεμητικός (distributive). Π.χ. ο διοικητικός διέπεται από 

υψηλά επίπεδα πρωτοβουλίας, ο οραματιστής είναι εμπνευστής και καταλύτης αλλα-

γών. Ο συμβουλευτικός εξελίσσει τους άλλους και έχει υψηλό επίπεδο αυτοεπίγνω-

σης, ενώ ο δημοκρατικός συμβάλλει στην οργανωσιακή επίγνωση και τη συνεργασία 

μέσα από καλή διαχείριση  συγκρούσεων (Goleman, et al, 2002). Μέσω αντίστοιχης 

έρευνας φαίνεται ότι όσο πιο υψηλά είναι τα επίπεδα ΣΝ του διευθυντή ενός σχολεί-

ου τόσο πιο κοντά είναι στο μοντέλο του οραματιστή,  στο μοντέλο του συμβουλευτι-

κού και του διανεμητικού σε φθίνουσα σειρά, ενώ απουσιάζει σχεδόν η έννοια του 

διοικητικού (Reed, 2005). Ο ΥΠΔ ως μέλος της ομάδας διοίκησης και διεύθυνσης 

του σχολείου μπορεί να ενταχθεί σε κάποια από τα παραπάνω είδη σε σχέση με δε-

ξιότητες  ΣΝ.

1.3  Βιβλιογραφική  Ανασκόπηση για τον  ΥΠΔ στην Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης
Στην  ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα δεδομένα της βιβλιογραφικής  ανα-

σκόπησης, ελληνικής και διεθνούς, αναφορικά με το ρόλο και τη θέση του ΥΠΔ.  Γί-

νεται προσπάθεια να αποσαφηνιστεί  ο ρόλος του   στην ομάδα διοίκησης του σχολεί-

ου. Ως οργανωτική μονάδα, το σχολείο εκφράζει ένα σύστημα σχέσεων μεταξύ κοι-

νωνικών θέσεων και ρόλων (οργανωτική δομή) που διέπεται από συγκεκριμένες αρ-

χές και κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι του συγκεκριμένου συστήματος 

(θέσεων  και  ρόλων),  γνωρίζουν  ποιες  είναι  οι  υποχρεώσεις-καθήκοντα  και  τα  δι-

καιώματα τους και τι οφείλουν να πράξουν ανά πάσα στιγμή (αναμενόμενη συμπερι-

φορά = ρόλος).
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Στο διοικητικό αυτό μοντέλο οι διευθυντές και  υποδιευθυντές ανήκουν στα 

μεσαία στελέχη, που ρόλο τους έχουν να εφαρμόζουν στη σχολική μονάδα την κε-

ντρικά χαρασσόμενη εκπαιδευτική πολιτική και να κατευθύνουν τα κατώτερα στε-

λέχη με βάση τις επιλογές της πολιτικής αυτής. 

Το περιεχόμενο της διοικητικής δραστηριότητας έχει να κάνει με το τι ανατί-

θεται στο πρόσωπο που ασκεί διοίκηση και ποιος είναι ο συγκεκριμένος  ρόλος του 

στα πλαίσια του οργανωτικού σχήματος. Ο βασικός εκπαιδευτικός νόμος (1566/85), 

όσον αφορά στο  διοικητικό επίπεδο της σχολικής μονάδας, παραχωρεί  αποφασιστι-

κές  αρμοδιότητες στο σύλλογο διδασκόντων, και παραβλέπει  εκχώρηση αντιστοίχων 

αρμοδιοτήτων στο θεσμό της υποδιεύθυνσης. Πολύ πρόσφατα  έγινε προσπάθεια να 

διασαφηνιστεί ο ρόλος και να διευρυνθεί με το  Ν.4547/ 2018. Δεν έγινε το ίδιο όμως 

για τους υποδιευθυντές α’ και β’ και υπάρχει ακόμη ασάφεια στην κατανομή των κα-

θηκόντων τους.

   Ο ΥΠΔ (Σαΐτης, 1998:46) πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική 

ικανότητα και διοικητικές δεξιότητες. Οι διοικητικές δεξιότητες δεν αφορούν μόνο 

την εξειδικευμένη γνώση θεμάτων λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά κυρίως 

ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα να λαμ-

βάνει σωστές αποφάσεις και να δίνει λύσεις σε θέματα που αφορούν, είτε τις εσωτε-

ρικές σχέσεις (π.χ Διευθυντή-εκπαιδευτικών ή εκπαιδευτικών-μαθητών) είτε τις εξω-

τερικές σχέσεις (π.χ Σχολικής μονάδας με γονείς ή την τοπική κοινωνία).

Η ασάφεια όμως του νομοθετικού πλαισίου  κατανομής αρμοδιοτήτων και ευ-

θύνης στα πλαίσια της σχολικής μονάδας, κυρίως όσον αφορά το ρόλο   της υποδιεύ-

θυνσης μέχρι και το 2018,   υπήρξε  αιτία χρόνιας υποβάθμισης του διοικητικού έρ-

γου των υποδιευθυντών.  Επιπλέον,  στην οργανωτική-διοικητική  αυτή  υποβάθμιση 

συνέβαλε και η συμπεριφορά πολλών διευθυντών, που αρνούνται να εκχωρήσουν ή 

να μεταβιβάσουν μέρος των (αποφασιστικών) αρμοδιοτήτων τους σ’ άλλους συνα-

δέρφους τους (Κουνούκλα, 2011). Ανεξάρτητα από τους λόγους, που υπαγορεύουν 

τέτοια συμπεριφορά (π.χ. συγκεντρωτικές τάσεις,  έλλειψη εμπιστοσύνης, επαγγελμα-

τική επάρκεια και αυτοπεποίθηση), το αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε γενικευ-

μένη καχυποψία, έλλειψη διάθεσης συνεργασίας, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις, 

όπου μια τέτοια συμπεριφορά ενδέχεται να αποτελέσει πηγή ανταγωνισμού ή ακόμα 

και ανοιχτής σύγκρουσης.
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Η ικανότητα του «συνεργάζεσθαι»  (Τζωρτζάκης  &  Τζωρτζάκη,  1999,  σελ. 

271) πρέπει να αποτελεί απαραίτητο προσόν του ΥΠΔ ενόψει μάλιστα και του ασα-

φούς θεσμικού του ρόλου στην σχολική διοίκηση (συνεργατική διοίκηση). Σύμφωνα 

με τον Dunhaoi (1984:69) οι (συναισθηματικές) πιέσεις, που δέχεται ένας ΥΠΔ μπο-

ρούν να διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με την πηγή προέλευσης 

τους:

α) του μεγάλου όγκου των καθηκόντων του (εκτελεστικά, διαχειριστικά, εκπαιδευτι-

κά, παιδαγωγικά, κ.λ.π).

β) τη σύγκρουση ρόλων, που αντιμετωπίζει, εξαιτίας της πληθώρας των καθηκόντων 

του, αλλά και της ασάφειας του επαγγελματικού του ρόλου.

γ) τη δυσκολία χειρισμού των διαπροσωπικών σχέσεων με το διευθυντή, τους  εκπαι-

δευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές αυτό που ορίζεται ως διοίκηση ισορροπιών 

(Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1999, σελ.271).

   Οι ρόλοι  του  ΥΠΔ    κυρίως, ως  μέντορα,   διαμεσολαβητή,   διεκπεραιωτή 

αλλά και ο ρόλος του διευθυντή ως μέντορα στον ΥΠΔ απασχολεί τη διεθνή  βιβλιο-

γραφία, καθώς   οι απαιτήσεις σε θέματα γενικότερης πολιτικής της σχολικής μο-

νάδας (εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προφίλ 

σχολείου στην τοπική κοινωνία) αναγκάζουν τον ΥΠΔ να αναλαμβάνει, σχεδόν εξ’ 

ολοκλήρου, τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών του σχολείου.   Εάν ένας 

ΥΠΔ σκοπεύει  να παραμείνει  σε αυτή τη θέση αλλά και σε περίπτωση  ανέλιξης 

στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, αυτό είναι καλό γιατί αποκτά πολύτιμη εργα-

σιακή εμπειρία. Ο ρόλος του εδώ ορίζεται ως διεκπεραιωτής εργασιακών απαιτήσεων 

και καθηκόντων που αποφορτίζουν το διευθυντή.  Η διαδικασία του  διευθυντή ως 

μέντορα έχει χαρακτηριστεί ως χρήσιμο εργαλείο για τους υποδιευθυντές, που προε-

τοιμάζονται για μελλοντικά διοικητικά καθήκοντα (Marshall, 1990) τη στιγμή, μάλι-

στα  που  δεν  υπάρχουν  συγκεκριμένες  διαδικασίες  επιμόρφωσης  για  τη  θέση  του 

ΥΠΔ. Ο ίδιος ο Δς, εκ θέσεως,  λειτουργεί ως μέντορας για τον ΥΠΔ και του προ-

σφέρει πολύτιμη γνώση και εμπειρία.

  Όταν οι Scoggins και Bishop αναφέρθηκαν στους ρόλους και τις υποχρε-

ώσεις  υποδιευθυντών και διευθυντών  κατέληξαν ότι οι ρόλοι σε αρκετά σημεία συγ-

χέονται και θέματα, όπως η σχολική πειθαρχία, η  επίβλεψη και η φροντίδα είναι κοι-

νά και ο χρόνος που αφιερώνουν Δς και ΥΠΔ για αυτά είναι δυσανάλογος με το βαθ-
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μό ευθύνης (1993, όπ. αναφ. σε Κουνούκλα, 2011). Εδώ εντοπίζεται ο ρόλος του 

ΥΠΔ ως διαμεσολαβητής ανάμεσα σε μαθητές, καθηγητές  και διευθυντή.

Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ΥΠΔ  είναι η 

αντίληψή του ότι μαζί με το Διευθυντή αποτελούν μέρος μιας ομάδας στη δομή διοί-

κησης της σχολικής μονάδας. Έρευνες στον επιχειρηματικό τομέα έχουν δείξει ότι τα 

ομαδικά διευθυντικά σχήματα ξεπερνούν σε απόδοση τα μεμονωμένα άτομα στο να 

φέρουν αποτελεσματικές και  επαρκείς  επιδόσεις  και  να συμβάλλουν στην αλλαγή 

στόχων και νοοτροπιών (Katzenbach & Smith, 1993 στο Κουνούκλα, 2011), φυσικά 

προς το καλύτερο. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι οι ομάδες διοίκησης θα έπρεπε να είναι 

το βασικό κομμάτι σε κάθε οργανισμό και στα σχολεία και   ο ΥΠΔ να είναι το ανα-

πόσπαστο κομμάτι  της  εκπαιδευτικής  δομής διοίκησης,  με σκοπό να βοηθήσει  το 

Διευθυντή να διαχειριστεί όλες τις αλλαγές, εσωτερικές και εξωτερικές, καθώς και τις 

καθημερινές υποχρεώσεις.

  Σε μεγάλο βαθμό το ρόλο του ΥΠΔ στη σχολική κοινότητα προσδιορίζουν 

τα    στοιχεία της προσωπικότητάς του. Αυτά προδιαγράφουν το πλαίσιο στο οποίο 

κινείται και διαμορφώνει τις σχέσεις του με διευθυντή και εκπαιδευτικούς. Ο Μπου-

ραντάς (2010, σελ. 62) αναφέρει ότι για να είναι αποτελεσματικός κάποιος που δια-

χειρίζεται εξουσία θα πρέπει να διακατέχεται - παραφράζοντας τον Gardner - από την 

υπαρξιακή νοημοσύνη για να ξεκαθαρίσει ποιος είναι και τι προσανατολισμό έχει, την 

κοινωνική νοημοσύνη, για να επιλέξει τους δικούς του ανθρώπους που θα συνεργάζε-

ται, την  πολιτική νοημοσύνη για να αναπτύξει πολιτική σκέψη και δράση κάνοντας 

σωστές επιλογές και τη λογική νοημοσύνη που θα αξιοποιήσει το μυαλό για τις σω-

στές επιλογές. Ανάλογα, θα μπορούσε κανείς να δει τον ΥΠΔ μέσα από αυτά τα είδη 

νοημοσύνης και να ορίσει τη συμπεριφορά του μέσα στο πλαίσιο αυτό.

1.4   Το νομοθετικό πλαίσιο
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα πολιτικά συγκεντρωτικό σύστη-

μα με σημαντικό βαθμό διοικητικής αποκέντρωσης. Στην πραγματικότητα υπάρχει 

μια εκχώρηση διαχειριστικών αρμοδιοτήτων, κρατώντας η κεντρική εξουσία το δικαί-

ωμα της τελικής απόφασης. Η μορφή αυτή της διάρθρωσης στηρίζεται στις αρχές: 

α) της  ιεραρχικής κλίμακας, όπου η εξουσία πηγάζει από τον επικεφαλής του οργανι-

σμού δηλαδή τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και καταλήγει στην κατώτερη βαθμίδα 
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ηγεσίας, δηλαδή στο διευθυντή σχολικής μονάδας και στον ΥΠΔ

β) της ενότητας  της διοίκησης,  όπου κάθε  εργαζόμενος παίρνει  εντολές  από έναν 

προϊστάμενο. 

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός της διοικητικής αποκέντρωσης στην εκπαί-

δευση εξαρτάται από τη βούληση του ιεραρχικά υπερκείμενου προσώπου, που εκ-

φράζει την εκπαιδευτική πολιτική. 

  Η πυραμιδική οργάνωση εξασφαλίζει την ομοιομορφία της εκπαιδευτικής πο-

λιτικής και διαδικασίας καθώς και τον αποτελεσματικότερο  συντονισμό και έλεγχο 

στην άσκηση της διοικητικής δράσης. Ωστόσο, εμφανίζει ένα έντονο ιεραρχικό και 

εξουσιακό  σχήμα,  όπου  η  κεντρική  διοίκηση  διαθέτει  την  αποκλειστικότητα  στη 

λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της σχολικής διοίκησης, είτε αυτά αφορούν τη 

χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, είτε ασήμαντες ρυθμίσεις, όπως π.χ.  τον προγραμ-

ματισμό των σχολικών εκπαιδευτικών επισκέψεων κ.ά. 

Ο ρόλος των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης στην καθημερινή πράξη, 

σε κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό και σχολικό επίπεδο συνίσταται κατά ουσία στην 

ανεύρεση, στην ερμηνεία, στον έλεγχο των προϋποθέσεων, καθώς και στην εφαρμογή 

των κανόνων της εκπαιδευτικής  νομοθεσίας  που ισχύουν για  τις  επιμέρους  περι-

πτώσεις, και επομένως δεν υφίστανται ουσιαστικά περιθώρια για την ανάληψη πρω-

τοβουλιών  από  μέρους  τους  σε  ουσιώδεις  τομείς  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας 

(Λαΐνας, 2000).

Διαπιστώνουμε  λοιπόν πως το ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστημα έχει  επιφυ-

λάξει στη σχολική μονάδα το ρόλο απλώς της εφαρμογής της κεντρικά χαρασσόμε-

νης  πολιτικής. Κατά συνέπεια, δεν της δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιεί την εμπει-

ρία της σε τοπικό επίπεδο και να αντιμετωπίζει επιμέρους ζητήματα, όπως η   η δη-

μιουργική συνεργασία του διευθυντή με τον ΥΠΔ και η διαχείριση του  ανθρώπινου 

δυναμικού. Αντίστοιχα αποδυναμωμένος στον κυρίαρχο συγκεντρωτισμό είναι ο σχο-

λικός Δς και πολύ περισσότερο ο ΥΠΔ, οι οποίοι μπορεί διοικητικά να εντάσσονται 

στα μονομελή, τοπικά όργανα διοίκησης, στην πράξη, όμως, η αποφασιστική τους 

εξουσία περιορίζεται σε ασήμαντες πτυχές του μικρού επιπέδου του σχολείου, ενώ 

ακόμα και για την οργάνωση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης  χρειάζεται την έγκριση 

ανώτερου ιεραρχικά κλιμακίου.

Επομένως ελάχιστες είναι οι δυνατότητες να υλοποιήσουν  τον πολυδιάστατο 
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ρόλο τους  που έχει προβλέψει για αυτούς η διεθνής πρακτική. Ο Έλληνας εκπαιδευ-

τικός είναι υποχρεωμένος να κινείται μέσα σε ένα ασφυκτικά νομοθετικό πλαίσιο, 

παιδαγωγικά και αυστηρά καθορισμένο, με ελάχιστα περιθώρια για λήψη αποφάσεων 

(Παπαναούμ, 2003), με μόνο αποκεντρωμένο υποσύστημα διοίκησης, αυτό της δια-

χείρισης των οικονομικών μέσων (Ανδρέου και Παπακωσταντίνου, 1994). 

Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα με υπέρμετρο  συγκεντρωτισμό, όπως το ελλη-

νικό, η γραφειοκρατία δεν θα μπορούσε να μην είναι διογκωμένη, αφού, σύμφωνα με 

το Μιχαλακόπουλο (1987,  σ.172) όπου υπάρχει έντονος συγκεντρωτισμός, εκεί είναι 

και η γραφειοκρατία πιο έντονη. Επιπλέον, η γραφειοκρατία συνδέεται και με την πο-

λυνομία της ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς οι σχέσεις ανταγωνισμού και   ανασ-

φάλειας που διέπουν τα ιεραρχικά κλιμάκια, οδηγούν  τους προϊσταμένους να απο-

στέλλουν διαρκώς εγκυκλίους στα κατώτερα στελέχη, ώστε να ρυθμίζουν τη λειτουρ-

γία τους και ταυτόχρονα να θεμελιώνουν την εξουσία τους. Ευνόητο είναι πως η διο-

γκωμένη γραφειοκρατία επιδρά καταλυτικά και στο ρόλο των σχολικών διευθυντών 

και υποδιευθυντών.  Στο διοικητικό αυτό μοντέλο οι διευθυντές και υποδιευθυντές 

ανήκουν στα μεσαία στελέχη, που ρόλο τους έχουν να εφαρμόζουν στη σχολική μο-

νάδα την κεντρικά χαρασσόμενη εκπαιδευτική πολιτική και να κατευθύνουν τα κα-

τώτερα στελέχη με βάση τις επιλογές της πολιτικής αυτής. 

Έτσι, οδηγούνται σε τυπική άσκηση εξουσίας, που στερείται πρωτοβουλίας, 

δημιουργικότητας  και καινοτομίας. Οι υποδιευθυντές, από την άλλη μεριά είναι αυ-

τοί που επωμίζονται ένα μεγάλο  μέρος της διαχείρισης της γραφειοκρατίας, ως συ-

νέπεια των αρμοδιοτήτων που έχουν και αυτών που τους αναθέτει ο Δς της σχολικής 

μονάδας και μάλιστα χωρίς μείωση σημαντική  διδακτικού ωραρίου.   Από το 2010, 

λόγω της οικονομικής κρίσης, οι δαπάνες για τη παιδεία μειώθηκαν με αποτέλεσμα 

την αύξηση του υποχρεωτικού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών (Ντούρου, 2014). 

Έτσι η μείωση του διδακτικού ωραρίου για τον ΥΠΔ  είναι ελάχιστη και η θέση δεν 

είναι πλέον ελκυστική.    

1.4.1  Η αναγκαιότητα του θεσμού του ΥΠΔ

Οι υποδιευθυντές με την έννοια του μεσαίου στελέχους (Middle manager) έχουν 

σημαντικό αριθμό ωρών διδασκαλίας στην τάξη και παράλληλα αρκετές διοικητικές 
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υποχρεώσεις, σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (Μαρίνος, 2005). 

Οι λόγοι  που υπαγορεύουν την αναγκαιότητα του θεσμού της υποδιεύθυνσης στα 

πλαίσια της αρχής της ορθολογικής κατανομής της εξουσίας-ευθύνης, θα μπορούσαν 

να συνοψισθούν στους εξής παρακάτω (Σαΐτης, 1998): 

1. αντιπροσωπεύει το συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο άλλων πόλων της σχολικής 

διοίκησης-του Διευθυντή και των Συλλόγου Διδασκόντων (διαμεσολαβητικός ρόλος)

2.  υπάρχει  η  δυνατότητα αναπλήρωσης του δ/ντή  από ένα  έμπειρο διοικητικά 

στέλεχος

3. παρέχεται στο διευθυντή επαρκής χρόνος για να ασχοληθεί με σοβαρά θέματα 

και  να  αναλάβει  δημιουργικές  πρωτοβουλίες,  συμβάλει  στην  αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας και εξοικονομεί επάρκεια χρόνου για πιο δημιουργι-

κές δραστηριότητες

4. μέσα από τον καταμερισμό και την εξειδίκευση των έργων, εξασφαλίζεται με-

γαλύτερη επιδεξιότητα και τεχνογνωσία στην άσκηση των διοικητικών καθηκόντων 

(διεκπεραιωτικός ρόλος) 

5. μέσα από την ανάθεση διοικητικών καθηκόντων με αποφασιστικό περιεχόμενο 

και όχι με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης, όπως συμβαίνει σήμερα, δίνεται η 

δυνατότητα στους υποδιευθυντές να προετοιμασθούν για την κάλυψη διευθυντικών ή 

στελεχιακών θέσεων στην ιεραρχία της εκπαίδευσης.

1.4.2   Ο ορισμός του  θεσμικού ρόλου  της υποδιεύθυνσης από το νομοθετικό 

πλαίσιο

Ο θεσμός του ΥΠΔ καθιερώθηκε νομοθετικά για πρώτη φορά στην ελληνική 

εκπαίδευση μόλις το 1914 και η ανάθεση γινόταν αποκλειστικά και μόνο με κριτήριο 

το χρόνο υπηρεσίας στον αρχαιότερο σε βαθμό εκπαιδευτικό. Από τότε ο τρόπος επι-

λογής άλλαξε με μια σειρά νόμων: επιλογή  από το αρμόδιο περιφερειακό όργανο με 

κριτήρια πέραν των χρόνων προϋπηρεσίας (Ν. 1566/85), καθιέρωση νέων «μετρήσι-

μων»  κριτηρίων  (Ν.  2043/92),  ο  Σύλλογος  Διδασκόντων  (ΣΔ)  προτείνει 

(Ν.3467/2006), νέος προσανατολισμός σε αριθμητικά κριτήρια με έμφαση σε γνώσεις 

διοίκησης της εκπαίδευσης και εμπειρία σε διοικητικό έργο (Ν.3848/2010), ο ΣΔ προ-
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βαίνει σε διαδικασία αιτιολογημένης διατύπωσης γνώμης μέσω μυστικής ψηφοφορίας 

την οποία επικυρώνει το περιφερειακό όργανο ( Ν. 4327/2015). 

 Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 1566/85, ο οποίος καθορίζει και το θεσμι-

κό πλαίσιο διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας καθώς και τον τρόπο λή-

ψης αποφάσεων σε αυτό το επίπεδο, ως όργανα διοίκησης στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια βαθμίδα, ορίζονται ο Δς, ο ΥΠΔ και ο σύλλογος των διδασκόντων. Ο 

Δς μαζί με τον ΥΠΔ είναι τα μονομελή όργανα τη  σχολικής μονάδας, που σύμφωνα 

με τη νομοθεσία ασκούν διοικητικά, διδακτικά και εποπτικά καθήκοντα.

 Οι  νόμοι είχαν νομοθετική ασάφεια στην κατανομή των καθηκόντων και αρ-

μοδιοτήτων μεταξύ των διοικητικών οργάνων του σχολείου   του Διευθυντή και του 

ΥΠΔ που κατέληγε σε σύγχυση αρμοδιοτήτων και αναποτελεσματική λειτουργία της 

σχολικής μονάδας.  Ο δντής  είχε την ευχέρεια και την ικανότητα από το νόμο να κα-

θορίσει το βαθμό και το χαρακτήρα της  συνεργασίας με τον ΥΠΔ και  δεν εξαρ-

τιόνταν  από   τις  προσπάθειες του τελευταίου. 

Ο ΥΠΔ  δε διέθετε ουσιαστικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες, ενώ η άσκη-

ση των καθηκόντων του πραγματοποιούνταν  στα πλαίσια των άτυπων σχέσεων συ-

νεργασίας με το διευθυντή του Σχολείου. Οι μόνες αρμοδιότητες που του ανατίθε-

νται, είναι αυτές του αναπληρωτή διευθυντή του σχολείου, όταν ο τελευταίος απου-

σιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του και του βοηθού κατά την άσκηση 

των διοικητικών καθηκόντων του διευθυντή.  

   «Ο ΥΠΔ αναπληρώνει το διευθυντή του Σχολείου, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει  

ή κωλύεται. Εάν υπηρετούν υποδιευθυντές περισσότεροι του ενός, ο αναπληρωτής ορί-

ζεται από το διευθυντή. Αν δεν υπάρχει Δς, ο αναπληρωτής ορίζεται με απόφαση του  

Νομάρχη. Βοηθάει το διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος  

για  τη  διεξαγωγή  της  διοικητικής  υπηρεσίας  του   σχολείου»  (Ν.  1566/85,  αρθ.11,  

Μέρος Δ' Καθήκοντα,εδ.2). 

 Όταν όμως δεν προδιαγράφονται επακριβώς οι αρμοδιότητες του κάθε διοι-

κητικού οργάνου μέσα σε οποιοδήποτε οργανωτικό σχήμα ή οργανισμό όπως είναι 

και το σχολείο, το αποτέλεσμα είναι η συχνή σύγχυση αρμοδιοτήτων  και οι συχνές 

εργασιακές συγκρούσεις (Τζωρτζάκης  & Τζωρτζάκη, 1999· Ζαβλανός, 1987).
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 Τελευταία όμως  άλλαξε  ο αναχρονιστικός, σύμφωνα με τα διδάγματα της 

διοικητικής επιστήμης, τρόπος άσκησης των καθηκόντων του ΥΠΔ και  στο ΦΕΚ-

Κ1340/16-10-02, άρθρο 33  προβλέπονται  τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των 

υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ως εξής: 

«Ο ΥΠΔ αναπληρώνει το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας σε όλες τις λειτουρ-

γίες του. Βοηθάει το Διευθυντή στο καθημερινό του έργο. Αναλαμβάνει ένα μέρος από  

τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο απερί-

σπαστος με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.

Ειδικότερα, ο ΥΠΔ:

1. Αναπληρώνει το Διευθυντή του σχολείου, όταν αυτός δεν υπάρχει, 

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

2. Συνεργάζεται με το Διευθυντή και τον βοηθά για την ομαλή λειτουργία της 

Σχολικής Μονάδας.

3. Έχει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και τη 

διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου.

4. Συντάσσει τα απογραφικά δελτία, συμπληρώνει και αποστέλλει στις 

αρμόδιες υπηρεσίες τα στατιστικά στοιχεία και όσα άλλα ζητούνται από αυτές.

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

διδακτικό προσωπικό και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του.

6. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε 

συνεργασία με τους διδάσκοντες.

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

και καλή λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των ειδών 

εξοπλισμού του σχολείου.

8. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των μαθητικών εκδηλώσεων και 

μαθητικών εκλογών.

9. Σε περίπτωση απουσίας του, ο Σύλλογος Διδασκόντων, αναθέτει σε μέλη 

του τις παραπάνω αρμοδιότητες του».

Επίσης σύμφωνα με τον Άρθρο 11 του Ν. 4547/2018 επιπλέον αρμοδιότητες 

ορίζονται: 

«Στις σχολικές  μονάδες που δεν λειτουργεί    Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής  
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Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ)  συνιστάται για την άσκηση  εκπαιδευτικής  

υποστήριξης μαθητών   ομάδα, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ.,  

συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου  διδασκόντων και αποτελείται από το  διευθυ-

ντή  ή τον ΥΠΔ του σχολείου,  τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ.  

και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος» 

ενώ σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Ν. 4369/2016    για τα στελέχη της δημόσιας διοί-

κησης άρα και για τον ΥΠΔ ορίζεται :

«Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το   διοικητικό προσωπικό, όπως προβλέπει η  

νομοθεσία,    είναι με το διευθυντή αξιολογητής της γραμματείας και του επιστάτη».

« Αξιολογητές των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών  

μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοι τους  

κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης με τον τρόπο που ορίζεται παρακάτω :

Ως προϊστάμενοι κατά την έννοια της παραγράφου 1 νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι  

με σχέση εργασίας δημοσίου  δικαίου……. που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την  

κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας, καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλλη-

λοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων  

και των νομίμων αναπληρωτών τους  ( α’ ΥΠΔ)».

  Ο/η Δς/ντρια κάθε σχολικής μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 

3848/2010 “....έχει την ευθύνη της καταγραφής και εισαγωγής των στοιχείων που αφο-

ρούν τη μονάδα ευθύνης τους στο σύστημα καταγραφής myschool, καθώς και την επι-

καιροποίησή τους καθημερινά”.   

 Το "οι Διευθυντές έχουν την ευθύνη”  μεταφράζεται και "το κάνει ο Δς" και 

"το αναθέτει σε άλλο συνάδελφο και επιβλέπει την ορθή διεκπεραίωσή του". Μετά 

όμως  από  απόφαση  της  Αρχής  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα 

1/11/2014  αναγράφεται ότι:  «χρήστης του συστήματος και με αποκλειστική,  πλήρη 

πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών είναι ΜΟΝΟ ο δ/ντης του 

σχολείου».  Και  αυτό  γιατί  στην  εφαρμογή  του  πληροφοριακού  συστήματος 

mySchool όπως αυτό είναι αναρτημένο στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Παι-

δείας & Θρησκευμάτων διαπιστώνεται ότι για κάθε μαθητή, θα είναι καταγεγραμμένα 

στοιχεία όπως η κοινωνική συμπεριφορά του σε όλη τη σχολική του πορεία, οι μαθη-

σιακές δυσκολίες, η τάση υγείας, το οικογενειακό περιβάλλον και εν γένει ένα μονα-
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δικό αποτύπωμα γνωσιακών, διανοητικών, και ψυχικών ικανοτήτων και δυσλειτουρ-

γιών, που θα ακολουθεί τον αυριανό πολίτη, εργαζόμενο, ψηφοφόρο, εφ’ όρου ζωής 

τα οποία αποτελούν και Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Όμως στα σχολεία της 

Β/μιας Εκπαίδευσης   δεν ασχολείται σχεδόν κανείς δ/ντης με το Myschool αλλά  το 

έχουν αναθέσει κυρίως  στους  υποδ/ντες  οι οποίοι θεωρούν ότι είναι στα καθήκοντά 

τους. 

Σύμφωνα με  το άρθρο 28,  παρ.2  του  καθηκοντολογίου,  στο ΦΕΚ 1340-

16/10/2002 ορίζονται ως  καθήκοντα και αρμοδιότητες των υποδιευθυντών των σχο-

λικών μονάδων και τα εξής:

«  … ο ΥΠΔ του σχολείου επίσης υποχρεούται να παραμένει  στο  σχολείο    σε  όλη  τη  

διάρκεια  της  λειτουργίας  του  και  να  συνεργάζεται  με  τον διευθυντή, τον οποίο και  

επικουρεί, σύμφωνα με τις Υ.Α. 25124/1978 και 52091/1978.  Επιμελείται  και  συντε-

λεί, μαζί με τον ΥΠΔ, στη διαμόρφωση συνθηκών  φιλικού και άνετου  παιδαγωγικού  

κλίματος μεταξύ μαθητών και διδασκόντων.  

Ο ΥΠΔ ελέγχει την καθημερινή παρουσία και φοίτηση όλων των  μαθητών και  

των μαθητριών του σχολείου και παρακολουθεί τις απουσίες τους.   

 Στην περίπτωση που υπηρετούν στο σχολείο περισσότεροι του ενός Υποδιευθυ-

ντές, ο Δς ορίζει με πράξη του έναν ΥΠΔ ως νόμιμο αναπληρωτή του και καταμερίζει  

τις αρμοδιότητες και τις εργασίες σ' αυτούς.

 Ο Δς είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον ΥΠΔ, το γραμματέα του σχολείου  

και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό για την τήρηση της αλληλογραφίας του σχολείου και των  

πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις».

     Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, βάσει των διατάξεων του 

N.4152/2013,  των  Υποδιευθυντών   προσδιορίζεται με βάση  τα έτη υπηρεσίας   ως 

εξής:    Ώρες ανά εβδομάδα, με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών: 16,  με υπηρεσία 

μεγαλύτερη των 20 ετών: 14.

 Αναλυτικά τα άρθρα που αφορούν το ρόλο και τις αρμοδιότητες των υποδιευ-

θυντών  σύμφωνα με την εφαρμογή  του τελευταίου νόμου  Ν. 4547/2018 παρου-

σιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ως κριτήριο επιλογής,  η  πιστοποιημένη γνώση στην 

οργάνωση  και διοίκηση, δεν απαιτείται. Στο Άρθρο 20 Ν. 4327/2015 αναφέρεται ότι 
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«βασικό κριτήριο επιλογής  ... υποδιευθυντών σχολικών μονάδων  ... είναι η γνώση του  

αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική –  

παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενι-

κότερα τις σπουδές του,  την ύπαρξη  σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και  

διοίκηση της εκπαίδευσης  και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε.,  

υλοποίηση  εκπαιδευτικών προγραμμάτων  και  εφαρμογή  καινοτομιών,  συμμετοχή  σε  

συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμε-

τοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα  

λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις ». Στο άρθρο 23 όμως του πιο πρόσφατου 

νόμου  Ν. 4547/2018 ως  κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών ως στελεχών της εκ-

παίδευσης αναφέρονται γενικά  “...  η  προσωπικότητα και  η γενική συγκρότηση του  

υποψηφίου, η επιστημονική του  συγκρότηση, η  διοικητική και διδακτική του εμπειρία,  

η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει  συνεργατικότητα και να  

επιλύει  προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά  και λειτουργικά, η συ-

νεισφορά  του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού  κλίματος, η συμμετοχή  του  

στο   σχεδιασμό και την υλοποίηση  δράσεων, καθώς και  οι ικανότητες διοίκησης ή και  

οργάνωσης εκπαιδευτικών ή  παιδαγωγικών δράσεων”.

 Γενικά, οι  προσπάθειες  μεταρρύθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης και ειδι-

κότερα της διαδικασίας εκλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων της 

μέσης εκπαίδευσης ήταν πολλές και ιδιαίτερα φιλόδοξες αν κρίνουμε από τις αντί-

στοιχες εξαγγελίες και εισηγητικές εκθέσεις των διαδοχικών μεταρρυθμίσεων.

Όλες αυτές οι προτάσεις και πρωτοβουλίες επαγγέλονταν προθέσεις  εξυγίαν-

σης και  εγκαθίδρυσης αξιοκρατίας και των καλύτερων και αντικειμενικότερων διαδι-

κασιών και κριτηρίων ανάδειξης των στελεχών διοίκησης των Γυμνασίων και  Λυκεί-

ων.

Ανεξάρτητα, όμως, από τις προθέσεις, ακόμη και όταν δεν ήταν οι πιο αγαθές 

και τις αντιδράσεις των συνδικαλιστικών φορέων και των εκπροσώπων καθηγητών, 

επιστημονικών και  εκπαιδευτικών φορέων,  οι προσπάθειες αυτές βελτιώνουν εκ των 

πραγμάτων σε  κάποιο βαθμό  τις θεσμικές λειτουργίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ 

  
2.1 Επαγγελματική ταυτότητα & ρόλος
 Η επαγγελματική ταυτότητα δε θα πρέπει να συγχέεται µε το ρόλο. Ο όρος 

ταυτότητα σηματοδοτεί τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό µας και 

την εικόνα του εαυτού µας που παρουσιάζουµε στους άλλους. Έτσι και για τους εκ-

παιδευτικούς, οι κοινωνικές συνθήκες στις οποίες αυτοί ζουν και εργάζονται, το συ-

ναισθηµατικό συγκείµενο, τα επαγγελματικά και προσωπικά στοιχεία στη ζωή τους, 

οι εμπειρίες, οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές τους είναι αναπόσπαστα το ένα από το 

άλλο και    συχνά υπάρχουν συγκρούσεις ανάµεσά τους, γεγονός που µπορεί να επι-

δρά   στην αντίληψη των εκπαιδευτικών για τον εαυτό τους, άρα και στην ταυτότητα 

τους. Η έρευνα αποδεικνύει ότι η ταυτότητα  µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο 

σταθερή σε συγκεκριμένες στιγµές και µε διαφορετικούς τρόπους. Αυτό εξαρτάται 

από την ικανότητα των εκπαιδευτικών να διαχειρίζονται την ταυτότητα τους µέσα σε 

ένα πλήθος περιστάσεων (Day & Kington, 2008) και ανάµεσα σε ένα πλήθος συνερ-

γατών.  

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα µε τον Castells (1997, σελ. 6-7, όπ. αναφ. σε 

Σκόδρα, 2010), η ταυτότητα πρέπει να διαχωρίζεται από αυτό που οι κοινωνιολόγοι 

παραδοσιακά ονοµάζουν ρόλο.  Ενώ η ταυτότητα αποτελεί  πηγή νοήματος  για τα 

άτομα  και διαµορφώνεται δια µέσου της εξατοµίκευσης  και της αναστοχαστικής και 

συναισθηµατικής  διαπραγµάτευσης  της  υποκειµενικότητας  (O’Conor,  2008),   οι 

ρόλοι καθορίζονται από κανόνες που κατασκευάζονται από κοινωνικούς θεσµούς και 

οργανισµούς και είναι αποτέλεσµα κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το βάρος της επί-

δρασής τους στην ανθρώπινη συµπεριφορά εξαρτάται από το βαθµό συµφωνίας, τις 

αµοιβαίες υποχωρήσεις και τους συµβιβασµούς ανάµεσα στα άτοµα, τους θεσµούς 

και τους οργανισµούς. Κατά αυτήν την έννοια, οι ρόλοι και  το ποιο είδος συµπεριφο-

ράς απαιτείται κάθε φορά είναι κάτι που µαθαίνεται στην πορεία της κοινωνικοποίη-

σης και αποτελεί αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης, προκειµένου το άτοµο να ται-

ριάξει στον κοινωνικό του ρόλο.  Η λειτουργία των ρόλων είναι ουσιαστική, γιατί 
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µόνο έτσι το άτοµο µπορεί να αντιληφθεί τη θέση του στο κοινωνικό σύνολο,   να 

αντλήσει αναγνώριση και θετική ανατροφοδότηση από τους γύρω του, αλλά και να 

ανταµειφθεί όταν εκπληρώνει τις απαιτήσεις του κοινωνικού του ρόλου µε επιτυχία 

(Cohen, 2008).  

  Όλοι οι αναμενόμενοι ρόλοι διαμορφώνουν τελικά την επαγγελµατική ταυ-

τότητα. Οι εκπαιδευτικοί «υποδύονται» µια σειρά από ρόλους, πράγµα το οποίο ση-

µαίνει ότι στην ουσία υιοθετούν και µια σειρά από υπο-ταυτότητες (θεωρία του «δια-

λογικού εαυτού»)  αντί για µια ενιαία επαγγελµατική ταυτότητα. Οι ρόλοι, όµως, ως 

κοινωνικά κατασκευάσµατα, που διαρκώς αναθεωρούνται και µεταβάλλονται κάτω 

από την πίεση νέων αναγκών και δεδοµένων, µπορεί να επηρεάσουν ποικιλοτρόπως 

την ίδια την επαγγελµατική ταυτότητα. Για παράδειγµα, ο βασικός επαγγελµατικός 

ρόλος του εκπαιδευτικού µέχρι πρόσφατα ήταν να παρέχει γνώσεις, αλλά τώρα έχει 

γίνει πιο πολυσχιδής και απαιτητικός από ποτέ. Η έµφαση µετατοπίζεται από τα προ-

σωπικά  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  του  εκπαιδευτικού  (personal  qualities),  όπως  τα 

ονόµασε ο Broadhead (1987), στις ικανότητες/δεξιότητες (competences) (Woods et 

al., 1997, αναφορά σε Woods & Jeffrey, 2002), στοιχεία που έχουν να κάνουν περισ-

σότερο µε διαχειριστικές (managerial)  και εµπορεύσιµες (marketable) πλευρές του 

ρόλου του. Τώρα πια ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να ξέρει πώς να ενσαρκώνει δια-

φορετικούς  ρόλους,  όχι  µόνο ως πάροχος γνώσης-δάσκαλος αλλά και  ως  ενορχη-

στρωτής, επόπτης, Δς, ΥΠΔ,  σύµβουλος,  µέλος και συνάδελφος σε έναν γραφειο-

κρατικό µηχανισµό, ρόλοι και  δεξιότητες που τελικά θα διαµορφώσουν την ταυτότη-

τά του ως εκπαιδευτικού.

 Εποµένως, παρατηρούµε ότι  υπάρχουν ολοένα και πιο αυξηµένες απαιτήσεις 

για τους εκπαιδευτικούς και για το λόγο αυτό, δεν είναι λίγες οι φορές που οι εκπαι-

δευτικοί αισθάνονται ότι ο ρόλος τους   και η επαγγελµατική τους αυθεντία αμφισβη-

τείται. Η πολυπλοκότητα των ρόλων του εκπαιδευτικού   επιδρά στην έννοια του εαυ-

τού (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004) και φαίνεται να απαιτεί µια δραστική αλλαγή 

της ταυτότητάς τους, γεγονός που δεν είναι εύκολα αποδεκτό  από πολλούς.  

2.2  Από το ρόλο στην  ταυτότητα του εκπαιδευτικού
Όπως επισημαίνει ο Μockler (2011), όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς,  οι 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές προτιμούν να αναφέρονται στην έννοια του ρόλου παρά 
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της ταυτότητας.  Πολλές όψεις του ρόλου ανάγονται στο τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί 

και αυτό είναι κάτι που μπορεί να προδιαγραφεί, να ποσοτικοποιηθεί και να μετρηθεί. 

Αντίθετα η ταυτότητα,  ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι μία έννοια καταφανώς 

σύνθετη.  Δυναμική και όχι στατική συχνά αμφίσημη και ασταθής υποκείμενη σε με-

τασχηματισμούς και αλλαγές επομένως όχι εύκολα μετρήσιμη και ελεγχόμενη.  Είναι 

μια έννοια  μη σταθερή-εύθραυστη και  συνεχώς μεταβαλλόμενη  η οποία περιλαμ-

βάνει, τις προσωπικές-επαγγελματικές εμπειρίες του εκπαιδευτικού (Beijaard  et al., 

2004) που βιώνει  στο πέρασμα του χρόνου και μέσω των σχέσεών του με τους άλ-

λους,  την ερμηνεία-επανερμηνεία  αυτών των εμπειριών,  την αντίληψη που έχει  ο 

ίδιος για τον εαυτό του και την άποψη των άλλων για το τι πρέπει να επιτελεί, τις 

μελλοντικές του προσδοκίες-στόχους, το εργασιακό κίνητρο, την αίσθηση καθήκο-

ντος μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας του (Beijard, Meijer & Verloop, 

2004·  Coldron  &  Smith,  1999·  Day  &  Kington,  2008·  Goodson  &  Cole,  1994· 

Kelchtermans, 1993, όπ. αναφ. σε Άσπρης, 2016).

  Αποδεχόμαστε λοιπόν για την έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας του εκ-

παιδευτικού περισσότερο μία αίσθηση που έχει ο ίδιος για τον επαγγελματικό εαυτό 

του,  μία αίσθηση που βασίζεται σε ένα σώμα πεποιθήσεων σχετικά:  με τη διδασκα-

λία και με το τι σημαίνει να είσαι δάσκαλος,  αντίστοιχα για τον εκπαιδευτικό που 

έχει σχέση με τη διοίκηση  τι σημαίνει να είσαι στην ομάδα  διοίκησης του σχολείου, 

πεποιθήσεων  που διαμορφώνονται   συχνά μέσω της  εμπειρίας  και  των αλληλεπι-

δράσεων.  Ερωτήσεις:  γιατί βρίσκομαι εδώ,  για ποιο σκοπό διδάσκω , πώς θέλω να 

είμαι σαν εκπαιδευτικός στην τάξη  και πώς στην διοίκηση,  πώς μπορώ να κάνω τα  

πράγματα να λειτουργήσουν καλύτερα,  προσφέρουν στην ανάπτυξη και την κατα-

νόηση της ταυτότητας.

Η επαγγελματική ταυτότητα βρίσκεται στον πυρήνα του εκπαιδευτικού επαγ-

γέλματος.  Προσφέρει ένα πλαίσιο για   τις ιδέες  του εκπαιδευτικού σχετικά με το 

«πώς να είναι»,  «πώς να ενεργεί»  και «πώς να κατανοεί’  τη δουλειά του και τη θέση 

του στην κοινωνία.  Η  επαγγελματική ταυτότητα είναι κάτι διαπραγματεύσιμο  μέσα 

από την εμπειρία και  την ίδια την αίσθηση ότι φτιάχνεται από αυτή την εμπειρία 

(Sachs, 2005:15, όπ. αναφ.  σε Φρυδάκη, 2015).
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Η ανάδειξη των επαγγελματικών ταυτοτήτων των εκπαιδευτικών γίνεται   από 

τον τρόπο του αυτοπροσδιορισμού τους,  από τις παραδοχές και τις προσδοκίες τους 

για τον εκπαιδευτικό ρόλο τους.

Τι σημαίνει όμως ο όρος επαγγελματική ταυτότητα , πώς αναπτύσσεται,  με τι 

συνδέεται και πώς συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και 

επομένως στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης:  

H επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών συνίσταται ως μία ατομική 

μοναδική αίσθηση που διατηρεί κανείς για τον εαυτό του, ως εκπαιδευτικό η οποία 

εκφράζεται μέσα από το πώς ο ίδιος προσδιορίζει τον εαυτό του στον εαυτό του  και 

στους  άλλους  και που περιλαμβάνει και πεποιθήσεις για τη διδασκαλία,  τη μάθηση 

και το ρόλο του   (Lasky,  2005: 901).  

Ο Beijaard (1995, σελ. 282-284),   στηριζόμενος και  σε προγενέστερες ερευ-

νητικές μελέτες, ανέδειξε  τρία χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ταυτότητας των 

εκπαιδευτικών:  το αντικείμενο που διδάσκουν,  τις σχέσεις τους με τους μαθητές και 

το ρόλο τους  ή την αντίληψή τους  για το ρόλο τους.

1) Ως πρωταρχικό στοιχείο της επαγγελματικής ταυτότητας των καθηγητών 

της  Δ/θμιας  Εκπαίδευσης εμφανίζεται  το γνωστικό αντικείμενο  που διδάσκουν το 

οποίο επηρεάζει πολλαπλώς τις επαγγελματικές  τους εμπειρίες  και αντιλήψεις.   Η 

επαρκής κατοχή και η επαναλαμβανόμενη διδασκαλία δίνουν βεβαιωτική ικανοποίη-

ση  ενώ από την άλλη,  οι αλλαγές στην κατάσταση, οι τροποποιήσεις στη διδασκόμε-

νη ύλη, η  εισαγωγή νέων μεθόδων οδηγούν αρκετούς εκπαιδευτικούς σε ένα είδος 

αβεβαιότητας που υπονομεύει  την ταυτότητά τους. Tέλος, η σχέση τους με συναδέλ-

φους στο ίδιο σχολείο που διδάσκουν το ίδιο αντικείμενο καθώς και η ποιότητα αυτής 

της σχέσης, είτε είναι θετική, είτε αρνητική, επηρεάζουν την αντίληψή τους για τη 

δική τους επαγγελματική ταυτότητα. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζεται ως γνώστης του 

αντικειμένου του με το αντίστοιχο επιστημονικό υπόβαθρο (subject  matter  expert) 

( Beijaard et. al., 2000, σελ. 751).

 2)  Σχέση  με  τους  μαθητές:  ένας  δεύτερος  παράγοντας  επαγγελματικής 

ανάπτυξης και συγκρότησης της ταυτότητας φαίνεται να είναι οι καλές σχέσεις των 

εκπαιδευτικών με τους μαθητές.  Από πλευράς των πρώτων,  οι ποιότητες που ορί-

ζουν την καλή σχέση είναι κατεξοχήν,  το προσωπικό ενδιαφέρον για τους μαθητές 

και ο σεβασμός προς αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν βιώσει φτωχές αλληλεπι-
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δράσεις και διατηρούν φτωχούς δεσμούς με τους μαθητές τους,  ιδιαίτερα στην αρχή 

της σταδιοδρομίας τους, αλλά και αργότερα,  έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται ως 

ανεπαρκή τη συμβολή τους στο σχολικό οργανισμό. Οι μαθητές επομένως μπορούν 

να θεωρηθούν ως κρίσιμη διαμορφωτικοί παράγοντες της σχολικής πραγματικότητας 

καθώς οι δραστηριότητές τους έχουν επιπτώσεις στη σταδιοδρομία και τις ταυτότητες 

των εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζεται ως ειδικός σε θέματα παιδαγωγι-

κής (pedagogical expert),  δίνει έμφαση σε θέματα κοινωνικής, συναισθηματικής και 

ηθικής ανάπτυξης του μαθητή,  εμπεριέχει στοιχεία ηθικής και δεοντολογίας.    Οι εκ-

παιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με ηθικά, κοινωνικά και συναισθημα-

τικά διλήμματα, που σχετίζονται με τρέχοντα ζητήματα όπως είναι η εκπαίδευση παι-

διών που προέρχονται από ποικίλα πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, οι απο-

κλίνουσες συμπεριφορές μαθητών, η είσοδος των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας και 

η διαχείριση της παρεχόμενης εξ αυτών πληροφόρησης κ.ά.  ( Beijaard et. al., 2000, 

σελ. 751).

3) Η αντίληψη για το ρόλο τους:  αυτή το χαρακτηριστικό έχει άμεση σχέση 

με  το  προηγούμενο.   Μεγάλο μέρος  της  έρευνας  για  τον  εκπαιδευτικό  ρόλο έχει 

εστιάσει  στο  δίπολο φιλικότητα-αυταρχικότητα  όσον αφορά στις  σχέσεις  τους  με 

τους μαθητές.  Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί υπο-

δύονται ένα ρόλο για να έχουν αποτέλεσμα και σε ποιο βαθμό ο ρόλος και η συνα-

κόλουθη διδακτική συμπεριφορά απορρέουν από το προσωπικό σύστημα πεποιθήσε-

ων  και  αξίων.  Ο  εκπαιδευτικός  παρουσιάζεται  ως  ειδικός  σε  θέματα  διδακτικής 

(didactical expert)   που λειτουργεί ως διευκολυντής της μάθησης και λιγότερο ως με-

ταφορέας της γνώσης και  μέλημά του αποτελεί η κινητοποίηση και η ενεργοποίηση 

της σκέψης του μαθητή (Beijaard et. al., 2000, σελ. 751).   

 Οι πιο σημαντικές συνεισφορές των ερευνών του  Beijaard  στην κατανόηση 

της ταυτότητάς του εκπαιδευτικού αφορούν:

 α) στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

τη συνεργασία τους με τους μαθητές  β) στις αντιλήψεις τους για το κύρος του γνω-

στικού τους αντικειμένου γ) στην επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος και δ)  στην 

επιρροή που έχουν όλα τα προηγούμενα και οι μεταξύ τους σχέσεις στη σταθερότητα 

ή την αστάθεια της ταυτότητας .
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H διαμόρφωση της επαγγελματικής  ταυτότητας  του εκπαιδευτικού,  σύμφω-

να με την  έρευνα γίνεται,  όλο και περισσότερο με  διαλεκτικό τρόπο.    Oι παράγο-

ντες που  συγκροτούν την ταυτότητα    είναι προσωπικοί, κοινωνικοί, ιστορικοί  σε 

μία διαρκή αλληλεπίδραση.  Οι σύγχρονες τάσεις  θεωρούν κατά κανόνα  μία αλληλε-

πίδραση ανάμεσα στην ατομική ενέργεια και τους κοινωνικούς λόγους, θέλουν   οι  

ταυτότητες να μην  αποτελούν σταθερές οντότητες αλλά να μπορούν να επαναπροσ-

διορίζονται σε σχέση με   τους κοινωνικούς λόγους και  τις αναμετρήσεις που επιβάλ-

λουν νέα στοιχεία του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

 Ευρήματα της Nias (1996,  όπ. αναφ.  σε  Φωτοπούλου, 2013),  ενισχύουν τη 

συμβολή των συναισθημάτων στη διαμόρφωση της ταυτότητας μέσα από τη διαπί-

στωση ότι πολλοί εκπαιδευτικοί επενδύουν την προσωπική τους ταυτότητα στη δου-

λειά καταργώντας τα όρια ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. 

-  Τα  «συναισθήματα  της  διδασκαλίας»:  (δέσμευση,   φροντίδα,   στοργή, 

απόλαυση, καμάρι,  ικανοποίηση,  τελειοθηρία,  ευσυνειδησία) είναι αυτά που συντη-

ρούν την αυτοεκτίμησή τους και την ανάγκη τους για αυτοβελτίωση.

- Τα «συναισθήματα των εκπαιδευτικών» συναρμολογούνται με την επίγνωση 

τους για τα ζητήματα που τους αφορούν:  οι συναισθηματικές αντιδράσεις καθενός 

από τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους είναι στενά συνδεδεμένες με την άποψη που 

έχουν για τον εαυτό τους και τους άλλους.  'Έτσι η μοναδική αίσθηση του εαυτού που 

έχει κάθε εκπαιδευτικός είναι κοινωνικά θεμελιωμένη (Νias, 1996).  

 Οι  έρευνες  έχουν  αναδείξει  ποικιλίες  αλληλοσυνδεόμενες  ή   αλληλοσυ-

γκρουόμενες έννοιες για την ταυτότητα εκπαιδευτικού.  Έχουν έρθει στο προσκήνιο 

παράμετροι συγκρότησης ταυτότητας όπως οι γνωστικές γνώσεις  και οι συναισθημα-

τικές σχέσεις  με μαθητές  αλλά και  με συναδέλφους και  με το διευθυντή, σχέσεις 

που διαμορφώνονται  στο πλαίσιο της σχολικής εργασίας. 

Από το τέλος του 20ου  αι. επικρατεί  η αντίληψη της δυναμικής συγκρότησης 

και εξέλιξης της επαγγελματικής ταυτότητας  όλων των ανθρώπων και των εκπαιδευ-

τικών  να  θεωρείται ως ένα αμάλγαμα προσωπικής βιογραφίας,  κουλτούρας κοινω-

νικών επιρροών  και θεσμικών αξιών που μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το ρόλο και 

τις περιστάσεις ( Day , 2002: 689,  όπ. αναφ. σε  Φρυδάκη, 2015: 117).  Η ταυτότητα 

σημαδεύεται από εμπειρίες κάθε τύπου:  α) από την κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική, 
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β) την εσωτερική οργανωσιακή δομή του σχολείου και γ) προσωπικές εμπειρίες του 

παρελθόντος και του παρόντος.

  Οι τρεις  περιοχές της εμπειρίας που φαίνονται,  σε διαφορετικές κάθε φορά 

αναλογίες,  να παίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση   της ταυτότητας είναι: 

μακροδομές:  ευρύτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά π.χ οικο-

νομικές σχέσεις,  σχέσεις δύναμης,  οικονομική διαφορετικότητα,  πολιτισμική διάχυ-

ση   

μεσοδομές : κοινωνικοί, πολιτισμικοί και οργανωσιακοί σχηματισμοί των σχο-

λείων και της εκπαίδευσης  εκπαιδευτικών,  σχολική κουλτούρα, μοντέλα ταυτότητας

μικροδομές:  σχέσεις με συναδέλφους , μαθητές , και γονείς προσωπικές βιο-

γραφίες αξίες πεποιθήσεις, ιδεολογικοί προσανατολισμοί  (Day et al., 2006).

Αλλά φυσικά, η ταυτότητα των εκπαιδευτικών δε διαµορφώνεται µόνο από τις 

τεχνικές (π.χ. διαχείριση τάξης, γνώση του γνωστικού αντικειµένου, γνώση του ανα-

λυτικού προγράµµατος, αποτελέσµατα των µαθητών, σχέση µε τους µαθητές, τους 

γονείς και τους  συναδέλφους) και τις συναισθηµατικές πλευρές της διδασκαλίας τους 

που προαναφέρθηκαν αλλά είναι και «αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ της 

προσωπικής ζωής και των   προσωπικών τους εµπειριών με  το κοινωνικό, πολιτισμι-

κό  και  θεσµικό  περιβάλλον  µέσα  στο  οποίο  δραστηριοποιούνται  σε  καθηµερινή 

βάση» (Sleegers and Kelchtermans, 1999, σελ. 579, όπ. αναφ. σε Day & Kington, 

2008 ). Η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών στην ουσία διαµορφώνεται 

από τις κοινωνικο-οικονοµικές δυνάμεις, τάσεις και δοµές που ενυπάρχουν µέσα στο 

πλαίσιο στο οποίο οι εκπαιδευτικοί δρουν και εργάζονται. Για παράδειγµα, η αρχική 

επαγγελµατική ταυτότητα του εκπαιδευτικού µπορεί να µεταβληθεί µε το πέρασµα 

των χρόνων, καθώς επηρεάζεται από τις διάφορες επαγγελµατικές και προσωπικές 

εµπειρίες, µέσα και έξω από το σχολείο, την πείρα και το σχολικό περιβάλλον (Ben-

Peretz et al., 2003). 

Συνοψίζοντας, η έρευνα καταδεικνύει ότι η ταυτότητα του εκπαιδευτικού επη-

ρεάζεται, αρνητικά και θετικά, από τις εµπειρίες της τάξης, τις σχέσεις µε συναδέλ-

φους, τις οργανωτικές δοµές και τις εξωτερικές πιέσεις (Van Veen et al., 2005), το 

µάθηµα που διδάσκουν, τις παιδαγωγικές και διδακτικές µεθόδους που εφαρµόζουν 

(Beijaard et al,  2000), αλλά και από τις εκπαιδευτικές πολιτικές και κυβερνητικές 

πρωτοβουλίες (Sammons et al., 2007), καθώς και τη στάση τους απέναντι στην αλλα-
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γή (Bolivar & Domingo, 2006). Οι µεταµοντερνιστές µιλούν, όχι πια για έναν ενιαίο 

εαυτό, όπως οι ανθρωπιστικές θεωρίες παλιότερα, αλλά για πολλαπλούς εαυτούς και 

ταυτότητες που µεταβάλλονται ανάλογα µε τις συνθήκες. Σύµφωνα µε αυτούς, δεν 

υπάρχει  ένας  ιδανικός,  αληθινός  ή  απτός  εαυτός  ή  ταυτότητα  (Woods  & Jeffrey, 

2002).

2.3 Όψεις της ταυτότητας του εκπαιδευτικού
Έρευνα των Day & Kington (2008)  καταδεικνύει ότι ο όρος ταυτότητα είναι 

στην ουσία µια έννοια σύνθετη, αποτέλεσµα προσωπικών, επαγγελµατικών και περι-

βαλλοντικών παραγόντων. Κάθε ταυτότητα αποτελείται από υπoταυτότητες:

1)  Επαγγελµατική  Ταυτότητα.  Η  επαγγελµατική  διάσταση  αντανακλά  τις 

προσδοκίες της κοινωνίας  σχετικά µε το τι συνιστά έναν καλό εκπαιδευτικό και είναι 

ανοιχτή σε επιρροές από τη βραχυπρόθεσµη πολιτική και τις δεδοµένες κοινωνικές 

τάσεις σχετικά µε το ποιος είναι ο αποτελεσµατικός «δάσκαλος», ο επαγγελµατίας 

της τάξης και του σχολείου σε ρόλο  είτε στη διδασκαλία είτε στη διοίκηση του σχο-

λείου  κ.α. Μπορεί να διαµορφώνεται κάτω από έναν αριθµό ανταγωνιστικών και 

αντικρουόµενων στοιχείων, όπως η τοπική ή εθνική πολιτική, η δια βίου µάθηση, ο 

φόρτος εργασίας, οι ρόλοι και οι ευθύνες  κ.α. (Day & Kington, 2008, σελ.11).

2) Κοινωνική ταυτότητα. Αυτή η διάσταση αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο 

σχολικό πλαίσιο και επηρεάζεται από τις συνθήκες που επικρατούν εκεί (π.χ. συµπε-

ριφορά  των  µαθητών,  οικονοµικό-κοινωνικό  επίπεδο  της  σχολικής  µονάδας),  την 

ηγεσία, την υποστήριξη και την ανατροφοδότηση (Day & Kington, 2008, σελ. 11).  Η 

κοινωνική ταυτότητα αποδίδεται σε κάποιο άτοµο σε µια προσπάθεια να  καταστήσει 

αυτό το άτοµο κοινωνικό αντικείµενο (Snow & Anderson,1987  αναφορά σε Σκόδρα, 

2010).

3) Προσωπική ταυτότητα. Αυτή η διάσταση εντοπίζεται στη ζωή του εκπαι-

δευτικού έξω από το σχολικό περιβάλλον και συνδέεται µε τους οικογενειακούς και 

κοινωνικούς ρόλους. Τα ανταγωνιστικά στοιχεία που   περιλαµβάνει είναι οι διαφορε-

τικοί ρόλοι ως π.χ. πατέρας, γιος, σύντροφος κτλ. Επίσης σε αυτήν την περίπτωση, η 

ανατροφοδότηση προέρχεται από την οικογένεια και τους φίλους, οι οποίοι συχνά 

µπορούν να γίνουν και πηγή άγχους και έντασης (Day & Kington, 2008, σελ.11). Οι 

προσωπικές ταυτότητες αναφέρονται σε νοήµατα που αποδίδονται στον εαυτό από το 
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ίδιο το άτομο  και αποτελούν αυτοπροσδιορισµούς,  οι οποίοι προκύπτουν στην πο-

ρεία της αλληλεπίδρασης µε άλλα άτοµα (Ball, 1972, ;όπ. αναφ. σε Σκόδρα, 2010). 

Για το λόγο αυτό µπορεί να είναι σε συνέχεια ή ασυνέχεια µε τις κοινωνικές ταυτότη-

τες.

2.4 Η  έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού
Η προσέγγιση της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού λειτουργεί 

ως  μέσο  για  την  καλύτερη  κατανόηση  του  επαγγέλματος  του  εκπαιδευτικού,  της 

επαγγελματικής του εξέλιξης, της πορείας και ανάπτυξης, των επαγγελματικών του 

αποφάσεων και εν γένει στο τι σημαίνει να είναι κάποιος εκπαιδευτικός και να λει-

τουργεί ενταγμένος μέσα σε διαφορετικά πλαίσια και χρονικές στιγμές (Day & King-

ton, 2008).  

Είναι ένα µέσο για να ερµηνεύσει και να προσδιορίσει ο εκπαιδευτικός τον 

εαυτό  του  σε  σχέση  µε  τους  άλλους  και  µε  το  περιβάλλον  στο  οποίο  κινείται 

(Maclure, 1993). Οι εκπαιδευτικοί µπορεί να έχουν πολλαπλές επαγγελµατικές ταυ-

τότητες. Για παράδειγµα, ένα εκπαιδευτικός Δ/θμιας έχει τη γενική ταυτότητα του 

καθηγητή Δ/θμιας εκπαίδευσης, αλλά αυτή σπάει και σε άλλες υπό–ταυτότητες, π.χ. 

ταυτότητα σύµφωνα µε τη βαθµίδα   που εργάζεται (Γυµνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑ.Λ.), 

ταυτότητα σύµφωνα το µάθηµα που διδάσκει, ταυτότητα σύμφωνα με το  ρόλο του 

λόγω της θέσης του (ΥΠΔ) κτλ. Μια από τις πιο κεντρικές τοποθετήσεις στο θέµα της 

επαγγελµατικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών είναι εκείνη του Kelchtermans (1993, 

σελ. 449–450), ο οποίος υποστηρίζει ότι ο επαγγελµατικός εαυτός, όπως και η προ-

σωπικότητα, εξελίσσεται µε το πέρασµα των χρόνων και αποτελείται από πέντε αλ-

ληλένδετα µέρη:

• την αυτό-εικόνα: πώς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τους εαυτούς τους,

• την αυτό-εκτίµηση: πώς ο ίδιος ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τον εαυτό του ως εκπαι-

δευτικό,

• την επαγγελµατική παρακίνηση: τι ωθεί τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν, να πα-

ραµείνουν ή να αφήσουν το επάγγελµα,

• την αντίληψη του έργου τους: πώς οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν το έργο τους   

• τις µελλοντικές προοπτικές: οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τη µελλοντική

εξέλιξη του επαγγέλµατος τους.
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Τα τέσσερα από τα ανωτέρω πέντε στοιχεία (αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση, εργα-

σιακό κίνητρο και προσήλωση) αφορούν σε μια αναδρομική –από το παρόν προς το 

παρελθόν- ανασκόπηση του εκπαιδευτικού για τον εαυτό του, ενώ με το πέμπτο στοι-

χείο  (μελλοντικές  προοπτικές)  εξετάζει  πώς  ο  εκπαιδευτικός  αντιλαμβάνεται  την 

επαγγελματική του διάσταση από το παρόν προς το μέλλον.

 Στο  νέο σύστημα επιλογής εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τις διοικητι-

κές θέσεις εκπαίδευσης   και  θα θεσμοθετηθεί για τη νέα  θητεία τους  η οποία λήγει 

τον Ιούνιο του 2020, θα μετρούν  τα πτυχία κυρίως, η προϋπηρεσία όπως και η συ-

νέντευξη, αλλά και τα αποτελέσματα που θα έχει κάθε εκπαιδευτικός από την αξιο-

λόγησή του,   στοιχεία που θεωρούνται  ως  «επαγγελματική ταυτότητα» σήμερα στις 

διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης. Προτείνονται τέσσερις άξονες κρι-

τηρίων, βάσει των οποίων θα μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι: α) η επιστημονική και 

παιδαγωγική τους  συγκρότηση,  β)  η υπηρεσιακή κατάσταση,  η  καθοδηγητική και 

διοικητική εμπειρία, γ) η συνέντευξη ενώπιον επιτροπής και δ) η αξιολόγηση των 

υποψηφίων,   ένας συνδυασμός του νόμου 3848/ 2010 και του Προεδρικού Διατάγμα-

τος 152 του 2013 που όριζε τα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

2.4.1  Δομικά  στοιχεία  της  επαγγελματικής  ταυτότητας  των  εκπαιδευτικών/ 

παράγοντες που την επηρεάζουν 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ταυτότητα των εκπαιδευτικών είναι στενά 

συνδεδεµένη µε: 

1) Επαγγελµατικές και προσωπικές αξίες και φιλοδοξίες (Day, 2002). Περι-

λαμβάνει τις προσδοκίες, το προσωπικό στοιχείο  του εκπαιδευτικού (Beijaard et al., 

2004), που  βρίσκεται σε συγκεκριμένο σχολείο και πλαίσιο και δέχεται αντίστοιχα 

επιρροές από συνθήκες που περιορίζονται σε τοπικό πλαίσιο (π.χ. ηγεσία του σχολεί-

ου, συμπεριφορά μαθητών, κ.ά.).

 Η Φωτοπούλου (2013) αναφέρει ότι  έρευνα (Sammons et al., 2007) υποδει-

κνύει ως βασικά δοµικά στοιχεία της επαγγελµατικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού 

την παρακίνηση και δέσµευση, τις πεποιθήσεις, τις ιδεολογίες και τις προσωπικές και 

επαγγελµατικές αξίες, την αποτελεσµατικότητα και την επαγγελµατική ικανοποίηση. 

Η ίδια συνεχίζει  να αναφέρει ότι  από τη βιβλιογραφία προκύπτει πως γεγονότα και 

εµπειρίες της προσωπικής ζωής των εκπαιδευτικών συνδέονται στενά µε τον επαγγε-
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λµατικό τους ρόλο και τις επαγγελµατικές ευθύνες που αυτοί αναλαµβάνουν (Bolivar 

& Domingo, 2006). Η επαγγελµατική ταυτότητα του εκπαιδευτικού σε µεγάλο βαθµό 

καθορίζεται και γίνεται κατανοητή από τις εµπειρίες που κάποιος αποκοµίζει κατά τη 

διάρκεια της καριέρας του (Kelchtermans, 1993).  

2) Πολιτικές για την εκπαίδευση και  εκπαιδευτικές αλλαγές.    Παρά το γεγο-

νός  ότι  οι  πολιτικές  επιταγές  αποσκοπούν  στο  να  διαμορφώνουν  συγκεκριμένα 

πρότυπα εκπαιδευτικών, υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα εκ μέρους τους   της απόρρι-

ψης, της αναδιατύπωσης και της ανατροπής ορισμένων σημείων από τις πολιτικά κυ-

ρίαρχες  και  προωθούμενες  εκδοχές  που  αφορούν  στην  ταυτότητά  τους  (Webb  & 

Vulliamy, 2006).

Ως εκροή των πολιτικών για την εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικές αλλαγές που 

προωθούν οι κυβερνήσεις και ο τρόπος με τον οποίο τις αντιλαμβάνονται οι εκπαι-

δευτικοί ασκεί σημαντική επιρροή στην επαγγελματική τους ταυτότητα (Day, 2002). 

Στη χώρα μας, λόγω του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού μας συστήματος, οι εκπαι-

δευτικές αλλαγές που προωθούνται πραγματοποιούνται χωρίς τη συμμετοχή των εκ-

παιδευτικών που καλούνται να τις εφαρμόσουν ακόμα και αν δεν τις υιοθετούν καθώς 

αυτές συχνά δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σχετικά με το κύ-

ρος του επαγγέλματος τους, την εισαγωγή καινοτομιών, την ανάληψη πρωτοβουλιών 

και την βελτίωση των υποδομών. Αυτή η στάση ενέχει τον κίνδυνο της αρνητικής 

επιρροής της εκπαιδευτικής αλλαγής πάνω στην επαγγελματική ταυτότητα του εκπαι-

δευτικού καθώς ρισκάρει την συναισθηματική αφοσίωση του εκπαιδευτικού απέναντι 

στο επάγγελμα του (Skodra et al., 2013).

3) Τα συναισθήµατα, επίσης, έχουν κυρίαρχο ρόλο στην οικοδόµηση της ταυ-

τότητας (Zembylas, 2003).  Τα συναισθήματα     διαδραματίζουν ρόλο ως προς τον 

τρόπο που κατανοούμε τον κόσμο, τις αξίες που πρεσβεύουμε και τις σχέσεις που 

αναπτύσσουμε με τους άλλους.

1. Πρώτον, τα συναισθήματα αποτελούν την εσωτερική ουσία του ατόμου και 

ως εκ τούτου η αναγνώρισή τους εξαρτάται από την ταυτότητά του.

2. Δεύτερον, τα συναισθήματα είναι κοινωνικά κατασκευασμένα και λειτουρ-

γούν μέσα από την αλληλεπίδραση του ατόμου με τους άλλους (Zembylas, 

2003).
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Στο συναισθηματικό έργο,   ο εκπαιδευτικός συχνά αισθάνεται ευάλωτος σε 

προσωπικό επίπεδο, νοιώθει π.χ ανεπαρκής ως προς την ικανότητά του να εμπλέκει 

όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές του σε διαδικασίες μάθησης, νοιώθει φοβισμένος 

και  ανυπεράσπιστος  και  σε  ακραίες  περιπτώσεις,  ο  συναισθηματικός  εαυτός  του 

οδηγείται σε υπερκόπωση και κατάρρευση (Φωτοπούλου, 2013). Μέσα σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον,  όπως  επισημαίνει  και  ο  Reio  (2005,  σσ.  986-988),  αποθαρρύνεται  η 

ανάληψη ριψοκίνδυνων αποφάσεων ακόμα και εάν αυτές αφορούν στη δημιουργία 

σχέσεων εμπιστοσύνης με τους μαθητές. 

Εκτός όμως από τα αρνητικά συναισθήματα στον εργασιακό χώρο, οι εκπαι-

δευτικοί βιώνουν και αισθήματα ευχαρίστησης, ενώ αντλούν και εργασιακή ικανοποί-

ηση  μέσα  από  τη  συναισθηματική  αλληλεπίδραση  με  τους  μαθητές  (O’Connor, 

2008). Επίσης, εμπειρικά αποτελέσματα παρουσιάζουν τη συχνότητα ορισμένων συ-

ναισθημάτων που εκδηλώνουν οι εκπαιδευτικοί, όπως είναι αγάπη (με την κοινωνική 

της διάσταση), φροντίδα, έκπληξη, θυμός, λύπη, φόβος, αναστάτωση, ευχαρίστηση, 

ικανοποίηση, που συνδέονται κυρίως με τις επιδόσεις και την πρόοδο των μαθητών 

τους (Sutton, 2000, όπ. αναφ. σε Φωτοπούλου).   

 Καθώς, όπως είναι γενικά αποδεκτό, το επάγγελµα του εκπαιδευτικού απαιτεί 

σηµαντική προσωπική επένδυση, υπάρχει αναπόφευκτη συσχέτιση µεταξύ της γνω-

στικής και συναισθηµατικής ταυτότητας  (Day & Kington, 2008).   Αυτό τους βοηθά 

να προσδιορίσουν τους εαυτούς τους σε σχέση µε τους µαθητές τους και να κάνουν 

έτσι  προσαρµογές  στον  τρόπο  διδασκαλίας  τους  και  επαφής   µαζί  τους  (James-

Wilson, 2001, όπ. αναφ. σε Day, 2002). ∆εν προκαλεί καθόλου εντύπωση το γεγονός 

ότι οι εκπαιδευτικοί, εξαιτίας των συναισθηµατικών τους επενδύσεων, µπορεί να γί-

νουν τρωτοί όταν κλονίζονται µακροχρόνιες πεποιθήσεις και πρακτικές τους µέσω 

αλλαγών στην εκπαιδευτική πολιτική ή στις προσδοκίες τους, όταν αµφισβητείται η 

ηθική τους ακεραιότητα ή όταν διαβρώνεται η εµπιστοσύνη και ο σεβασµός από τους 

γονείς και τους από τους ίδιους τους µαθητές (Kelchtermans, 1996). Η γνώµη των άλ-

λων φαίνεται να είναι καθοριστική (Bolivar & Donimgo, 2006).   

Κατ’ επέκταση, η προσωπική επένδυση του εκπαιδευτικού στο έργο του συ-

χνά οδηγεί στην ταύτιση της επαγγελµατικής και της προσωπικής του  ταυτότητας, µε 

αποτέλεσµα το σχολείο να αποτελεί τον κυριότερο χώρο από τον οποίο ο εκπαιδευτι-

κός αντλεί την αυτο-εκτίµηση του και µια αίσθηση ολοκλήρωσης (Nias, 1996). Η αυ-
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το-εκτίµηση κτίζεται όταν αυτός ενεργεί σύµφωνα µε τις αξίες και τις πεποιθήσεις 

του και  είναι στενά συνδεδεµένη µε την επαγγελµατική αποτελεσµατικότητα. Εξάλ-

λου, η εργασία και η διδασκαλία είναι θέµα αξιών. Οι άνθρωποι διδάσκουν γιατί πι-

στεύουν σε κάτι,  έχουν το όραµα της «καλής κοινωνίας» (Woods et  al.,1997, όπ. 

αναφ. σε Day, 2002), έχουν τις δικές τους πεποιθήσεις σχετικά µε το τι σηµαίνει να 

είσαι δάσκαλος και µε το τι είδους δάσκαλοι θέλουν να γίνουν (Sachs, 2001).

Όταν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι είναι αποτελεσµατικοί, ότι διευκολύ-

νουν τη µάθηση των µαθητών τους και ικανοποιούν τις ανάγκες τους, ότι διαχειρίζο-

νται τις πολλαπλές απαιτήσεις της δουλειάς τους, τότε βιώνουν συναισθήµατα χαράς 

και βαθιάς (επαγγελµατικής) ικανοποίησης (Nias, 1996) ή αισθάνονται αυτό που οι 

Rex & Nelson (2004, σελ. 1317) ονοµάζουν «αίσθηση αποστολής».

 Οι Day et. al. (2005) αναφέρουν τις φάσεις της επαγγελµατικής ζωής του εκ-

παιδευτικού και τα χαρακτηριστικά τους    σε σχέση με την ταυτότητα και το χρόνια 

υπηρεσίας:

1) υψηλή δέσµευση, στήριξη & πρόκληση. Παράγοντας – κλειδί: η στήριξη της 

ηγεσίας  του  σχολείου.  Αρνητική  επίδραση:  η  συµπεριφορά  των  µαθητών 

(μέχρι τα 3 πρώτα  χρόνια)

2) ταυτότητα και αποδοτικότητα στην τάξη και στο σχολείο. Αυξηµένη αυτοπε-

ποίθηση ως προς την αποτελεσµατικότητα (μέχρι τα  7  χρόνια)

3) διευθέτηση  των  αλλαγών  στους  ρόλους  και  την  ταυτότητα:  αυξανόµενες 

εντάσεις και µεταβατικές περίοδοι. Αποφασιστική καµπή στην επαγγελµατική 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών (μέχρι τα  15 χρόνια)

4) σύγκρουση εργασίας – οικογένειας: πρόκληση για την κινητοποίηση και τη 

δέσµευση,  προσπάθεια  εξισορρόπησης.  Αίσθηση  στειρότητας,  εξαιτίας  της 

έλλειψης στήριξης στο σχολείο και των  αρνητικών αντιλήψεων των µαθητών 

(μέχρι  τα 23 χρόνια)

5) προσπάθεια διατήρησης της παρώθησης, παρά τις εξωτερικά εφαρµοζόµενες 

πολιτικές και πρωτοβουλίες που κρίνονται αρνητικά ( μέχρι τα 30 χρόνια)

6) διατήρηση/µείωση  της  δέσµευσης,  συνταξιοδότηση   (commitment).  (πάνω 

από τα 30 χρόνια)

   Η έννοια της ταυτότητας συνδέεται στενά με την έννοια   του καθήκοντος 

(Day,  2004,  σελ.  151).  Η έννοια  του καθήκοντος  των εκπαιδευτικών  αναφέρεται 
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στην ψυχολογική προσήλωση που επικαλούνται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στο επάγ-

γελμά τους.   Πρόκειται για έναν όρο που συχνά χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

προκειμένου να περιγράψουν τόσο τους εαυτούς τους όσο και ο ένας τον άλλο, οπότε 

και ο όρος αυτός αποτελεί κομμάτι της επαγγελματικής τους ταυτότητας. (Elliot & 

Crosswell, 2001). Στα κοινά γνωρίσματα των εκπαιδευτικών που διακρίνονται από 

αίσθημα καθήκοντος συγκαταλέγονται, επίσης, η επιθυμία να μαθαίνουν και η πεποί-

θηση ότι  μπορούν να συνεισφέρουν στη μάθηση και  στην επίδοση των μαθητών 

(Woods et al., 1997).

   Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται η  έρευνα για   τη συμβολή του ρόλου 

του ΥΠΔ  στη διοίκηση της σχολικής μονάδας της  Δ/θμιας Εκπαίδευσης, μέσα από 

τις αρμοδιότητες που του αποδίδονται από το νόμο, σύμφωνα με την βιβλιογραφική 

επισκόπηση,  και από τι τελικά πράττει. Επίσης, σκιαγραφείται η  επαγγελματική ταυ-

τότητα του ΥΠΔ,  μέσα από τα χαρακτηριστικά και τον  τρόπο µε τον οποίο ο ίδιος 

αξιολογεί τον εαυτό του στο συγκεκριμένο ρόλο, τους παράγοντες που τον επηρε-

άζουν στην άσκηση του διοικητικού έργο  και  κατ’  επέκταση διαμορφώνουν την 

επαγγελµατική του ταυτότητα σύμφωνα με τη παραπάνω βιβλιογραφία για τον ορι-

σμό και  τη  διαμόρφωση της  επαγγελματικής  ταυτότητας  του εκπαιδευτικού.αγγελ 

σχετικά με τ  ενδυνάμωση του στρατηγικού του ρόλου 

(ενδοϋπηρεσιακή  επιμόρφωση  –καθοδήγηση-  θεσμός 

μέντορα)

49

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:18 EEST - 13.56.182.168



Η ΕΡΕΥΝΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ
Το κεφάλαιο  αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας. Επιχειρείται η θεωρητική 

προσέγγιση των όρων, οι οποίοι πλαισιώνουν την έννοια της μεθοδολογίας, συμβάλ-

λουν στην ανάδειξη και εν τέλει στην επιλογή του καταλληλότερου εργαλείου έρευ-

νας. Κατόπιν, παρουσιάζονται στοιχεία, που αφορούν στο σχεδιασμό της έρευνας, τα 

οποία καθορίζουν το δειγματοληπτικό πλαίσιο και τη μέθοδο της δειγματοληψίας, και 

τίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας.  

Η παρούσα έρευνα  ακολούθησε την ποιοτική προσέγγιση με επίκεντρο τους 

συμμετέχοντες υποδιευθυντές  σχολικών μονάδων. Στόχος ήταν να δοθεί έμφαση στη 

διερεύνηση σε βάθος και διεξοδικά των στάσεων, των εμπειριών και των αντιλήψεων 

των υποδιευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση 

θέμα της έρευνας. Η έρευνα έλαβε  χώρα σε 8  Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια Νομών 

της Κεντρικής Ελλάδας.

Σκοπός και στόχος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου του ΥΠΔ στη 

διοίκηση στο σύγχρονο Ελληνικό Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο και η συμβολή του 

στο σχήμα διοίκησης του σχολείου μέσα από τις αρμοδιότητες σε σχέση με  το νόμο 

και  τι  τελικά  πράττει.  Παράλληλα ερευνά  τα  χαρακτηριστικά  της  επαγγελματικής 

ταυτότητας του ΥΠΔ και τις στάσεις του σχετικά με την ενδυνάμωση του στρατη- 

γικού του ρόλου (ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση–καθοδήγηση-θεσμός μέντορα) .

   Το παρόν ερευνητικό εγχείρημα στοχεύει να συμβάλει με τρόπο ουσιαστικό 

στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου του ΥΠΔ και  του έργου του,  στο ελληνικό 

σχολικό πλαίσιο, και να συνεισφέρει στις προσπάθειες για την ενίσχυση της επαγγελ-

ματικής του ταυτότητας. 

  Τα ερευνητικά ερωτήματα

1) Ποιος ο ρόλος του ΥΠΔ   στο  σχήμα της ομάδας διοίκησης του σχολείου 

σε σχέση με τα περιθώρια που δίνει το νομοθετικό πλαίσιο και η σχέση του με το 

διευθυντή ; Τι  προτάσεις υπάρχουν για την αναβάθµιση του ρόλου?
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2)  Ποιοι  παράγοντες  διαμορφώνουν  την  επαγγελματική  ταυτότητα  των 

υποδιευθυντών  των  σχολείων;  (προσωπική  διαδρομή:  επαγγελματικές  εμπειρίες, 

εκπαίδευση  και  κατάρτιση,  κίνητρα  για  την  ανάληψη  του  ρόλου,  επιδιώξεις  και 

φιλοδοξίες για καριέρα, βαθμός ικανοποίησης/άγχους λόγω των ευθυνών της θέσης 

στην ιεραρχία,  διαδικασίες επικοινωνίας,  πρακτικές,  σχέσεις  με τους  πυλώνες  του 

σχολείου). Ποια η αίσθηση που έχουν για την ταυτότητά τους, πώς αντιλαμβάνονται 

ότι πρέπει να είναι, να ενεργούν και να κατανοούν τη δουλειά τους;

 Το δείγμα

Οι  συμμετέχοντες  επιλέγονται  με  στοχευμένη   δειγματοληψία  (purposive 

sampling) με βάση τα ιδιαίτερα κοινά χαρακτηριστικά που χρειάζεται να κατέχουν 

(Patton, 2002), δηλαδή ανάμεσα σε ΥΠΔ σε σχολεία,  προκειμένου να εκπροσωπηθεί 

η βαθμίδα της Δ/θμιας Εκπ/σης από όλες τις περιοχές του Ν. Λάρισας  και Ν. Καρδί-

στας: αστικές και  ημιαστικές ώστε να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη αντιπροσωπευτι-

κότητα. Οι αγροτικές περιοχές  δεν εκπροσωπήθηκαν λόγω του μικρού αριθμού μα-

θητών τους δεν δικαιολογείται η θέση του υποδντή,  σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 

4547/2018: “ΥΠΔ ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από 

εκατόν είκοσι  (120) μαθητές”.

Το δείγμα αποτελούν οι 8 υποδιευθυντές των σχολείων αυτών, 4 άντρες και 4 

γυναίκες.   Η έρευνα διεξήχθη κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019, από το Σεπτέμ-

βριο μέχρι τον Ιούνιο. 

Πρόκειται  για μία δειγματοληψία που επιλέχθηκε στους δύο αυτούς Νομούς 

λόγω εντοπιότητας της ερευνήτριας στον ένα και μόνιμης κατοικίας και εργασιακής 

σχέσης της σε σχολείο Δ/θμιας   στον άλλο.  Έτσι  υπήρχε ήδη μία καλή σχέση - ενίο-

τε και φιλική - μεταξύ αυτής  και των συμμετεχόντων στην έρευνα  υποδιευθυντών 

και η δυνατότητα πρόσβασης και αποδοχής της έρευνας στα σχολεία 

της περιοχής με μεγαλύτερη ευκολία.

Η διαδικασία της έρευνας

   Το κύριο εργαλείο συλλογής δεδομένων υπήρξαν οι  ημιδομημένες συνεντεύ-

ξεις βάθους. Η συνέντευξη έλαβε χώρα στο οικείο εργασιακό τους περιβάλλον,  σε 

χώρο με σχετική ησυχία όπως η βιβλιοθήκη, το εργαστήριο πληροφορικής  ή το γρα-
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φείο τους,  εντός ή εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου μετά από δική τους επι-

λογή.  Προηγήθηκε μια πιλοτική συνέντευξη με  συνεργάτιδα του Παν. Θεσσαλίας 

στο αντικείμενο της ποιοτικής έρευνας, ένα πρόσωπο που πληρούσε τα κριτήρια συ-

μπερίληψης στην ομάδα συμμετεχόντων του δείγματος, ως πρώην υποδντρια σε σχο-

λείο Δθμιας εκπαίδευσης.  Η αλληλεπίδραση ανάμεσα  στη συμμετέχουσα και την 

ερευνήτρια   αυτή την  πρώτη φορά,   οδήγησε στην  αξιολόγηση και τον επανασχε-

διασμό της διαδικασίας και των ερωτήσεων  της συνέντευξης με τις απαραίτητες αλ-

λαγές. Η Συλλογή/Παραγωγή των Δεδομένων της έρευνας  προχώρησε με τη  διεξα-

γωγή των    υπόλοιπων συνεντεύξεων     με  τους  συμμετέχοντες  στο δείγμα, χρησι-

μοποιώντας  τον  Οδηγό Συνέντευξης (ΟΣ).

  Αρχικά   δόθηκε  στους συμμετέχοντες υποδιευθυντές ένα φυλλάδιο,  όπου 

στην πρώτη σελίδα γινόταν  μια γενική αναφορά για την έρευνα, το θεωρητικό πλαί-

σιο και το σκοπό της και υπήρχε η διαβεβαίωση για την εξασφάλιση της ανωνυμίας 

των συμμετεχόντων. Συνέχιζε με  ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις δημογραφικού 

ενδιαφέροντος, με στοιχεία που αφορούσαν το φύλο, την ηλικία, τις σπουδές, τα ακα-

δημαϊκά προσόντα, την προϋπηρεσία, τον αριθμό των μαθητών του σχολείου,  στις 

επόμενες  σελίδες ο ΟΣ με ερωτήσεις που εστίαζαν  στους άξονες που δημιουργού-

σαν  τα ερευνητικά ερωτήματα, προσεκτικά διατυπωμένες,  χωρίς να κατευθύνει τους 

ερωτώμενους σε αυτό που θέλει να ακούσει  η ερευνήτρια και στην τελευταία σελίδα 

μπορούσαν  να  συμπληρώσουν  ελεύθερα  κάποιες  παρατηρήσεις-επισημάνσεις.  Η 

ερευνήτρια  είχε ρόλο συντονιστή στη συζήτηση, έτσι ώστε αυτή να εστιάζεται στο 

θέμα.  

 

3.1 Το ερευνητικό εργαλείο
Το είδος της συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε ήταν  η ημιδομημένη   θεμα-

τικά εστιασμένη συνέντευξη   εις βάθος (in depth interviews).  Η διάρκεια της συ-

νέντευξης ήταν 45-70 λεπτά της ώρας,  ηχογραφήθηκε και αποθηκεύτηκε  σε ηχητικό 

αρχείο στο  κινητό τηλέφωνο  και για λόγους ασφαλείας και στο  tablet. 

Οι συνεντεύξεις θεωρούνται ιδιαίτερα ενδεδειγμένο και αξιόπιστο μέσο συλ-

λογής δεδομένων στην εκπαιδευτική έρευνα,  ειδικά όταν πρόκειται για τη διερεύνη-

ση του νοήματος που αποδίδουν οι συμμετέχοντες στις εμπειρίες τους για  τις  διαδι-

κασίες   συγκρότησης της ταυτότητας τους.  Ιδιαίτερα οι  συνεντεύξεις βάθους διευ-

53

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:18 EEST - 13.56.182.168



κολύνουν τον στοχασμό των εκπαιδευτικών σχετικά με τις απόψεις και τις πρακτικές 

τους, καθώς τους προσφέρουν ευκαιρίες να ανασυγκροτήσουν μέσω της γλωσσικής 

έκφρασης τις βιωμένες εμπειρίες τους και να αποσαφηνίσουν τα νοήματα που αποδί-

δουν οι ίδιοι σε  αυτές (Gray,  2014, όπ. αναφ. σε  Φρυδάκη, 2015:225).   Οι έρευνες 

με βιογραφική οπτική,  όπως είναι οι συνεντεύξεις, αντλούν τα δεδομένα τους από τις 

αφηγήσεις των εκπαιδευτικών και αναδεικνύουν   την συγκρότηση της ταυτότητας 

μέσα από τις αφηγήσεις και τις ιστορίες ζωής τους  καθώς και ότι  οι προσωπικές 

εμπειρίες  συνδέονται στενά με τον τρόπο  άσκησης των επαγγελματικών ρόλων τους. 

Η αφήγηση τέτοιων γεγονότων και εμπειριών οργανώνει και δίνει συνοχή και νόημα 

στην αντίληψή τους  για τον  εαυτό  τους,  τη  δουλειά  τους  και  τον  κόσμο (Conle, 

2000).

Στην ποιοτική έρευνα που έγινε,  παρήχθη  ένας μεγάλος όγκος υλικού,  το 

οποίο  ήταν ιδιαίτερα πλούσιο, «πυκνό» και πολύπλοκο   λόγω της μη τυποποιημένης 

εκ των προτέρων μορφής του, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην  ημιδομημένη    μέθο-

δο παραγωγής του   λόγω της  ημιδομημένης συνέντευξης εις βάθος. 

Η ημιδομημένη συνέντευξη εις βάθος  αποτελείται από ένα σύνολο προκαθο-

ρισμένων  ερωτήσεων και χρησιμοποιείται  συχνά από νέους  ποιοτικούς  μελετητές 

ώστε να έχουν έναν οδηγό για τα θέματα που θεωρούν ότι είναι σημαντικά να καλύ-

ψουν στο πλαίσιο της συνέντευξης.   Δημιουργήθηκε έτσι  ο  ΟΣ (ή αλλιώς Πρω-

τόκολλο Συνέντευξης)  έχοντας  στον νου  τα αρχικά  ερευνητικά  ερωτήματα  και 

αποφασίστηκαν   οι ερωτήσεις της  συνέντευξης   για την κάθε  θεματική περιοχή 

λαμβάνοντας υπόψιν:

• Οι ερωτήσεις  να είναι ανοικτές και ημιδομημένες. Να κατευθύνουν μεν την 

απάντηση στις πληροφορίες που θέλουμε  να αποκομίσουμε, αλλά να αφήνουν ανοι-

χτό το πεδίο στον συμμετέχοντα να εκφράσει την προσωπική του τοποθέτηση ελεύθε-

ρα.

 • Οι ερωτήσεις  για τη  συνέντευξη ήταν στο σύνολο 12,  μέσα  στο προβλε-

πόμενο όριο  για τη σχεδίαση της ποιοτικής έρευνας (8-12)

• Η γλώσσα   να είναι κατανοητή στους συμμετέχοντες, αλλά ακριβής, για να 

μην  υπάρχουν παρανοήσεις.

• Η σειρά των ερωτήσεων  να αλλάζει, ανάλογα με την πορεία της συνέντευ-

ξης ή τις  απαντήσεις των συμμετεχόντων.
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            Ο συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης παρουσιάζει ευελιξία: 

α) ως προς την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον ερω-

τώμενο, 

β) ως προς την εμβάθυνση σε κάποια θέματα με συμμετέχοντες που κρίνονται κατάλ-

ληλοι, 

γ) ως προς τη σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτήσεις 

 δ) ως προς την πρόσθεση ή αφαίρεση ερωτήσεων ή θεμάτων για συζήτηση. (Ίσαρη 

& Πουρκός, 2015: 97).

Ερωτήσεις σχετικές με την εμπειρία εναλλάσσονταν με ερωτήσεις γνώμης με 

τις πρώτες συνήθως να προηγούνται.  Η εκκίνηση μιας ερώτησης ήταν ένα αρχικό 

θέμα και στη συνέχεια το είδος της απάντησης καθοδηγούσε τον τρόπο μετάβασης 

στην επόμενη ακολουθία θεμάτων.  

Οι  άξονες της συνέντευξης,   έχοντας στο νου    τα αρχικά ερευνητικά  ερω-

τήματα,  ήταν σχετικοί:  

A.  με την επαγγελματική Ταυτότητα (προσωπική και επαγγελματική διαδρομή- 

κοινωνικοί και προσωπικοί παράγοντες που  την διαμορφώνουν) 

Β.   με το ρόλο   στη διοίκηση 

Γ.   με προτάσεις βελτίωσης του ρόλου

 Δ.         με τις επαγγελματικές  σχέσεις λόγω του ρόλου 

και προσεγγίστηκαν θέματα  όπως  τι σημαίνει για κάποιον   να είναι ΥΠΔ,  τι του 

αρέσει στη διοίκηση και τι όχι,  ποιες εμπειρίες διαμόρφωσαν τον τρόπο  που σκέφτε-

ται,  που αισθάνεται πού δρα,  που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ΥΠΔ αλλά και  

ποιες εμπειρίες επηρέασαν την απόφασή του να γίνει ΥΠΔ κ.α.   Στη συνέντευξη έγι-

νε συστηματική χρήση διερευνητικών ερωτήσεων που βοηθούσαν τους ερωτώμενους 

να αναπτύξουν περισσότερο τις απαντήσεις τους κυρίως όταν   είχαν κάτι περισσότε-

ρο να πουν. 

 

3.1.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της  συνέντευξης 

 Η συνέντευξη έδωσε  τη δυνατότητα : 

• Να διερευνηθούν σε βάθος αντιλήψεις, απόψεις και αξίες.
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• Να κατανοηθούν  η  πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη εμπειρία και 

συμπεριφορά.

• Να θεωρηθεί   το υπό μελέτη φαινόμενο μέσα από τα «μάτια» των ερωτώμενων και 

να αναδειχθεί  η «φωνή» και ο λόγος των ίδιων των συμμετεχόντων στην έρευνα.

• Να υπάρξει   διαδραστική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες.

• Να διερευνηθούν  θέματα που δεν είχαν προκαθοριστεί από πριν.

 Οι  δυσκολίες της συνέντευξης: 

• Είναι μια μέθοδος εξαιρετικά απαιτητική και χρονοβόρα όχι μόνο ως προς τη διεξα-

γωγή  της αλλά και ως προς τον σχεδιασμό και την ανάλυση των δεδομένων.  

• Απαιτεί σημαντικές ικανότητες, επικοινωνιακές δεξιότητες,  ευελιξία,  ιδιαίτερη

ευαισθησία σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας και γνήσιο ενδιαφέρον από τους 

ερευνητές.

 • Δεν ήταν μια  εύκολη επιλογή, σε αντίθεση με την άποψη   ότι   δεν απέχει και  

πολύ από καθημερινές συζητήσεις, οι οποίες μπορούν εύκολα και χωρίς ερευνητικό 

σχεδιασμό να πραγματοποιηθούν από οποιονδήποτε (Mason, 2009:130).

  

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, 

έγινε με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης.

3.2 Θεματική Ανάλυση
Η θεματική ανάλυση είναι μια εύχρηστη μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται ευ-

ρέως στην ποιοτική έρευνα. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον νέο ερευνητή, κα-

θώς παρέχει βασικές δεξιότητες που είναι χρήσιμες για τη διεξαγωγή πιο εξειδικευ-

μένων προσεγγίσεων ποιοτικής ανάλυσης (Clarke et. al., 2015). Ειδικότερα, είναι μια 

μέθοδος  εντοπισμού,  περιγραφής,  αναφοράς και  «θεματοποποίησης» επαναλαμβα-

νόμενων νοηματικών μοτίβων, δηλαδή θεμάτων τα οποία προκύπτουν από τα ερευνη-

τικά δεδομένα και αποτελεί βασικό εργαλείο για όλους τους ερευνητές που ασχολού-

νται με την ποιοτική έρευνα (Braun & Clark, 2006 ). 

Ένα από τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι ότι χαρακτηρί-

ζεται από «θεωρητική ελευθερία» ή «ευελιξία»,  καθώς η επιλογή της ως μεθόδου 

ανάλυσης δεν προϋποθέτει, από μόνη της, τη δέσμευση των ερευνητών σε συγκεκρι-

μένες οντολογικές ή επιστημολογικές θέσεις  (Braun & Clarke, 2006). Παρ’ όλα αυτά 
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«θεωρητική ελευθερία» ή «ευελιξία» δεν σημαίνει διεξαγωγή της ανάλυσης χωρίς 

επιστημολογική πλαισίωση.  Ο ερευνητής καλείται να προσδιορίσει ο ίδιος επιστημο-

λογικά και θεωρητικά την ανάλυσή του, κυρίως βάσει των ερευνητικών του ερωτη-

μάτων. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται επίσης να είναι σαφής σχετικά με το τι επιδιώκει 

να μάθει και τι αντιπροσωπεύουν τα θέματα ή τα μοτίβα που έχει εντοπίσει κατά τη 

διαδικασία  της  ανάλυσης  (π.χ.  υποκειμενικές  αντιλήψεις,  κοινωνικές  αναπαρα-

στάσεις, κατασκευές, κ.ά.) (Willig, 2008, όπ. αναφ.  σε Ίσαρη & Πουρκός: 117 ). 

  

3.2.1 Τρόπος διεξαγωγής της θεματικής ανάλυσης 

Ακολουθήθηκαν τα έξι  βήματα για τη διεξαγωγή της θεματικής ανάλυσης 

που προτείνουν οι  Braun και Clarke (2006) , χωρίς μια γραμμική πορεία. Αφορούν 

μια διαδικασία κίνησης,  επαναφοράς, ή κυκλικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από 

συστηματικότητα αλλά και από ευελιξία.

 

 1. Εξοικείωση με τα δεδομένα – Μετεγγραφή (transcription) («απομαγνη-

τοφώνηση»).

Τα δεδομένα  από  τις 8  ηχογραφημένες  συνεντεύξεις συγκεντρώθηκαν ως 

ηχητικά αρχεία σε ασφαλείς τοποθεσίες, με τη διαδικασία του backup, για να διασφα-

λιστεί η  ασφαλής και μακροχρόνια διατήρησή τους, για λόγους επιβεβαίωσης, δευτε-

ρογενούς έρευνας και επαλήθευσης των ευρημάτων. Ακολούθησε   η μετατροπή του 

ακουστικού,   ερευνητικού υλικού  σε γραπτή μορφή (word),  με την απομαγνητο-

φώνησή του σε   μεταγεγραμμένα  κείμενα  συνεντεύξεων. Βασική  φροντίδα  υπήρξε 

να ανωνυμοποιηθούν τα δεδομένα, ώστε σε καμία περίπτωση να μην μπορούν να 

ταυτοποιηθούν οι συμμετέχοντες βάσει των πληροφοριών που έδωσαν.    

Για τη θεματική ανάλυση, που δίνει έμφαση κυρίως στο περιεχόμενο των λε-

χθέντων, αρκεί ένα πολύ απλό σύστημα σημειογραφίας που αποτυπώνει πιστά τον 

προφορικό λόγο και μόνο κάποιες πολύ χαρακτηριστικές παραγλωσσικές εκδηλώσεις 

(π.χ. γέλιο, έντονος τονισμός, μεγάλες παύσεις). Στο Παράρτημα Β' της έρευνας φαί-

νεται  σε πίνακα  το υποτυπώδες σύστημα σημειογραφίας που αξιοποιήθηκε  κατά 

την μετεγγραφή. Για την αυτόματη μετεγγραφή των ηχητικών αρχείων χρησιμοποιή-
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θηκε το  ελεύθερο λογισμικό του  on line επεξεργαστή αναγνώρισης ομιλίας  spechto-

notes, στο περιβάλλον  του φυλλομετρητή Chrome.  

Αρχικά μελετήθηκε  προσεκτικά το υλικό, με προσεκτική και επαναλαμβα-

νόμενη  ανάγνωση των   απομαγνητοφωνημένων  κειμένων των συνεντεύξεων και 

εντοπίστηκαν, επιλέχθηκαν και συγκεντρώθηκαν εκείνα τα αποσπάσματα που  παρεί-

χαν πληροφορίες για κάθε  ερευνητικό ερώτημα και άξονα της συνέντευξης. Αυτό το 

στάδιο   ήταν  κουραστικό, μονότονο και κυρίως   διήρκεσε πολύ αλλά προσέφερε 

την πρώτη και σημαντικότερη εξοικείωση με τα δεδομένα. Με το  πρόγραμμα ανάλυ-

σης δεδομένων ποιοτικών ερευνών atlasti.7.5.18, αποδόθηκαν  υπενθυμίσεις (memo) 

στα   σχετικά παραθέματα (quotation) στο  αρχείο  επεξεργασίας (hermeneutic unit) 

με τα 8  απομαγνητοφωνημένα αρχεία κειμένου  των συνεντεύξεων   και  καταγράφη-

καν  οι αρχικές   ιδέες πριν ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της ανάλυσης που περιλαμ-

βάνει την κωδικοποίηση.

 

2. Κωδικοποίηση

 Στη συνέχεια σκοπός ήταν  να ερμηνευτούν  τα δεδομένα, να κατανοηθεί   δη-

λαδή το νόημά τους και να  αποδοθεί  με έναν εννοιολογικό προσδιορισμό. Η διαδι-

κασία αυτή καλείται  «κωδικοποίηση» και  οι εννοιολογικοί  προσδιορισμοί που εκ-

φράζουν το νόημα που αποδίδει ο ερευνητής στο συγκεκριμένο τμήμα δεδομένων 

ονομάζονται «κωδικοί» (Ίσαρη & Πουρκός, 2015: 115). 

 Η  διαδικασία της  κωδικοποίησης ή κατηγοριοποίησης (διατμηματική ή κα-

τηγορική λογική),  περιλαμβάνει τη λεπτομερή και συνήθως την κατά σειρά (line by 

line) απόδοση νοήματος ή ιδιοτήτων  στο ερευνητικό υλικό με στόχο  τη  σταδιακή 

κωδικοποίησή του (Iωσηφίδης, 2008). Οι διαφορετικές κατηγορίες ή κωδικοί  που 

διαμορφώνονται δίνουν μια  σύντομη περιγραφή του περιεχομένου  των επιμέρους 

τμημάτων  του   κειμένου.  Ένας  κωδικός εκφράζει σε συντομία το νόημα που απο-

δόθηκε στο συγκεκριμένο τμήμα των δεδομένων (π.χ. φόβος ευθυνών). Δεδομένου 

ότι ένα απόσπασμα μπορεί να περιέχει πολλά διαφορετικά νοήματα, στο ίδιο απόσπα-

σμα κειμένου είναι δυνατόν να αποδοθούν ένας ή περισσότεροι κωδικοί. Κάποιοι κω-

δικοί μπορούν να συνδυαστούν (κωδικοί με όμοια χαρακτηριστικά ή νοήματα) και να 

ενοποιηθούν σε ένα ανώτερο επίπεδο σχηματίζοντας  οικογένειες  ή κωδικούς ανώτε-

ρου επιπέδου που έχουν νόημα  σε σχέση πάντα με το ερευνητικό ερώτημα. 
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 3. Αναζήτηση των θεμάτων

 Στο τρίτο στάδιο, συνδυάστηκαν διαφορετικοί κωδικοί αναζητώντας πιθανά 

θέματα ή μοτίβα που προκύπτουν μέσα από τα δεδομένα σε ένα υψηλότερο επίπεδο 

ανάλυσης. Κάποιοι αρχικοί κωδικοί μπορεί να σχηματίσουν κύρια θέματα ενώ άλλοι 

υποθέματα. Τα θέματα είναι εννοιολογικές κατασκευές πιο αφηρημένες και γενικές 

από τους κώδικες  και ενέχουν μεγαλύτερο βαθμό ερμηνείας από τους πιο περιγραφι-

κούς κωδικούς ή τις κατηγορίες  (Langdridge, 2004, όπ. αναφ. σε  Ίσαρη & Πουρκός, 

2015:118). Προκύπτουν από την επεξεργασία, τη σύγκριση, τη συγχώνευση ομάδων 

κωδικών βάσει των κοινών  στοιχείων τους. Οι  κωδικοί του κάθε θέματος μπορούν 

να  λειτουργούν ως ιδιότητες των θεμάτων  ή των υποθεμάτων που τα προσδιορίζουν 

και τα εξειδικεύουν.  

 

4. Επανεξέταση των θεμάτων

Στο τέταρτο στάδιο, στο  σύνολο των πιθανών ή υποψήφιων θεμάτων έγινε 

επανεξέτασή τους και αναθεώρηση  στο επίπεδο των κωδικοποιημένων δεδομένων. 

Αυτό σημαίνει πως ο ερευνήτρια διάβασε όλα τα αποσπάσματα για κάθε θέμα και 

σκέφτηκε εάν  για κάποια από αυτά  δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα ώστε να τα στηρί-

ξουν ή τα δεδομένα ποίκιλαν αρκετά μεταξύ τους για να συμπεριληφθούν. Κάποια 

θέματα επικαλύπτονταν οπότε χρειάστηκε να συγχωνευθούν σε ένα και άλλα   να δια-

χωριστούν σε ξεχωριστά θέματα μέχρι να επιβεβαιωθεί  ότι τα υποψήφια θέματα σχη-

ματίζουν  συνεκτικά σύνολα  και  συλλαμβάνουν επαρκώς το περίγραμμα των κωδι-

κοποιημένων δεδομένων ώστε να διαμορφωθεί ένας «θεματικός χάρτης»  βάσει  θε-

μάτων και κωδικών. Αυτός ο θεματικός χάρτης σκοπό έχει να αποτυπώνει στον χώρο 

και να συνοψίζει τα αναλυτικά ευρήματα της έρευνας, δηλαδή τις θεματικές   από τα 

δεδομένα και τους  αντίστοιχους κωδικούς  που δίνουν πληροφορίες γι'αυτές. Στο 

Παράρτημα Ε' φαίνεται  σε γράφημα  ο θεματικός χάρτης της  έρευνας. 

 Συνεχίζοντας τη διαδικασία, ο αναδυόμενος θεματικός χάρτης  αξιολογήθηκε 

αν απεικονίζει τα νοήματα που περιλαμβάνονται  σε όλοκληρο το  ερευνητικό υλικό, 

και εντοπίστηκαν μονάδες νοήματος  που δεν  είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική κω-

δικοποίηση και δημιουργήθηκαν  νέοι κωδικοί και θέματα. Η ανάλυση του ερευνητι-

κού υλικού   σταμάτησε  όταν δεν αναδύθηκε  καμιά νέα πληροφορία με  την  ανάλυ-

ση των  δεδομένων. Στην παραπάνω διαδικασία λήφθηκαν  υπόψη τα δύο βασικά κρι-
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τήρια που προτείνει ο Patton (1990) για την εξέταση των θεμάτων: εσωτερική ομοιο-

γένεια  και  εξωτερική  ετερογένεια,  με τα  δεδομένα εντός  των θεμάτων να  παρου-

σιάζουν συνοχή μεταξύ τους με νόημα, ενώ να υπάρχουν ξεκάθαρα  αναγνωρίσιμοι 

διαχωρισμοί ανάμεσα  τους. 

 5. Ορισμός και ονομασία θεμάτων 

 Όταν έχει  διαμορφωθεί  ο  θεματικός  χάρτης  των δεδομένων,  για  κάθε  επι-

μέρους θέμα,  συγγράφηκα μία λεπτομερής ανάλυση, η ‘ιστορία’ που κάθε θέμα απει-

κονίζει καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συ-

νολικής ιστορίας σε σχέση με τα  δεδομένα της έρευνας και  τα ερευνητικά ερωτήμα-

τα. Στην έρευνά μας τα θέματα κατέληξαν να ταυτιστούν με τα δύο ερευνητικά ερω-

τήματα. Στο τέλος αυτού του σταδίου,  περιγράφηκε ο σκοπός και το περιεχόμενο 

κάθε θέματος σε δύο προτάσεις.  

  Στα δύο θεματικά μοτίβα, αριθμός μέσα  στο προβλεπόμενο όριο  για τη σχε-

δίαση της ποιοτικής έρευνας (μονοψήφιος αριθμός), αποδόθηκαν ονόματα περιεκτι-

κά, ενδιαφέροντα που να  δίνουν άμεσα στον αναγνώστη μια εικόνα σχετικά με το τι 

περιλαμβάνει το κάθε θέμα σε σχέση με το αντίστοιχο ερευνητικό ερώτημα.

 Μετά εξετάστηκε  τι προσφέρουν  τα θέματα, τα υποθέματα και  οι ιδιότητές 

τους σε σχέση με τις περιπτώσεις που αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφική επισκόπη-

ση:

(α) κάποιοι κωδικοί επικύρωσαν μια περίπτωση  της βιβλιογραφίας και  πιστοποίη-

σαν την ύπαρξη μιας αντίστοιχης περίπτωσης στο  υλικό της έρευνας

(β) την αποσαφήνισαν και της προσέδωσαν περιεχόμενο δείχνοντας τι σημαίνει ακρι-

βώς

(γ) δημιουργήθηκαν  νέες  περιπτώσεις από νέα θέματα.

Ο ορισμός  θεμάτων,  υποθεμάτων  και   κωδικών/ιδιοτήτων  στην   παρούσα 

έρευνα έγινε ως εξής:

1ο θέμα. Η αντίληψη του έργου: πώς ο υποδντής   προσδιορίζει  το έργο του 

στην  ομάδα διοίκησης του σχολείου,  σε σχέση με τα περιθώρια που δίνει το νομοθε-

τικό πλαίσιο και η σχέση με το διευθυντή 
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Ι) υποθέμα: Το πλαίσιο εργασίας,  με οικογένειες κωδικών: το τυπικό καθη-

κοντολόγιο,  οι καθημερινές  ευθύνες, το πιο δημιουργικό/βαρετό καθήκον, οι δυσκο-

λίες, η αντίληψη για τη θέση ως πρόκριμα για επαγγελματική εξέλιξη και  για  τον 

αντίκτυπο του έργου

ΙΙ) υποθέμα: Προτάσεις για την  αναβάθμιση του ρόλου,  με οικογένειες 

κωδικών: το σύστημα επιλογής, τα απραίτητα προσόντα, το σύστημα επιμόρφωσης/ 

προετοιμασίας, νέες  αρμοδιότητες 

2ο θέμα:  Όψεις της επαγγελματικής ταυτότητας και παράγοντες που την 

διαμορφώνουν: ο κάθε υποδντής  περιγράφει  και αξιολογεί τον εαυτό του στο ρόλο 

του. 

Η αποτύπωση της ερμηνείας των δεδομένων του θέματος έγινε σε μια εξελι-

κτική διαδικασία αδιάλλειπτη χρονικά από το  παρόν,  προς το παρελθόν αλλά και το 

μέλλον.  

Στην αρχή,  μια αναδρομική   ανασκόπηση  του υποδντή για τον εαυτό του 

σχετικά με :

 Ι) υποθέμα: Το Υπόβαθρο και το επαγγελματικό  προφίλ,  με οικογένειες 

κωδικών: τα  τυπικά προσόντα, η επαγγελµατική εμπειρία 

 ΙΙ) υποθέμα: Το εργασιακό κίνητρο για την ανάληψη της  θέσης και το 

όραμα για τη δημιουργία θετικών αλλαγών στο σχολείο. 

Στη συνέχεια  στο σήμερα,  στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων με βάση 

την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμησή του. 

 ΙΙΙ)  υποθέμα: Η  αίσθηση  για  το  πώς πρέπει να είναι, να ενεργεί και να 

κατανοεί τη δουλειά του, με οικογένειες κωδικών: τα άτυπα επαγγελµατικά χαρα-

κτηριστικά ως προσόντα για την επιτυχία του ρόλου,  τα συναισθήματα που προκύ-

πτουν, η  συμβολή λόγω  ρόλου στη λειτουργία του σχολείου, πρωτοβουλίες  που 

αφήνουν το προσωπικό στίγμα, απόψεις για εκπαιδευτικά ζητήματα που τον  διαφο-

ροποιεί και η  μοναδικός αντίληψη  για  τις σχέσεις με  διευθυντή, μαθητές, γονείς, 

συναδέλφους  λόγω  του ρόλου. 

Από  τους τρόπους με τους οποίους οι συμμετέχοντες αυτοπροσδιορίστηκαν 

μέσα από τις αφηγήσεις και τις ιστορίες ζωής με αφορμή τις   ερωτήσεις του υπο-

θέματος,  προέκυψε η  ανάδειξη τεσσάρων όψεων  ή τύπων επαγγελματικής ταυτότη-

τας.              
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Σε  μια προβολή στο αύριο, ο  υποδντής  αντιλαμβάνεται την επαγγελματική 

του διάσταση από το παρόν προς το μέλλον σε σχέση με  :

 ΙV) υποθέμα: Φιλοδοξίες  για επαγγελματική εξέλιξη

Σημείωση: οι επιμέρους διαφορετικές,  προσωπικές απαντήσεις  σε κάθε συ-

νέντευξη αποτελούν   τους  απλούς κωδικούς ή τις ιδιότητες σε κάθε   οικογένεια κω-

δικών. 

6. Έκθεση των δεδομένων-συγγραφή των ευρημάτων

Στο σύνολο των πλήρως επεξεργασμένων θεμάτων που προέκυψαν  από το 

ερευνητικό υλικό  έγινε η τελική ανάλυση και η συγγραφή των ευρημάτων. Ενώ κατά 

τη διαδικασία της ανάλυσης/κωδικοποίησης η κίνηση ήταν από τα δεδομένα προς 

τους κωδικούς/θέματα, στη διαδικασία της παρουσίασης των ευρημάτων εκθέτονται 

τα θέματα/κατηγορίες που αναδείχθηκαν και απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα 

και εν συνεχεία παραθέτονται  αποσπάσματα από τα κείμενα των συνεντεύξεων για 

να τεκμηριωθούν  τα ευρήματα αυτά.      

Η συγγραφή της ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμάτων 

των δεδομένων, έδωσε  μια συνεκτική, ενδιαφέρουσα και λογική ιστορία, χωρίς  επα-

ναλήψεις, με  επαρκή στοιχεία, που τεκμηριώνει  τα διάφορα θέματα   που παρου-

σιάζονται και  συνδέει τα δεδομένα εντός αλλά και μεταξύ των θεμάτων. Στο πλαίσιο 

αυτό,  επιλέχτηκαν  ιδιαίτερα ζωντανά παραδείγματα ή απλά αποσπάσματα που συλ-

λαμβάνουν την ουσία των θεμάτων τα οποία   παρουσιάζονται. Τα αποσπάσματα εν-

σωματώθηκαν σε μια αναλυτική αφήγηση, η οποία προχώρησε  πέρα από την απλή 

περιγραφή σε επιχειρήματα και  συμπεράσματα, με σκοπό την πληρέστερη κατανόη-

ση του νοήματος που περικλείεται στα δεδομένα δηλαδή την ερμηνεία τους  σε σχέση 

με τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Η τελική ανάλυση και η συγγραφή των ευρημάτων,  προχώρησε  με βάση τον 

θεματικό χάρτη, σε ένα  ερμηνευτικό επίπεδο  των δεδομένων, θέτοντας  τα ακόλου-

θα ερωτήματα,  σύμφωνα με τους  Braun & Clarke (2006: 94):  

«Τι σημαίνει αυτό το θέμα;»,

«Ποιες είναι οι παραδοχές στις οποίες βασίζεται;», 

«Ποιες είναι οι συνεπαγωγές/επιπτώσεις αυτού του θέματος;»,

«Ποιες συνθήκες μπορεί να συντέλεσαν στη δημιουργία του;», 
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«Γιατί οι άνθρωποι μιλούν για το συγκεκριμένο θέμα με τον συγκεκριμένο τρόπο (και 

όχι με κάποιον άλλον;» 

«Ποια είναι η συνολική ιστορία που απεικονίζουν τα διαφορετικά θέματα σχετικά με 

το ζητούμενο ερώτημα;»

 

3.3 Τεχνολογία και πρόγραμμα  επεξεργασίας  
 Από τα ηλεκτρονικά   προγράμματα επεξεργασίας των δεδομένων της ποιοτι-

κής έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ATLAS·ti 7.5.18. Βασικότεροι  παράγο-

ντες της επιλογής λογισμικού ανάλυσης και επεξεργασίας ποιοτικών  δεδομένων είναι 

η ταχύτητα και η δυνατότητα ανάλυσης μεγάλου όγκου ποιοτικού υλικού σε σχετικά 

περιορισμένο χρόνο, σε σχέση  με τον παραδοσιακό τρόπο και η διευκόλυνση ως 

προς  την  παραγωγή  μετα-δεδομένων  (υπομνήματα,  σχόλια,  γραφήματα,  μοντέλα) 

(Ιωσηφίδης, 2003: 87).  

Ωστόσο,  τα μειονεκτήματα της χρήσης λογισμικών  στην ποιοτική έρευνα εί-

ναι  ο χρόνος που απαιτείται για την εκμάθηση και εξοικείωση των λειτουργιών του 

προγράμματος, οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις στην ανάλυση των ποιοτικών δεδο-

μένων, που τελικά, δεν κάνουν τα ίδια την ανάλυση και ερμηνεία, απλώς υποβοηθούν 

(Κασσέρη, 2014: 430-436, Κόμης & Εργαζάκη , 2010: 24-28).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Ως προς τις βασικές του σπουδές είναι απόφοιτοι τμημάτων φιλολογίας,  μα-

θηματικών φυσικών επιστημών, πληροφορικής. Από το σύνολο των 8 συμμετεχόντων 

οι 2 έχουν δεύτερο πτυχίο, οι 6 έχουν ή εκπονούν μεταπτυχιακό τίτλο, ένας  κατέχει 2 

μεταπτυχιακούς τίτλους, ένας  εκπονεί  διδακτορικό τίτλο. Από δω απορρέει ένα τρί-

το  κοινό  χαρακτηριστικό:  το  75% του δείγματος  έχει  πρόσθετα  τυπικά  προσόντα 

πέραν του βασικού πτυχίου, με μόνο έναν όμως σχετικά με την εκπαιδευτική διοίκη-

ση.  Πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στον πί-

νακα που ακολουθεί:

1. 
 Κωδικός: ΥΓΑ1

ηλικία/φύλο: >50/Α  Έτη υπ/σίας- ως υπ/ντής/ θητείες:14-1/1

Εν ενεργεία:Ναι
Βασικές σπουδές Μαθηματικός ΠΕ03
Επιπλέον προσόντα 2ο πτυχίο Πληροφορικής

Μsc: Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού Αγ-

γλικά: C2
Περιοχή σχολείου 

Αριθμός μαθητών/ 

τμήματα

Ημιαστική

350/11

Άλλες εμπειρίες, 

δράσεις, ενδιαφέρο-

ντα

Πρόεδρος της ένωσης Σκακιστικών Σωματείων, Αθλητής, Σκακιστής

2. 
Κωδικός: ΥΛΓ2

ηλικία/φύλo

>40/Γ

 Έτη υπ/σίας- ως υπ/ντής/θητείες

24- 5/2

Εν ενεργεία: 

Ναι

Βασικές σπουδές Πληροφορικός ΠΕ86
Επιπλέον προσόντα ΣΕΛΕΤΕ, Σεμινάρια (σχολικής βίας κλπ)

Αγγλικά:  C2
Περιοχή σχολείου 

Αριθμός μαθητών/ 

τμήματα

Αστική

352/15

Άλλες εμπειρίες, 

δράσεις, ενδιαφέρο-

Γλώσσες προγραμματισμού, Μαθηματικά
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ντα
3. 

Κωδικός : ΥΛΓ3

ηλικία/φύλο

>55/Γ

Έτη: υπ/σίας- ως υπ/ντής/θητείες

30- 8/2

Εν ενεργεία:

 Όχι

Βασικές σπουδές Φυσικός ΠΕ04
Επιπλέον προσόντα Μsc: Ραδιοηλεκτρολογία,  Med: Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγω-

γή διδακτικού υλικού

Αγγλικά: B2 TΠΕ A' επιπέδου
Περιοχή σχολείου 

Αριθμός μαθητών/ 

τμήματα

Αστική 

360/15

Άλλες εμπειρίες, 

δράσεις, ενδιαφέρο-

ντα

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια

4. 

Κωδικός : ΥΛA4

ηλικία/φύλο

>55/Α

 Έτη υπ/σίας- ως υπ/ντής /θητείες

19-4/2

Εν ενεργεία:

Ναι
Βασικές σπουδές Μαθηματικός ΠΕ03
Επιπλέον προσόντα Αγγλικά: Β2

Πιστοποιημένη Επιμόρφωση ΤΠΕ B' επιπέδου
Περιοχή σχολείου 

Αριθμός μαθητών/ 

τμήματα

Αστική

360/15

Άλλες εμπειρίες, 

δράσεις, ενδιαφέρο-

ντα

Ενασχόληση με ήχο και εικόνα, Msc

5.
Κωδικός: ΥΓA5

ηλικία/φύλο

  >40/   Α

 Έτη υπ/σίας-ως υπ/ντής/θητείες

18-2/1

Εν ενεργεία:

Ναι

Βασικές σπουδές Χημικός ΠΕ04
Επιπλέον προσόντα

Αγγλικά και Ιταλικά:  Β2
Περιοχή σχολείου 

Αριθμός μαθητών/ 

τμήματα

Αστική

430/17

Άλλες εμπειρίες, 

δράσεις, ενδιαφέρο-

ντα

Αθλητισμός, φιλαναγνωσία

6.
Κωδικός: ΥΛΓ6

ηλικία/φύλο

>40/Γ

Έτη  υπ/σίας-ως υπ/ντής/θητείες

20-5 /4

Εν ενεργεία:

 Ναι

Βασικές σπουδές Φιλόλογος ΠΕ03
Επιπλέον προσόντα 2ο Πτυχίο ψυχολογίας, Μsc : σχολική ψυχολογία

Αγγλικά:  B2 ΤΠΕ B' επιπέδου
Περιοχή σχολείου 

Αριθμός μαθητών/ 

τμήματα

Ημιαστική

257/12
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Άλλες εμπειρίες, 

δράσεις, ενδιαφέρο-

ντα

Συμμετοχή σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, διδακτορικό

7.
Κωδικός: ΥΛΓ7

ηλικία/φύλο

>40/Γ

Έτη  υπ/σίας- ως υπ/ντής/ θητείες

14- 1/1

Εν ενεργεία:

Ναι

Βασικές σπουδές Φιλόλογος ΠΕ02
Επιπλέον προσόντα Μsc: οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

Αγγλικά: Β2
Περιοχή σχολείου 

Αριθμός  μαθητών / 

τμήματα

Ημιαστική

135/6

Άλλες εμπειρίες, 

δράσεις, ενδιαφέρο-

ντα

 Συντονίστρια  σε λέσχη ανάγνωσης

8.
Κωδικός ΥΛA8

ηλικία/φύλο

>55/Α

Έτη υπ/σίας- ως υποδ/ντής/ θητείες

24-4/2

Εν ενεργεία:

Ναι

Βασικές σπουδές Μαθηματικός ΠΕ03
Επιπλέον προσόντα Μsc: Σπουδές στην εκπαίδευση

ΤΠΕ B' Επιπέδου

Αγγλικά Β2
Περιοχή σχολείου 

Αριθμός μαθητών/ 

τμήματα

Αστική

360/15

Άλλες εμπειρίες, 

δράσεις, ενδιαφέρο-

ντα

 Συνδικαλισμός, Αθλητικά

Η ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας κινείται μεταξύ της ερμηνευτικής και 

της κριτικής θεώρησης. Στα όρια της ερμηνευτικής θεώρησης λαμβάνονται  υπόψη 

τα ατομικά στοιχεία των συμμετεχόντων   όσον αφορά στις βιογραφικές και επαγγελ-

ματικές τους εμπειρίες. Για την ερμηνευτική κατανόηση δεν αρκούν μόνο τα παρα-

πάνω αλλά χρειάζεται και η κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο οποίο όλα 

αυτά αποκτούν νόημα. Έτσι η κριτική θεώρηση εμπλέκεται στην ερμηνεία με τη συ-

νεκτίμηση του εκπαιδευτικού συγκειμένου στο οποίο οι συμμετέχοντες εργάζονται. 

Η συνεκτίμηση του συγκειμένου κρίνεται απαραίτητη διότι φωτίζει  την ανάδειξη και 

τη  διαμόρφωση της κάθε ταυτότητας (Φρυδάκη, 2015).  
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4.2 Αποτελέσματα σχετικά με το ρόλο του ΥΠΔ στη διοίκηση του 

σχολείου και με τις προτάσεις για  αναβάθμιση του ρόλου (1ο ερευνη-

τικό ερώτημα)

4.2.1 Αποτελέσματα ερωτημάτων  σχετικά με  το ρόλο-καθήκοντα στο πλαίσιο 

εργασίας

 Περιγραφή  αρμοδιοτήτων επίσημα θεσμοθετημένων ή που  ανατίθενται 

ή ο ΥΠΔ αναλαμβάνει οικειοθελώς.

Γενικά  ο  ρόλος από το νομοθετικό πλαίσιο περιγράφεται ως: 

1. όχι συγκεκριμένος, με ασάφειες ως προς τα καθήκοντα και την ανάθεση:

  Όπως χαρακτηριστικά  απαντάει  ο  ΥΛΑ4: προφανώς αποδίδει  αρμοδιότητες  

στον ΥΠΔ ο Δς. Αντίθετα  ο ΥΓΑ5 αντιπαρατίθεται  ότι:  δεν μου έχει αναθέσει κανείς  

τίποτα.  Έψαξα και βρήκα αλλά οι νόμοι στην Ελλάδα είναι πολλοί  και αντικρουόμενοι  

δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρα κάπου τα καθήκοντα του ΥΠΔ να είναι καταγεγραμμένα,  

και αποδεκτά από όλους ...Ξεκάθαρες αρμοδιότητες και  καθαρισμένες όπως βλέπω τη  

δουλειά τώρα είναι δύσκολο να υπάρξουν Γιατί εμπλέκονται   αυτά δεν είναι εύκολο  

στο σχολείο να ξεκαθαρίσουν απόλυτα. Ο ΥΛΑ8 παρουσιάζει μία συνεναιτική κατανο-

μή ευθυνών στην ομάδα διοίκησης: όπου οι αρμοδιότητες δεν είναι  συγκεκριμένες  ως  

διεύθυνση, δηλαδή ο Δς και  ένας ή δύο υποδιευθυντές     αναθέτουμε τις  αρμοδιότητες  

μόνοι μας.  

2. περιορισμένος  χωρίς να δίνονται πολλά ή σχεδόν κανένα περιθώρια αυτο-

νομίας στο διαχειριστικό κομμάτι λειτουργίας του σχολείου.

Ο ΥΛΑ8  χαρακτηρίζει το ρόλο του ΥΠΔ   περιορισμένο,  χωρίς αυτόνομα κα-

θήκοντα   ...Τι εξουσία έχεις να τα υλοποιήσεις; Τι μπορείς να κάνεις όταν ένας  

καθηγητής  δεν  κάνει  τις  εφημερίες  του;   Μία  παρατήρηση  τι  παραπάνω;… 

Μέχρι εκεί,  το νομοθετικό πλαίσιο δεν βοηθάει δεν   μπορεί κανένας να επέμβει  

στην τάξη του καθηγητή στον  παιδαγωγικό/ εκπαιδευτικό του ρόλο.  Συμφωνεί  ο 
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ΥΛΓ6 για  αυτό  προσφεύγει στο δντή που έχει και τον τελικό λόγο:  Γιατί δεν 

είναι και μέσα στην αρμοδιότητά μου η παρατήρηση είναι του δντή.  

Ο περιορισμός στο ρόλο  έχει  επίπτωση στην αποτελεσματικότητα   κατά τον 

ΥΛΓ3 και προτείνει: Θα’ πρεπε να μπορείς μέσα στο σχολείο  να ρυθμίσεις λεπτο-

μέρειες που ο νόμος σε δεσμεύει, δεν σου δίνει περιθώρια  να τις ρυθμίσεις…  

3.  Aναλαμβάνουν  διευρυμένες αρμοδιότητες για όλα τα αντικείμενα, με τη 

σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή,   σε ό,τι τους ζητήσει,  σε όλα και σε όλους, σε  κα-

θημερινά πρακτικά θέματα και  θέματα συμπεριφοράς μαθητών. Υπερβαίνουν έτσι το 

τυπικά οριζόμενο από το νόμο καθηκοντολόγιο:

επιδιορθώνω   καλοριφέρ που δεν ήξερα,   στο     λεβητοστάσιο  ξέρω όλα τα  

κουμπιά. Πρακτικά ζητήματα,  να  υπάρχει ίντερνετ να λειτουργούν όλα.  (ΥΛΓ6)  ….  

βοηθώ όλους τους καθηγητές,  όλους τους μαθητές και το διευθυντή μου για να έχουμε  

ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό σχολείο.  Θεωρώ   ότι  όλα, ό,τι  γίνεται στο σχο-

λείο είναι καθήκον δικό μου να δώσω λύση (ΥΓΑ5) …. πρέπει να μετακινηθούν οι μα-

θητές την ίδια μέρα σε δύο ή τρεις  διαφορετικές αίθουσες, σε αίθουσες πολλαπλών  

χρήσεων, πρέπει να λειτουργήσει το  εργαστήριο πληροφορικής,  το εργαστήριο  φυσι-

κών επιστημών.  Όλα περνάνε αυτά  απ΄ τον υποδ/ντή. Όταν δεν λειτουργήσει  αυτό το  

καθημερινό, πώς θα λειτουργήσει το σχολείο,  ανεξάρτητα από τη νομοθεσία, δεν μένω 

μόνο στο τυπικά (ΥΛΓ7).

Και οι 8   ΥΠΔ  αναγνωρίζουν τα καθήκοντά τους όπως ορίζει   ο νόμος :

• κατάρτιση προγράμματος εφημεριών και έλεγχο  εφαρμογής του,

• καθημερινές  αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα,

• οργάνωση  μαθητικών  εκδηλώσεων και  μαθητικών εκλογών,

• γραφειοκρατικά θέματα συμπλήρωση στατιστικών (πινάκων) και απογραφι-

κών δελτίων,

• διεκπεραίωση εγγράφων-αρχειοθέτηση εγγράφων ηλεκτρονικά και γραφικά, 

έλεγχος  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας,  κοινοποίηση  διαταγών,  ενημέρωση 

Συλλόγου Διδασκόντων, επικοινωνία με φορείς,
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• τήρηση βιβλίου υλικού και παραλαβή, καταγραφή,   διάθεση και καλή λει-

τουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας – ειδών εξοπλισμού,

• αξιολόγηση διοικητικού προσωπικού

 

Η πλειοψηφία (6/8) αναφέρουν την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων 

μαθητών όπως απουσίες, άδειες μαθητών, εγγραφές,  μεταγραφές αλλά και στοιχείων 

καθηγητών  στη βάση δεδομένων του ΥΠΠΘ (myschool) ως βασική αρμοδιότητα στο 

καθηκοντολόγιό  τους,  αρμοδιότητα  που δεν  ισχύει  από το  νόμο  αλλά μόνο από 

ανάθεση του δντή προς τους ΥΠΔ: το myschool το κάνω εγώ με τον πληροφορικό, ο  

δντής δυστυχώς  δεν ασχολείται καθόλου, μα καθόλου με το myschool. (ΥΛΑ8)

        Σπάνια ασχολούνται ως προγραμματιστές του ωρολογίου προγράμματος και σαν 

διαχειριστές στα οικονομικά,  όπως  ο  ΥΛΑ8  που είναι υπεύθυνος του ωρολογίου  

προγράμματος  και  στο σχολικό Συνεταιρισμό για  την οικονομική  διαχείρισή του.  

ΥΛΓ7: Νομίζω όχι  αυτό με το οποίο δεν ασχολούμαι καθόλου μα καθόλου είναι  

τα  οικονομικά  του σχολείου   είναι ένα κομμάτι που το έχει ο δντής, δε θα το  

ήθελα καθόλου.

 

Αξιολογούν τις αρμοδιότητες με κριτήριο τη δημιουργικότητα ως εξής:

• πληκτικές και δυσάρεστες  αρμοδιότητες  όπως  ο μεγάλος φόρτος της γρα-

φειοκρατίας καθημερινά,   ανούσια  επαναλαμβανόμενη,   κατά  τον  ΥΛΓ7: 

το πιο βαρετό είναι με την αλληλογραφία, τα στατιστικά και όλα αυτά. Επίσης  

στην ίδια κατηγορία είναι η εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων χωρίς παι-

δαγωγική ουσία, με επίπλαστο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον και με μοναδικό σκοπό  

την εκδρομή (ΥΛΑ8),  ο  έλεγχος των συναδέλφων  αν κάνουν εφημερία,  αν  

έχουν μπει  στην αίθουσα, αν έχουν αφήσει νωρίτερα τα παιδιά από την αίθου-

σα (ΥΛΓ6) και  οι  πιεστικές καθημερινές  συνεχείς τροποποιήσεις στο ωρολ.  

πρόγραμμα (ΥΓΑ5)

•   ενδιαφέρουσες αρμοδιότητες υπέδειξαν   τη διοργάνωση σχολικών  εκδη-

λώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων,    την  εποπτεία ολόκληρης της σχολικής  

καθημερινότητας (ΥΛΓ6),  την  εκμάθηση   της νομοθεσίας, τη στενή σχέση 

με τους μαθητές πέρα  από τη διδακτική διαδικασία και την εξυπηρέτηση μα-
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θητών και καθηγητών,  την καθημερινή εξεύρεση λύσεων  στη λειτουργική 

τροποποίηση του προγράμματος και    στην οργάνωση των σχολικών  χώρων. 

Αναφέρουν χαρακτηριστικά:

ΥΛΓ3:  θεωρώ δημιουργικό από όλα τα διαδικαστικά  το να βοηθήσεις τα παιδιά  

στο  να  κάνουν  μηχανογραφικό  γιατί  ακόμα  και  πολλά  είτε  επειδή  δεν  έχουν  

πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι  τους είτε επειδή φοβούνται μην κάνουν  

κάποιο λάθος θα έρθουν να ζητήσουν τη βοήθειά σου

ΥΓΑ5:  αλλάξαμε το σχολείο,  υπήρχε μία ακαταστασία όταν ανέλαβα   πολλά  

πράγματα ανακατωμένα,  παραπεταμένα και τα έβαλα σε μια σειρά, με ικανοποιεί  

όπως το βλέπω οργανωμένο.  Και είναι  και αποτελεσματικό, για μένα  και  για  

όλους   βοηθάει στη δουλειά  

Η ενημέρωση γίνεται με την ηλεκτρονική αλληλογραφία  συντεταγμένα  από το 

ΥΠΑΙΘ  αλλά και  αυτοβούλως μέσα από  εκπαιδευτικές   ιστοσελίδες  ακόμη με επι-

κοινωνία     με συναδέλφους υποδντές  σε αυτές τις άτυπες φιλικές κουβέντες (ΥΛΓ3).  

Διαφαίνεται διάθεση και ζήλος  για γνώση της  εκπαιδευτικής  νομοθεσίας:  μέσω 

ιστοσελίδων σχετικών  και  μέσω της επίσημης σελίδας του υπουργείου    με δικιά μου  

προσπάθεια δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο από τη Δ.Δ (ΥΛΑ4).  Όλοι επισημαίνουν  η 

χρονική υστέρηση στην ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ και  την προτίμηση για  ενημέρω-

ση μέσα από συγκεκριμένα  εκπαιδευτικά sites:  alfavita, esos, edu.klimaka. 

 ΥΛΓ3:     υπάρχει το αρχείο του σχολείου που έχει τη  νομοθεσία   ταξινομημένα  

κατά θέμα. Έρχονται εδώ από τη  Δ.Δ και τυπώνονται,  τώρα νομίζω πως λίγο  

καθυστερούν ή κάποια βγαίνουν στο internet πρώτα, τα  βλέπω   στα εκπαιδευτι-

κά sites  πολύ νωρίτερα.

Ένα  βήμα  βελτίωσης  στη  χαώδη  εκπαιδευτική  πολυνομία   επισημαίνει  ο 

ΥΓΑ5  ένας νόμος το Φεβρουάριο του 18 που έχει όλη τη λειτουργία του σχολείου.  

Γιατί τα προηγούμενα χρόνια ψάχναμε,  σε διάφορους νόμους,  προεδρικά διατάγματα  

που συμπλήρωναν το ένα το άλλο.   

 

Διαφαίνονται  κενά στη γνώση της  νομοθεσίας  που οδηγεί σε   άγνοια   πτυ-

χών του ρόλου τους.  Oι ΥΠΔ που ασχολούνται με το  myschool το θεωρούν αρμο-

διότητα που εμπίπτει αποκλειστικά στο ρόλο τους το οποίο δεν ισχύει από  το  άρθρο 
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7 παρ. 2 του Ν. 3848/2010  που ορίζεται αποκλειστικά και δεσμευτικά στο δντή:    ο 

δεύτερος ΥΠΔ  στο  σχολείο έχει την ευθύνη του myschool αποκλειστικά και    είναι κα-

θορισμένα από τα νόμο (ΥΓΑ1). Αλλά και ο  ΥΓΑ5 δεν γνωρίζει ότι είναι στις αρμο-

διότητες  του  η  αξιολόγηση  του  διοικητικού  προσωπικού  (Άρθρο  15  του  Ν. 

4369/2016) και διατείνεται ότι  ούτε το διοικητικό προσωπικό  δε μας λένε αξιολογεί-

στε   αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή όχι,  ούτε ο Δς το κάνει. Ο ΥΛΓ2: προτείνει  

Επιμόρφωση οπωσδήποτε  σε  πληροφορική  και αγγλικά  το οποίο  είναι προϋπόθεση 

επιλογής του ΥΠΔ (αρ. 22 Ν./18). Επίσης κανείς δεν γνωρίζει  ότι αξιολογούνται   ως 

στελέχη  της εκπαίδευσης (αρ. 40, Ν/18) και “λαμβάνεται υπόψη και η βαθμολόγησή  

τους από το μόνιμο προσωπικό της δημόσιας εκπαίδευσης που υπάγεται στα στελέχη  

αυτά βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την υπηρεσία που  

είναι αρμόδια για  την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης”. 

  Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον ΥΠΔ από το δντή και η κατανομή των αρ-

μοδιοτήτων στην ομάδα διοίκησης γίνεται επίσημα με πρακτικό όπως συνέβη με τον 

ΥΛΓ3 όπου στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή,  υπογράψαμε και ξέραμε  τι πρέπει ο  

καθένας να κάνει. Ο Δς λοιπόν με βάση το νόμο θα πρέπει να καθορίσει σαφώς με  

πρακτικό  από την αρχή με την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του ΥΠΔ, τα καθήκοντά  

του. Η πλειοψηφία  όμως (7/8) αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες  ανεπίσημα με πρότα-

ση και αποδοχή συναινώντας προφορικά.

ΥΛΓ2: χωρίς καν να το συζητήσουμε είναι τόσο το κλίμα ωραίο εκεί που είμαστε  

που έχει αναλάβει ότι έχει να κάνει με γραφειοκρατικά θέματα με χαρτί, και εγώ  

έχω αναλάβει ότι έχει να κάνει με την ηλεκτρονική μορφή    και ο    ΥΛΓ7: με το 

δντή μπήκαμε και τα ψάξαμε, διαβάσαμε το νομό   και μου ανατέθηκαν από το  

δντή ανεπίσημα   τι πρέπει να κάνω  καθημερινά

 Όλοι αναφέρουν ως απαραίτητο και  σημαντικά   επικουρικό   στην ομάδα 

διοίκησης που συντελεί στην  επιτυχία της διοίκησης γιατί  βοηθάει στην  οργάνωση:  

ο  γραμματέας,  ο επιστάτης ποιος θα τα κάνει αυτά σε σχολείο που δεν τους έχει; ανα-

ρωτιέται ο  ΥΛΑ8. Επίσης  σημαντικός είναι ο ρόλος του  υπεύθυνου προγράμματος, 

του  πληροφορικού   που  εκπαιδεύεται σε διοικητικά θέματα δίπλα στην ομάδα διοί-

κησης και μεταπηδά εύκολα σε θέση διοίκησης όπως συνέβη με τον  ΥΛΓ2:   Το τε-

λευταίο το έμαθα επειδή θήτευσα δίπλα σε δντές τόσα χρόνια,  από εμπειρία,   στην  
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πράξη δεν παρακολούθησα τίποτα που να έχει σχέση με  διοίκηση, βγήκε  με ένα πολύ  

φυσικό τρόπο να γίνω ΥΠΔ

 Καταθέτουν την ανάγκη για  συνάντηση της ομάδας διοίκησης όποτε χρειάζε-

ται στο σχολείο ή και άτυπα  εκτός σχολείου.  ΥΓΑ5:  επειδή δεν προλαβαίνουμε  στο  

σχολείο μαζευόμαστε το Σάββατο πρωί πίνουμε ένα καφέ και τα λέμε γιατί δεν προλα-

βαίνουμε όλη την εβδομάδα. Είναι μια άτυπη συνάντηση εγώ  με το δ/ντή και ο άλλος 

ο ΥΠΔ.  

 Αντίληψη του έργου  (αντίκτυπος και πρόκριμα)

Η πλειοψηφία (6/8) καταθέτει   ως θετικό   αντίκτυπο  από την εκτέλεση του 

έργου τους στα πλαίσια του  ρόλου  τη δημιουργική επικοινωνία με όλες τις κοινωνι-

κές ομάδες του  σχολείου (ομάδα διοίκησης,  καθηγητές, μαθητές). Μια άλλη διάστα-

ση παρουσιάζει   ο ΥΛΓ7: μπορώ να κάνω πράγματα πιο εύκολα πιο ελεύθερα, να συ-

ζητήσω κάτι  με το διευθυντή,  να αποφασίσουμε  μαζί. Όλοι συμφωνούν στην καλή 

προετοιμασία   για  μελλοντική   επαγγελματική  ανέλιξη  που   προσφέρει  η  θέση. 

Προσφέρει  εκπαίδευση, κατάλληλη προετοιμασία, εξοικείωση σε διοικητικά θέματα 

και τριβή με τη γραφειοκρατία της  διοίκησης ώστε να αποφευχθούν  λάθη σε μελλο-

ντική διοικητική θέση  και όπως λέει αντιπροσωπευτικά ο ΥΛΓ3: το να έχεις διατε-

λέσει ΥΠΔ είναι χρησιμότατο εργαλείο, για να μπορέσεις να είσαι  αποτελεσματικός στα  

καθήκοντά του ως Δς γιατί έχεις γνωρίσει σφαιρικά τη λειτουργία του σχολείου που δεν  

είναι εύκολο κάθε καθηγητής να τη γνωρίζει.  

 Όλοι καταθέτουν  ως αρνητικό  αντίκτυπο  από την εκτέλεση του έργου στα 

πλαίσια του  ρόλου τους,  το πρόβλημα που δημιουργεί το βαρύ διδακτικό  ωράριο, 

δυσανάλογο με το  μεγάλο  φόρτο  ευθυνών που επωμίζονται., με συνέπεια την έλλει-

ψη χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  Επίσης ομόφωνα θεωρούν  δύ-

σκολη   την  ανάθεση εργασιών στους καθηγητές και  την καθημερινή απαιτητική λει-

τουργία του  σχολείου  με τη συνεχή αναμόρφωση του ωρολογίου  προγράμματος. 

Υπάρχει μια ποικιλία απόψεων σχετικά με άλλες δυσκολίες που εντοπίζουν όπως με 

τη διαχείριση θεμάτων οργάνωσης και διοίκησης, τη διαχείριση κρίσεων και  συμπε-

ριφορών, την ελλιπή ενημέρωση από το  δντή. 

Χαρακτηριστικές οι  απαντήσεις που  τεκμηριώνουν τα παραπάνω: 

72

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:18 EEST - 13.56.182.168



 ΥΛΑ8:  οι καθηγητές μετακυλύουν  το πρόβλημα στον παραπάνω, στον ΥΠΔ,  

αυτό δεν σου δίνει περιθώρια δεν σου δίνει χρόνο. Με τους καθηγητές  σε μεγάλο  

βαθμό ας είμαι εξουσία δυσκολεύομαι πιο πολύ γιατί η ευθύνη είναι δική μου. 

Συχνά   δεν ξέρω τι θα πει η διευθύντρια στο σύλλογο,  δεν πρέπει να υπάρχει  

έκτακτη συνεδρίαση χωρίς να ξέρουμε τα θέματα  από πριν, αυτό  λέει και η νο-

μοθεσία:  ΥΓΑ1: εδώ στη διοίκηση  του σχολείου  πρέπει να τα μάθεις   από την  

αρχή όλα μόνος σου.  Κάποιος   μπορούσε  να είναι υπουργός και μετά να του  

πουν να διοικήσει ένα σχολείο  και να είναι  τα πράγματα τελείως διαφορετικά  

και δύσκολα.. Συγκεκριμένα  εντοπίζει ο ΥΛΓ7 το σημείο ρήξης  είναι  το με-

γάλο θέμα οι  εφημερίες, προσπαθώ λίγο να τους πείσω να κάνουν τις εφημερίες,  

εκεί είναι λίγο το  ζόρι.  

Όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων 

τους,  οι 2/8 ΥΠΔ στις ημιαστικές περιοχές υπογραμμίζουν την αβεβαιότητα της προ-

κήρυξης της θέσης λόγω του ορίου των 120 μαθητών τουλάχιστον που προβλέπει ο 

νόμος.  Οι περισσότεροι  επιδεικνύουν πρωτοβουλίες τις οποίες απαιτεί ο ρόλος   για-

τί όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο (ΥΛΑ8)   αν κάθε μέρα τα ερωτήματα αυτά τα  

πας στο διευθυντή και δεν τα λύσεις  μόνος σου δεν κάνεις κάτι.               

 Στην εποπτεία του σχολείου το 50 % του δείγματος  κάνει  εμφανή την παρου-

σία του στους χώρους του  σχολείου, έχουν την εικόνα του με το “στυλ διοίκησης με 

περπάτημα”. Γυρίζω συνεχώς με βρίσκουν πιο εύκολα τι να το κάνω το γραφείο? Συ-

νήθως στα  διαλείμματα  γυρίζω στις  εφημερίες,  στην  αυλή  όπου υπάρχει  πρόβλημα  

θέλω  να βλέπω τι γίνεται να έχω εικόνα του σχολείου (ΥΓΑ5).         

  Για την εικόνα του σχολείου και πώς την αποκτούν  υπήρχαν διάφορες επι-

πλέον απόψεις  ότι  σε αυτό  βοηθάει  η  μηχανοργάνωση του σχολείου (myschool)  

όπου εγγράφεται όλη η καθημερινότητα, οι διδακτικές ώρες  γιατί  το μάθημα βοηθάει  

να έχω την εικόνα του σχολείου, το τι θέλουν οι μαθητές και την εικόνα των συναδέλ-

φων (ΥΠΔ2),  η καθημερινή θητεία  με επαφές και  εργασίες όπως η κατάρτιση του 

ωρολογίου   προγράμματος:  Νομίζω ότι  αυτό που με διευκόλυνε για την ομαλή λει-

τουργία του σχολείου, να έχω τον έλεγχο, με την εικόνα του προγράμματος, με το να το  

βλέπω  και να το ορίζω (ΥΛΓ3) .  

Κάνουν χρήση ψηφιακού  αρχείου εγγράφων αλλά εντύπωση κάνει ότι πολλοί 

(5/8) προτιμούν να διαχειρίζονται φυσικά αρχεία με υλικό εκτύπωσης και φωτοτύπη-
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σης:  τα πιο σημαντικά  και αυτά που χρησιμοποιούμαι σε καθημερινή βάση πολύ συ-

χνά, εκδρομές, απουσίες, τα έχουμε τυπωμένα σε φακέλους (ΥΛΓ6). 

Τέλος όλοι τονίζουν την ανάγκη ενημέρωσης και γνώσης της  νομοθεσίας, 

φτάνοντας όμως ακραία  στη νομολαγνεία και στη σχολαστικότητα. 

4.2.2. Αποτελέσματα ερωτημάτων σχετικά  με προτάσεις για την   αναβάθμιση 

του θεσμού της υποδιεύθυνσης

 Προετοιμασία για την ανάληψη των καθηκόντων

 Μέσα από βιωματική εκπαίδευση (job  shadowing) ο υποψήφιος ΥΠΔ  θα γί-

νει η «σκιά» ενός εν ενεργεία ΥΠΔ, ώστε να μάθει την καθημερινή του εργασία. Θα 

έχει  εμπειρία γνωριμίας  με το περιβάλλον εργασίας στο συγκεκριμένο ρόλο, με με-

θόδους και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται. Αυτό το προτείνουν 2 ΥΠΔ.

Ο ΥΛΓ3  στο πνεύμα αυτό  προτείνει:    όποιος έχει βλέψεις να ασχοληθεί με  

διοικητικές θέσεις,να προβλέπεται μέσα στο σχολείο κάποιοι καθηγητές να ανα-

λαμβάνουν το ρόλο του καθηγητή αυξημένων διοικητικών καθηκόντων που θα  

βοηθάνε τον ΥΠΔ σε ότι χρειάζεται   καθαρά εθελοντικά,    και σιγά  σιγά να μα-

θαίνει ...  Μια άλλη πρόταση του  ΥΛΑ8 είναι    όταν αναλαμβάνουνε καθήκο-

ντα να πάνε   σε ένα σχολείο και να καθίσουν  μία εβδομάδα στο ωράριο των  

ΥΠΔ,  με τους ΥΠΔ  ως καθοδηγητές.

 Επιμόρφωση

Όλοι θεωρούν αναγκαία την  επιμόρφωση πριν  ξεκινήσει ένας ΥΠΔ τη θητεία 

του. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης σε θέματα 

σχετικά με :

• Το σύστημα μηχανοργάνωσης και την ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων του 

σχολείου  ( myschool) προτείνεται από όλους που έχουν ως ανάθεση το  my-

school (3/8),  γιατί όταν  πήρα το myschool και      δεν ήξερα  τι είναι   είχα το  

φόβο μην  κάνω κάποιο λάθος, οπότε θα βόλευε  έστω  και για μία εβδομάδα.  

(ΥΓΑ1).      
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• θέματα οργάνωσης και  διοίκησης σχολικών μονάδων ζητούν το 50 % του 

δείγματος  και μάλιστα και πιο εξειδικευμένα και πρακτικά  ο ΥΛΓ3  να  επι-

μορφωθεί ο ΥΠΔ στη  δομή και λειτουργία του σχολείου στο οποίο πρόκειται να  

υπηρετήσει,   του γυμνασίου,    του Γενικού Λυκείου,  του επαγγελματικού Λυ-

κείου   του εσπερινού Λυκείου, των σχολείων ειδικής αγωγής

• ψυχολογία,  επιμόρφωση    σε θέματα διαχείρισης κρίσεων,  συγκρούσεων μα-

θητών καθηγητών (ΥΛΓ6)  δηλαδή  διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού όλοι 

σχεδόν το επιζητούν (7/8)  και  δικαιολογεί ο  ΥΛΑ4:  πρέπει πρώτα πρώτα να  

γίνει εκπαίδευση σε όσους ασκούν διεύθυνση σε θέματα ψυχολογίας γιατί πρέπει  

να είναι σε θέση να αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό με τον καλύτερο δυνατό  

τρόπο και να το αξιοποιούν και να το χειρίζονται,  να ξέρουν πώς θα αντι-

δράσουν και   συνεχίζει  ο  (ΥΛΓ3):  πολλές φορές έχουμε θέματα με γονείς  

χρειάζεται και γενικά να μαθαίνεις για την ψυχολογία του ατόμου,  την ψυχολο-

γία του γονέα,  ο γονέας σαν γονέας έχει μία ιδιαίτερη ψυχολογία.

• εκπαιδευτική νομοθεσία όλοι σχεδόν (7/8) γιατί πρέπει να ξέρεις τη νομοθεσία  

χωρίς τη νομοθεσία δεν κάνεις τίποτα,  θα κάνεις λάθη δεν μπορείς να αποφα-

σίσεις σωστά (ΥΛΑ4).  

• παιδαγωγικά ως πρόταση από τον ΥΛΓ3  θα  πρέπει να ξέρει παιδαγωγικά ο  

ΥΠΔ γιατί το κύριο που καλείται κάποιος ΥΠΔ να αντιμετωπίσει είναι τα παιδα-

γωγικά θέματα με μαθητές και καθηγητές

   Η   ανάγκη  για επιμόρφωση  έρχεται ως απόρροια  της   αδυναμίας εκτέλε-

σης των καθηκόντων τους  που νιώθουν συχνά  πιεστικά. Μια καλύτερη επιμόρφωση 

υποδντών θα βοηθούσε να ξέρουμε ότι κάνουμε αυτά γιατί  εγώ όταν έγινε είπα τι κάνω  

τώρα?   (ΥΛΓ7).  Ο ΥΓΑ1 θεωρεί    πολύ σημαντική την επιμόρφωση   στη  διαχείρι-

ση συγκρούσεων γιατί    εγώ τις αποφεύγω μάλλον γιατί δεν ξέρω να τις διαχειριστώ… 

όταν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις   το κάνεις προγραμματισμένα και   ξέρεις πώς βαδί-

ζεις   και όχι να αυτοσχεδιάζεις.   

  

 Υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις   για τη μορφή  της επιμόρφωσης:

ΥΛΓ3:  σεμινάρια  ετήσια για όσους έχουν βλέψη να αναλάβουν   θέση διοικητική. Να  

μοριοδοτείται αυτό  και θα έφτανα και σε ακραία   λύση να θεωρείται και απαραίτητο  
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προσόν. Ο  ΥΛΓ6 προτείνει λιγότερο χρονικό διάστημα: ένας μήνας για   κάποια επι-

μόρφωση σε αυτά τα θέματα, να μάθουμε να χειριζόμαστε όλα αυτά  και ο ΥΛΑ8 θέλει 

μία ουσιαστική σε περιεχόμενο   επιμόρφωση: Το να πάω να παρακολουθήσω μόνο τη  

θεωρία τι πρέπει να κάνεις σ' αυτό δε μου λέει τπτ εμένα.  Μία ουσιαστική επιμόρφωση  

θα δούμε  το χρονικό  διάστημα όπου θα λειτουργεί  η επιμόρφωση και  με  πρακτική  

εξάσκηση.

 Τρόπος και Κριτήρια  Επιλογής

Προκρίνουν τη  γνώμη του συλλόγου  με ψηφοφορία (4/8)  ή με μετρήσιμη 

αποτίμηση σε ερωτηματολόγιο (2/8), να λαμβάνεται υπόψη  η  αξιολόγηση του φα-

κέλου με τα τυπικά προσόντα (4/8)  αλλά και  η γνώμη του δντή ως βαρύνουσα αξιο-

λόγηση (2/8). Υπάρχουν  γνώμες όμως που διαφοροποιούνται ακραία και  διχάζονται 

προτείνοντας  ως κριτήριο επιλογής  μόνο τη γνώμη του συλλόγου (2/8)  και σε  αντί-

θεση να απαγορεύεται ή να έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο (2/8). Αναπτύσσονται τα 

σχετικά παραθέματα στους αντίστοιχους τύπους ταυτότητας.

 Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τον  ΥΠΔ, την ομάδα διοίκησης,  το 

σχολείο

Η συντριπτική  πλειοψηφία  δε  θέλει  άλλες  αρμοδιότητες.  Ομόφωνα θεωρούν 

απαραίτητη τη μείωση του διδακτικού  ωραρίου του ΥΠΔ πέραν των 4 ωρών εβδομα-

διαίως που ισχύει τώρα  με μια μέση πρόταση τις 10 ώρες την εβδομάδα, γιατί  η επα-

φή με τους μαθητές είναι απαραίτητη (ΥΛΓ2).   

Θα βοηθούσε πολύ στην  ανατροφοδότηση, αξιολόγηση και επανασχεδιασμό 

οι συναντήσεις με άλλους  υποδντές και  δντές, δια ζώσης ή από απόσταση σε ηλε-

κτρονικά fora (6/8)  αλλά και με διευρυμένη την ομάδα  διοίκησης του σχολείου με 

πρακτικό:  Μία ώρα την εβδομάδα να καθόμαστε να συζητάμε. Θεωρώ ότι έπρεπε να  

υπάρχει και πρακτικό και να είναι θεσμοθετημένο ή άτυπα  στο σχολείο ή εκτός σχολεί-

ου συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και τη γραμματεία και τον επιστάτη για να προσφέρουν  

μια διαφορετική ολοκληρωμένη οπτική της λειτουργίας του σχολείου (ΥΛΓ3)   σίγουρα 

μια συνάντηση υποδντών θα ήταν καλή  ακόμη υποδντών μαζί και  διευθυντών (ΥΓΑ6) 
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Συγκεκριμένα ο ΥΓΑ5:  Ας μας έβαζε η  Δ.Δ τους υποδιευθυντές   να ανταλλάξουμε  

απόψεις,  νομίζω θα ήταν πολύ αποτελεσματικό,  δύο φορές το χρόνο είναι αρκετές,  θα  

μπορούσε να δημιουργηθεί ένα φόρουμ με απόψεις που θα καταγράφονται από τους  

υποδιευθυντές. Την αξία της επικοινωνίας αυτής αποτυπώνει ο ΥΓΑ1 στην απάντησή 

του:    μία γυάλα είμαστε  στο σχολείο, ξέρουμε  τα δικά μας αλλά δεν ξέρουμε  τι γίνε-

ται  παραέξω μια ανταλλαγή απόψεων για να δούμε πώς χειρίζονται τα  πράγματα και  

ποιες πρωτοβουλίες  παίρνουν σίγουρα θα ήταν χρήσιμο πράγμα.  

  Αποσυνδέουν  την  προκήρυξη της θέσης από τον αριθμό  των μαθητών ώστε 

να γίνει υποχρεωτική τουλάχιστον  για έναν ΥΠΔ με ιδανικό τους δύο υποδντές όπως 

απαραίτητο είναι και  το μόνιμο διοικητικό προσωπικό (ΥΛΓ6).

Θεωρεί ο ΥΓΑ5 τόσο σημαντική την θητεία του  ΥΠΔ  στη διοίκηση  που 

πρέπει να το βάλουνε ως προαπαιτούμενο για να γίνεις Δς, γιατί είναι  πολύ μεγάλη  

εμπειρία, έρχεσαι σε επαφή με τη λειτουργία του σχολείου, βλέπεις πράγματα που δεν τα  

έβλεπες πριν  σαν  καθηγητής. 

    Επίσης προτείνουν για το δντή,  σχετικά   τη  βελτίωση της  αποδοτικότητας 

και την αμεροληψία στις αποφάσεις.  

ΥΛΓ2:   είναι πολύ λίγες οι ώρες που κάνει μάθημα ο δντής,  οπότε  θεωρώ ότι  

είναι χαμένες ώρες γιατί  τον δυσκολεύουν αρκετά στο έργο του  

ΥΓΑ1:  Ένα άλλο πράγμα ο δντής να μην είναι ποτέ από τον τόπο του, έπρεπε να  

απαγορεύεται,  δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο διευθυντή και στον ΥΠΔ θα σε  

πιάσει ο γονέας και θα σε πιέσει.  

 Όλοι τάσσονται  υπέρ  της αξιολόγησης με προϋποθέσεις:   

 ΥΓΑ1: ναι στην αξιολόγηση αν υπήρχε αντικειμενική αξιολόγηση πολύ κλειστό  

σύστημα ερωτήσεων Ίσως και ανώνυμο   αλλά όχι από ένα άτομο από  πολλά 

άτομα από μια ομάδα από τους καθηγητές από τους συναδέλφους, από τους μα-

θητές από το  σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 

ΥΓΑ5: από το διευθυντή, πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα με αξιολογή-

σουν καλοπροαίρετα και θα με αξιολογήσουν γιατί θέλουν το καλό το δικό μου  

και του σχολείου. Μια αξιολόγηση μπορεί να με βοηθήσει αν κάνω λάθος σε  

κάποιο κομμάτι να δουλέψω  εκεί και να το βελτιώσω. 
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Μιλούν για  αυτονομία του σχολείου και  μείωση της γραφειοκρατίας (3/8), 

ΥΛΑ4:    μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων στο διευθυντή κατά βάση  

και κατά δεύτερο λόγο στους υποδιευθυντές,  η νομοθεσία   θα έπρεπε να  αφή-

νει   δυνατότητες ευελιξίας  και λειτουργίας γιατί το κάθε σχολείο και κάθε πε-

ριοχή  έχει  ιδιαιτερότητες.

ΥΛΑ4:    θα μπορούσε να υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή   για το πρακτικό  και  

να αλλάζει  μόνον αυτό το κομμάτι  που πρέπει να αλλάξει  και τα άλλα να πα-

ραμένουν όπως και  θα έπρεπε να  στέλνουμε στατιστικά μόνον όταν κάτι αλ-

λάξει  αλλιώς  είναι απώλεια  χρόνου και κόπου  

Η πλειοψηφία   εντοπίζει   δυσλειτουργικό κενό στην   ανατροφοδότηση  και 

την επικοινωνία με  το ΥΠΑΙΘ.  ΥΛΑ8:  θα μπορούσαν να στείλουν  ερωτηματολόγια  

για την αξιολόγηση της εφαρμογής  ή  μιας απόφασης μέσα από το myschool δεν το  

κάνουν όμως.                                                                               

 
4.3 Ανάδειξη όψεων επαγγελματικής  ταυτότητας και παράγοντες 

που τη διαμορφώνουν (2ο ερευνητικό ερώτημα)

4.3.1    Προ ανάληψης των καθηκόντων

 Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και το επαγγελματικό  προφίλ

Τα   τυπικά ακαδημαϊκά  προσόντα   που βοηθούν τον  ΥΠΔ  στην άσκηση 

των καθηκόντων του, πέραν του βασικού πτυχίου,  είναι οι  σπουδές σε εξειδικευμένα 

αντικείμενα: πτυχίο ή  μεταπτυχιακό  και πιστοποιήσεις στην  πληροφορική,   πτυχίο 

και μεταπτυχιακό  σε παιδαγωγικά,  σχολική ψυχολογία, σπουδές στην εκπαίδευση, 

οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων, ξένες γλώσσες. Τα πρόσθετα αυτά ακα-

δημαϊκά  προσόντα φαίνονται  αναλυτικά στον  πίνακα με τα χαρακτηριστικά τους 

στην αρχή του κεφαλαίου.  

Για τη χρησιμότητα των προσόντων αυτών μιλούν οι ΥΛΓ3: το μεταπτυχιακό 

σχετικό με τα παιδαγωγικά, ήταν και αυτό που με βοήθησε γιατί μπορούσα καλύτερα να  
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καταλάβω ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στους μαθητές. ΥΛΓ6: οι σπουδές ψυχο-

λογίας που έχω κάνει είναι κάτι πολύ σημαντικό,  εκεί έχω μάθει να χειρίζομαι καλύτε-

ρα και να αντιμετωπίζω  κρίσεις, συγκρούσεις  καταστάσεις δύσκολες, να χειρίζομαι  

μαθητές, να χειρίζομαι   γονείς. ΥΛΑ8:  αυτό που με βοήθησε πιο πολύ είναι η ενότητα που  

είχα πάρει στο μεταπτυχιακό  με  την εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον  και τη  

η διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων .  

   Η  επαγγελµατική εμπειρία που βοηθά  στην άσκηση των καθηκόντων   έναν 

ΥΠΔ αφορά θητεία σε προηγούμενη  διοικητική  θέση, εργασία σε φορέα εκπαιδευτι-

κό ή έρευνας, επιτυχημένη αφομοίωση της  εμπειρία όλης της ζωής,  μια  πλούσια 

διαδρομή με  διαφορετικά αντικείμενα σε διάφορα σχολεία, ως  προγραμματιστές του 

ωρολογίου σχολικού  προγράμματος, σε θέση ευθύνης  στο σχολείο και στον ιδιωτικό 

τομέα. Έχουν ως στόχο ζωής την  επαγγελματική εξέλιξη, τη δια βίου μάθηση,  πλού-

σια εξωδιδακτικά ενδιαφέροντα, διάθεση να μαθαίνουν και να ενημερώνονται.

 

 Εξηγούν  γιατί είναι χρήσιμη    η επαγγελματική εμπειρία  και πώς συμβάλλει 

στην επιτυχημένη άσκηση του έργου τους.   

ΥΛΑ4: Αυτό με βοήθησε να αποκτήσω μια εμπειρία στην οργάνωση, ικανότητα  

που χρειάζεται τώρα ως ΥΠΔ. Εκεί έπρεπε να οργανώνω  τους φακέλους τους  

οποίους θα εξετάσει κάθε επιτροπή 

ΥΛΓ7: κάναμε όλες τις εκθέσεις και τις στέλναμε στο συμβούλιο της επικρατείας.  

Αυτό βοήθησε παρά πολύ  στο να δω λίγο τη γραφειοκρατία  

ΥΛΑ8:  η εμπειρία του ωρολογίου προγράμματος   έφερε την καθημερινή επαφή  

και τριβή με τις αντιδράσεις,  ευνοϊκές θετικές, αρνητικές,  ήταν  αυτό που  με βο-

ήθησε και τώρα ακόμα να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτά τα καθήκοντα 

 Το εργασιακό κίνητρο για την ανάληψη της  θέσης

Οι λόγοι που  ώθησαν στην διεκδίκηση της θέσης του ΥΠΔ, το εργασιακό κί-

νητρο  δηλαδή   ήταν  για  τους  περισσότερους  (5/8)  η  διάθεση  για  προσφορά  στο 

γνώριμο χώρο του σχολείου τους αφού  από το νόμο,  ΥΠΔ  γίνονται καθηγητές με 

οργανική θέση στο σχολείο που καλύπτουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο. Αυτό 

το   συναισθηματικό  δέσιμο με το σχολείο και η προϋπάρχουσα καλή σχέση με το 
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δντή  τους παρακινεί να διεκδικήσουν με σιγουριά τη θέση (6/8).  ΥΓΑ1:  για μένα  

ήταν μια ασφάλεια ότι με αυτό το άτομο έχω να κάνω,  δεν είμαι σε άσχετο σχολείο που  

δεν ξέρω ποιος είναι Δς. Συχνά  μάλιστα  υπάρχει  παρότρυνση από τον ίδιο το διευ-

θυντή για τη διεκδίκηση της θέσης ως επιβράβευση  της  καλής συνεργασίας.  Ως δια-

φορετικά κίνητρα απάντησαν  την  ελευθερία κινήσεων που προσφέρει η θέση (3/8) 

και  την επιθυμία για προσωπική επαγγελματική εξέλιξη (3/8) αφού ο κάθε άνθρωπος  

πρέπει να εξελίσσεται, δεν πρέπει κανείς να μένει στάσιμος. Να μαθαίνει καινούργια  

πράγματα, εδώ  υπάρχει αυτό το κομμάτι το διοικητικό ως πρόκληση (ΥΛΓ6)    

  Εντύπωση κάνει ότι κανένας δεν αναφέρει ως κίνητρο το οικονομικό επίδομα 

της θέσης,  που δεν ανταποκρίνεται  στον φόρτο εργασίας με τπτ (ΥΛΓ3).

    Προκλήσεις στη δημιουργία θετικών αλλαγών στο σχολείο. Υπάρχει 

όραμα;

 Οι ΥΠΔ  οραματίζονται και προσβλέπουν με την παρουσία τους στη θέση 

αυτή,  πρωτίστως στη βελτίωση της καθημερινότητας δίνοντας αποτελεσματικές λύ-

σεις σε  προβλήματα λειτουργίας    από όλους και  με την επίτευξη καλύτερης ορ-

γάνωσης (2/8).  Θέλουν  να πετύχουν ένα  ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία με δράσεις 

(3/8),   τη βελτίωση των σχέσεων με μαθητές και καθηγητές,  τη  βελτίωση ακόμη και 

της  επίδοσης των μαθητών με την παρότρυνση.  Μια  διοίκηση  που συνεπάγεται 

αποτελεσματικότητα,  συναισθηματική σταθερότητα και  αίσθημα ασφάλειας,  δη-

μιουργώντας ένα καλό κλίμα στο σχολείο προσδοκούν αρκετοί (4/8). Αναπτύσσονται 

τα σχετικά παραθέματα στους αντίστοιχους τύπους ταυτότητας.

 

4.3.2 Στο σήμερα, στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων

Η κριτική ανάλυση των δηλώσεων των ΥΠΔ  ανέδειξε τις ακόλουθες τέσσερις 

βασικές  έννοιες:  γνώση  του  αντικειμένου,   παιδαγωγική  ευθύνη,  επικοινωνιακή 

σχέση,  συμπόρευση  και  αλληλεπίδραση  και τις   αντίστοιχες    όψεις της ταυτότη-

τας με την αντίστοιχη   συχνότητα εμφάνισης:  

1. Ο γνώστης της διοίκησης (2/8)

2. Ο παιδαγωγός/ με αξημένη παιδαγωγική ευθύνη( 3/8)  
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3. Ο ανθρώπινος/ επικοινωνιακός (2/8)

4. Ο εκκολαπτόμενος ηγέτης.(1/8)   

Η συγκρότηση της κάθε ταυτότητας αναδεικνύεται μέσα από αφηγήσεις και 

ιστορίες ζωής του κάθε ΥΠΔ. Τα δεδομένα και οι εμπειρίες της προσωπικής του ζωής 

συνδέονται στενά με την άσκηση του ρόλου του.  Η αφήγηση τέτοιων γεγονότων και 

εμπειριών οργανώνει και δίνει συνοχή και νόημα στην αντίληψή του για τον εαυτό 

του και τη δουλειά του (Conle,  στη  Φρυδακη,  2015:107). Ο καθένας θέτει  ένα προ-

σωπικό πλαίσιο ερμηνείας για τον ρόλο του στην διοίκηση της εκπαίδευσης και έναν 

δικό του σκοπό που γίνεται στοιχείο αυτοπροσδιορισμού. Στο κεφάλαιο αυτό  μέσα 

από τα μοτίβα που προέκυψαν από την ανάλυση και τα διαφωτιστικά αποσπάσματα 

του λόγου των συμμετεχόντων, προβάλλονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 

ταυτότητας που συνιστούν τη διαφορά από τις  άλλες. Παρουσιάζεται τι  αποκαλύ-

πτουν οι ταυτότητες ως προς το πώς οι υποδιευθυντές αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να 

είναι, να ενεργούν και να κατανοούν τη δουλειά τους, η σκιαγράφηση δηλαδή και η 

ερμηνεία του  προφίλ των συμμετεχόντων στον κάθε τύπο ταυτότητας.

 Συναισθήματα 

Κοινό  για  όλες  τις  ταυτότητες  θετικό  συναίσθημα  που  απορρέει  από  την 

άσκηση των καθηκόντων είναι η ικανοποίηση που νιώθουν από την εκπλήρωση του 

έργου τους.

Ανά ταυτότητα επιπλέον θετικά συναισθήματα:

1.  Ο γνώστης της διοίκησης νιώθει   δημιουργικότητα και  αίσθημα ευθύνης 

για την  υψηλή αποστολή της θέσης του 

 ΥΛΓ3:  Υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη  και αυτό σου δίνει  ικανοποίηση ότι καλεί-

σαι  να ανταποκριθείς σε πολλά πράγματα,  αυξάνεις τις ικανότητές σου,  γιατί  

σου  δίνει  περισσότερες  γνώσεις   σαν  κίνητρο  ...γίνεσαι  καλύτερος,    αν λες  

πρέπει να δουλέψω περισσότερες ώρες   για να  είσαι αποτελεσματικός  …. είμαι  

πάντοτε εκεί για να βοηθήσω όποιον χρειάζεται     και αυτό είναι πολύ δημιουργι-

κό    
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     2.  Ο παιδαγωγός  κολακεύεται από την αντιμετώπισή του  ως στέλεχος στο νέο  

ρόλο (ΥΓΑ1)   

Κοινό αρνητικό  συναίσθημα που απορρέει από την άσκηση των καθηκόντων 

είναι το   άγχος από τις μεγάλες ευθύνες του ρόλου.

       Ανά ταυτότητα επιπλέον αρνητικά συναισθήματα:

1. Ο γνώστης της διοίκησης νιώθει  αγωνία για την επάρκεια του εαυτού του 

ΥΛΑ4:  Αγωνία  για την παρουσία μου στο σχολείο και κατά πόσον αυτή κρίνεται  

επαρκής η μη επαρκής κατά πόσο δηλαδή ανταποκρίνομαι  στο ρόλο μου στο 100%

2. Ο παιδαγωγός νιώθει   πίεση και  στενοχώρια  μήπως δεν μπορεί να ανταπο-

κριθεί στις απαιτήσεις 

ΥΓΑ5:   γενικά είμαι αγχωτικός τύπος δεν νομίζω όμως ότι μου δημιουργεί άγ-

χος,  πιο πολύ στεναχώρια και πίεση καμιά φορά.

 

3.  Ο επικοινωνιακός νιώθει  απογοήτευση  και πικρία γιατί  προσδοκά την 

αμοιβαιότητα και το  αίσθημα της  ικανοποίησης     

 ΥΛΑ8: έχεις και αισθήματα  απογοήτευσης γιατί κάποιες στιγμές δεν προσλαμ-

βάνεις  σε σχέση με τα  διευθυντικά καθήκοντα μία ανταπόκριση από τους συνα-

δέλφους και από τη διεύθυνση

 Συνταγή επιτυχίας

Ως  προϋποθέσεις  επιτυχίας  όλοι  προτείνουν  την  επιδίωξη  της  συνεργασίας 

προτάσσοντας το διάλογο:   αν υπάρχει καλή διάθεση, αν υπάρχει συζήτηση ανάμεσα  

στα πρόσωπα , δντή ΥΠΔ ένας δύο όσοι είναι, νομίζω ότι είναι η καλύτερη συνταγή για  

να πετύχει κάτι (ΥΛΓ6),   την κατανόηση, το σεβασμό στον άλλο, όχι ότι  είναι σε ένα 

σκαλί περισσότερο από τους άλλους και ο Δς και ο ΥΠΔ (ΥΓΑ5) και   την ανοιχτότητα 

σε προτάσεις. 

Επιπλέον το 50 % του δείγματος θεωρεί  ως κίνητρο ανάληψης να είναι η προ-

σφορά όχι η άσκηση εξουσίας ή το χρήμα. Η επιτυχία επιβεβαιώνεται από το απο-

τέλεσμα  που είναι η λύση όχι η δημιουργία προβλημάτων όπως θα πρέπει ο ΥΠΔ να  
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καλά ενημερωμένος  για το τι ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία του σχολείου. (ΥΛΓ2) 

 

Ανά ταυτότητα επιπλέον προϋποθέσεις για την επιτυχία στο ρόλο:

 1. Ο γνώστης της διοίκησης  θεωρεί πως βοηθάει η εξειδίκευση  σε παιδα-

γωγικά και  διοίκηση, η καλλιέργεια  κλίματος εμπιστοσύνης  και  ειλικρίνειας, η ίση 

μεταχείριση: να μην  εκδηλώνεται εύνοια από ένα από τα μέλη της διοίκησης προς 

τους υπόλοιπους μαθητές και καθηγητές, ο σεβασμός στην ιεραρχία και η  τυπικότητα. 

Κινούμαι  στα πλαίσια του νόμου και στα πλαίσια της Ασφάλειας. αυτά τα δύο δεν το  

διαπραγματεύομαι και   την ιεραρχία. Πιστεύει πως η επιτυχία έρχεται από φυσικού σε 

κάποιους ως ‘γεννημένοι ηγέτες’:  θα έλεγα πως υπάρχουν κάποια άτομα που είναι  

προικισμένα από τη φύση, να μπορούν να χειρίζονται καταστάσεις και σωστά και χωρίς  

να δημιουργούν εντάσεις.  Είναι αυτοί που είναι πραγματικά χαρισματικοί  ηγήτορες,  

και είναι  πραγματικά επιτυχημένοι  (ΥΛΓ3).

Ο χειρισμός των θεμάτων να γίνεται με ηρεμία και όχι με  εντάσεις γιατί  οι  

συγκρούσεις είναι προς το χειρότερο και το κλίμα αυτό μεταφέρεται και στο σύλλογο  

και στα παιδιά και δημιουργεί θέματα  (ΥΛΑ4) 

2. Ο παιδαγωγός θεωρεί ότι  βοηθάει η εδραίωση  αισθήματος   δικαιοσύνης, 

η ευσυνειδησία, η ετοιμότητα για γρήγορες λύσεις: να διαχειρίζεσαι  πολλά πράγματα  

ταυτόχρονα (ΥΓΑ1), η αποτελεσματικότητα και  ο  σωστός   επιμερισμός  αρμοδιοτή-

των

ΥΓΑ5: μία σημαντική δουλειά της διεύθυνσης για να είναι επιτυχημένη είναι   να  

αναθέτει αρμοδιότητες δεν μπορεί να τα κάνει όλα,  δεν προλαβαίνουμε να τα  

κάνουμε όλα

3.  Ο ανθρώπινος/επικοινωνιακός   θεωρεί ότι  βοηθάει η επίδειξη  υπευθυ-

νότητας, διακριτικότητας και η  εχεμύθεια,  η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, 

με  ειλικρίνεια και  ο σεβασμός  στην  ιεραρχία

 ΥΛΓ2: χρειάζεται   ειλικρίνεια τη γνώμη μου τη λέω πάντα και πολλές φορές εί-

ναι αντίθετη από το διευθυντή μου
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 4.  Ο εκκολαπτόμενος ηγέτης   θεωρεί ότι  βοηθάει η διάθεση για  επικοινω-

νία  με συζήτηση

ΥΛΓ6: συζήτηση,  ξεκινάμε με το μαθητή αν δεν λύνεται επικοινωνία και με το γο-

νιό, επικοινωνία όλοι μαζί   και με τον καθηγητή. ‘Ο,τι λέγεται λύνεται.  Άρα η συ-

ζήτηση μπορεί να ενδυναμώσει τη σχέση, να την  κάνει πιο αποτελεσματική,  να εί-

σαι διατεθειμένος να ακούσεις τη  θέση του άλλου.

 Όραμα

 Κάθε ταυτότητα έχει  το δικό της  ξεχωριστό όραμα

1. Ο γνώστης  της  διοίκησης  προσβλέπει  στην αποτελεσματικότητα  εξα-

σφαλίζοντας συναισθηματική σταθερότητα και αίσθημα ασφάλειας, στο   καλό κλίμα 

με  καλύτερη οργάνωση. Δίνει έμφαση στον επίσημο οργανισμό ως δομή,  στη λογι-

κή και την αποδοτικότητα.

ΥΛΓ3: Άρα αυτό είναι το όραμα  μου: Να εξυπηρετώ τη λειτουργία του σχολείου,  

αυτό το διαπραγματεύομαι, το νόμο και την ασφάλεια δεν το διαπραγματεύομαι,  

την ιεραρχία δεν τη διαπραγματεύομαι,  

 ΥΛΑ4: ήθελα να βοηθήσω στην ομαλότερη λειτουργία της καθημερινότητας της  

σχολικής ζωής, στη διευκόλυνση του έργου των συναδέλφων  στην προοπτική της  

επίτευξης του μέγιστου δυνατού οφέλους του παραγόμενου έργου.

2. Ο παιδαγωγός  προσβλέπει στη  βελτίωση των σχέσεων με μαθητές και 

καθηγητές για την επίτευξη καλού κλίματος,  σε ένα   ανοιχτό σχολείο, επενδύει στην 

καινοτομία και νεωτερικότητα.  Δίνει έμφαση  στην ευημερία των μαθητών και των 

καθηγητών και λειτουργεί   με παιδαγωγικούς,  αξιακούς και ηθικούς όρους.

ΥΓΑ1:  Μου αρέσει  πάρα πολύ να κάνω πράγματα αλλά πέρα από τα σχολείο  

δηλαδή προγράμματα να πάρω ομάδες μαθητών και να κάνουμε.  

ΥΛΓ7:  να μην είμαστε   μία κλειστή κοινωνία ό,τι κάνουμε να μην    το κρατάμε  

στο σχολείο να βγούμε και λίγο έξω από το σχολείο,   όσο μπορούμε λίγο με τις  

θεατρικές παραστάσεις που κάνουμε.   Όραμά μου  μία πολύ καλύτερη σχέση του  

σχολείου με τα παιδιά.

ΥΓΑ5:  Ένας λόγος που ανέλαβα  αυτή τη θέση ήταν και αυτό πέρασα  από  

διάφορα σχολεία όπου υπήρχαν προβλήματα. Ο ΥΠΔ με το διευθυντή μαλώνανε  

84

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:18 EEST - 13.56.182.168



και αυτό το άσχημο κλίμα το αντιλαμβάνονταν  οι συνάδελφοι. Θέλω   ένα  σχο-

λείο  όπου οι καθηγητές ... να μη βιάζονται να φύγουν για το σπίτι…    

3. Ο ανθρώπινος/επικοινωνιακός προσβλέπει  στη βελτίωση της καθημερι-

νότητας με το να λύνει προβλήματα λειτουργίας και  σχέσεων με μαθητές/καθηγητές, 

ώστε να υπάρχει ικανοποίηση και καλό κλίμα. Έμφαση στον άνθρωπο,  ο οργανισμός 

ως κοινωνική ομάδα, στην ομαδική εργασία, με  σεβασμό στο σύλλογο καθηγητών 

και τις αποφάσεις του.

ΥΛΓ2:  θέλω πάρα πολύ να είναι καλό το κλίμα στο σχολείο και για τους  μαθη-

τές και για τους καθηγητές κι αυτοί θέλουν να νιώθουν καλά,   ότι τους καταλα-

βαίνουν και ο ΥΠΔ μπορεί να παίξει ένα ρόλο σ’ αυτό.   ….Ναι θέλω να λειτουρ-

γεί εύρυθμα,  να μην έχουμε προβλήματα τουλάχιστον όχι τεχνικής και διαδικα-

στικής φύσης

ΥΛΑ8: βοηθάω τους συνάδελφους,  ουσιαστικά είναι αυτό που μ’ ενδιέφερε  να  

μην υπάρχουν τριβές στο σχολείο    άρα   ένα επαγγελματικό περιβάλλον με εργα-

σιακές συνθήκες και ήρεμες και καλές

4. Ο εκκολαπτόμενος ηγέτης   προσβλέπει  στη μεγιστοποίηση  της απόδο-

σης με επίκεντρο τους μαθητές και με επίγνωση  της αλληλεξάρτησης των μελών. 

Έμφαση στη μελέτη της συμπεριφοράς,  στην αλληλεπίδραση,   την προσέγγιση των 

ανθρώπινων σχέσεων με στοιχεία ψυχολογίας,  κοινωνιολογίας και παιδαγωγικής. 

ΥΛΓ6: δε θεωρώ ότι πρέπει να ασκώ εξουσία,  θεωρώ ότι ο καθένας όταν είναι  

σ’ ένα  χώρο.  πρέπει  να προσφέρει  αυτό που μπορεί  για το καλό του   χώρου  

Πρέπει να υπάρχει αλληλεξάρτηση, να υπάρχει αυτό το δούναι και λαβείν ανάμε-

σα σε όλες τις πλευρές, ΥΠΔ, δντής, καθηγητής για να πετύχουμε το μέγιστο δυνα-

τό.  Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι είμαστε εδώ για τα παιδιά, πρέπει να συνερ-

γαστούμε για να προσφέρουμε  στα παιδιά.         

 Χαρακτηριστικά,  αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση  στο   ρόλο   

  Κοινά  χαρακτηριστικά που διακρίνονται σε όλες τις ταυτότητες  είναι:   η 

προθυμία  να μάθουν και  να βοηθήσουν, αντιδρούν με ετοιμότητα, ευελιξία, αυτο-

σχεδιασμό,  αμεσότητα  γιατί  στο σχολείο,   δημιουργούνται  πολλά μικροπροβλήματα  
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ταυτόχρονα τα οποία θέλουν άμεση λύση (ΥΓΑ5),  ευστοχία, ηρεμία, διακριτικότητα 

και  εχεμύθεια,   κατανόηση στον άλλο,  διαλλακτικότητα,  σεβασμό  στην  ιεραρχία, 

έχουν αυτοπεποίθηση, διάθεση για διαβίου μάθηση, έχουν εξωδιδακτικά ενδιαφέρο-

ντα, χρησιμοποιούν την  πείθω για συνεννόηση, τηρούν τις ισορροπίες, είναι οργανω-

τικοί.

 ΥΛΓ3:  δηλαδή πάντοτε η ιεραρχία για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί αν  

πας να υπερκεράσεις  την ιεραρχία δημιουργείς θέματα  στο σχολείο και ο ρόλος  

μου δεν ήταν ποτέ να  δημιουργήσω  θέματα ήταν τα λύνω θέματα.   

 ΥΛΑ4:  η  διοίκηση  έχει  διάθεση να κατανοήσει αυτό που ακούει από τον  

οποιοδήποτε Και  ηρεμία γιατί αν δεν υπάρχει ηρεμία τα πράγματα ξεφεύγουν.  

Ηρεμία στις  αντίδρασης και στη λήψη αποφάσεων.

Κοινή αντίληψη για την  εικόνα τους:  

Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες,  κάνουν ιεράρχηση αξιών και  προτεραιοτήτων, 

έχουν  αίσθηση των δυσκολιών και ευθυνών τους    

 

Σχετικά με την αυτοεκτίμηση  για  το ρόλο τους  νιώθουν  κοινά:

  Συμπληρωματικοί και  υποστηρικτικοί, γιατί δίνουν λύσεις,  βοηθάνε  διεκπε-

ραιώνουν  και μειώνουν τα προβλήματα, γι’ αυτό νιώθουν απαραίτητοι και  αποτελε-

σματικοί, θετικό τον αντίκτυπο, είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε ομάδες και 

άτομα.

  ΥΛΓ6: νομίζω ότι ο ΥΠΔ είναι κάτι σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο διευ-

θυντή και στους καθηγητές ανάμεσα στους καθηγητές και στους μαθητές είναι αυ-

τός που ακούει, έρχονται συνάδελφοι  απευθύνονται που πιθανότατα   δεν θέλουν  

να απευθυνθούν απευθείας στο διευθυντή. Το συζητάμε και μετά αν  κρίνουμε ότι  

πρέπει να ειπωθεί περνάει και πιο πέρα υπάρχει αυτό το συνδετικό κομμάτι ή  ο  

Δς  αν  θέλει  να  περάσει  κάτι   στους  καθηγητές  χρησιμοποιεί  ως  μεταβατικό  

στάδιο ως κρίκο  τον ΥΠΔ.  

Ανά ταυτότητα επιπλέον                                                                     

1.  Ο γνώστης της διοίκησης
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   Χαρακτηριστικά:  Εμφανίζει  προσκόλληση  στο  νόμο,  τελειομανία, 

επιμονή/πείσμα:  χρειάζεται να έχεις πείσμα και επιμονή στο στόχο, προσπαθώ να τα  

τελειώνω με τον καλύτερο τρόπο.…   φρόντιζα πάντοτε με καλύπτω  όλες τις πτυχές του  

προβλήματος (ΥΛΓ3)  συχνά  απόλυτος, όχι ευέλικτος, με στερεότυπα ΥΛΓ3:  θεωρώ 

πως μία σχέση από την αρχή της συνεργασίας φαίνεται αν θα είναι καλή ή αν δεν θα εί-

ναι καλή αλλιώς ό,τι και να κάνεις με  τίποτα δεν τη δυναμώσεις και μπαίνεις σε μία  

σχέση καθαρά τυπική. Αν έχουμε  διαφορετική αντίληψη  των πραγμάτων είναι δύσκολη  

η κατάσταση με το διευθυντή. Δυστυχώς τότε δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγμα-

τα να το βελτιώσεις ... Γιατί καλούμαστε να λειτουργήσουμε με βάση το νόμο και όχι με  

βάση την ηθική.  οι νόμοι μπορεί  να είναι ηθικοί  η Ανήθικοι αλλά δυστυχώς καλούμα-

στε με βάση τον νόμο να λειτουργήσουμε ως δημόσιοι λειτουργοί.

 

Αντίληψη για την εικόνα του: είναι ο εντεταλμένος του νόμου, προτιμά το φυ-

σικό αρχείο με χειρόγραφο υλικό 

ΥΛΓ3:  ο νόμος το προέβλεπε Εγώ το έλεγα   είναι στα καθήκοντά σου και Απλά  

καταλαβαίνω ότι  παρεξηγούμουν από το συνάδελφο,  τον δυσαρεστούσα.  …αν 

όμως ο μαθητής δεν σου δίνει καμία ευκαιρία να είσαι καλή μαζί του τότε Απλά  

θα πω υπέπεσε σε αυτό,  ο νόμος προβλέπει αυτό πρέπει να το κάνουμε  ….. 

είχα και τον προσωπικό μου  φάκελο,  έβγαζα δηλαδή ένα αντίγραφο να τα έχω  

και εγώ να μη χρειάζεται να ανατρέχω  στο αρχείο του σχολείου.   

    Αυτοεκτίμηση για το έργο του:  νιώθει αξιόπιστος/υπεύθυνος  είναι υποχρε-

ωτικό  όλοι  σε  διοικητικές θέσεις να   θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά    σωστά 

(ΥΛΓ3),   βοηθός του δντή, τον αποσυμφορίζει και  ενεργεί σαν κυματοθραύστης με 

τις κοινωνικές ομάδες του σχολείου

ΥΛΑ4: απαραίτητος για κάθε σχολείο ο ΥΠΔ, γιατί ο Δς δεν μπορεί να τα κάνει  

όλα   μόνος του  σωστά όσες ικανότητες και αν έχει.   

ΥΛΓ3:  προβλήματα   όταν μπορούσα να τα χειριστώ, απλά ενημερώνοντας τη  

διεύθυνση, αποσυμφορούσα τη διεύθυνση  

 

2.   Ο παιδαγωγός

     Χαρακτηριστικά: αθόρυβος, σεμνός, ανθρώπινος, δεν επιζητά την προβολή: 
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αν είσαι  ανταγωνιστικός στη δουλειά θα πάει πίσω η δουλειά, θέλω  τις ανθρώπινες  

σχέσεις,   περισσότερο  αλλά θέλω να το  καταλάβουν οι  ίδιοι  όχι   να  το  επιβάλλω  

(ΥΓΑ1),  δίκαιος, ενδιαφέρεται για την εξομάλυνση   των  σχέσεων,  δρα με  προνοη-

τικότητα, ευσυνειδησία, εργατικότητα,  προτάσσει την  ηθική και τις αρχές του, συ-

νεργάζεται με διάλογο και δημοκρατικότητα:  υπάρχουν διαφωνίες  αλλά πάντα βρί-

σκουμε την κατάλληλη λύση δεν είμαστε μαύρο άσπρο, διάλογος,  διάλογος και βρίσκε-

ται κάτι (ΥΓΑ1), δείχνει σεβασμό στις αποφάσεις του συλλόγου 

ΥΛΓ7: μου αρέσει να  προλαβαίνω κιόλας κάποια πράγματα να μη φτάνουν στα  

άκρα  σε συγκρούσεις,  σε ρήξεις ...  

ΥΓΑ5:  Μπορεί να μη μου αρέσει ο τρόπος που η Δ.Δ μας ζητάει να κάνουμε  

κάτι, να  διαφωνώ Αλλά έχω βασική αρχή σε μία Πολιτεία ευνομούμενη πρέπει  

να τηρούμε τους νόμους.  Αν  δεν μου αρέσει ο νόμος  και είναι πέρα από τις αρ-

χές μου τότε θα παραιτηθώ…     

   Ο φόβος ευθυνών και η  αδυναμία άσκησης εξουσίας που εμφανίζει ο ΥΓΑ1 

μέσα στη νέα πραγματικότητα του ρόλου,  μπορεί να αποδοθεί στην απειρία.

  ….αυτό είναι ένα πράγμα να το διαχειριστώ,  δεν μπορώ να πάω στον άλλο και  

να του πω  κάνε αυτό,  το λέω στην δντρια  λέω πρέπει να κάνουμε…   είναι νω-

ρίς ακόμα νομίζω κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το κάνω κι εγώ  ... πριν μπο-

ρούσα πιο εύκολα να τους πω,    με τρόπο όχι θεσμικά.  Τώρα πρέπει να το πω  

θεσμικά. και  δυσκολεύομαι .    

    Αντίληψη για την εικόνα του: ενεργεί με   διαφάνεια, δεν στηρίζει τις  κλίκες, 

το σημαντικότερο είναι να είναι  ξεκάθαρα τα πράγματα και όχι να μιλάμε πίσω από  

την πλάτη του άλλου. Στο σύλλογο το να υπάρχει διαφάνεια είναι το καλύτερο πράγμα  

(ΥΓΑ5), είναι  συμβουλευτικός  παρά  τιμωρητικός:  περισσότερο  μετριάζω   ποινές  

(ΥΛΓ7)  και  αυστηρός όταν πρέπει για παιδαγωγικό σκοπό: για να διδάσκονται την  

πειθαρχία (ΥΓΑ1). Νιώθει κομμάτι του συλλόγου παρά την  αλλαγή ρόλου:  νιώθω 

ότι είμαι ένας από αυτούς κομμάτι του συλλόγου βοηθάει και  η σχέση που είχαμε  τόσα  

χρόνια. Έχω το δικό μου γραφείο στο χώρο των εκπαιδευτικών (ΥΛΓ7), προτιμά τα 

ψηφιακά αρχεία,  ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και νέα εγχειρήματα Μου αρέσει  πάρα 

πολύ να κάνω πράγματα αλλά πέρα από τα σχολείο  δηλαδή προγράμματα να πάρω  

ομάδες μαθητών και να κάνουμε ότι μπορούμε (ΥΓΑ1) 
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   Αυτοεκτίμηση για το έργο του:  είναι πρότυπο, παρακινεί, έχει διάθεση για 

προσφορά, όχι για άσκηση εξουσίας και  αίσθηση του καθήκοντος Θεωρώ  ό,τι  γίνε-

ται στο σχολείο είναι καθήκον δικό μου να δώσω λύση (ΥΓΑ5).

ΥΛΓ7:  δεν το βλέπω ως εξουσία,  δεν αλλάζει το ότι είσαι στο διοικητικό κομ-

μάτι του σχολείου.  Είσαι εκεί  για να εξυπηρετήσεις.… το πιο σωστό είναι ο  

ανώτερος ιεραρχικά να φροντίζει να εμπνέει με το προσωπικό του παράδειγμα  

και με την όρεξη για δουλειά να δουλεύουνε. Ο Δς να εμπνέει τους υποδιευθυ-

ντές και υποδιευθυντές να εμπνέουν τους συναδέλφους. Ο κυριότερος ρόλος μου  

είναι να εμπνεύσω τους καθηγητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να δου-

λέψουν.

3.  Ο ανθρώπινος/ επικοινωνιακός

   Χαρακτηριστικά: είναι  ανθρώπινος, δίκαιος,  με υπομονή,  προνοητικότητα, 

εργατικότητα  όταν μου ζητούσαν κάτι ήμουνα πρόθυμη να το κάνω. Δεν ανατρέχω 

ποτέ να δω αν είναι δουλειά δικιά μου, την κάνω (ΥΛΓ2), με υπευθυνότητα, επάρκεια 

γνώσεων που  του δίνει αυτονομία στις κινήσεις μου αρέσει να ψάχνω και να βρίσκω 

τη  λύση  μόνη  μου (ΥΛΓ2),  συνεργάζεται  με  διάλογο  και  δημοκρατικότητα,  έχει 

διάθεση για επικοινωνία, λειτουργεί όχι με την επιβολή  εξουσίας αλλά με  ενδια-

φέρον, ενσυναίσθηση, ευαισθησία, διπλωματία, δείχνει προσήλωση  στις αποφάσεις 

του συλλόγου. Έχει άποψη και ελεύθερα την εκφράζει  με ειλικρίνεια και διεκδικητι-

κότητα,  δεν ενδιαφέρεται για την  προβολή, δεν είναι τιμωρητικός  αλλά συμβου-

λευτικός     

ΥΛΓ2:  είμαι ευέλικτη όσον αφορά τους μαθητές, τους συναδέλφους, τους από  

κάτω. Γενικά δεν είμαι καθόλου ευέλικτη  με τους από πάνω. Θεωρώ ότι όταν εί-

ναι κάτι σωστό, δίκαιο και λογικό, ότι πρέπει να γίνει …έχει δίκιο μερικές φορές  

ο δντής που επιλέγει  κάποια άλλη στάση απέναντι σε κάτι. Μπαίνω στην οπτική  

του  και κατανοώ   γιατί συμβαίνει αυτό, το σέβομαι.

ΥΛΑ8: αν η απόφαση του συλλόγου είναι αυτή και ας διαφωνώ θα την υλοποιή-

σω…. Εφόσον κάτι μπορεί να γίνει όχι σε βάρος των άλλων,  τους διευκολύνω…. 

μια στείρα διοίκηση   που εφαρμόζει τους νόμους τυπικά,  μόνο το γράμμα του  

νόμου, χάνει  το ουσιαστικό. Πρέπει να έχεις ευελιξία ανθρώπινη και ευαισθησία,  

την ετοιμότητα να βοηθήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα
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  ΥΛΓ2:  Εννοείται ειλικρίνεια,  τη γνώμη μου τη λέω πάντα και πολλές φορές εί-

ναι αντίθετη από το διευθυντή μου. Το σέβεται. ….Δουλεύω πάρα πολύ και με τον  

καθηγητή ξεχωριστά και με τον μαθητή. Διπλωματία Όσκαρ διπλωματίας. Έχω  

μία ικανότητα χωρίς να προσβάλλω,  κανέναν χωρίς να δώσω δίκιο στον έναν ή  

στον  άλλον  να  καταφέρω  μια  προσέγγιση,   το  καλύτερο  αποτέλεσμα  …..Φα-

ντάσου ότι ακόμα τώρα υπάρχουν παιδιά στο σχολείο που δεν ξέρουν  ότι είμαι  

ΥΠΔ  δεν τον προβάλλω το ρόλο μου…τους ακούς γιατί  κι  οι  καθηγητές  το  

θέλουν δεν μπορεί να μην τους ακούς,   να   τους διευκολύνεις  

  

 Αντίληψη για την εικόνα του: είναι  τυπικός σε  θέματα οργάνωσης και καλής 

λειτουργίας του σχολείου,  προτιμά  την οργάνωση με ηλεκτρονικά αρχεία και  χρήση 

τεχνολογίας   

ΥΛΓ2:  Είμαι  αμείλικτη  εκεί.  Τους  κάνω  παρατήρηση  και  απαιτώ  αυτό  που  

πρέπει να κάνουν. Βάζω προθεσμίες. …και εγώ έχω αναλάβει ότι έχει να κάνει  

με την ηλεκτρονική μορφή.  Εμένα μη μου πεις για φακέλους και τέτοια. Προτιμώ  

ηλεκτρονικά

 

Αυτοεκτίμηση για το έργο του:  αναγνώριση της προσφοράς του, λειτουργεί 

ως πρότυπο για  παρακίνηση

ΥΛΑ8:  δεν ήρθε μόνο του το κατέκτησα γιατί βάζω στις αρμοδιότητές μου ό,τι  

μπορώ παραπάνω  και το επιτελώ  πιστεύω με καλή διάθεση, άρα αυτό βοήθησε  

για την ελευθερία κινήσεων  που μου εμπιστεύονται ως αντάλλαγμα.

ΥΛΓ2:    Όταν έχεις μια τέτοια θέση  με το δικό σου παράδειγμα παρακινείς και  

τους υπόλοιπους να κάνουν  κάτι ανάλογο,  δεν θα αργήσω ποτέ να πάω στο  

μάθημα μου, θα έχω καλή σχέση με τους μαθητές μου, θα τους βοηθήσω όχι μόνο  

για τα μαθήματα,  τα παιδιά έχουν κι άλλες ανάγκες.  Όσο μπορώ στηρίζω τα παι-

διά και νομίζω ότι όταν δίνεις εσύ ένα τέτοιο παράδειγμα σ' ακολουθούν κι άλλοι  

4. Ο εκκολαπτόμενος ηγέτης

   Χαρακτηριστικά : δεν διστάζει να   υποχωρεί για τον κοινό στόχο, συνεργάζε-

ται με διάλογο, δημοκρατικότητα και διπλωματία , έχει άποψη και ελεύθερα την εκ-
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φράζει με ειλικρίνεια και θάρρος,   ασκεί το ρόλο με σεμνότητα,  είναι ανοιχτός στις 

διαφορετικές απόψεις  

ΥΛΓ6:  έχω μάθει να εκφράζομαι, ο δι/ντής   θα  κάνει αυτό που θέλει  μπορεί  

να μην το λάβει υπόψη του. Αν κάτι δεν  μου αρέσει  θα το πω   αλλά  θα προτεί-

νω κάτι άλλο δεν θα πω μόνο δεν μου αρέσει….έχω μάθει να ακούω που είναι  

πολύ σημαντικό,   να παρατηρώ, να προσφέρω και αυτό πολύ σημαντικό, δεν μου  

αρέσουν οι φωνές, με ενοχλούν θέλω ηρεμία, αν υπάρχουν προβλήματα να τα συ-

ζητάμε, η ένταση δεν φέρνει αποτελέσματα,  η δράση φέρνει αντίδραση. Νομίζω  

ότι όλα μπορούν να συζητηθούν,  αν συζητηθούν μπαίνουν σε άλλη βάση και λύ-

νονται : ότι λέγεται λύνεται

ΥΛΓ6:  Το  ότι είμαι στη θέση της ΥΠΔ  δεν σημαίνει ότι είμαι πιο πάνω από  

τους άλλους  Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι ο ρόλος μας ότι είμαστε εδώ για τα  

παιδιά δεν είμαστε τόσο για να έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας,   πρέπει να συ-

νεργαστούμε για να προσφέρουμε  … προσπαθώ  με λίγο ήπιο τρόπο κάνοντας ας  

πούμε έτσι μία αναφορά γενική,  όχι   προσωπική να κάνω την παρατήρηση στους  

καθηγητές

    

Αντίληψη για την εικόνα του: προτιμά την οργάνωση με ψηφιακό αρχείο και 

φυσικό με έντυπα, ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και  νέα εγχειρήματα,  είναι  ρεαλιστής

     ΥΛΓ6:  τα προγράμματα   όλοι τα  ενθαρρύνουμε όλοι  τα    στηρίξαμε.   συμ-

μετέχω σε διάφορα προγράμματα.. Ξέρω ότι όταν υπάρχει μια θέση ευθύνης θα  

υπάρχουν συγκρούσεις

 

Αυτοεκτίμηση για το έργο του:   στηρίζει,  υπάρχει αλληλεξάρτηση, διάθεση 

για προσφορά, όχι για άσκηση εξουσίας, έχει πλήρη γνώση και εποπτεία όλης της 

σχολικής καθημερινότητας και αίσθηση καθήκοντος

ΥΛΓ6:    ο ΥΠΔ   οφείλει να ξέρει τα πάντα. Πιστεύω πως βοηθάω, βγαίνει αρ-

κετός όγκος δουλειάς,  διεκπεραιώνω αρκετά...  δε θεωρώ ότι  πρέπει  να ασκώ  

εξουσία.   Θεωρώ ότι ο καθένας όταν είναι σ’ ένα χώρο πρέπει να προσφέρει  

αυτό που μπορεί για το καλό του  χώρου,  δεν θα το κάνει αν επιβάλλεσαι    σε  

ένα καθηγητή. Πρέπει να καταλάβουμε  ότι είμαστε όλοι σε ένα χώρο και πρέπει  

να υπάρχει αλληλεξάρτηση να υπάρχει αυτό το δούναι και λαβείν ανάμεσα σε  
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όλες τις πλευρές θα δώσουν όλοι μαζί, θα δώσει ο ΥΠΔ θα δώσει ο δντής θα  

δώσει ο καθηγητής για να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό

 Σχέσεις

Κοινή περιγραφή   σε όλες τις ταυτότητες  σχετικά :

 Με Διευθυντή:   Μέντορας,  υπάρχει  εμπιστοσύνη,  καλή συνεργασία,  όχι 

άσκηση εξουσίας, αφήνει ελευθερία για πρωτοβουλίες, ο ΥΠΔ λειτουργεί υποστηρι-

κτικά, συμπληρωματικά

ΥΛΓ3:  κυρίως η διευθύντρια που υπήρχε τότε μου λέει ξέρεις πάρα πολλά πράγ-

ματα, θέλεις να αναλάβεις τη θέση και έτσι έκανα την αίτηση.     

Με μαθητές:   λύνει  τα  προβλήματά τους,   είναι  ο   διαμεσολαβητής τους, 

λειτουργεί υποστηρικτικά

Με καθηγητές:    λειτουργεί με διπλωματία και σεβασμό,   είναι ο  διαμεσο-

λαβητής τους,  υπάρχει εκτίμηση και αναγνώριση του έργου του

Με γονείς: επιδιώκεται η επικοινωνία για τη λύση προβλημάτων

Με ομάδα διοίκησης:  καλή συνεργασία    με συζήτηση

Ανά ταυτότητα επιπλέον:

1. Ο γνώστης της διοίκησης

Με Διευθυντή: υπάρχει απαίτηση για ξεκάθαρη ανάθεση ευθυνών και   ενη-

μέρωση, συμβουλεύεται  τη γνώμη του ΥΠΔ  και  επηρεάζεται  όταν όμως υπάρχει  

περιχαράκωση στο ρόλο του,   αδιαλλαξία και   απόσταση έρχεται η  ρήξη    με τον  

ΥΠΔ,    

ΥΛΓ3:  εγώ έχω διατελέσει στις θέσεις του ΥΠΔ  σε  μεγάλα σχολεία και ήταν  

πάντα  δύο οι υποδιευθυντές.  Εκεί ο Δς οφείλει να αναθέσει στον κάθε ΥΠΔ αρ-

μοδιότητες για να μην υπάρχει σύγχυση ευθυνών  και προβλήματα στις σχέσεις. 

… πολύ συχνά ζητούσε τη γνώμη μου   για θέματα που προέκυπταν….όταν   έχετε  

διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων και εμμονή στις αντιλήψεις,  σε αυτή την  

περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και   δυστυχώς δεν μπορείς να  

κάνεις και πολλά πράγματα να το βελτιώσεις.  

 

          Με μαθητές:    έρχεται σε ρήξη,   σημαντική η επαφή  μέσω της διδασκαλίας   
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 ΥΛΓ3: χρειάζεται να έχεις επαφή με την τάξη και μάλιστα ο ΥΠΔ θα τολμούσα  

να πω να έχει και μάθημα σε διαφορετικές τάξεις  …. όταν ένας μαθητής θεωρεί  

ότι δεν είναι δικιά του δουλειά να κάνει αυτό όταν λοιπόν του λες θέλω να το  

κάνεις παρεξηγεί και αντιδρά

        Με καθηγητές: τον σέβονται λόγω του ρόλου, υποστηρικτικός στη  λύση  προ-

βλημάτων, έρχεται η  ρήξη  για την  επιβολή του νόμου

ΥΛΓ3:   Ένας συνάδελφος θεωρεί ότι αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά. Όταν  

του εξηγήσεις ότι   ο νόμος το προβλέπει αλλά αρνείται γιατί είναι φυγόπονος,  

επέρχεται η σύγκρουση ..   είμαι πάντοτε εκεί για να βοηθήσω  σε ότι έχει σχέση  

με πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνάδελφος ..  λόγω της  θέσης μου  με βλέπανε  

και οι  άλλοι  με περισσότερο σεβασμό

        Με ομάδα διοίκησης:  καλή επικοινωνία στην ανάθεση ευθυνών, όταν υπάρχει 

σύγχυση ευθυνών έρχεται η σύγκρουση                                                       

 ΥΛΓ3:  με όσους υποδιευθυντές έχω συνυπηρετήσει, πάντοτε ο ένας βοηθούσε τον  

άλλον   και  απλώς ενημερώναμε  το διευθυντή.     

ΥΛΑ4:  Δεν χρειάστηκε καν να πούμε τι θα πάρει ο ένας και ο άλλος ούτε ο Δς  

εμπλέχτηκε, η συνεργασία αυτή αγγίζει τα όρια του ιδανικού.  

ΥΛΓ3:  υπήρχε περίπτωση κάτι να μην είναι καν δικό μου θέμα αλλά του άλλου  

ΥΠΔ και να μου γίνει παρατήρηση, γιατί δεν το έκανα. Ένιωθα πάρα πολύ άσχημα  

και το έκανα

2.  Ο παιδαγωγός/με αυξημένη  παιδαγωγική  ευθύνη

         Με   Διευθυντή: χτίσιμο της σχέσης μέσα από το ρόλο, σε προσωπικό επίπεδο 

η  σχέση,  επηρεάζει το δντή με τη γνώμη του

ΥΓΑ5:   Με το  διευθυντή  γνωριζόμασταν  από   πριν  και  είχαμε  πολύ  καλές  

σχέσεις και το σημαντικό είναι ότι οι  σχέσεις  μας δεν διαταράχτηκαν  λόγω του  

ρόλου μας,   αλλά  μέσα από τη δουλειά μας  η σχέση μας βελτιώθηκε  

ΥΛΓ7:   μερικές φορές βέβαια δεν είναι τόσο  χειριστικός  με τα παιδιά, είναι πιο  

παρορμητικός. Με ακούει σ’ αυτό. Προσπαθώ να προλάβω  μία ρήξη του δντή με  

τα παιδιά και μη χαλάσουν οι σχέσεις.
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  Με μαθητές: σεβασμός όχι   άσκηση εξουσίας, σημαντική η επαφή με τους 

μαθητές, παρακίνηση σε  δράσεις  και καλλιέργεια υπευθυνότητας, τον σέβο-

νται λόγω του ρόλου

ΥΓΑ5:  Ο κάθε Έλληνας που έλεγε και ο Κολοκοτρώνης θέλει το δικό του τρόπο.  

Προσπαθείς,  παίρνεις το παιδί ιδιαίτερα του λες Κωστάκη έλα εδώ ξέρω ότι  

έχεις δίκιο σε καταλαβαίνω Θα φροντίσω εγώ να του πω του καθηγητή που σου  

μίλησε άσχημα.…..   Φωνάζω να  έρχεται μόνο   ο πρόεδρος τμήματος . Προσπα-

θούμε περνώντας ο καιρός να τους εκπαιδεύσουμε τους μαθητές.

ΥΛΓ7:  Συνήθως αυτό που κάνουμε  με τα παιδιά είναι να μιλάμε και  μέσα από  

τη συζήτηση ακούνε τα παιδιά και να μην συμμορφωθούνε αμέσως το έχουν στο  

πίσω μέρος του μυαλού.. έτυχε  και να μεσολαβήσω στο διευθυντή,  να μου πουν  

ένα πρόβλημά  τους,  κάνω και τη νοσοκόμα

ΥΓΑ1: μου αρέσει να εμπλέκω  τα παιδιά σε  διαδικασίας τέτοιες θετικές   βλέπω  

ότι εκεί μαθαίνουν  πράγματα δηλαδή μπορεί να τους πεις το  Πυθαγόρειο θε-

ώρημα  100 φορές και μην το μάθουν αλλά άμα τους κάνεις μία επίσκεψη  και  

μετρήσουν  κάτι, ε  θα το μάθουμε γιατί είναι βιωματικό…  από την ώρα που γί-

νεσαι ΥΠΔ  και το μαθαίνουν οι μαθητές μέσα τους   σε σέβονται περισσότερο,  

είναι πιο ήσυχοι είναι πιο εύκολο το μάθημα  

Με καθηγητές:  αντιμετώπιση  με  σεβασμό  και  διπλωματία,   καλλιέργεια 

υπευθυνότητας   αυτό   φέρνει συχνά ρήξεις  τον σέβονται λόγω του ρόλου  

ΥΓΑ1:      αν είσαι  ανταγωνιστικός με τους συναδέλφους   θα πάει πίσω η δου-

λειά   θέλω  τις ανθρώπινες σχέσεις  περισσότερο,  αλλά θέλω να καταλάβουν οι  

ίδιοι όχι με το ζόρι…     με τους συναδέλφους για να μην προσβληθούν πρέπει να  

είσαι πολύ προσεκτικός.  Πάντα το βάζω με την έννοια ότι θέλω τον προστατεύ-

σω … όταν μιλάς στους καθηγητές   μπήκες  σε άλλη βαθμίδα και υπάρχει ένας  

σεβασμός.

    ΥΓΑ5:  Γιατί έχουν μάθει να μην έχουν ευθύνες και τις ευθύνες να τις έχει  ο  

άλλος. Τους εξηγώ  στην αρχή δυσανασχετούσαν τώρα συνήθισαν και έμαθαν.

      

 Με ομάδα διοίκησης: καλή επικοινωνία  στην  ανάθεση  ευθυνών,  υπάρχει 

εκτίμηση
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ΥΓΑ1:   υπάρχει συνεργασία σε αυτό το θέμα και   το βλέπουμε, δε λέμε  ότι  

υπάρχει ο ΥΠΔ,  ο δντής χωριστά.  Είμαστε μία ομάδα που πρέπει να δουλέψουμε  

όταν υπάρχει πρόβλημα… 

 Με γονείς: καλή χωρίς συγκρούσεις,  χειρισμός θεμάτων με διπλωματία και 

σεβασμό

ΥΓΑ1: είπα στον πατέρα του δεν ήθελε να πει αυτό  του ξέφυγε, σαν ΥΠΔ δεν  

έχει τύχει να συγκρουστώ με γονείς.

 

3. Ο ανθρώπινος/επικοινωνιακός

Με Διευθυντή: χτίσιμο της σχέσης μέσα από το ρόλο, κέρδισε  την εμπιστο-

σύνη του, σε προσωπικό επίπεδο  η  σχέση, η ανάθεση των ευθυνών γίνεται με δίκαιη 

κατανομή,  υπάρχει  ενημέρωση, επηρεάζει το δντή με τη γνώμη του, είναι ο διαμεσο-

λαβητής στις σχέσεις του δντή.

ΥΛΑ8: αν εξαιρέσεις τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες ουσιαστικά πάνε σε προ-

σωπικές σχέσεις.

ΥΛΓ2:   Όταν φτάνω  σε αδιέξοδο   πάω κατευθείαν στο δντή και ρωτάω.  Άρι-

στη σχέση.  Δεν ξέρω αν έτυχε ή αν τελικά κάπου το κερδίζεις…  Μπορώ να 

προτείνω να γίνουν στο σχολείο,  θα το συζητήσω εγώ με το διευθυντή και   σχε-

δόν πάντα όταν προτείνω κάτι γίνεται …. Όταν καταλάβω ότι οι καθηγητές έχουν  

δίκιο   πάω κατευθείαν να του πω   και  αλλάζει γνώμη  

 

Με μαθητές: δρα ως κυματοθραύστης, καλλιεργεί  υπευθυνότητα,  δρα  προ-

ληπτικά πριν τις  ποινές, ο ρόλος του είναι  συμβουλευτικός, θεωρεί σημαντική την 

επαφή με τους μαθητές, καλλιεργεί κλίμα  εμπιστοσύνης,  με σεβασμό  και  διπλωμα-

τία χειρίζεται τα σχετικά θέματα, χωρίς άσκηση εξουσίας.

ΥΛΑ8:  λειτουργώ  σαν κυματοθραύστης σε σχέση με τη διεύθυνση. Εμένα πλη-

σιάζουν πρώτα  οι μαθητές.  Αν υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα και  ουσιαστικό  

λύνεται  πιο εύκολα. …κάνω ενέργειες να μην φτάσουμε σε ποινές  προσπαθώ να  

προλαμβάνω..…Αυτό λέω και στους μαθητές ότι αν λείπει ο καθηγητής πρέπει να  

είστε πιο συνεπής   

ΥΛΓ2:  έχω καλή σχέση με τους μαθητές μου, θα τους βοηθήσω  όποτε με χρεια-
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στούν και όχι μόνο για τα μαθήματα, τα παιδιά έχουν κι άλλες ανάγκες.   Κάποιος  

από τη διοίκηση πρέπει να έχει καλή σχέση με τους μαθητές και δεν την έχουν  

όλοι.. …Δουλεύω πολύ  και με  το μαθητή βέβαια εντάξει σε καταλαβαίνω που  

στην ηλικία σου είσαι έτσι αλλά δεν μπορεί να φέρεσαι έτσι στον καθηγητή σου  

που σε αγαπάει. Διπλωματία Όσκαρ διπλωματίας .

Με καθηγητές: καλλιέργεια υπευθυνότητας,  σημείο τριβής η ανάθεση ευθυ-

νών, λύνει προβλήματα, εξομαλύνει σχέσεις, ο καθένας στο ρόλο του, όχι άσκηση 

εξουσίας   αλλά προσωπική φιλική καλή σχέση (πρώτος μεταξύ ίσων).

ΥΛΓ2:  χαίρομαι πάρα πολύ να πάω στους καθηγητές και όταν μπαίνω δεν είναι  

αυτό που λέμε, ωχ σύρμα έρχεται η υποδντρια, χαλαρώνω κι εγώ και οι υπόλοι-

ποι. …θα βοηθήσω στην ηλεκτρονική φόρμα τον καθηγητή  κι έτσι βελτιώνονται  

οι σχέσεις ή σε κάτι που ήθελαν βοήθεια και τους βοήθησα σε κάτι προσωπικό.  

Καταρχάς ηρεμώ τον καθηγητή.  Δουλεύω πάρα πολύ και με τον καθηγητή ξεχω-

ριστά.  

ΥΛΑ8:    πιο υπεύθυνη στάση από τους εκπαιδευτικούς   θέλω.  Να εκπληρώνουν  

τα καθήκοντα τα οποία έχουν αναλάβει,  οι εφημερίες δημιουργούν αντιθέσεις  

ανάμεσα μας.….    Προσπαθώ να βάλω τα παιδιά σε μια διαδικασία αλλά δε με  

βοηθούν οι καθηγητές. Τους έχω πει ότι ως υπεύθυνοι τμήματος είστε υπεύθυνοι  

όχι μόνο για τις απουσίες αλλά για όλα

   

Με  ομάδα  διοίκησης:  αλληλοσυμπληρώνονται,  καλή  η  επικοινωνία  στην 

ανάθεση ευθυνών.

ΥΛΓ2:  δεν με ενδιαφέρει  αν   είναι δικό μου ή αν πρέπει να το κάνει ο άλλος,  

κανονίζουμε  χωρίς καν συζήτηση. Τα έχουμε συμφωνήσει όλα τόσο ωραία μετα-

ξύ μας,  είναι τόσο το κλίμα. Η συνεργασία μας έχει ξεπεράσει κάθε επίπεδο.    

4.  Ο εκκολαπτόμενος ηγέτης   

 Με μαθητές: για  λύση προβλημάτων,   συνδετικός  κρίκος,  παρακίνηση σε 

δράσεις.

ΥΛΓ6: έχει τύχει να μεσολαβήσω σε δντή ή καθηγητή  να μετριάσω  ποινή,    εί-

μαι ο συνδετικός κρίκος  ….συζήτηση  ξεκινάμε με το μαθητή αν δεν λύνετε επι-
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κοινωνία και με το γονιό, επικοινωνία όλοι μαζί   και με τον καθηγητή… .έχω  

συμμετοχές  σε διάφορα τέτοια προγράμματα,  όπου μπορούν να εμπλακούν  μα-

θητές, να συνεργαστούν,  για να προσφέρουμε στα παιδιά

Με καθηγητές  προσωπική φιλική/καλή σχέση, καθένας στο ρόλο του, χωρίς 

άσκηση εξουσίας

ΥΛΓ6: έχω 10 χρόνια ξέρω τους  συναδέλφους  και το σχολείο  και τα καλά  και  

τα άσχημα,  πολύ  σημαντικό αυτό…. δε θεωρώ ότι πρέπει να ασκώ εξουσία θεω-

ρώ ότι ο καθένας όταν είναι σ’ ένα χώρο Πρέπει να προσφέρει αυτό που μπορεί  

για το καλό του  χώρου,  δεν θα το κάνει αν επιβάλλεσαι.  

   

 Απόψεις για εκπαιδευτικά θέματα

Κοινές απόψεις που διακρίνονται σε όλες τις ταυτότητες για:

αξιολόγηση: υπέρ με προϋποθέσεις, τη θεωρούν αφετηρία για   διόρθωση

 επιλογή με :  ψηφοφορία τη θεωρούν   σωστή έκφραση γνώμης

εκπ/κό σύστημα: είναι συγκεντρωτικό, ανελαστικό, περιοριστικό,  δεν αφήνει 

ελευθερίες  

 σύλλογος καθηγητών:  είναι το  κυρίαρχο όργανο

Σχετικά με τα θέματα για το σχολικό κλίμα,  διευθυντή,  εικόνα σχολείου, 

δεν συγκλίνουν οι απόψεις τους

Ανά ταυτότητα επιπλέον

1. Ο γνώστης της διοίκησης

αξιολόγηση: επιφύλαξη για τη χρήση της, τον υποκειμενισμό και την αξιοπι-

στία της

ΥΛΓ3:  η αξιολόγηση να είναι σωστή από ποιους και πώς θα χρησιμοποιηθεί  

Και η αξιολόγηση να είναι σφαιρική, να μη γίνει μόνο από έναν θεσμό είτε ο  θε-

σμός αυτός είναι άτομο, είτε είναι συμβούλιο 

σχολικό κλίμα: το  επιβαρύνει η  κακή συνεργασία ΥΠΔ-δντή , αν ο ένας δεν  

εκτιμάει τον άλλον δεν σέβεται τον άλλον τότε υπάρχουν συγκρούσεις και οι  συγκρού-

σεις   δε βοηθάνε  τη λειτουργία του σχολείου  και το κλίμα αυτό μεταφέρεται και στο  
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σύλλογο και δημιουργεί θέματα,  μεταφέρεται και στα παιδιά (ΥΛΑ4).Το προάγει  όταν 

υπάρχει συνεργασία, κατανόηση και αλληλοσεβασμός  στην ομάδα διοίκησης

Διευθυντής: καθορίζει το κλίμα, χαρακτηριστικά επιτυχίας του να είναι τυπι-

κός αξιόπιστος, να   έχει γνώση της νομοθεσίας , έχει τον πρώτο λόγο και καθοδηγεί 

ΥΛΓ3:  Έχει υπάρξει όμως και περίπτωση που ο Δς δεν καθόρισε καθηκοντο-

λόγιο, εκεί δημιουργήθηκαν θέματα. Πρέπει να υπάρχει  εμπιστοσύνη και  αξιοπι-

στία, να ξέρεις ότι αυτό που λέει το εννοεί και αυτό με βοηθάει  στο να πάρω  

κάποια πρωτοβουλία και να αναλάβω κάποια ευθύνη  …θα έπρεπε να υπάρχουν  

συχνές συζητήσεις, άτυπες μεταξύ διευθυντή και ΥΠΔ και ο Δς να  καθοδηγεί τους  

ΥΠΔ  πώς θα λειτουργήσουν αλλά να είναι ανοιχτός και στις προτάσεις των υπο-

διευθυντών.

 …  ο Δς είναι αυτός,   που θα καθορίσει αν το σχολείο θα πάει καλά ή αν το  

σχολείο δεν θα πάει καλά, κακά τα ψέματα, ο μαέστρος  του κλίματος δηλαδή.  

Ένας κακός Δς   θα κάνει ένα σχολείο  μπάχαλο   

ΥΛΑ4:  τη διοίκηση την ασκεί ο Δς αυτός έχει τον πρώτο λόγο στη διοίκηση του  

σχολείου απλά για μένα ο Δς εκχωρεί αρμοδιότητες. Καλός δντής γίνεσαι με  συσ-

σώρευση εμπειριών  και καλύτερη γνώση της νομοθεσίας

επιλογή με : η ψηφοφορία δεν είναι πάντα  αντικειμενική, μπορεί να είναι 

προϊόν συναλλαγής,   καθοριστική  η γνώμη του δντή

ΥΛΓ3:  θεωρώ απαράδεκτο το  σύστημα της επιλογής με ψηφοφορία των υπο-

διευθυντών από τους συναδέλφους.  το θεωρώ   υποκειμενικό Δεν θέλω με τίποτα  

να έχουν οι συνάδελφοι λόγο στο ποιος θα γίνει  ΥΠΔ. Θεωρώ ότι πολλοί συ-

νάδελφοι λειτουργούν καθαρά ημετεριστικά.  Δηλαδή θα προτείνουν ως ΥΠΔ αυ-

τόν  που θεωρούν ότι θα τους κάνει τα χατίρια και τότε ο ΥΠΔ δεν παίζει σωστά  

το ρόλο του, νιώθει υποχρέωση και δεσμεύεται ….Θεωρώ σημαντική τη γνώμη  

του διευθυντή στο ποιος πρέπει να γίνει  ΥΠΔ

 

εικόνα σχολείου: αποκτάς με   α) με το ωρολόγιο πρόγραμμα που  είναι δύνα-

μη γιατί έχεις τον πλήρη έλεγχο   β) με  την καθημερινή  θητεία

 ΥΛΓ3:   το να είσαι ΥΠΔ σου δίνει μία σφαιρική εικόνα του σχολείου… είχα και  

98

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:18 EEST - 13.56.182.168



το πρόγραμμα του σχολείου με διευκόλυνε πάρα πολύ να έχω καλύτερη εικόνα του  

σχολείου, να το βλέπω  και να το ορίζω  

 

εκπ/κό  σύστημα:   είναι  ξεκομμένο  από  το  σχολείο,  απρόσωπο,  υπάρχει 

ανάγκη για  ανατροφοδότηση

 ΥΛΑ4: ο χώρος  εκείνος  των αποφάσεων  λειτουργεί  πολύ ξεκομμένα σε σχέση  

με το τι συμβαίνει στα σχολεία,  κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν ένα πρόγραμμα  

σπουδών   και δεν ρωτούν για την εφαρμογή του

 σύλλογος καθηγητών : αμφιβολίες για τη νομιμότητα των αποφάσεων

ΥΛΓ3:    πολύ μεγάλη δύναμη έχει αλλά ο σύλλογος έχει κάποια τρωτά.  Από 

κακή γνώση του νόμου νομίζουν ότι μπορεί ο Σύλλογος να πάρει απόφαση επί  

παντός επιστητού   εκεί παρεμβαίνω όταν κάποιος πάει να ξεφύγει από το νόμο  

  

2. Ο παιδαγωγός/με αυξημένη  παιδαγωγική  ευθύνη

αξιολόγηση:   επιφύλαξη  για την αξιοποίησή της,  την αντικειμενικότητα και 

την αξιοπιστία της, προκαλεί φόβο.

ΥΓΑ1: αν ξέροντας ότι  λέγοντας τα πράγματα όπως είναι    θα βελτίωνε την  

επόμενη φορά  το σχολείο,  θα το έκανα με ευχαρίστηση…  τρέμουμε   μην μας  

αξιολογήσουν.  Άρα  δεν  πιστεύω  στην   αξιολόγηση  έχει  πολύ  υποκειμενισμό  

μέσα.  

σχολικό κλίμα: βελτιώνεται  με  τη βελτίωση της  καθημερινότητας,  με  την 

καλή συνεργασία στην ομάδα διοίκησης

ΥΓΑ5:   γιατί  μέχρι στιγμής δεν διαφωνήσαμε σε κανένα θέμα,  μία ομάδα όταν  

δουλεύει σωστά και αρμονικά έχει καλύτερο αποτέλεσμα και φαίνεται..   Πιστεύω 

ότι   είμαι αποτελεσματικός ως ΥΠΔ   και  θα βοηθήσω  να έχουμε ένα ωραίο  

κλίμα στο σχολείο 

Διευθυντής:  απαραίτητα χαρακτηριστικά να είναι δίκαιος, με δεξιότητες χει-

ρισμού πολλών θεμάτων παράλληλα, ο ρόλος του είναι  δύσκολος, αγχωτικός, όχι δη-

μιουργικός, γραφειοκρατικός, χωρίς περιθώρια
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ΥΓΑ5: Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του διευθυντή   είναι να είναι δίκαιος  

και να βλέπει όλους τους καθηγητές με τον ίδιο τρόπο   για να το αποδέχονται και  

να λειτουργούν.

ΥΓΑ1:    Όμως ο δντής δεν μπορεί  να κάνει ένα πράγμα τη φορά. Υπάρχουν  

πράγματα που πρέπει να τρέχουνε μαζί,  υπάρχουν επείγοντα  που ενώ  κάνεις  

άλλη δουλειά προκύπτει κάτι άλλο….  Τώρα που είμαι πιο κοντά στο δντή και  

βλέπω πώς διοικεί βλέπω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ αγχωτικό  

και σε στρεσάρει,  αναλώνεσαι  σε πράγματα που είναι καθαρά διοικητικά, ρουτί-

νας   και δεν έχεις χρόνο να προσφέρεις σε άλλα πράγματα.  

επιλογή  με:  α)  η  ψηφοφορία όχι  αντικειμενική,  μπαίνουν  προσωπικές 

σχέσεις, γίνεται συναλλαγή, φέρνει συγκρούσεις  και  δημιουργεί μία σχέση άλλη δια-

φορετική    υποχρέωσης (ΥΓΑ1)  β)  με αξιολόγηση φακέλου προσόντων,  υπόψη η 

γνώμη του συλλόγου  και  του δντή

ΥΓΑ1:   να μετρήσει μια έκθεση του δντή,  πρέπει να φύγει από τους καθηγητές  

αυτό Μία έκθεση που να δείχνει αν υπάρχει πρόβλημα,  να το γράψει ο  σύλλο-

γος. 

ΥΛΓ7:   αν θα σε ψηφίσει ο συνάδελφος δεν σημαίνει ότι είσαι καλός διοικητικά,  

μπαίνουν και άλλα κριτήρια  προσωπικά. Να στέλνονται μόνο οι φάκελοι  των  

υποψηφίων   και να  αξιολογείσαι  πλέον από τη δθμια.  

ΥΓΑ5:   το δικαιότερο και για τους διευθυντές και για τους υποδιευθυντές    είναι  

το σύστημα με ψηφοφορία που   αποφασίζει ο σύλλογος, συνεκτιμώντας   τα προ-

σόντα του καθενός    διότι όσες ώρες και να δώσει συνέντευξη στη Δ.Δ,  τη συ-

νέντευξη που δίνω  κάθε μέρα   στους καθηγητές δεν την αναπληρώνει.  Ο σύλλο-

γος ξέρει καλύτερα από όλους  

εικόνα σχολείου: με τη συνεχή παρουσία, “τη διοίκηση με περπάτημα”,  το 

ωρολόγιο  πρόγραμμα  διαταράσσει τις σχέσεις, δεν πρέπει να το έχει οΥΠΔ, δεν εί-

ναι    δύναμη

ΥΓΑ5:  Συνήθως στα  διαλείμματα  γυρίζω,   στις  εφημερίες,   στην  αυλή  όπου  

υπάρχει πρόβλημα θέλω  να βλέπω τι γίνεται να έχω εικόνα του σχολείου  

 ΥΓΑ1: όποιος έχει το πρόγραμμα στο σχολείο είναι αυτός που τον πυροβολούν.  
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Είναι πεδίο σύγκρουσης. Δεν πρέπει να συγκρούεται ο καθηγητής    με τον  ΥΠΔ  

για τέτοιο θέμα γι αυτό δεν πρέπει να το έχει.   

 

εκπ/κό σύστημα: υπάρχει  πολυνομία,  ασάφεια,  γραφειοκρατία,  ανατροφο-

δότηση μόνο στο myschool

ΥΓΑ5:  πάρα πολλές φορές έχουμε στείλει παρατηρήσεις στο myschool και βελ-

τιώνουν δυσλειτουργίες,      μόνο στο myschool αλλά στα άλλα  όχι.

ΥΓΑ5:   οι νόμοι στην Ελλάδα είναι πολλοί  και αντικρουόμενοι   

 

3. Ο ανθρώπινος/επικοινωνιακός

σχολικό κλίμα: το βελτιώνει  α) η διάθεση   να κατανοείς και να  επικοινωνείς 

με συγκερασμό απόψεων β) αν για τους υποδντές έχουν γνώμη οι καθηγητές

ΥΛΓ2:  για να υπάρχει και το καλό κλίμα στο σχολείο που εγώ το θεωρώ σημα-

ντικό πρέπει τουλάχιστον τους υποδιευθυντές   να έχουν γνώμη και οι συνάδελ-

φοι. …  θέλω πάρα πολύ να είναι καλό το κλίμα στο σχολείο και για τους μαθητές  

και για τους καθηγητές κι αυτοί θέλουν να νιώθουν καλά , και αυτοί θέλουν να  

νιώθουν  ότι  τους  καταλαβαίνουν  και  ο  ΥΠΔ  μπορεί  να  παίξει  ένα  ρόλο  σ’  

αυτό….  

Διευθυντής:  αναγκάζεται να υποχωρεί, να συμβιβάζεται,  ο ρόλος του δύ-

σκολος,   υπάρχει  απόσταση και περιχαράκωση

ΥΛΓ2:    η θέση του διευθυντή από μόνη της είναι κάπως    σε στεγανά.  Εκτίθε-

νται  σε μεγάλη δυσκολία αυτοί οι άνθρωποι και πίεση. δεν μου αρέσει αυτό, να  

υποχωρώ, να συμβιβάζομαι, να υποκύπτω όπως χρειάζεται να κάνουν αυτοί.

 

επιλογή με: ψηφοφορία όπου  αξιολογείται αξιόπιστα το βασικό κριτήριο ο 

χαρακτήρας και το πώς λειτουργεί καθημερινά,  να υπάρχει και αξιολόγηση φακέλου 

προσόντων

ΥΛΓ2:    ναι  στη μοριοδότηση προσόντων ίσα-ίσα πιστεύω ότι υπάρχουν και τυ-

πικά προσόντα που πρέπει να έχει ένας ΥΠΔ. Ναι στη γνώμη των συναδέλφων  

είναι πολύ σημαντικό σε ένα σχολείο να έχει κάποια βαρύτητα  και η ψήφος των  

συναδέλφων, μια τεκμηριωμένη γνώμη ίσως.     
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ΥΛΑ8: πρέπει να έχει γνώμη άμεση ο σύλλογος,  να τον  εκλέγει, η γνώμη του να  

μετρά. …..πιστεύω ότι ο χαρακτήρας, η  ενεργητικότητα το πώς λειτουργεί ο κα-

θένας κρίνεται καθημερινά και ο καθένας  στο σύλλογο μπορεί να δει.    

εικόνα σχολείου: α) με το ωρολόγιο πρόγραμμα β) με τις  ώρες μαθήματος, γ) 

με την  παρουσία στο χώρο του σχολείου  (διοίκηση με περπάτημα)

ΥΛΓ2:    μου αρέσει να μπαίνω για μάθημα  και  μάθημα με βοηθάει να έχω την  

εικόνα του σχολείου …   κυκλοφορώ  για να δω  την εικόνα  του σχολείου

ΥΛΑ8:  Αυτά λειτουργούν αμφίδρομα,    εφόσον δε δημιουργώ προβλήματα και  

ικανοποιώ τα περισσότερα αιτήματα  σχετικά με το πρόγραμμα που δεν είναι  

υπερβολικά , ό, τι ζητήσω δεν μου το αρνείται κανένας συνάδελφος.

 

εκπ/κό σύστημα:  υπάρχει πολυνομία, ασάφεια, γραφειοκρατία, δεν αναλαμ-

βάνει κανένας ευθύνες παραπάνω: διευθυντοκεντρικό, με ανατροφοδότηση μόνο το 

myschool: στο myschool παίρνω για να κάνω παρατηρήσεις ( ΥΛΓ2)  

ΥΛΑ8:  Γραφειοκρατικά η εκπαίδευση είναι απαράδεκτη, συγκεντρωτικό το σύ-

στημα δε δίνει ευκαιρίες,  το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει  να επέμβεις ως  

ΥΠΔ στην τάξη του καθηγητή στον  παιδαγωγικό/ εκπαιδευτικό του ρόλο… Δεν  

αναλαμβάνει κανένας  ΥΠΔ ευθύνες παραπάνω, πάει στο δντή. Το σύστημα στην  

Ελλάδα είναι διευθυντοκεντρικό.  

σύλλογος καθηγητών : σεβασμός στις αποφάσεις του ,  υπάρχει  πολυφωνία, 

ζύμωση απόψεων

ΥΛΓ2:  ακούς  πολλές  γνώμες,  έχω  επηρεαστεί  από  τη  γνώμη  του  συλλόγου,  

έκρινα ότι  έπρεπε να το δω από αυτή την άποψη, μαθαίνω  γενικότερα

ΥΛΑ8: Αν η απόφαση του συλλόγου είναι αυτή και ας διαφωνώ θα την υλοποιή-

σω

4.  Ο εκκολαπτόμενος ηγέτης   

 σχολικό κλίμα:  βελτιώνεται  με τη συζήτηση,   με υποστηρικτικό δντή/ που 

δεν βάζει εμπόδια
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ΥΛΓ6:   αν ο Δς είναι απόλυτος, αν  βάζει εμπόδια και δεν είναι υποστηρικτικός,  

σίγουρα και το παιδαγωγικό  κλίμα δεν είναι καλό.  Νομίζω ότι όλα μπορούν να  

συζητηθούν,  ότι λέγεται λύνεται.   Άρα η συζήτηση είναι αυτή μπορεί να ενδυνα-

μώσει τη σχέση και το κλίμα  

Διευθυντής: προσιτός, ανοιχτός

 ΥΛΓ6: δεν είναι ο Δς με την κλειστή πόρτα που  δεν δέχεται κανέναν και προ-

σπαθούν  μέσω εμού ,  όχι τα παιδιά έχουν θάρρος και ανοίγονται  στο διευθυντή 

επιλογή με :  αξιολόγηση φακέλου προσόντων με αντικειμενικό και μετρήσι-

μο   σύστημα, η γνώμη του συλλόγου με ερωτηματολόγιο

ΥΛΓ6:  ένα πιο αντικειμενικό σύστημα με τη γνώμη του συλλόγου να αποτυ-

πώνεται   με  αριθμούς, με  επιμέρους βαθμολογία και να έβγαινε ένα τελικό νού-

μερο και    με ποσοστό  βαρύτητας στην όλη αξιολόγηση     

εικόνα σχολείου: α) με το myschool β) διοίκηση με περπάτημα στο σχολείο 

είμαι οπουδήποτε, κινούμαι για να έχω την εικόνα του σχολείου (ΥΛΓ6)

ΥΛΓ6:  Τη στιγμή που περνάς το πρόγραμμα στο myschool,  στον καθένα μας  

ώρες, αναθέσεις μαθημάτων, τα τμήματα  έχω εικόνα ξέρω τι γίνεται.  

σύλλογος καθηγητών : Σεβασμός στις αποφάσεις του  

ΥΛΓ6:  έχει μεγάλη δύναμη πιο μεγάλη νομίζω από το δντή και τον ΥΠΔ. Αν δεν  

θέλει ο σύλλογος δεν μπορεί να επιβάλλει κανένας ΥΠΔ ή δντής .  

4.3.3 Στο αύριο : Φιλοδοξίες  για επαγγελματική ανέλιξη

  Τα σχέδιά τους για την επαγγελματική εξέλιξη   περιλαμβάνουν  τη θέση του 

διευθυντή γενικά (3/8),  με προτίμηση  σε: μεγάλο  σχολείο οργανωμένο, με γραμμα-

τέα  και  επιστάτη (ΥΛΑ8),   στο ίδιο σχολείο:   Όχι σε άλλο,  στο σχολείο το συγκεκρι-

μένο (ΥΛΓ7),  πάνω από  δντής (2/8):   θέση του συμβούλου   της ειδικότητάς (ΥΛΓ6), 

απλώς συνέχιση ως ΥΠΔ (2/8)  γιατί νιώθουν   ανέτοιμοι ακόμη  να ανελιχτούν  ιε-

ραρχικά στη διοίκηση ή δεν προσελκύονται από τις υποχρεώσεις του ρόλου: θέλω να 
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νιώσω έτοιμος να πατήσω γερά στα πόδια μου για να κάνω αυτό το  βήμα  (ΥΛΑ4),    η 

θέση του διευθυντή  είναι   σε στεγανά,  δεν με ελκύει.  Δεν με ενδιαφέρει  (ΥΛΓ2) 

ΥΓΑ1:  Σίγουρα δεν θέλω να γίνω δντής,  πιστεύω ότι η θέση ενός πιο πάνω, του  

συντονιστή μπορεί να αλλάξει το σχολείο. Θα με ενδιέφερε.  

 ΥΓΑ5:   για Δς τώρα θα ξαναβάλω αλλά   και   για ΥΠΔ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  της  εργασίας  παρουσιάζουμε  τα  συμπεράσματα  στα 

οποία μας οδήγησε η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας 

σχετικά με το ρόλο  του ΥΠΔ στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης    και 

διατυπώνουμε προτάσεις σχετικά με την αναβάθμιση του ρόλου του.  Παράλληλα 

διερευνήθηκε ο τρόπος µε τον οποίο οι ΥΠΔ αξιολογούν τον εαυτό τους στο συγκε-

κριμένο ρόλο  μέσα από τους   παράγοντες που  τους επηρεάζουν   στην άσκηση του 

διοικητικού   έργο τους και κατ’ επέκταση διαμορφώνουν την επαγγελµατική τους 

ταυτότητα. Τα  συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν όχι μόνο όσους σχεδιάζουν και εφαρμόζουν εκπαιδευτική πολιτική, αλλά 

και στη σχολική ηγεσία.

Η δικαιολόγηση κάθε συμπεράσματος έγινε στηριζόμενη στις ερωτήσεις των 

συνεντεύξεων.  Τα ευρήματά μας, νοηματοδοτηθούν  και οδηγούν  στη διατύπωση 

των απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα  που ετέθησαν στην αρχή αυτής της ερ-

γασίας, όταν διαμορφώθηκε η προβληματική του θέματος και  συσχετίζονται   με πα-

ρόμοια άλλων μελετών, που έχουν ήδη παρουσιαστεί στα πρώτα κεφάλαια της εργα-

σίας.  

Η επισταμένη μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας   μας οδήγησε στις 

παρακάτω διαπιστώσεις:

 

5.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
Αρχικά διαπιστώνεται μια προοδευτική ηλικιακή  «ανανέωση » του σώματος 

της εκπαιδευτικής  ηγεσίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  με  ηλικία των μισών 

ΥΠΔ  από 40 μέχρι 50 έτη, έχοντας στην πλειοψηφία τους, λιγότερα από 20 συνολικά 

έτη υπηρεσίας, λόγω της δυσκολίας διορισμού τα τελευταία  χρόνια σε νεαρή ηλικία.

Η αρχαιότητα δεν είναι το απαραίτητο κριτήριο αλλά γνώσεις και οι διοικητικές ικα-

νότητες.   
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Επίσης   παρατηρείται έντονη «επιγυναίκωση» στη στελέχωση της δευτερο-

βάθμιας  εκπαίδευσης σε αυτό το συμπληρωματικό διοικητικό ρόλο στη χώρα μας. 

Διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες ΥΠΔ  δεν υπολείπονται από τους άνδρες συναδέλφους 

τους στη συμμετοχή  σε αυτή τη διοικητική θέση. Οι θέσεις της εκπαιδευτικής ιεραρ-

χίας δεν ανήκουν πλέον αποκλειστικά σε άνδρες εκπαιδευτικούς.  Το ποσοστό εκπρο-

σώπησης  των  γυναικών  στην  ιεραρχία  της  εκπαίδευσης  αυξάνει   τελευταία,   δεν 

υπάρχει  αντίθεση των ανδρών εκπαιδευτικών στο θέμα της προώθησης των γυναι-

κών σε  διοικητικές  θέσεις,  ούτε   έλλειψη φιλοδοξιών  των  γυναικών  για  ηγετικές 

θέσεις, παράλληλα με  την ύπαρξη άλλων ενδιαφερόντων τους που σχετίζονται με οι-

κογενειακές υποχρεώσεις ως επί το πλείστον. Φαίνεται πως οι γυναίκες μπορούν και 

αξιολογούν τις προτεραιότητες,  ξέρουν να περιμένουν το σωστό χρόνο, οπλίζονται 

με ωριμότητα και δύναμη και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η 

θέση του ΥΠΔ είναι μια ασφαλής, ως αναφορά την έκθεση και τις ευθύνες διοικητική 

θέση, που μπορεί εύκολα να γίνει πεδίο διεκδίκησης των γυναικών εκπαιδευτικών. 

    Το φύλο, λοιπόν,  δεν  καθίσταται φορέας διαφοροποίησης  σε φραγμούς 

για  κατάληψη υψηλών θέσεων σε κάποια επαγγέλματα, παρά τις στερεότυπες αντι-

λήψεις οι οποίες είναι βαθιά ριζωμένες (Κανταρτζή, 2003).  

Το  δύο παραπάνω ευρήματα   είναι ιδιαίτερα σημαντικά, διότι παρουσιάζουν 

μια  αντίθετη αντίληψη σχετικά με τη στελέχωση της Δθμιας Εκπαίδευσης όπως αυτή 

προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία  (Δρόσος, 2011).   

   Τη θέση συνήθως αναλαµβάνουν «ικανοί» εκπαιδευτικοί,  έμπειροι καθηγη-

τές με αρκετά τυπικά προσόντα, ποικίλες εκπαιδευτικές, επιστημονικές και κοινωνι-

κές εμπειρίες,  επιµόρφωση στο αντικείµενο σπουδών τους (Παιδαγωγική-Διδακτική) 

και λίγοι με  επιµόρφωση σε θέµατα διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης. Τί-

τλοι σπουδών  όμως ως  κριτήρια επιλογής    ή  ως συνεκτιμούμενα προσόντα που δεν 

σχετίζονται  µε  τις  συγκεκριµένες  γνώσεις  και  δεξιότητες  που απαιτεί  η θέση του 

ΥΠΔ του σχολείου  δε  βοηθούν στην επιλογή του ικανότερου εκπαιδευτικού για την 

θέση. 

 Γενικά όλοι  αναλαμβάνουν οικειοθελώς το ρόλο, έχουν ως  κίνητρο όχι το 

επίδομα θέσης αλλά  τη δυνατότητα που δίνει ο ρόλος του ΥΠΔ  για λύση των προ-

βλημάτων του σχολείου. Μέσα από τα ‘σπλάχνα του σχολείου’ είναι  ο ΥΠΔ γι’ ατυ-

τό είναι απαραίτητος και αποτελεσματικός ο ρόλος του.  Εντοπίζεται   διαφορά στην 
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διοικητική  ικανότητα  λόγω φύλου,  πιο  επιτυχημένοι  οι  χειρισμοί  από τις  γυναίκες 

ΥΠΔ, λένε χαρακτηριστικά  άντρες ΥΠΔ και υπάρχει η άποψη ότι η θέση του δντή εί-

ναι πολύ περιορισμένη και μόνο  μια θέση πιο πάνω από το δντή, π.χ. ο  συντονιστής, 

μπορεί να αλλάξει το σχολείο γι' αυτό στοχεύουν κατευθείαν σε αυτή.  Κάποιος από 

τη χρόνια  στενή σχέση με τη διεύθυνση,  αποκτά   την εικόνα του σχολείου, εκπαι-

δεύεται και μεταπηδά εύκολα σε θέση διοίκησης. Τέτοια περίπτωση είναι  ο πληρο-

φορικός που στέκεται δίπλα στην ομάδα της  διοίκησης συνεχώς.  

  
5.2 Συμπεράσματα σχετικά με   το ρόλο του ΥΠ στη διοίκηση του 

σχολείου και με προτάσεις για  αναβάθμιση του ρόλου (1ο ερευνητικό 

ερώτημα)

Παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μετά  τη διερεύνηση του 1ου  ερευνητικού 

ερωτήματος   σχετικά με  το ρόλο του ΥΠΔ  στη διοίκηση  του σχολείου     και  τις 

προτάσεις   για αναβάθμιση του ρόλου. 

 

5.2.1 Συμπεράσματα  σχετικά με  το ρόλο-καθήκοντα στο πλαίσιο εργασίας

Περιγραφή των αρμοδιοτήτων  που είναι επίσημα θεσμοθετημένες αλλά και 

που   ανατίθενται ή   αναλαμβάνουν οικειοθελώς

 Γενικά οι 8   ΥΠΔ  αναγνωρίζουν τα καθήκοντά τους, γραφειοκρατικού κυρί-

ως αλλά  και   διοικητικού χαρακτήρα,  όπως ορίζει   ο νόμος αλλά και σε αυτά που 

τελικά ενεργούν.  Περιγράφουν  το   ρόλο   αυτό,  λόγω  του νομοθετικού  πλαισίου, 

όχι συγκεκριμένο αλλά  ασαφή  ως προς τα καθήκοντα και τον τρόπο ανάθεσης,  συ-

μπέρασμα που δεν   συμφωνεί με  αντίστοιχο έρευνας   της Κουνούκλα(2011),  όπου 

ομολογούν όλοι ότι ο ρόλος και οι αρμοδιότητές  είναι σαφείς  και προκαθορισμένες. 

Λειτουργούν όχι  προκαθορισμένα αλλά αναλαμβάνουν  διευρυμένες  αρμοδιότητες 

με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή,   σε ό,τι τους ζητήσει και με δική τους πρωτο-

βουλία,  “σε όλα και σε όλους”,  σε  καθημερινά πρακτικά θέματα,  υπερβαίνοντας 

το τυπικά οριζόμενο από το νόμο καθηκοντολόγιο,   αντίθετα με  εύρημα  του Δρόσου 

(2011), για  τον περιορισμένο ρόλο ως προς την ποικιλία των καθηκόντων, συμφω-
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νώντας ωστόσο στον περιορισμό ως προς  την  αυτονομία  ων αποφάσεων  στο δια-

χειριστικό κομμάτι λειτουργίας του σχολείου.  

 Η ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων μαθητών  και   καθηγητών  στη 

βάση δεδομένων του ΥΠΑΙΘ (myschool) ομολογείται ως  βασική αρμοδιότητα από 

την  πλειοψηφία. Σπάνια σαν προγραμματιστές του ωρολογίου προγράμματος και σαν 

διαχειριστές στα οικονομικά που οι περισσότεροι αποφεύγουν γιατί τα θεωρούν πεδίο 

σύγκρουσης. Από τις αρμοδιότητες αυτές ως ενδιαφέρουσες   υπέδειξαν      την  επο-

πτεία και την εξυπηρέτηση ολόκληρης της σχολικής  καθημερινότητας, την  εκμάθη-

ση   της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, τη στενή σχέση με τους μαθητές πέρα  από τη δι-

δακτική διαδικασία,  επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον των  ΥΠΔ  για τη μαθητική 

κοινότητα είναι μεγάλο. Σε αντιδιαστολή,  ως πληκτικές και  δυσάρεστες  αρμοδιότη-

τες  αναφέρουν το μεγάλο φόρτο της καθημερινής γραφειοκρατίας  και τον   έλεγχο 

των συναδέλφων για την ανταπόκριση στα καθήκοντά τους. 

 Η ενημέρωση γίνεται με την ηλεκτρονική αλληλογραφία  συντεταγμένα  από 

το ΥΠΠΘ αλλά λόγω της  χρονικής υστέρησης κυρίως  αυτοβούλως μέσα από  εκπαι-

δευτικές   ιστοσελίδες.  Διαφαίνονται  κενά στη γνώση της  νομοθεσίας  που οδηγεί 

σε   άγνοια   πτυχών του ρόλου τους.  Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον ΥΠΔ από 

το Δντή και η κατανομή των αρμοδιοτήτων στην ομάδα διοίκησης γίνεται επίσημα με 

πρακτικό ή ανεπίσημα με πρόταση και αποδοχή συναινώντας προφορικά.  Όλοι ανα-

φέρουν ως απαραίτητο και σημαντικά   επικουρικό   στην ομάδα διοίκησης το  γραμ-

ματέα,  τον επιστάτη,  τον  υπεύθυνο προγράμματος,  τον  πληροφορικό, γιατί βοη-

θάνε σε  θέματα οργάνωσης. Καταθέτουν  την ανάγκη για  συνάντηση της ομάδας 

διοίκησης όποτε χρειάζεται στο σχολείο ή και άτυπα  εκτός σχολείου.

Αντίληψη του έργου (αντίκτυπος και πρόκριμα)

Μεγάλος  είναι ο θετικός   αντίκτυπος από την  εκτέλεση του έργου στα πλαί-

σια του  ρόλου  μέσα από  τη δημιουργική επικοινωνία με όλες τις κοινωνικές ομάδες 

του σχολείου (ομάδα διοίκησης, καθηγητές, μαθητές). Όλοι συμφωνούν στην καλή 

προετοιμασία   που  προσφέρει η θέση και   η  αποκτηθείσα εμπειρία  οδηγεί επιτυχη-

μένα  στην επαγγελματική  ανέλιξη στη θέση του Διευθυντή.  Προσφέρει  εκπαίδευ-

ση, εξοικείωση σε διοικητικά θέματα και τριβή με    τη γραφειοκρατία της  διοίκησης 

ώστε να αποφευχθούν  λάθη στη  μελλοντική διοικητική θέση.  Αρνητικό αντίκτυπο 
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κατά  την εκτέλεση του έργου στα πλαίσια του  ρόλου δημιουργεί το βαρύ διδακτικό 

ωράριο, δυσανάλογο με το  μεγάλο  φόρτο  ευθυνών που επωμίζονται, με συνέπεια 

την  έλλειψη χρόνου για  την  εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων τους.  Επίσης 

ομόφωνα θεωρούν δύσκολη την ανάθεση εργασιών στους καθηγητές και  την καθη-

μερινή απαιτητική λειτουργία του  σχολείου  με τη συνεχή αναμόρφωση του ωρολο-

γίου  προγράμματος. Για την  εποπτεία του σχολείου και για να έχουν  πλήρως  την ει-

κόνα  του,  κάνουν  εμφανή την παρουσία τους στους χώρους του  σχολείου, εφαρ-

μόζοντας το στυλ “διοίκησης με περπάτημα”. Οι Andrews and Soder, αναφέρουν ότι 

ο καλός και αποτελεσματικός  Δς, αλλά  και ΥΠΔ,  είναι αυτός που λαμβάνει  ενεργό 

μέρος σε όλες τις φάσεις της ζωής του σχολείου καθώς κρίνεται πολύ σημαντικό να 

είναι ορατός παντού μέσα στο σχολείο (όπ. αναφ. σε Πασιαρδής, 2004). Σήμερα η 

διοίκηση των σχολείων  καλείται να φύγει από τα γραφεία τους και να «διοικήσουν 

περπατώντας».  Μια  προσέγγιση  είναι  και  ο   «μαθησιακός  περίπατος»,  “learning 

walk” or “walk through”(Θεοδωρίδης, 2009). Σημαντικό όμως είναι να νιώσουν οι 

εκπαιδευτικοί ότι οι επισκέψεις δεν τους «απειλούν», αλλά θα τους βοηθήσουν στο 

έργο τους. Κάνουν χρήση ψηφιακού  αρχείου εγγράφων αλλά  εντυπωσιακά  πολλοί 

προτιμούν ακόμη να διαχειρίζονται φυσικά αρχεία με υλικό εκτύπωσης και φωτοτύ-

πησης. Τέλος όλοι τονίζουν την ανάγκη ενημέρωσης και γνώσης της  νομοθεσίας.

5.2.2. Συμπεράσματα σχετικά  με προτάσεις για την αναβάθμιση του θεσμού της 

υποδιεύθυνσης

Προετοιμασία για την ανάληψη των καθηκόντων

 Σκοπός  είναι η απόκτηση ειδικών γνώσεων, θεωρητική και πρακτική κατάρτι-

ση,  λαμβάνοντας  υπόψη τις εξελίξεις στην παιδαγωγική έρευνα και   στη διοικητική 

λειτουργία   που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στα  διοικητικά καθήκοντα. 

Μια πρόταση για πρακτική προετοιμασία είναι η  βιωματική εκπαίδευση (job 

shadowing) ώστε  ο υποψήφιος ΥΠΔ  να γίνει η «σκιά» ενός εν ενεργεία ΥΠΔ,  για να 

μάθει την καθημερινή του εργασία. Θα αποκτήσει  έτσι εμπειρία γνωριμίας  με το πε-

ριβάλλον εργασίας στο συγκεκριμένο ρόλο, με μεθόδους και προσεγγίσεις που χρησι-

μοποιούνται για τη μετεξέλιξή τους στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης,  ώστε 

σε δεδομένη στιγμή να μπορούν να αναλάβουν τη υποδιεύθυνση  της σχολικής μο-
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νάδας. Οι ΥΠΔ στο σύνολό τους με τις απαντήσεις τους επιβεβαιώνουν  έντονα  την 

αναγκαιότητα   να αντιμετωπίσουν τρέχοντα ζητήματα ανταποκρινόμενοι στους ορι-

σμούς  της  σύγχρονης  εκπαίδευσης,  με  εκπαίδευση-επιμόρφωση  είτε  βραχυχρόνια 

ενός μήνα  είτε μακροχρόνια ετήσια,  πριν ξεκινήσει  η θητεία. Κάποιοι εκτιμάνε την 

αξία, για τη στήριξη της άσκησης του έργου τους, των ακαδημαϊκών γνώσεων που 

τυχόν απέκτησαν  και  αναγκάστηκαν να  συμμετάσχουν οικονομικά προκειμένου να 

επιμορφωθούν σε θέματα που τους ενδιέφεραν. 

Θεσμικά, βέβαια, δεν προβλέπεται η κάλυψη των θέσεων υποδιεύθυνσης από 

κάποιους ειδικά καταρτισμένους και εκπαιδευμένους για το ρόλο αυτό καθηγητές. 

Ωστόσο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και σημαντικό οι υποψήφιοι  ΥΠΔ  να γνωρίζουν την 

αναγκαία εκπαιδευτική νομοθεσία, τα σχετικά διατάγματα και εγκυκλίους  και τον 

δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα,   το σύστημα μηχανοργάνωσης  και  την  ηλεκτρονική 

διαχείριση δεδομένων του σχολείου (myschool),  θέματα οργάνωσης και διοίκησης 

σχολικών μονάδων, διαχείρισης κρίσεων, και συγκρούσεων με μαθητές και  καθηγη-

τές,  ψυχολογία,  διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,  παιδαγωγικά. Γι' αυτό και υπάρ-

χουν  προτάσεις για σχετική εξειδικευμένη εκπαίδευση-επιμόρφωση, ως αναπόσπα-

στο μέρος της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εκπαιδευτικών. Είναι 

εμφανές πως  η    ανάγκη    αυτή  έρχεται ως απόρροια  της   αδυναμίας εκτέλεσης  

των καθηκόντων που συχνά νιώθουν πιεστικά γιατί δεν ήταν κατάλληλα προετοιμα-

σμένοι,  δεν  ήξεραν τι θα αντιμετώπιζαν στο πλαίσιο δράσης τους. Η  μακρόχρονη 

εκπαιδευτική θητεία τους,  δίνει  μεν  γνώσεις και αυτοπεποίθηση,  δεν αρκεί  όμως 

δίχως την επιστημονική και διοικητική κατάρτιση  για την   άσκηση  αποτελεσματι-

κής διοίκησης. Είναι σημαντική η  αντίθεση με   συμπέρασμα της Κουνούκλα (2011) 

και του Δρόσου (2011) όπου οι ΥΠΔ νιώθουν  σιγουριά για την άσκηση  των καθη-

κόντων τους και βασίζονται στην εμπειρία  και την προϋπηρεσία τους και δεν θεω-

ρούν την κατάρτιση ως απαραίτητη προϋπόθεση  στην  άσκηση  αποτελεσματικής 

διοίκησης. Οι δυνατότητες που προσφέρει το ΥΠΑΙΘ στον τομέα αυτό είναι ελλειμ-

ματικές αφού ουδέποτε έχει διοργανωθεί ένα σεμινάριο – πρόγραμμα για τους ΥΠΔ 

και παραμένει αίτημα ακριβώς όπως είχε εντοπιστεί σε έρευνα  από το Δρόσο (2011). 

Η ευθύνη της πολιτείας σχετίζεται με τη διαμόρφωση και την οικονομική στήριξη 

των προγραμμάτων  επιμόρφωσης  (Κατσαρός,  2008),  γιατί  όπως  διαπιστώνεται  σε 
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έρευνες (Πασιαρδής, 1994) η έλλειψη συστηματικής επιμόρφωσης επηρεάζει δυσμε-

νώς την αποτελεσματικότητα του ηγέτη.   

 Τρόπος και κριτήρια επιλογής 

Προκρίνουν τη γνώμη του ΣΔ ως το καλύτερο  κριτήριο   άμεσης αποδοχής 

τους, όπως και στην Κουνούκλα (2011),  με ψηφοφορία ή με μετρήσιμη αποτίμηση 

σε ερωτηματολόγιο για πιο αντικειμενική αξιολόγηση,  σε αντίθεση µε το κριτήριο 

της αρχαιότητας και τη συνέντευξη από  ΔΔΕ,  που  από το νόμο δεν αποτελούν  κρι-

τήρια πλέον.  Η καθημερινή  θητεία ενός εκπαιδευτικού μπορεί να δώσει  μια σαφή 

και  ολοκληρωμένη εικόνα στο ΣΔ για το προφίλ του ως μελλοντικός  ΥΠΔ και  η 

γνώμη του αποτελεί μία άτυπη αξιολόγηση της εμπειρίας, της προσωπικότητας και 

του  ταλέντου για  τη θέση στην ομάδα διοίκησης. Είναι το πρώτο  αλλά δεν είναι το 

μόνο που πρέπει να ληφθεί υπόψη.  Παράλληλα  να λαμβάνεται υπόψη  η  αξιολόγη-

ση του φακέλου με µοριοδότηση των  τυπικών προσόντων σχετικά με την επιστημο-

νική – παιδαγωγική κατάρτιση  αλλά και  η γνώμη του δντή ως βαρύνουσα αξιολόγη-

ση.  Άτομα με εμπειρία σε διοικητικά καθήκοντα και  ειδικές γνώσεις σε θέματα  της 

εκπαίδευσης χρειάζεται να  ανελιχθούν επαγγελματικά σε διοικητικές θέσεις για μια 

αποτελεσματική σχολική διοίκηση. Οι γνώμες όμως διαφοροποιούνται ακραία και  δι-

χάζονται προτείνοντας  ως  κριτήριο επιλογής μόνο τη γνώμη του συλλόγου  ή σε 

αντίθεση να απαγορεύεται ή  να έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο.  Αναγνωρίζουν ότι 

πολλές φορές επιλέγεται άτομο ευρείας αποδοχής από το ΣΔ  με βάση τις συμπάθειες 

που επικρατούν. Θεωρούν ότι η επιλογή πρέπει να φύγει από τη δικαιοδοσία του ΣΔ, 

αναγνωρίζοντας τον  παράγοντα διαπροσωπικές σχέσεις, εύρημα που συνάδει με τα 

ευρήματα  του Δρόσου (2011).  

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τον  ΥΠΔ, την ομάδα διοίκησης,  το σχο-

λείο     

Ομολογούν όλοι ότι  οι  αρμοδιότητες είναι  επαρκείς   προκειμένου να ασκή-

σουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες τους  και να διασφαλιστεί η αποτελεσματι-

κή λειτουργία του σχολείου. Φαίνεται ότι οι ΥΠΔ  να μην είναι έτοιμοι ούτε να επιθυ-

μούν ανάληψη περισσοτέρων καθηκόντων όπως ακριβώς σε προηγούμενη έρευνα 

(Δρόσος, 2011). Το ιδιαίτερα «φορτωμένο πρόγραμμα» του ΥΠΔ που συνδυάζει σχε-
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δόν πλήρες διδακτικό ωράριο και πολλά διοικητικά καθήκοντα καθιστά το έργο  της 

σχολικής υποδιεύθυνσης δύσκολο.  Κρίνεται  απαραίτητη η μείωση του διδακτικού 

ωραρίου  περαιτέρω,  με μια μέση πρόταση μείωσης 8 ωρών την εβδομάδα (10-12 

ώρες διδακτικό ωράριο εβδομαδιαίως ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας) για να μειωθεί  ο 

εξαντλητικός ρυθμός εργασίας και να αυξηθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματι-

κότητα των ΥΠΔ. Θα βοηθούσε πολύ στην  ανατροφοδότηση, αξιολόγηση και επανα-

σχεδιασμό,  οι συναντήσεις με άλλους  ΥΠΔ και  δντές, δια ζώσης ή από απόσταση 

σε ηλεκτρονικά fora  αλλά και με διευρυμένη την ομάδα  διοίκησης του σχολείου. 

Αποσυνδέουν  την  προκήρυξη της θέσης από τον αριθμό  των μαθητών ώστε να γίνει 

υποχρεωτική για έναν τουλάχιστον ΥΠΔ,  με ιδανικό τους δύο ΥΠΔ,  σε κάθε σχολείο 

όπως  απαραίτητο κρίνεται  και  το μόνιμο διοικητικό προσωπικό . Όλοι  θεωρούν 

απαραίτητη προϋπόθεση τη θητεία  του ΥΠΔ  για μετάβαση στη θέση του διευθυντή, 

συμπέρασμα που συμφωνεί με αντίστοιχο στην Καραγιάννη για την  Α'θμια (2011) 

και προτείνουν να είναι προαπαιτούμενο προσόν για να γίνει κάποιος  Δς. Έχουν την 

πεποίθηση ότι μέσα από τη θέση του ΥΠΔ  θα τους δοθεί η δυνατότητα για απόκτηση 

γνώσεων και διοικητικής εμπειρίας ώστε να γίνουν ικανά και αποτελεσµατικά διοικη-

τικά στελέχη της εκπαίδευσης. Τάσσονται  υπέρ  της αξιολόγησης με προϋποθέσεις 

και   μιλούν για  αυτονομία του σχολείου,  μείωση  της γραφειοκρατίας και της σύγ-

χυσης που δημιουργεί η εκπαιδευτική πολυνομία λόγω των νομοθετικών κενών και 

των ασαφειών  και για ανάγκη   απλούστευσης  και  κωδικοποίησής της   ώστε  να 

διευκολύνει τα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης να ανταποκριθούν στους ρόλους 

τους. Τέλος  εντοπίζουν δυσλειτουργικό κενό στην   ανατροφοδότηση  και στην επι-

κοινωνία με  το ΥΠΑΙΘ που δεν δικαιολογείται σήμερα με τις δυνατότητες που δίνει 

η ψηφιακή επικοινωνία. 

Απ’ όσα εκτέθηκαν παραπάνω προκύπτει η μεγάλη  σημασία του ρόλου και 

του  έργου των ΥΠΔ και η κρίσιμη συμβολή τους στη σωστή και αποτελεσματική λει-

τουργία των σχολικών μονάδων. Τα πολλά  και σημαντικά  καθήκοντα με τα οποία 

έχουν επιφορτισθεί καθώς και οι ευρείες αρμοδιότητες που διαθέτουν, κατά την καθη-

μερινή λειτουργία των σχολείων, επί  καθηγητών και μαθητών  αλλά και εν γένει  στα 

σχολικά πράγματα και υποθέσεις,  τους καθιστά κομμάτι  στον εγκέφαλο της σχολι-

κής μονάδας.  
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5.3 Ανάδειξη όψεων επαγγελματικής ταυτότητας και παράγοντες που 

τη διαμορφώνουν
Ο  ΥΠΔ επιτελεί διπλό καθήκον. Αυτό του διδακτικού προσωπικού ως καθη-

γητής και το βαρυσήμαντο διευθυντικό  και  διοικητικό  του  καθήκον. Επιτελούν, 

επομένως, καθοριστικό για την λειτουργία του σχολείου  διοικητικό  και  παιδαγωγικό 

έργο. Αναφύοντας από τα σπλάχνα του ΣΔ, είναι το άτομο της διοίκησης  πιο κοντά 

στους  μαθητές  αλλά και  στους  καθηγητές  και  δίπλα στο διευθυντή,  που έχει  τον 

πρώτο λόγο και ρόλο σύμφωνα και με ευρήματα  στο Σαΐτη (2002) που θεωρούν ότι 

οι διατάξεις του Νόμου διαπνέονται από πνεύμα συντηρητισμού  και  διατηρούν την 

πρωτοκαθεδρία του θεσμού του Διευθυντή. Ο ΥΠΔ  για να επηρεάζει  θετικά το σχο-

λικό περιβάλλον πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις, αυξημένα τυπικά και ουσια-

στικά προσόντα, εξειδικευμένες διοικητικά και  παιδαγωγικά σπουδές και προσωπι-

κότητα με ηγετικά χαρακτηριστικά, την κατάλληλη επαγγελματική ταυτότητα δηλα-

δή.  

Παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μετά  τη διερεύνηση του 2ου  ερευνητικού 

ερωτήματος,  σχετικά   με όψεις επαγγελματικής ταυτότητας των ΥΠΔ και  παράγο-

ντες που τη διαμορφώνουν.  Ο κάθε ΥΠΔ περιγράφει  και αξιολογεί τον εαυτό του 

στο ρόλο του. Έτσι αναδεικνύονται 4 όψεις της επαγγελματικής ταυτότητας καθώς 

και  παράγοντες που την διαμορφώνουν σε μια εξελικτική διαδικασία,  αδιάλειπτη 

χρονικά  από  το  παρόν,   προς  το  παρελθόν  αλλά  και  το  μέλλον. 

5.3.1 Προ ανάληψης των καθηκόντων

Αρχικά οι ΥΠΔ κάνουν μια  αναδρομική   ανασκόπηση    για τον εαυτό τους.

 Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και το επαγγελματικό  προφίλ 

 Τα   τυπικά ακαδημαϊκά  προσόντα   που βοηθούν τον  ΥΠΔ  στην άσκηση 

των καθηκόντων του, πέραν του βασικού πτυχίου,  είναι οι  σπουδές σε εξειδικευμένα 

αντικείμενα: πτυχίο ή  μεταπτυχιακό  και πιστοποιήσεις στην  πληροφορική, σε παι-

δαγωγικά,  σχολική ψυχολογία, σπουδές στην εκπαίδευση, οργάνωση και διοίκηση 

σχολικών μονάδων, ξένες γλώσσες, ακαδημαϊκά προσόντα  που όσοι δεν τα έχουν τα 

επιζητούν ως αντικείμενα επιμόρφωσης. Η  επαγγελματική εμπειρία που βοηθά  στην 
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άσκηση των καθηκόντων   έναν  ΥΠΔ αφορά θητεία  σε προηγούμενη  διοικητική 

θέση ή σε θέση ευθύνης  στο σχολείο και στον ιδιωτικό τομέα, μια  πλούσια εκπαι-

δευτική διαδρομή σε διάφορα σχολεία με διάφορα μαθησιακά αντικείμενα  όπως και 

η ενασχόληση με  το ωρολόγιο  σχολικό πρόγραμμα.  Μια ακόμα σημαντική επισή-

μανση που προέκυψε από την παρούσα έρευνα αφορά στη δια βίου διάσταση της 

επαγγελματικής  γνώσης  και  κατάρτισης,  την  οποία  φαίνεται  να  ενστερνίζονται  οι 

ΥΠΔ. Επιζητούν  την  επαγγελματική εξέλιξη,  έχουν  πλούσια εξωδιδακτικά ενδια-

φέροντα, διάθεση για συνεχή μάθηση, εκπαίδευση και ενημέρωση,  για συνεχή διεύ-

ρυνση  του φάσματος των γνώσεών τους.  Πρόκειται για μια διαπίστωση, η οποία 

αποκαλύπτει  ότι  οι  ΥΠΔ  κατανοούν ότι,  για  να  ανταποκρίνονται  στις  τρέχουσες 

απαιτήσεις του έργου τους, η γνώση αυτή πρέπει διαρκώς να  εμπλουτίζεται και να 

ενισχύεται και οι ίδιοι να εξελίσσονται. Η επισήμανση αυτή εναρμονίζεται με αντί-

στοιχη σε έρευνα της Φωτοπούλου (2013) για τους εκπαιδευτικούς.   

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναλογιστούμε τη συσχέτιση που έχει επισημάνει ο 

Bernstein  (1971,  όπ. αναφ. σε Φωτοπούλου, 2013) για τη συμβολή και τη σημαντι-

κότητα της εκπαιδευτικής γνώσης στη δόμηση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού και 

τους τρόπους ενίσχυσής της.

Το εργασιακό κίνητρο για την ανάληψη της  θέσης

Οι λόγοι που  ώθησαν στην διεκδίκηση της θέσης του  ΥΠΔ, ήταν για τους 

περισσότερους  η διάθεση για προσφορά. Το  συναισθηματικό  δέσιμο και η αγάπη 

για  το σχολείο που υπηρετούν αλλά και η προϋπάρχουσα καλή σχέση με το  δντή, 

συχνά  μάλιστα  μετά από   παρότρυνσή του, λειτουργώντας ως μέντορας στον ΥΠΔ, 

τους ωθεί   για να διεκδικήσουν τη θέση με σιγουριά.  Επειδή είναι ήδη γνώστες  των 

καθημερινών προβλημάτων ως καθηγητές νιώθουν αυτοπεποίθηση   ότι θα συμβάλ-

λουν  στη λύση τους. Η διεκδίκηση  του ρόλου  έρχεται ως μια πρόκληση για την ικα-

νότητα διεκπεραίωσης διοικητικών καθηκόντων, για εξέλιξη επαγγελματική και προ-

σωπική  αλλά και  για την  απόκτηση διοικητικής εμπειρίας για περαιτέρω επαγγε-

λµατική ανέλιξη.  Εντύπωση κάνει ότι κανένας δεν αναφέρει το οικονομικό κίνητρο, 

το  επίδομα θέσης ως κίνητρο διεκδίκησης της υποδιεύθυνσης σε αντίθεση με υπόθε-

ση που επιβεβαιώνεται σε έρευνα του Δρόσου (2011).
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Προκλήσεις στη δημιουργία θετικών αλλαγών στο σχολείο. 

Έχουν  όραμα όλοι  οι  ΥΠΔ  και προσβλέπουν με την παρουσία τους,  πρωτί-

στως στη βελτίωση της καθημερινότητας,  δίνοντας αποτελεσματικές λύσεις σε  προ-

βλήματα λειτουργίας, όπως επίσης  στο άνοιγμα του   σχολείου  προς την κοινωνία 

και   στη βελτίωση των σχέσεων με μαθητές και καθηγητές με το χτίσιμο συνεργατι-

κών σχέσεων με όλους. Οραματίζονται μια  διοίκηση  με αποτελεσματικότητα, δη-

μιουργώντας ένα καλό κλίμα στο σχολείο, με συναισθηματική σταθερότητα και  αί-

σθημα ασφάλειας.  

5.3.2 Στο σήμερα,  στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων.  

  Με βάση την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμηση   αναδεικνύεται μια κοινή  αί-

σθηση  για  το  πώς πρέπει να είναι, να ενεργεί και να κατανοεί τη δουλειά του ανε-

ξάρτητα από την όψη της ταυτότητας την οποία εκπροσωπεί ο καθένας. 

Συναισθήματα:  Κοινό   θετικό συναίσθημα που απορρέει από την άσκηση των κα-

θηκόντων είναι η ικανοποίηση που νιώθουν από την εκπλήρωση του έργου τους και 

από το αίσθηµα της προσφοράς στο σχολείο,  με αποτέλεσμα να βιώνουν σε μεγάλο 

βαθμό επαγγελματική ικανοποίηση.  Κοινό αρνητικό  συναίσθημα που απορρέει από 

την άσκηση των καθηκόντων είναι το άγχος από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας και 

ευθυνών του ρόλου.  

Συνταγή επιτυχίας: Η επιδίωξη της  συνεργασίας  και επικοινωνίας προτάσσοντας 

το διάλογο,   την αλληλοκατανόηση, το σεβασμό στον άλλο, την υπευθυνότητα, την 

καλή διάθεση με  υποχωρητικότητα και  ανοιχτότητα  σε  προτάσεις  είναι  αυτά  που 

ελαχιστοποιούν τις συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον και  οδηγούν σε επιτυχη-

μένη άσκηση των καθηκόντων.  Συμπέρασμα που συμφωνεί  με  το  αντίστοιχο  του 

Δρόσου (2011). Επιπλέον βοηθάει  το κίνητρο ανάληψης να είναι η προσφορά όχι η 

άσκηση εξουσίας ή το χρήμα,  ο παραμερισμός εγωισμών και αρχηγικών τάσεων για 

την επίτευξη του κοινού οράματος  αλλά και  η  συνεχής και  καλή ενημέρωση  για το 

τι ισχύει κάθε φορά σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου.

 Η επιτυχία επιβεβαιώνεται από το αποτέλεσμα, που είναι η καθημερινή αποτε-

λεσματική λύση των προβλημάτων άρα η  αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολι-

κών μονάδων. 
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Χαρακτηριστικά,  αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση  στο   ρόλο:  Οι ικανότητες και τα 

χαρακτηριστικά που διέπουν τον  ΥΠΔ έχουν  άμεσο αποτέλεσμα στον τρόπο που 

ασκεί  το  έργο του αλλά και στην αποτελεσματικότητα του σχολείου. 

Κοινά  χαρακτηριστικά που διακρίνονται είναι    η προθυμία  να μάθουν και 

να  βοηθήσουν. Η δεξιότητα της αντιληπτικής ικανότητας   φαίνεται στη λήψη ορθο-

λογικών αποφάσεων   και στην  ανταπόκριση  με ετοιμότητα, ευελιξία,   αμεσότητα, 

ευστοχία, ηρεμία, διακριτικότητα και εχεμύθεια  να ξεπερνούν τα ανακύπτοντα προ-

βλήματα.  Δείχνουν σεβασμό στην ιεραρχία, κατανόηση στον άλλο, διαλλακτικότητα, 

χρησιμοποιούν την  πείθω για   συνεννόηση, διαθέτουν οργανωτική ικανότητα και με-

θοδικότητα.  Εξισορροπούν τις  αποφάσεις   τόσο στο βραχυπρόθεσμο όσο και στο 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Διαφαίνεται  έτσι,  η διοικητική φαντασία και η ενεργητι-

κότητα ως  επιτελικοί  παράγοντες  ώστε να είναι ικανοί  να αντιληφθούν  αδυναμίες 

που τυχόν  παρουσιάζονται και  να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες μεθόδους ερ-

γασίας (Γεωργόπουλος, 2006, όπ. αναφ. σε Τσαπατσάρη, 2015). 

  Υπάρχει ως κοινή η αντίληψη για την  εικόνα τους ότι αναπτύσσουν πρωτο-

βουλίες, κάνουν ιεράρχηση αξιών και  προτεραιοτήτων, έχουν  αίσθηση του καθήκο-

ντος, επιτυγχάνοντας  την καλύτερη εκτίμηση  των ευθυνών και  των δυσκολιών. 

Αντιλαμβάνονται   τις  εντάσεις  που επενεργούν  στο  δικό  τους  σύνολο  ανθρώπων. 

Διαπιστώσεις που εναρμονίζονται με  μελέτες των Day (2000), Louis (1998), Tedesco 

(1997) και Tsui και Cheng (1999), (όπ. αναφ. σε  Φωτοπούλου, 2013) οι οποίοι ανα-

φέρουν ότι η αίσθηση του καθήκοντος γενικά του εκπαιδευτικού σχετίζεται άμεσα με 

την επαγγελματική του ταυτότητα.  Οι περισσότεροι δεν υιοθετούν την επιβολή αυ-

στηρών ποινών αλλά αντίθετα πιστεύουν στη θετική ενίσχυση ως τρόπο διατήρησης 

ήρεμου σχολικού κλίματος. 

Σχετικά με την  αυτοεκτίμηση  για το ρόλο τους  μόνο θετικούς χαρακτηρι-

σμούς απέδωσαν,  δείχνουν αυξηµένη αυτοπεποίθηση ως προς την αποτελεσματι-

κότητά τους,  νιώθουν επικουρικοί, συμπληρωματικοί και  υποστηρικτικοί σε όλους 

τους  υπόλοιπους  ρόλους του  σχολείου, γιατί δίνουν λύσεις,  διεκπεραιώνουν  και 

μειώνουν τα προβλήματα.  Νιώθουν  απαραίτητοι και  αποτελεσματικοί,  ο “συνδετι-

κός κρίκος”  με  τα μέρη της σχολικής μονάδας   και βιώνουν θετικό τον  αντίκτυπο. 

Σε αντίθεση με συμπέρασμα του Δρόσου  στην παρούσα έρευνα δεν διαφαίνεται να 

καθίσταται  η θέση της σχολικής υποδιεύθυνσης υποβαθμισμένη, μη θελκτική και 
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επιθυμητή,  με μειωμένο  κύρος-γόητρο. Εντύπωση κάνει η ανάδειξη της ικανότητας 

των γυναικών ΥΠΔ να  διαχειρίζονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα,  όπως  επιβε-

βαιώνεται από άντρες ΥΠΔ,  απαραίτητη ικανότητα  σε θέση διοίκησης 

   

Σχέσεις: Καθίσταται φανερό ότι η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων με τα άτομα 

του σχολικού χώρου   αποτελεί βασικό παράγοντα, που ασκεί επιρροή στον εκπαιδευ-

τικό άρα και στον ΥΠΔ και στο έργο του και κατά συνέπεια διαμορφώνει και επηρε-

άζει  την  επαγγελματική  του  ταυτότητα  (Nias,  1996,  όπ.  αναφ.  σε  Φωτοπούλου, 

2013). Έλληνες και ξένοι μελετητές υποστηρίζουν τη σπουδαιότητα και τη συμβολή 

των  διαπροσωπικών σχέσεων στην αποτελεσματική λειτουργία  και στην ποιοτική 

αναβάθμιση του έργου της σχολικής μονάδας. Οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν 

βασικό παράγοντα της σχολικής μονάδας και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις  δη-

μιουργούν φιλικό σχολικό κλίμα, επιδρούν θετικά στην επίδοση των μαθητών, και 

τέλος, δημιουργούν στους εκπαιδευτικούς, τον διευθυντή και τον ΥΠΔ το αίσθημα 

ικανοποίησης από το έργο τους (Δρόσος, 2011).  Ακολουθεί η κοινή περιγραφή   σε 

όλες τις ταυτότητες  σχετικά με:

Σχέση με Διευθυντή:  Η συντριπτική πλειοψηφία υποστηρίζει ότι οι Διευθυντές   λει-

τουργούν ως μέντορες με τις γνώσεις και την εμπειρία  τους   στην παρότρυνση  για 

τη διεκδίκηση της θέσης από  τον  ΥΠΔ  και   στην προετοιμασία του για τα μελλοντι-

κά  διοικητικά και διευθυντικά   καθήκοντα,  όταν ως  απλός καθηγητής  δίπλα στο 

διευθυντή  αποκτά  τις απαραίτητες γνώσεις και την ανάλογη διοικητική εμπειρία για 

να μετεξελιχθεί σε ένα ικανό διοικητικό στέλεχος, στοιχείο που  έρχεται σε αντίθεση 

με εύρημα του Δρόσου,  (2011). Ο Δντής δεν  ασκεί  εξουσία πάνω στον ΥΠΔ  αλλά 

του αφήνει περιθώρια ελευθερίας  για πρωτοβουλίες.  Τονίζουν μάλιστα ότι ο περιο-

ρισμός  εγωισμών και από τις δύο πλευρές οδηγούν σε ένα πετυχημένο συνδυασμό 

διοικητικού δίδυμου.  Ο ΥΠΔ λειτουργεί υποστηρικτικά,   φροντίζει για την αποσυμ-

φόρηση του διευθυντή και η  σχέση  τους είναι   συμπληρωματική  και όχι ανταγωνι-

στική.   Υπάρχει   αρμονική,  εποικοδομητική και  δημιουργική συνεργασία  μεταξύ 

τους,  που με  αλληλοκατανόηση, κλίμα εμπιστοσύνης   και  διαλόγου και  με  ανταλ-

λαγή απόψεων οδηγούνται στη τελική λήψη αποφάσεων. Στα ίδια συμπεράσματα κα-

τέληξε   έρευνα  της Κουνούκλα (2011)  και του Δρόσου (2011) όπου είχε επιβεβαιω-
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θεί η σημαντικόντητα της  αγαστής σχέσης ΥΠΔ και Δντή που αποτελεί παράγοντα 

αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου. 

Επίσης σημαντικός είναι ο ρόλος του ΥΠΔ ως διαμεσολαβητή ανάμεσα σε 

όλες τις ομάδες επικοινωνίας και όχι με κάποιες όπως διαπιστώθηκε σε  έρευνα του 

Δρόσου (2011). Όταν παρουσιάζονται   δυσκολίες  στη  διαχείριση  των συναισθη-

μάτων κάνει  παρέμβαση ο ΥΠΔ   για   να  μην   προκληθεί   αντιπαλότητα και ρήξη. 

Σχέση με μαθητές:  Ο ΥΠΔ  λειτουργεί υποστηρικτικά και   διαμεσολαβητικά για να 

λύνει  τα  προβλήματά τους. Πιο συγκεκριμένα ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στον  το-

μέα  της  διαχείρισης  της  συμπεριφοράς  των  μαθητών.  Σε  αυτόν  θα  απευθυνθούν 

πρώτα οι μαθητές γνωρίζοντας ότι ο ρόλος του δεν είναι πειθαρχικός όπως του Διευ-

θυντή αλλά πρωτίστως συμβουλευτικός.   

Σχέση με καθηγητές: Ο ΥΠΔ  λειτουργεί με διπλωματία και σεβασμό απέναντί τους, 

είναι ο  διαμεσολαβητής τους σε δντή και μαθητές, είναι υποστηρικτικός στη λύση 

των  προβλημάτων  τους,  γι αυτό   έχει κερδίσει την  εκτίμηση και την αναγνώριση 

για το  έργο του. Διατηρούν πολύ καλές σχέσεις με το ΣΔ. Αντίθετα στην έρευνα του 

Δρόσου (2011), οι καθηγητές  δεν συμφωνούν απόλυτα ότι ο ΥΠΔ είναι διαμεσολα-

βητής ανάμεσα τους και στον Διευθυντή.   

Σχέση με γονείς: Ο ΥΠΔ αναλαμβάνει  και  επιδιώκει   την  επικοινωνία και τη 

εμπλοκή τους για τη λύση των προβλημάτων των μαθητών.  

Σχέση με ομάδα διοίκησης:  Υπάρχει καλή συνεργασία με συζήτηση και αλληλοκα-

τανόηση. Ο ΥΠΔ τονίζει  ότι η διοίκηση οφείλει να είναι και να δείχνει μονοιασμένη 

και να αποτελεί  πρότυπο συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας. Η σχέση στην ομάδα 

διοίκησης  διαμορφώνει  ανάλογα το υπάρχον  σχολικό κλίμα που συμφωνεί με συ-

μπέρασμα του Δρόσου (2011).  Είναι   πολύ   σημαντικό  να   αισθανθούν  τα    μέλη 

της  ομάδας εμπιστοσύνη   και αλληλεξάρτηση, ώστε  να  εργαστούν  μαζί    για   τους 

κοινούς   στόχους   σε   ένα    υποστηρικτικό  περιβάλλον   όπου  τα  μέλη  έχουν   την 

άνεση  να εκφραστούν  και  να διαφωνίσουν, να συγκρουστούν  κόσμια   όπως   συμ-

βαίνει σε  κάθε συνθετική σχέση.  

Οι ΥΠΔ στο δείγμα μας παρουσιάζονται αρκετά συνειδητοποιημένοι,  όσον 

αφορά  στη  συνεργασία  στην  εργασία  τους  και   αναγνωρίζουν  τη  συμβολή  της. 

Πρόκειται για μια έννοια διευρυμένη, που περιλαμβάνει τους συναδέλφους, τους γο-

νείς, τους μαθητές, τη διεύθυνση του σχολείου.  Η ικανότητα του «συνεργάζεσθαι» 
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που επιδεικνύουν συμφωνεί με τη βιβλιογραφία, στο θεωρητικό υπόβαθρο, (Τζωρ-

τζάκης & Τζωρτζάκη, 1999, σελ. 271) ως απαραίτητο προσόν του ΥΠΔ. 

  

Κοινές  απόψεις  για εκπαιδευτικά θέματα   διακρίνονται σε όλες τις ταυ-

τότητες:  

Για την αξιολόγηση:  είναι υπέρ με προϋποθέσεις, τη θεωρούν αφετηρία για   διόρ-

θωση και βελτίωση.  

Για το σχολικό κλίμα:  η «ατμόσφαιρα» δηλαδή που επικρατεί στην εκπαιδευτική 

μονάδα, είναι συνάρτηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μέσα σε αυτή επηρεάζο-

ντας σε μεγάλο βαθμό την ψυχική διάθεση και το έργο των εκπαιδευτικών (Πασιαρ-

δής, Π. & Πασιαρδή, Γ, 2000). Η  έµφαση στην  εµπιστοσύνη και στην  καλή συνερ-

γασία  όπως διαφαίνεται  πιο πάνω στις σχέσεις των μελών, δηµιουργεί υψηλή ικανο-

ποίηση-ευχαρίστηση στα µέλη της σχολικής µονάδας, συμβάλλει στη δημιουργία  θε-

τικού κλίµατος και οδηγεί στην ανάπτυξη και  την πρόοδο του οργανισµού σύμφωνα 

με την Καραγιάννη (2011). Κατά τον Πασιαρδή (2004) το σημαντικότερο ίσως χαρα-

κτηριστικό του αποτελεσματικού ηγέτη είναι η ικανότητα να δημιουργεί ένα ζεστό,  

θετικό κλίμα μάθησης και εργασίας. Ο ΥΠΔ  δύναται να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

θετικού κλίματος  ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το ρόλο του 

στη  βελτίωση της σχολικής μονάδας. Όταν προωθείται  κοινό αίσθημα για βελτίωση, 

για υιοθέτηση κοινών ιδεών, για συνεργασία, για  δημιουργία φιλικού-δημιουργικού 

κλίματος εργασίας, για χρησιμοποίηση καινοτόμων μεθόδων μάθησης-διδασκαλίας, 

τότε  ενισχύεται το σχολικό κλίμα. Κάθε όψη ταυτότητας προωθεί το σχολικό κλίμα 

διαφορετικά. 

Για το διευθυντή δεν συγκλίνουν οι απόψεις τους.

Για την εικόνα  του σχολείου  υπάρχουν διάφορες απόψεις ως προς πώς  αποκτούν 

την  εποπτεία του σχολείου αλλά όλοι κάνουν  εμφανή την παρουσία τους στους 

χώρους του  σχολείου,  εφαρμόζοντας  το στυλ “διοίκησης με περπάτημα” για  να 

έχουν πλήρως την εικόνα  του.  

Για τον τρόπο επιλογής  τους  με τη γνώμη του ΣΔ το θεωρούν αξιοκρατικό. Από 

την έρευνα   προκύπτει ότι σύσσωμοι  οι ΥΠΔ  τάσσονται υπέρ  της αξιοκρατικής επι-

λογής  των  ικανότερων  εκπαιδευτικών  για  τις  θέσεις  της  υποδιεύθυνσης.  Υπάρχει 

ανάγκη άμεσα διαμόρφωσης ενός αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου, που θα είναι προϊόν 
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συναινετικής αποδοχής από πλευράς εκπαιδευτικής κοινότητας.  Το σύνολο των αξιο-

λογικών μονάδων στην επιλογή των ΥΠΔ προτείνεται να διαμορφώνεται από συγκε-

κριμένα, μετρήσιμα και μοριοδοτούμενα κριτήρια (γνώμη ΣΔ, γνώμη δντή,  τυπικά 

προσόντα, προηγούμενη διοικητική εμπειρία)  προκειμένου να περιοριστεί το στοι-

χείο της υποκειμενικής κρίσης, της αυθαιρεσίας, της αδικίας και της αδιαφάνειας εξυ-

πηρετώντας κομματικά κριτήρια.    

Για το εκπ/κό σύστημα  θεωρούν ότι είναι   συγκεντρωτικό, ανελαστικό, περιοριστι-

κό,  δεν αφήνει  περιθώρια για ελευθερίες,  έχει  αγκυλωτική γραφειοκρατία και πο-

λυνομία, νομοθετικά  κενά και ασάφειες που δημιουργούν σύγχυση στα στελέχη της 

εκπαίδευσης  για το τι ισχύει κάθε φορά  και   τους δυσκολεύει   να  ανταποκριθούν 

στους ρόλους τους.    

Για το ΣΔ σύσσωμοι οι ΥΠΔ θεωρούν πως είναι  το  κυρίαρχο όργανο. 

 

Από  τους τρόπους με τους οποίους οι συμμετέχοντες αυτοπροσδιορίστηκαν 

μέσα από τις αφηγήσεις και τις ιστορίες ζωής με βάση τις ερωτήσεις του υποθέματος 

σχετικά με την αίσθηση  για  το  πώς πρέπει να είναι, να ενεργεί και να κατανοεί τη  

δουλειά  του  στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων,  προέκυψε η  ανάδειξη τεσ-

σάρων όψεων ή τύπων επαγγελματικής ταυτότητας.  Οι αποκλίσεις που διαπιστώνο-

νται είναι ιδιαίτερα σημαντικές, διότι αντανακλούν μια διαφορετική οπτική των ερω-

τώμενων και αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα   της επαγγελματικής ταυτότητας  του 

ΥΠΔ καθώς και τους πολυάριθμους παράγοντες που παρεμβαίνουν και ασκούν επιρ-

ροή. Τόσο όμως οι συγκλίσεις όσο και οι αποκλίσεις προσφέρουν ερεθίσματα για πε-

ραιτέρω διερεύνηση.   Ακολουθούν   τα αποτελέσματα της  διαδικασίας κατηγοριο-

ποίησης   ή  τυπολογίας των ταυτοτήτων: 

5.3.2.1 Ο γνώστης της διοίκησης (subject matter expert) 

 Είναι  ο   γνώστης του διοικητικού  ρόλου,   με το κατάλληλο επιστημονικό 

υπόβαθρο, με έμφαση στη γνώση των νόμων της διοίκησης, ο τυπικός, ο οργανωτι-

κός. Εργάζεται πολύ σκληρά και είναι πλήρως ενημερωμένος σε θέματα που αφορούν 

το αντικείμενο και την επιστήμη του. Σέβεται το σύστημα και τηρεί τους νόμους και 

την πολιτική του υπουργείου. Είναι άτομο απόλυτο, πολυάσχολο, χωρίς αρκετό ελεύ-
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θερο χρόνο για να μιλήσει με τους υφιστάμενους του και πολλές φορές αυτή η απο-

μάκρυνση του από τη βάση τον οδηγεί στην αποξένωση από την πραγματικότητα. Δί-

νει σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες στους εργαζομένους, δεν του αρέσουν τα λάθη και 

είναι αυστηρός με τους άλλους, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Τα χαρακτηριστι-

κά αυτά συμπίπτουν με τη διευκρίνηση του όρου  «Δς» από  τον Πασιαρδή (2004) και 

το  διαχωρισμό που γίνεται, μαζί με άλλους  επιστήμονες, μεταξύ των εννοιών «Δς» 

(manager) και «ηγέτης» (leader).   

  Επιπρόσθετα στοχεύει και έχει όραμα την αποτελεσματικότητα,  προάγοντας 

τη  συναισθηματική σταθερότητα και το αίσθημα ασφάλειας. Έτσι ο ΥΠΔ ως    εκ-

πρόσωπος του νόμου, ασκεί εξουσία αλλά  με υποταγή στο δντή: “τη διοίκηση την 

ασκεί ο δντής στο κάτω κάτω”,  με το διευθυντή να θεωρείται  ως μαέστρος  του σχο-

λικού  κλίματος  κατ'  αναλογία  με  τους  Marlow &  Minehira (2008:4)  που  παρο-

μοιάζουν το διευθυντή της σχολικής μονάδας με το μαέστρο που συντονίζει.  Εναι 

αργός στις αποφάσεις, με σχολαστικότητα, αλλά μελετημένος και  ό,τι λέει το λέει 

σωστά. 

Η οπτική του εγείρει  διλλήματα και ερωτήματα προς  διερεύνηση σχετικά με:

Το σύννομο: σε αντιπαράθεση με  το ηθικό και το  ανθρώπινο. 

Τα περιθώρια  και η  ευελιξία που έχεις όταν διοικείς ανθρώπους:  Να είσαι ανθρώπι-

νος  ή   αδιάλλακτος,  η αξία της επιείκειας.   

Η διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων:   πόσο  δυσλειτουργικό  είναι και πόσο 

απαραίτητη είναι  η ταύτιση ιδεών. 

Ο ηγέτης γεννιέται:  μόνο άτομα προικισμένα  ‘γεννημένοι ηγέτες’ μπορούν να διοι-

κούν ή   με συνεχή αναζήτηση  της πληροφόρησης και  της γνώσης  και   με κατάλλη-

λη   εκπαίδευση και  εμπειρία γίνονται  κάθε μέρα σοφότερα και  αποκτούν  ηγετικές 

ικανότητες.  

Η συνεργασία φαίνεται από την αρχή ή   πρέπει   να προσπαθήσεις. 

  Νιώθει   επιπλέον συναισθήματα δημιουργικότητας  και   αίσθημα  ευθύνης 

για την  υψηλή αποστολή της θέσης του  αλλά και   αγωνία για την επάρκεια του εαυ-

τού του.   

Θεωρεί επιπλέον προϋποθέσεις για την επιτυχία στο ρόλο του την εξειδίκευ-

ση  σε παιδαγωγικά και  διοίκηση, την καλλιέργεια  κλίματος εμπιστοσύνης  και  ειλι-

κρίνειας, την επίδειξη  ίσης μεταχείρισης  προς  μαθητές και καθηγητές, το σεβασμό 
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στην ιεραρχία.   Ο χειρισμός των θεμάτων να γίνεται με ηρεμία και όχι με  εντάσεις 

γιατί   επιβαρύνεται το κλίμα του σχολείου ενώ το βοηθάει η   καλύτερη οργάνωση 

και  ευρυθμία. Γενικά δίνει έμφαση στον επίσημο οργανισμό ως δομή,  στη λογική 

και την αποδοτικότητα.

Στα Χαρακτηριστικά του,  εμφανίζει  προσκόλληση  στο νόμο, επιμονή/πεί-

σμα,   υπομονή, τελειομανία που    συχνά  τον κάνει  απόλυτο,   όχι ευέλικτο,  με στε -

ρεότυπα.  Η αντίληψη για την  εικόνα του  είναι ως ο εντεταλμένος του νόμου και 

προτιμά  παραδοσιακά το φυσικό αρχείο.  Σχετικά με  την αυτοεκτίμηση για το έργο 

του,  νιώθει αξιόπιστος και υπεύθυνος, βοηθός του δντή  που τον αποσυμφορίζει και 

ενεργεί σαν κυματοθραύστης με τις κοινωνικές ομάδες του σχολείου.

Επιπλέον απόψεις σχετικά με τις σχέσεις: 

Με το Διευθυντή: υπάρχει απαίτηση για ξεκάθαρη ανάθεση ευθυνών και   ενημέρω-

ση, ο δντής συμβουλεύεται  τη γνώμη του ΥΠΔ  και  επηρεάζεται  όταν ο Δς δείχνει  

περιχαράκωση στο ρόλο του,  αδιαλλαξία,  δεν τηρεί τους νόμους,  αυθαιρετεί και δεν 

κρατά τις ισορροπίες στις σχέσεις,  έρχεται η  ρήξη,  οι σχέσεις διαταράσσονται και  η 

διαπροσωπική τους σχέση γίνεται  τυπική.  Με μαθητές: έρχεται σε ρήξη για την 

εφαρμογή του νόμου. Με καθηγητές: τον σέβονται λόγω του ρόλου αλλά συχνά  έρ-

χεται σε  ρήξη  για την  επιβολή του νόμου.  Με ομάδα διοίκησης: επιδιώκεται η 

καλή επικοινωνία και ο καταμερισμός των ευθυνών, γιατί όταν  υπάρχει σύγχυση ευ-

θυνών επέρχεται η σύγκρουση. 

 Ιδιαίτερες απόψεις:

 Για  την αξιολόγηση: δείχνει επιφύλαξη για τη αξιοποίησή της, την αντικειμε-

νικότητα και την αξιοπιστία της. Για  το σχολικό κλίμα: επιβαρύνεται από την  κακή 

συνεργασία ΥΠΔ-δντή,  και αντίθετα το προάγει  η συνεργασία, η κατανόηση και ο 

αλληλοσεβασμός  στην ομάδα διοίκησης. Για το διευθυντή: είναι αυτός που καθορί-

ζει το κλίμα, τα  χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει  είναι τυπικός, αξιόπιστος, να 

έχει γνώση της νομοθεσίας, είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο και καθοδηγεί.  Χα-

ρακτηρίζει το ρόλο του διευθυντή ανταγωνιστικό  όταν έχει  ηγετικές  βλέψεις  και 

τότε αποτελεί τροχοπέδη στο έργο του ΥΠΔ. Για τον τρόπο επιλογής: η ψηφοφορία 

δεν είναι πάντα  αντικειμενική και μπορεί να είναι προϊόν συναλλαγής,  πρέπει να εί-

ναι  καθοριστική  η γνώμη του δντή. Για την εικόνα του σχολείου: την αποκτάς με 

α) με το ωρολόγιο πρόγραμμα γιατί έχεις τον πλήρη έλεγχο  και δίνει δύναμη   β) με 
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την καθημερινή  θητεία.  Για το εκπ/κό σύστημα: είναι ξεκομμένο από το σχολείο, 

απρόσωπο, υπάρχει ανάγκη για  ανατροφοδότηση. Για το ΣΔ:  εκφράζει  αμφιβολίες 

για τη νομιμότητα των αποφάσεών του. 

 

5.3.2.2  Ο  παιδαγωγός/ο  ΥΠΔ  με  αυξημένη  παιδαγωγική  ευθύνη  (pedagogical 

expert)  

  Δίνει έμφαση σε θέματα κοινωνικής, συναισθηματικής και ηθικής ανάπτυξης, 

με  στοιχεία ηθικής και δεοντολογίας. Λειτουργεί πρώτα  ως παιδαγωγός,  ως υπεύθυ-

νος για την ευημερία των μαθητών και των καθηγητών,  ως φορέας αξιών και λιγότε-

ρο ως διαχειριστής  γνώσεων ή  διευκολυντής καταστάσεων.  Αντιλαμβάνεται  την 

ταυτότητά του  αρθρώνοντας  κατεξοχήν το λόγο του με παιδαγωγικούς, αξιακούς και 

ηθικούς όρους. Η κατηγορία αυτή είναι η μεγαλύτερη από τις τέσσερις που ανέδειξε 

η ανάλυση (3/8). 

Τελευταία στην εκπαιδευτική ηγεσία προτείνεται ο όρος  παιδαγωγική ηγε-

σία.  Στοιχεία της παιδαγωγικής  ηγεσίας είναι η  επιδίωξη της  ενδυνάμωσης των εκ-

παιδευτικών να  ασκήσουν  επαγγελματική υπευθυνότητα και διακριτικότητα, ώστε 

να  προωθηθεί  η  μάθηση  και  η  γνωστική  ανάπτυξη  των  μαθητών  (MacNeill, 

Cavanagh & Silcox, όπ. αναφ. σε Θεοδωρίδη,  2010). 

Ο ΥΠΔ λειτουργεί ως εκπρόσωπος του νόμου αλλά ο νόμος δεν είναι πάνω 

από την ηθική και τις αρχές του, αν βρεθεί σε δίλημμα προτείνει ως λύση την υποβο-

λή παραίτησης. Θεωρεί τη  δικαιοσύνη ως καθήκον της διοίκησης, όπως το  να εξο-

μαλύνει τις συγκρούσεις,  να παρακινεί με τη στάση της και να είναι πρότυπο ήθους. 

Συμβάλλει έτσι στην ανάπτυξη των ηθικών και των κοινωνικών αξιών των μαθητών 

και των καθηγητών.  

Εντοπίζονται  στην όψη αυτής της ταυτότητας  χαρακτηριστικά   της μετασχη-

ματιστικής ηγεσίας που  ορίζεται από τους Miller and Miller (2001, σελ.182)  όταν 

ένας οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται με άλλους με τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

διοικούντες και οι εκπαιδευτικοί να ανεβάζουν ο ένας τον άλλον σε υψηλότερα επίπε-

δα αφοσίωσης, αφιέρωσης, παρακίνησης και ηθικότητας. Οι μετασχηματιστικοί ηγέ-

τες    εισάγουν αλλαγές  στον οργανισμό,  δημιουργούν ένα  σχολικό όραμα,  καθιε-

ρώνουν μακροπρόθεσμους στόχους, παρέχουν διανοητικά ερεθίσματα,  προσφέρουν 
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εξατομικευμένη στήριξη, δημιουργούν μια αξιόλογη σχολική κουλτούρα,  επιδεικνύ-

ουν προσδοκίες υψηλής απόδοσης, εξασκούν άριστες πρακτικές και σημαντικές οργα-

νωτικές αξίες και  είναι  φίλοι  και καθοδηγητές για τους υφισταμένους τους (Bass, 

1985· Ράπτης και Βιτιλάκη, 2007, όπ. αναφ. σε Τσαπατσάρη, 2015). O Bass (1985), 

συνόψισε τα βασικά χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη στα πέντε Ι τα 

οποία είναι: Idealized, Influenced, Inspirational motivation, Intellectual stimulator, In-

dividualized consideration. 

Όραμα του  η  βελτίωση της καθημερινότητας και των σχέσεων  μαθητών- 

καθηγητών, η  επίτευξη καλού κλίματος  και η  οργάνωση. Ονειρεύεται  το σχολείο 

όχι ως μια κλειστή κοινωνία αλλά να συμπλέει με την κοινωνία, να μοιράζεται το 

έργο του και ο ΥΠΔ να παροτρύνει  το άνοιγμα στην κοινωνία με δράσεις. Εξάλλου ο 

ΥΠΔ  έχει από το νόμο στο καθηκοντολόγιό του τη διοργάνωση εκδηλώσεων  που 

συμβάλλουν θετικά στην προβολή, στη διάκριση του σχολείου και στο άνοιγμά του 

στην κοινωνία,  απομακρύνοντας το από το ξεπερασμένο δασκαλοκεντρικό ρόλο του, 

επενδύοντας  στην  καινοτομία και στην νεωτερικότητα.  Παρακινεί τους μαθητές να 

συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά  προγράμματα,  κατευθύνοντάς  τους   και  εμπνέοντάς 

τους με εργατικότητα, υπευθυνότητα και αλληλοσεβασμό. 

        Θεωρεί επιπλέον προϋποθέσεις για την επιτυχία και αποτελεσματικότητα στο 

ρόλο, εκτός από τα τυπικά προσόντα, το χαρακτήρα και το πώς αξιοποιεί όλες  τις 

εμπειρίες της ζωής. Σκιαγραφεί  το δυναμικό και ικανό ηγέτη, πνευματικά έντιμο, που 

βοηθάει στην εδραίωση αισθήματος δικαιοσύνης, με  ευσυνειδησία,  ετοιμότητα για 

γρήγορες λύσεις, αποτελεσματικότητα, κάνοντας σωστό  επιμερισμό  αρμοδιοτήτων. 

Τέλος, κρίνει ότι διαθέτοντας χαρακτηριστικά όπως η ακεραιότητα, η τιμιότητα και η 

αγάπη για την αλήθεια, κερδίζεις την εμπιστοσύνη των άλλων.  

 Νιώθει  κολακευμένος  από την αντιμετώπισή του  ως στέλεχος στο νέο ρόλο 

αλλά και πίεση και  στενοχώρια  μήπως δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτή-

σεις.  

Ως επιπλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας στην ταυτότητα 

αυτή,  εντοπίζονται η εργατικότητα, η εντιμότητα, η διακριτικότητα, η αλληλεγγύη 

και η συνεργασία που είναι καταλυτικά στη διαμόρφωση του προφίλ του και στην 

επιτυχή εξάσκηση του ρόλου του, εχέγγυα  για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. 

Παράλληλα είναι αθόρυβος, δεν επιζητά την προβολή, είναι σεμνός,  και  ανθρώπι-
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νος, ενδιαφέρεται για την εξομάλυνση  των  σχέσεων,  δρα με προνοητικότητα, ευσυ-

νειδησία, προτάσσει την  ηθική και τις αρχές του, συνεργάζεται με διάλογο και δημο-

κρατικότητα, δείχνει σεβασμό στις αποφάσεις του συλλόγου.  Αντιλαμβάνεται για την 

εικόνα του πως ενεργεί με  διαφάνεια, δεν στηρίζει τις  κλίκες, είναι συμβουλευτικός 

παρά τιμωρητικός και  αυστηρός όταν πρέπει για να  μην χαθεί η ισορροπία.   Νιώθει 

κομμάτι του συλλόγου παρά την  αλλαγή ρόλου, νεωτεριστής που προτιμά τα ψηφια-

κά αρχεία,  ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και νέα εγχειρήματα. Σχετικά με την  αυτοε-

κτίμηση   για το έργο του, νιώθει  πρότυπο, παρακινεί, έχει διάθεση για προσφορά, 

όχι για άσκηση εξουσίας και αίσθηση του καθήκοντος.

Επιπλέον σχετικά με  τις σχέσεις:   

Με  το  Διευθυντή: το χτίσιμο της σχέσης γίνεται μέσα από το ρόλο, σε προσωπικό 

επίπεδο και  επηρεάζει το δντή με τη γνώμη του.  Οι ΥΠΔ  που κατορθώνουν να 

ασκήσουν επιρροή στους διευθυντές τους ώστε αυτοί να συμπεριφερθούν με τρόπους 

υποστηρικτικό  προς τους στόχους τους, αυξάνουν τις πιθανότητες να πετύχουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα (Hatzell, Williams & Nelson, 1995, όπ. αναφ. σε Δρόσο, 

2011). Με τους μαθητές:  υπάρχει αμοιβαίος  σεβασμός,  θεωρεί σημαντική την επα-

φή με τους μαθητές, τους παρακινεί  σε  δράσεις  και καλλιεργεί την  υπευθυνότητα. 

Με τους καθηγητές: υπάρχει αμοιβαίος  σεβασμός  και αντιμετώπιση με διπλωμα-

τία,  καλλιεργεί την  υπευθυνότητα  αλλά  αυτό  φέρνει συχνά ρήξεις. Με την ομάδα 

διοίκησης: καλή η επικοινωνία στην ανάθεση ευθυνών, με αλληλοεκτίμηση,  τα μέλη 

της αλληλοσυμπληρώνονται, δουλεύουν με ζυμώσεις και συγκερασμό απόψεων:  'να 

ακούς και να σκέπτεσαι ποιο είναι το καλύτερο'. Με τους γονείς: ο χειρισμός των  θε-

μάτων γίνεται με διπλωματία και σεβασμό,  χωρίς συγκρούσεις.

Ιδιαίτερες  απόψεις: 

Για την  αξιολόγηση:   υπάρχει επιφύλαξη  για την αξιοποίησή της, την αντικειμενι-

κότητα και την αξιοπιστία της, προκαλεί φόβο. Για το  σχολικό κλίμα: βελτιώνεται 

με τη βελτίωση της καθημερινότητας, με την  καλή συνεργασία στην ομάδα διοίκη-

σης γιατί  το καλό κλίμα στην ομάδα διοίκησης βοηθάει το καλό κλίμα στο σχολείο , 

που έχει με τη σειρά του  επίπτωση  στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 

Για το διευθυντή: απαραίτητα χαρακτηριστικά να είναι δίκαιος, με δεξιότητες χειρι-

σμού πολλών θεμάτων παράλληλα, κατανοεί πως ο ρόλος του είναι  δύσκολος, αγχω-

τικός,  όχι  δημιουργικός,  γραφειοκρατικός,  χωρίς  περιθώρια  ελευθερίας. Για  τον 
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τρόπο επιλογής: α)  η ψηφοφορία δεν είναι  αντικειμενική, μπαίνουν οι προσωπικές 

σχέσεις, γίνεται συναλλαγή και φέρνει συγκρούσεις  β)  προκρίνει την αξιολόγηση 

φακέλου προσόντων,  με υπόψη τη γνώμη του συλλόγου  και του δντή. Για την ει-

κόνα  του  σχολείου: την  αποκτά  με  τη  συνεχή  παρουσία,  τη  “διοίκηση  με 

περπάτημα”. Το ωρολόγιο  πρόγραμμα  επειδή διαταράσσει τις σχέσεις, δεν πρέπει να 

το έχει ο ΥΠΔ,  δεν το θεωρεί δύναμη.  Για το εκπ/κό σύστημα:  ανατροφοδότηση 

υπάρχει μόνο στο myschool.

5.3.2.3 Ο ανθρώπινος/επικοινωνιακός (human relations expert) 

Πιστεύει  ότι πρέπει να υιοθετήσει ένα σύνθετο δημοκρατικό/συμμετοχικό και 

μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας. Ο ΥΠΔ  αξίζει να αφιερωθεί σε αυτή την κατεύθυν-

ση με υπομονή, σύνεση, καλή θέληση και διάλογο και να βοηθήσει στο καλό κλίμα 

και στην  ομαδικότητα. Βάζει, ωστόσο, ως προϋπόθεση διατήρησης της εύθραυστης 

ισορροπίας το γεγονός ότι ο ΥΠΔ πρέπει να είναι και διπλωμάτης και «αόρατος» στην 

άσκηση των ηγετικών του χαρακτηριστικών. Οι καλές διαπροσωπικές  σχέσεις με τα 

μέλη  της μονάδας είναι  αυτά που διασφαλίζουν την αναγνώρισή  του στο ρόλο. 

Αυτό που αναδύεται από την έρευνα είναι ότι ο ΥΠΔ  έχει αυτογνωσία και συναρτά 

το αίσθημα επάρκειάς του με ό,τι του έχει ανατεθεί από την πολιτεία  και με ό,τι του 

αναθέτει  ο Δς. 

 Γνωρίζοντας ότι ο ρόλος του είναι  υποστηρικτικός, επικουρικός και συμβου-

λευτικός  καταβάλλει   προσπάθειες  συνεργασίας  για να γίνει  πιο αποτελεσματικός 

εξασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Ως υπερασπιστής της επι-

κοινωνιακής σχέσης δίνει έμφαση στην επικοινωνία, την ανθρώπινη επαφή, την κοι-

νωνική αγάπη, τις ανθρώπινες σχέσεις, την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία  με το 

ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου, με ψυχολογικούς και συναισθηματικούς  όρους.  

Κατά τον Πασιαρδή (2004) ο «ηγέτης» είναι οραματιστής, ενθαρρύνει τις και-

νοτομίες και την άσκηση πρωτοβουλίας. Παραβιάζει την ιεραρχία και επικοινωνεί 

άμεσα με τη βάση, όπου χρειάζεται. Τον χαρακτηρίζει η απλότητα, είναι ανθρώπινος, 

αναγνωρίζει τα λάθη του, εν μέρει είναι απρόβλεπτος και χρησιμοποιεί τη θετική ενί-

σχυση ως κίνητρο για εργασία. Εκτιμά και σέβεται το προσωπικό του και προσπαθεί 

να τους ικανοποιήσει με το καλύτερο και μέγιστο δυνατό τρόπο. Βλέπει τον εαυτό 
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του ως συνεργάτη και συμπαραστάτη.  Στην όψη αυτή της ταυτότητας εντοπίζονται 

όλα  τα παραπάνω. Με  ανθρώπινο τρόπο διοίκησης,  δίνει προτεραιότητα  στους  αν-

θρώπους,  δείχνει   εμπιστοσύνη  για  να πυροδοτήσει   την  υπευθυνότητα,  γίνεται 

πρότυπο που παρακινεί και εμπνέει με το παράδειγμά του, είναι ανοιχτός και δεκτι-

κός,  έτοιμος να ακούσει και να βοηθήσει.  Η οργάνωση και ο προγραμματισμός, το  

Άλφα και το ωμέγα στη διοίκηση, βοηθάνε  στην αποτελεσματικότητα. 

Με θετική διάθεση   επικοινωνεί,  παραμερίζοντας τον εγωισμό και  δίνοντας 

αξία στο συγκερασμό απόψεων. Κατανοεί  ότι η ανάγκη επικοινωνίας  και ανταλλα-

γής τεχνογνωσίας ξεκινάει από την ομάδα διοίκησης και συνεχίζει στις άλλες ομάδες. 

Εμφανίζει ικανότητες ενός αποτελεσματικού ηγέτη που σχετίζονται με τη συναισθη-

ματική νοημοσύνη και την  ενσυναίσθηση  αφού  ένας ηγέτης πρέπει να έχει την ικα-

νότητα να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα συ-

ναισθήματα ως πηγή ενέργειας, γνώσης και επιρροής τόσο του εαυτού του όσο και 

των άλλων ανθρώπων, με τους οποίους βρίσκεται σε σχέση αλληλεπίδρασης (Μπου-

ραντάς, 2005). 

Στην όψη αυτή της ταυτότητας διαφαίνεται το συναλλακτικό μοντέλο ηγεσίας 

όπου ο ΥΠΔ  ταυτόχρονα συμμετέχει, αλλά και εκτελεί και το ρόλο του διαμεσολα-

βητή. Ως κομμάτι της  ηγεσίας της σχολικής μονάδας,  γνωρίζει τις ανάγκες του προ-

σωπικού του και επιχειρεί να τις ικανοποιήσει, σε αντάλλαγμα της εργασιακής τους 

απόδοσης (Bass, 1985 όπ. αναφ. σε Ράπτης και Βιτιλάκη 2007). Ισορροπεί ανάμεσα 

στο  να είναι αρεστός με παραχωρήσεις  και στην  τυπικότητα και νομιμότητα χωρίς 

να τα καταφέρνει πάντα.

Σε έρευνα που έγινε το 1996,   με στόχο τη διερεύνηση των σημαντικότερων 

στοιχείων αποτελεσματικότητας των διευθυντών, βρέθηκε ότι ένας από τους  άξονες 

του ηγετικού τους ρόλου είναι οι ανθρώπινες σχέσεις,  με ενδυνάμωση της συναδελ-

φικότητας, δημιουργία θετικού κλίματος, συνεργασία για το κοινό όραμα, συζητήσεις 

για την επίλυση προβλημάτων, παρότρυνση, επιβράβευση  για την  ανάληψη ευθυνών 

(Πασιαρδής, 2004).  Παρόμοια  αποτελέσματα  αναδεικνύονται από στην παρούσα 

έρευνα για την όψη αυτής  της επαγγελματικής ταυτότητας για τον ΥΠΔ κατ' αναλο-

γία με το δντή.     

Θεωρητικά και εμπειρικά  η τάση προς την οποία κατευθύνεται η διοικητική 

επιστήμη, γενικά, αλλά και ειδικά το management εκπαιδευτικών οργανισμών είναι ο 
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προσανατολισμός  στον  ανθρώπινο  παράγοντα  και  την  αξιοποίηση  των  συναισθη-

μάτων. Μόνο  έτσι  μπορεί να διαχειριστεί κάποιος, όχι υπαλλήλους,  αλλά συνερ-

γάτες. 

Νιώθει  απογοήτευση  και πικρία γιατί προσδοκά στην αμοιβαιότητα και το 

αίσθημα της  ικανοποίησης     

     Έχει όραμα και  προσβλέπει  στη βελτίωση της καθημερινότητας με το να λύ-

νει προβλήματα λειτουργίας  και  σχέσεων με μαθητές/καθηγητές, ώστε να υπάρχει 

καλό κλίμα. Δίνει έμφαση στον άνθρωπο, βλέπει τον οργανισμό ως κοινωνική ομάδα, 

ενθαρρύνει την ομαδική εργασία, με  σεβασμό στο σύλλογο καθηγητών και τις απο-

φάσεις του.   

Ως προϋποθέσεις  επιτυχίας  στο ρόλο του θεωρεί  τη  διακριτικότητα και την 

εχεμύθεια,  την ειλικρίνεια,  την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης,  το  σεβασμό 

στην  ιεραρχία, την  οργανωτική, επικοινωνιακή ικανότητα καθώς και την ικανότητα 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

 Επιπλέον χαρακτηριστικά: είναι  ανθρώπινος, δίκαιος,  με υπομονή,  προ-

νοητικότητα,   εργατικότητα,  υπευθυνότητα. Συνεργάζεται με διάλογο και δημοκρα-

τικότητα, έχει διάθεση για επικοινωνία, λειτουργεί όχι με την επιβολή  εξουσίας αλλά 

με  ενδιαφέρον,  ενσυναίσθηση,  ευαισθησία,  διπλωματία,  δείχνει  προσήλωση  στις 

αποφάσεις του συλλόγου. Έχει άποψη και ελεύθερα την εκφράζει  με ειλικρίνεια και 

διεκδικητικότητα,  δεν ενδιαφέρεται για την  προβολή, δεν είναι τιμωρητικός  αλλά 

συμβουλευτικός. Η αντίληψη που έχει για την εικόνα του: είναι  τυπικός σε  θέματα 

οργάνωσης και καλής λειτουργίας του σχολείου,  προτιμά  την οργάνωση με ηλεκτρο-

νικά αρχεία και  χρήση τεχνολογίας.   Για την αυτοεκτίμηση για το έργο του νιώθει 

να  υπάρχει αναγνώριση της προσφοράς του και ότι λειτουργεί ως πρότυπο για  παρα-

κίνηση.

Επιπλέον σχετικά με τις σχέσεις:

Με  το Διευθυντή: το χτίσιμο της σχέσης γίνεται μέσα από το ρόλο σε προσωπικό 

επίπεδο, κέρδισε  την εμπιστοσύνη του, η ανάθεση των ευθυνών γίνεται με δίκαιη κα-

τανομή, υπάρχει  καλή επικοινωνία και ενημέρωση, μπορεί και επηρεάζει το δντή με 

τη γνώμη του, είναι ο διαμεσολαβητής σε όλες τις  σχέσεις του δντή. Με τους μαθη-

τές: δρα ως κυματοθραύστης, ως “πυροσβέστης”,   καλλιεργεί   την υπευθυνότητα 

και  το κλίμα  εμπιστοσύνης, δρα  προληπτικά και συμβουλευτικά πριν καταφύγει σε 
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ποινές,  θεωρεί σημαντική την  επαφή με τους μαθητές,  με σεβασμό  και  διπλωματία 

χειρίζεται  θέματά τους χωρίς άσκηση εξουσίας. Με  τους καθηγητές: καλλιεργεί την 

υπευθυνότητα, θεωρεί σημείο τριβής την ανάθεση ευθυνών, λύνει προβλήματά τους, 

εξομαλύνει τις σχέσεις, θεωρεί πως ο καθένας προσφέρει στο ρόλο του, λειτουργεί 

όχι με άσκηση εξουσίας  αλλά με προσωπική,  φιλική,  καλή σχέση, “πρώτος μεταξύ 

ίσων”. Με την ομάδα διοίκησης:   αλληλοσυμπληρώνονται, υπάρχει καλή επικοινω-

νία στην ανάθεση ευθυνών. 

Ιδιαίτερες Απόψεις:

Για  το σχολικό  κλίμα: το βελτιώνει  α) η  επικοινωνία με κατανόηση και  συγκερα-

σμό απόψεων  β) η  επιλογή του ΥΠΔ με τη σύμφωνη γνώμη του ΣΔ.  Για το  διευ-

θυντή:  δικαιολογεί την ανάγκη να υποχωρεί, να συμβιβάζεται, την  απόσταση και 

την περιχαράκωση  λόγω του δύσκολου  ρόλου του. Για τον τρόπο επιλογής:  η  ψη-

φοφορία αξιολογεί αξιόπιστα το βασικό κριτήριο που είναι ο χαρακτήρας και το πώς 

λειτουργεί καθημερινά, με την αξιολόγηση του φακέλου προσόντων συμπληρωματι-

κά. Για την  εικόνα του σχολείου: την αποκτά με α) το ωρολόγιο πρόγραμμα  β) τις 

ώρες μαθήματος γ) τη  συνεχή παρουσία στο χώρο του σχολείου  (“διοίκηση με περ-

πάτημα”). Για το  εκπ/κό σύστημα:  δεν αναλαμβάνει ο ΥΠΔ επιπλέον  ευθύνες  σε 

ένα διευθυντοκεντρικό σύστημα, ανατροφοδότηση γίνεται μόνο στο myschool.  Για 

το ΣΔ:  υπάρχει  πολυφωνία, ζύμωση απόψεων και δείχνει σεβασμό στις αποφάσεις 

του. 

5.3.2.4 Το εκκολαπτόμενο ηγετικό στέλεχος στο σχολείο του 21ου αι (budding 

leader) 

   Το  εκκολαπτόμενο  ηγετικό  στέλεχος  λειτουργεί  ως  διευκολυντής  κατα-

στάσεων, είναι καθοδηγητικός, με εγρήγορση, ανοιχτότητα  και νεωτερικότητα,  για 

αλλαγές, πρόοδο, μετασχηματισμό  και εξέλιξη και λιγότερο λειτουργεί ως εκτελε-

στής καθηκόντων ή διεκπεραιωτής.  Οι ηγέτες αποτελούν τον κύριο φορέα καινοτο-

μιών στο σχολείο καθώς συμβάλλουν στη διαδικασία εισαγωγής νεωτερισμών, επι-

βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται οι αλλαγές και αυτοί ευθύνονται για την 

επιτυχία ή την αποτυχία των εκπαιδευτικών καινοτομιών ανάλογα με το ενδιαφέρον 

το οποίο παρουσιάζουν (Πασιαρδής, 2004).  Πολλοί ερευνητές συνδέουν την αποτε-
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λεσματικότητα του διευθυντή και του ΥΠΔ με την προώθηση καινοτομιών στο σχο-

λείο. 

Μέλημά του αποτελεί η κινητοποίηση και η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκο-

μένων.  Αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του αλλά ότι έχει την 

ανάγκη  όλων.  Σε  γενικές  γραμμές  οι  ηγέτες  είναι  άτομα  κοινωνικά  (Πασιαρδής, 

2004).  Θεωρεί  πως  όλες  οι   γνώσεις  μπορούν να αξιοποιηθούν στον κατάλληλο 

χρόνο γι'αυτό  είναι σημαντικό οι  πολλές γνώσεις όχι μόνο οι εξειδικευμένες και η 

σφαιρική θεώρηση πραγμάτων. Σκοπός του είναι  η προσφορά στο μαθητή, είμαστε  

εδώ για τα παιδιά, όχι για να έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας.  Έχει  ρεαλιστική θε-

ώρηση για θέματα  καριέρας και φύλου, κάνει  αξιολόγηση προτεραιοτήτων  και υλο-

ποίηση φιλοδοξιών στο σωστό χρόνο.  Ξέρει  ότι ο ρόλος είναι απαιτητικός, γι' αυτό 

οφείλει να ξέρει τα πάντα και  ότι σε μια θέση ευθύνης υπάρχουν συγκρούσεις, αντι-

λαμβάνεται τις εντάσεις που επενεργούν στο δικό του σύνολο ανθρώπων και   είναι 

έτοιμος και ικανός να τις διαχειριστεί. 

Είναι ο ΥΠΔ που  στέκεται όχι πίσω αλλά δίπλα στο δντή, υποστηρικτικά και 

συμπληρωματικά,  τον βοηθάει να πετύχει, δεν τον βλέπει ανταγωνιστικά: πίσω από 

ένα επιτυχημένο δντή υπάρχει πάντα ένας άξιος ΥΠΔ ,  μια άξια ομάδα διοίκησης ως  

σύνολο, διευρυμένη, με  μέλη απαραίτητα τη γραμματεία και  τον υπεύθυνο ωρολογί-

ου προγράμματος. Νιώθει την αλληλεξάρτηση των μελών, το  “δούναι και λαβείν”, 

την ευθύνη του κοινού στόχου.  Όλοι μαζί  για να πετύχουν το μέγιστο δυνατό για το 

σχολείο  με βασική αρχή πως ο καθένας όταν είναι σ' ένα  χώρο πρέπει να προσφέρει 

το μέγιστο για το καλό του χώρου, λειτουργώντας με συνεργασία και διάλογο γιατί 

ό,τι λέγεται λύνεται. 

Αναγνωρίζει  τη διοίκηση  του ίδιου με περπάτημα για να αποκτά την εικόνα 

του σχολείου και το άτυπο “στυλ  διοίκησης μέσα  από φήμες”  του δντή   μέσω του 

ΥΠΔ. Η επικοινωνία μέσω των άτυπων δικτύων παρέχει σημαντική ανατροφοδότηση 

στους διευθυντές. Μπορούν να ικανοποιήσουν κοινωνικές ανάγκες που δεν ικανο-

ποιούνται από τα τυπικά δίκτυα. Η διάδοση φημών γεμίζει ένα πληροφοριακό κενό, 

μεταφέροντας  έναν  μεγάλο  αριθμό πληροφόρησης  (Clampitt,  1991 όπ.  αναφ. στο 

Hoy & Miskel, 2005).  

Η ικανότητα και η ετοιμότητά του  να συνεχίσει διοικητικά αποτυπώνεται στο 

ότι  πολύ πρόθυμα και αποτελεσματικά αναπληρώνει το δντή.  Άμεσα χρησιμοποιεί 
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τις γνώσεις και τη διοικητική εμπειρία που έχει  αποκτήσει από τη θέση του ΥΠΔ 

αποδεικνύοντας  ότι   αντιμετωπίζει  εποικοδομητικά και με  ευθύνη το ρόλο του. 

Έχει    υψηλές προσδοκίες  πρώτα από τον ίδιο τον εαυτό του  και ύστερα από τους  

υπόλοιπους, χαρακτηριστικό του ηγέτη κατά τον  Πασιαρδή (2004). Είναι διά βίου 

μαθητής και προσπαθεί συνεχώς να προσθέσει περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες 

που ήδη κατέχει. Αναγνωρίζει  ότι πρέπει να είναι ικανός να οργανώνει  και να οδηγεί 

τους άλλους προς την επίτευξη στόχων. Σύμφωνα με τον Goleman (2011) «η ηγεσία 

δεν είναι κυριαρχία. Αντίθετα είναι η τέχνη να πείθεις τους ανθρώπους να εργάζονται 

για έναν κοινό στόχο». 

Προϋπόθεση  επιτυχίας θεωρεί  τη διάθεση για  επικοινωνία  με συζήτηση. 

Προσβλέπει και έχει  όραμα τη μεγιστοποίηση  της απόδοσης πάντα με  επίκεντρο 

τους μαθητές έχοντας επίγνωση  της αλληλεξάρτησης των μελών. Δίνει έμφαση στη 

μελέτη της συμπεριφοράς,  στην αλληλεπίδραση,  την προσέγγιση των ανθρώπινων 

σχέσεων με στοιχεία ψυχολογίας, κοινωνιολογίας και παιδαγωγικής.   

Ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά που έχει  :  δεν διστάζει  να   υποχωρήσει   όταν 

χρειάζεται για τον κοινό στόχο, συνεργάζεται με διάλογο, δημοκρατικότητα και δι-

πλωματία, έχει άποψη και ελεύθερα την εκφράζει με ειλικρίνεια και θάρρος, ασκεί το 

ρόλο με σεμνότητα,  χωρίς διάθεση για  προβολή, είναι ανοιχτός στις διαφορετικές 

απόψεις. Έχει   Συναισθηματική Νοημοσύνη σε υψηλό βαθμό αφού κατά τον Αριστο-

τέλη: “έχει τη  σπάνια ικανότητα να θυμώνει με το σωστό πρόσωπο, στο σωστό βαθ-

μό, τη σωστή στιγμή, για τη σωστή αιτία και με το σωστό τρόπο”. Η αντίληψη που 

έχει για την  εικόνα του είναι ότι  ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και  νέα εγχειρήματα, 

είναι  ρεαλιστής, προτιμά την  οργάνωση με ψηφιακό αρχείο αλλά και φυσικό με 

έντυπα. Σχετικά με την  αυτοεκτίμηση για το έργο του, νιώθει διάθεση για προσφορά 

και  όχι  για άσκηση εξουσίας, έχει γνώση και εποπτεία όλης της σχολικής καθημερι-

νότητας με αίσθηση καθήκοντος.    

Επιπλέον σχετικά με τις σχέσεις: 

Με το Διευθυντή:   είναι ο διαμεσολαβητής  σε όλες τις  σχέσεις του  δντή. Με τους 

μαθητές: λύνει   τα προβλήματά τους  λειτουργώντας  ως ο συνδετικός κρίκος και 

τους παρακινεί σε δράσεις.  Με τους καθηγητές:  έχει  καλή σχέση, χωρίς άσκηση 

εξουσίας, αναγνωρίζοντας πως ο καθένας είναι σημαντικός στο ρόλο του.   
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    Ιδιαίτερες απόψεις:

Για το  σχολικό κλίμα:  βελτιώνεται  με τη συζήτηση,   με τον υποστηρικτικό δντή/ 

που δεν βάζει εμπόδια. Για το διευθυντή:  ιδανικός είναι ο Δς, κατά την οπτική του, 

που είναι προσιτός, ανοιχτός, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την καλύτερη αξιοποίη-

ση ανθρώπινων και υλικών πόρων και για την  ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με 

την τοπική κοινωνία.  Για τον τρόπο επιλογής: προκρίνει την αξιολόγηση του φα-

κέλου προσόντων μαζί με τη γνώμη του συλλόγου με ένα αντικειμενικό και μετρήσι-

μο σύστημα.  Για την εικόνα του  σχολείου: την αποκτά με α) το myschool, β) τη 

διοίκηση με περπάτημα στο σχολείο.  Για το ΣΔ:  δείχνει σεβασμό στις αποφάσεις 

του.   

Η ταυτότητα αυτή φαίνεται λιγότερο  αμιγής από τις υπόλοιπες  που ανέδειξε 

η έρευνα, καθώς οι δηλώσεις του ενός  μόνο που  εντοπίστηκε αποκλειστικά στην 

ταυτότητα αυτή, συμμετέχουν περιφερειακά και σε άλλες ταυτότητες όπως του ειδι-

κού στη διοίκηση ή του υπερασπιστή της επικοινωνιακής σχέσης ή του παιδαγωγού.   

 

5.3.3 Προοπτικές στο αύριο

 Φιλοδοξίες  για επαγγελματική ανέλιξη

Σε  μια προβολή στο αύριο, οι  ΥΠΔ αντιλαμβάνονται  την επαγγελματική 

προοπτική  από το παρόν προς το μέλλον σε σχέση  με τα σχέδιά τους  για  επαγγελ-

ματική εξέλιξη και δηλώνουν την επιθυμία τους για συμμετοχή στις  διαδικασίες επι-

λογής διοικητικών στελεχών, ελπιδοφόρο µήνυµα για το μέλλον της σχολικής ηγεσί-

ας.  Συγκεκριμένα αρκετοί  ενδιαφέρονται για τη θέση της σχολικής  διεύθυνσης γενι-

κά, αλλά και  με προτιμήσεις  σε  μεγάλο  σχολείο οργανωμένο, ή στο ίδιο το σχολείο 

τους το οποίο το ξέρουν καλά και νιώθουν σιγουριά. Λίγοι προσβλέπουν κατευθείαν 

στη θέση του συμβούλου  της ειδικότητάς ή απλώς συνέχιση στη θέση της σχολικής 

υποδιεύθυνσης. Όλοι δεν μετανιώνουν που διεκδίκησαν τη θέση και θα την επανα-

διεκδικούσαν. Εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον περιορισμό τους στη διεκδίκηση της 

θέσης  από τον τελευταίο  νόμο  όταν  έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες 

πλήρων διδακτικών ετών, ενώ όσοι δεν  θέλουν να διεκδικήσουν θέση δντή  νιώθουν 

ανέτοιμοι ακόμη  να ανελιχτούν ιεραρχικά  ή δεν βλέπουν το ρόλο ελκυστικό.      

132

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:10:18 EEST - 13.56.182.168



Εν κατακλείδι,  θέση με χαρακτηριστικά ηγέτη, συντονιστή και  παιδαγωγού 

είναι το  πόστο του ΥΠΔ. Το δίπτυχο «ηγέτης – Δς» που αποτελεί τον ιδανικότερο 

συνδυασμό στο χώρο της Διοικητικής Ηγεσίας (Σαΐτης, 2005), έχει εφαρμογή  και 

στον ΥΠΔ κατ' αντιστοιχία. Μέσα από τα πορίσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι 

ο  ΥΠΔ ως βασικό διοικητικό στέλεχος της εκπαίδευσης,  με ιδιαίτερες δεξιότητες και 

επιτελικά χαρακτηριστικά,  διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αποτελεσματική λει-

τουργία της σχολικής μονάδας. Συμβάλλει στην ανάπτυξή της και  διαμορφώνει  τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.  Όταν η  στελέχωσή της στηρίζεται σε ικανά  διοικητι-

κά στελέχη µε γνώσεις, διοικητική εμπειρία και αγάπη για το σχολείο,  συμβάλλει 

στην  αποδοτικότερη  και  αποτελεσματικότερη  σχολική  διοίκηση  που  οδηγεί  στην 

πραγμάτωση των στόχων και του «οράματος» του σχολείου, στις νέες συνθήκες και 

ανάγκες της εποχής. ώστε να καταφέρει να µην ξεπεραστεί από τις εξελίξεις αλλά να 

γίνει αποτελεσματικός και αποδοτικός οργανισμός.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

6.1 Οι περιορισμοί της έρευνας
Στην έρευνα αυτού του τύπου οδηγηθήκαμε  σε κατηγορίες εκπαιδευτικών 

ταυτοτήτων, που περιγράφονται με έναν και μοναδικό όρο π.χ μία κατηγορία περι-

λαμβάνει τους προσανατολισμένους στο διοικητικό ρόλο τους, άλλη  τους προσανα-

τολισμένους  στις  σχέσεις με μαθητές κλπ.  Για μία ταυτότητα όμως ο ένας και μονα-

δικός όρος από τη μία δεν επαρκεί για να την αναδείξει και από την άλλη μπορεί να 

είναι προβληματικός για αρκετούς λόγους. 

Α) ο ένας και μοναδικός όρος υπονοεί κάποιο είδος ενιαίας ταυτότητας ενώ σύμ-

φωνα με πρόσφατες εμπειρικές έρευνες (Νiessen, 2007) οι  εκπαιδευτικοί άρα και οι 

υποδιευθυντές  ως  εκπαιδευτικοί   εμφανίζουν  συχνά  πολλαπλές  και  πιθανόν  αντι-

κρουόμενες υποκειμενικές θέσεις (I-positions). 

Β) υποθέτει μία ομοιότητα που διατηρείται σε κάθε πλαίσιο ενώ οι ΥΠΔ  μπορεί 

να μετατοπιστούν και να αναδομήσουν τις υποκειμενικές  θέσεις τους,  πράγμα που 

εξαρτάται εν μέρει και από το τι αντιμετωπίζουν σε μία συγκεκριμένη κατάσταση .

 Γ) οι κατηγοριοποίησεις των υποδιευθυντών  χρησιμοποιούνται συχνά σαν να 

αποδίδουν  μία  σειρά  χαρακτηριστικών  στον  ΥΠΔ  ως  άτομο  παραμελώντας  την 

ανάδειξη των κοινωνικών και πολιτισμικών όρων που διαμόρφωσαν αυτά τα χαρα-

κτηριστικά.

 Κάθε έρευνα πάνω στην εκπαίδευση  που περιέχει συνεντεύξεις μπορεί να θε-

ωρηθεί ως μία διαλογική κατάσταση. Αυτά τα ερευνητικά εργαλεία εύλογα ανακα-

λούν κάποιες υποκειμενικές θέσεις του εκπαιδευτικού ενώ αφήνουν κατά μέρος άλλες 

αποτελώντας απόκριση στη στάση του ερευνητή με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις.  Ο 

πληροφορητής - εδώ ο ΥΠΔ - απαντώντας και  στοχαζόμενος με  τον εαυτό του αντα-

ποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες του ερευνητή με τον τρόπο βέβαια που τις αντι-

λαμβάνεται. Ακόμα ο  ειδικός τρόπος ομιλίας  με τη χρήση π.χ πιο ακαδημαϊκών ή 

παιδαγωγικών όρων δημιουργεί προβλήματα στην ερμηνεία.  Η  ερευνήτρια  όμως 

είχε  επίγνωση του γεγονότος αυτού όταν ερμήνευε  τις απαντήσεις και σε αυτό βοή-

θησε ότι ανήκει  επαγγελματικά στον ίδιο χώρο. Από την άλλη όμως η  σχέση αυτή 

με τους συμμετέχοντες θα μπορούσε να επηρεάσει τις απαντήσεις τους. Υπάρχει µια 

συστηµατική τάση των υποκειµένων να απαντούν στα ερωτήµατα αυτοαναφοράς µε 
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τρόπο που να παρουσιάζει µια πιο ευνοϊκή εικόνα του εαυτού τους, χωρίς απαραιτή-

τως οι απαντήσεις τους να αντανακλούν αυτό που πραγµατικά σκέφτονται ή πράτ-

τουν (Κοινωνικά Επιθυµητή Απόκριση)  (Paulhus,  1991,  όπ.  αναφ.  σε McDonald, 

2008) ή να συγκαλύπτουν τις προθέσεις τους γιατί δεν εμπνέει εμπιστοσύνη ο ερευ-

νητής.

6.2 Μελλοντικές κατευθύνσεις-προτάσεις
Η ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας  προσφέρει το έναυσμα για την εκκί-

νηση νέων ερευνητικών αναζητήσεων. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται χρήσιμη η παρου-

σίαση κάποιων μελλοντικών κατευθύνσεων. 

-Να πραγματοποιηθεί  μια εμπειρική  έρευνα μεγαλύτερης εμβέλειας  ή  σε περιοχές 

που διακρίνονται από ιδιαίτερα γνωρίσματα (π.χ. ακριτικές περιοχές). 

-Να εμπλουτισθεί η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν 

τις αντιλήψεις των ΥΠΔ.

-Να  διερευνηθούν  οι  περιπτώσεις,  που  παρουσίασαν  κάποια  σημαντικότητα  στην 

έρευνα, αλλά η ενδελεχής μελέτη τους ήταν έξω από το πλαίσιο της παρούσας

διατριβής (π.χ. διαφοροποιήσεις στο επαγγελματικό προφίλ και στις  αντιλήψεις των 

ΥΠΔ με βάση το φύλο). 

-Να διερευνηθούν περαιτέρω οι παράγοντες που σχετίζονται με την αυτονομία

του ΥΠΔ  στο έργο του και  τον ενισχύουν ή τον αποθαρρύνουν. 

-Οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις στις 4 όψεις επαγγελματικής ταυτότητας που εντοπί-

στηκαν μεταξύ των ΥΠΔ  του δείγματος, προσφέρουν ερεθίσματα για περαιτέρω διε-

ρεύνηση. Μπορεί να επιδιωχθεί  η σύγκριση  με βάση άλλες έννοιες ή παράγοντες, 

όπως η   σχέση της κάθε όψης με την αποτελεσματικότητα στη διοίκηση και με το 

σχολικό κλίμα του σχολείου. Ακόμη η διερεύνηση επιπλέον όψεων ταυτότητας είναι 

δυνατόν.   

 Πιθανότατα τα ευρήματα αυτής της μελέτης να αποτελέσουν το έναυσμα για

επαναπροσδιορισμό του θεσμού του ΥΠΔ της Δ/θμιας Εκπαίδευσης και  να λειτουρ-

γήσουν ως αφετηρία και για άλλες μελέτες, προκειμένου να διασαφηνιστεί και να ενι-

σχυθεί ο ρόλος του ΥΠΔ στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, αποκτώντας τη θέση που 

πραγματικά του ανήκει στην ηγεσία της εκπαίδευσης. 
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Η  έρευνα  δεν  ήταν  δυνατό  να  καλύψει  όλο  το  φάσμα  των  εν  ενεργεία

ΥΠΔ της Ελλάδας λόγω κόστους και χρόνου. Για αυτό περιορίστηκε σε όσους υπο-

διευθυντές υπηρετούν σε δύο νομούς της χώρας. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματά  της 

δεν μπορούν  να  γενικευτούν  σε  όλους  τους  υποδιευθυντές  της Δ/θμιας Εκπαίδευ-

σης. Δεν  παύουν  όμως  να  αποτελούν  ισχυρή  ένδειξη  για  τον θεσμικό και λει -

τουργικό ρόλο της υποδιεύθυνσης αφού   τα σχολεία όλων των περιοχών της Ελλάδας 

παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 

τους. Θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί ο θεσμός της σχολικής υποδιεύθυνσης και σε 

ευρύτερο δείγμα. Επίσης να επεκταθεί η έρευνα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκ-

παίδευσης αναλύοντας πιο σφαιρικά το θεσμό της σχολικής υποδιεύθυνσης και ανα-

δεικνύοντας την καθοριστική συμβολή του στην αποτελεσματική σχολική διοίκηση . 

Ο πραγματικός εκπαιδευτικός ηγέτης είναι εκείνος που μπορεί αποτελεσματι-

κά να μεταδώσει την αποστολή του σχολείου στο προσωπικό, τους μαθητές και τους 

γονείς. Αφιερώνει χρόνο γι’ αυτό, είναι ορατός παντού μέσα στο σχολείο και συνερ-

γάζεται αποτελεσματικά με όλους ανταλλάσσοντας σαφείς και ακριβείς πληροφορίες. 

Θα γίνει αποδεκτός όταν η ικανότητά του να διαπραγματεύεται, να επικοινωνεί και 

να συμβουλεύει, ξεπεράσει τις γνωστικές του ικανότητες. 

Η ηγεσία γενικά αφορά στον οραματισμό, την παροχή κινήτρων, τη διαχείρι-

ση ομάδων και πρέπει να ενδιαφέρεται τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα κα-

θήκοντά τους (Ιορδανίδης, 2003). Ο ΥΠΔ της σχολικής μονάδας, ειδικά στις μεγάλες 

πόλεις, βρίσκεται για πολλά χρόνια στο ίδιο σχολείο, έχοντας ως συναδέλφους-υφι-

σταμένους τα ίδια πρόσωπα. Είναι αναπόφευκτη η ανάπτυξη διαπροσωπικών, οικογε-

νειακών έως και συγγενικών σχέσεων μεταξύ αυτών των μερών. Οι όποιες γνώσεις 

παιδαγωγικού και διοικητικού χαρακτήρα και οι τεχνικές ικανότητες δεν επαρκούν 

για τη διαχείριση ανθρώπινων καταστάσεων που εμφανίζονται στον εργασιακό χώρο. 

Είναι προφανής η ανάγκη ενσωμάτωσης στο ρεπερτόριο ικανοτήτων ενός ΥΠΔ και 

αυτών που αποτελούν την ευρύτερη έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. 

Μια σύγχρονη προσέγγιση της επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, θα μπορούσε 

να συμπεριλάβει,  τη συμπλήρωση εγκεκριμένων τεστ αυτοαναφορών συναισθηματι-

κής νοημοσύνης, τουλάχιστον με συμβουλευτικό ρόλο για τον υποψήφιο. Υπάρχουν 

εξειδικευμένα  τεστ  στην  εκπαιδευτική  ηγεσία,  όπως  το  Principal  Leadership 

Inventory (Reed, 2005, όπ. αναφ. σε  Ντιγκμπασάνη, 2011).  Βασίζεται στα τέσσερα 
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είδη  ηγέτη  που  σχετίζονται  με  τις  διαφορετικές  δεξιότητες  ΣΝ:  διοικητικός 

(commanding), οραματιστής (visionary), συμβουλευτικός (coaching), και δημοκρατι-

κός/διανεμητικός (distributive).

Διαφαίνεται  η απουσία αντίστοιχης σχολής στελεχών εκπαίδευσης, ίσως με 

μορφή μεταπτυχιακού, που θα προετοιμάζει εκπαιδευτικούς όχι μόνο με την παροχή 

τεχνικών γνώσεων γύρω από την εκπαιδευτική διοίκηση, αλλά και μια σφαιρική ενη-

μέρωση γύρω από πιο δύσκολα θέματα, όπως η αυτοεπίγνωση, η αυτοπεποίθηση, η 

κοινωνική επίγνωση και η διαχείριση σχέσεων στο σύγχρονο σχολείο.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στον 21ο αιώνα που ζούμε,  αλλάζει η κοινωνία, η οικονοµία, αλλάζει η κουλ-

τούρα, οι αξίες, αλλάζει και η ηγεσία σε όλα τα επίπεδα.  Έχουμε εισέλθει σε  έναν  

κόσµο υψηλής τεχνολογίας, στο νέο αυτό  περιβάλλον αλλάζει ακόµα και η έννοια 

της δηµοκρατίας, οι κοινωνικές προσδοκίες αυξάνονται, οι πολίτες αναζητούν πιο αν-

θρώπινη ηγεσία. Αυτό το δεδομένο δεν είναι πλέον προαιρετικό, είναι η ουσία της 

ηγεσίας του 21ου αιώνα.  

Ποια είναι, όµως, τα χαρακτηριστικά που διαθέτει ο ηγέτης του 21ου αιώνα 

που θα τα οδηγήσουν στην επόµενη ηµέρα; 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε ότι η δύναµη της ηγεσίας έγκειται πλέον 

στην ικανότητα του ηγέτη να χτίζει προσωπικούς και ουσιαστικούς δεσµούς µε τους 

ανθρώπους που ηγείται, να αναζητούν ουσιαστικό νόηµα σε αυτό που κάνουν, «ευτυ-

χία», σύνδεση κι επικοινωνία.  Πλέον, η επιτυχία ενός ηγέτη στον ρόλο του δεν καθο-

ρίζεται από αυτό που γνώριζε έως τώρα, αλλά από το πόσο γρήγορα µπορεί να µάθει 

και να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες.  Πρόσφατες έρευνες,  έδειξαν όταν υπάρχει 

ανθρωποκεντρική ηγεσία και υποκίνηση, οι εργαζόµενοι είναι κατά 32% περισσότε-

ρο αφοσιωµένοι, 46% πιο ικανοποιηµένοι από τη δουλειά τους και σε ποσοστό 16% 

έχουν καλύτερη απόδοση  (Παπαδήμας& Σπηλιώτης, 2020).

Αυτό σηµαίνει ότι ο σύγχρονος ηγέτης πρέπει να βλέπει μακριά, πίσω από τις 

λέξεις, να έχει ανοιχτούς ορίζοντες  και κυρίως να χρησιµοποιεί την ενσυναίσθηση, 

να αντιλαµβάνεται  όχι µόνο αυτό που βλέπει  και  ακούει,  αλλά και αυτό που δεν 

βλέπει – κάτι που τον µετατρέπει σε ηγέτη και όχι σε έναν απλό manager.

Ένας ηγέτης µε ενσυναίσθηση σηµαίνει ότι αντιλαµβάνεται και κατανοεί τα 

συναισθήµατα  των  άλλων  και  το  πώς  αυτά  επηρεάζουν  τον  τρόπο  µε  τον  οποίο 

σκέφτονται και δρουν. Ανεξάρτητα από το αν συµφωνεί µαζί τους και από το αν µπο-

ρεί να σχετίζεται µε αυτά τα συναισθήµατα ή όχι, είναι σε θέση να εκτιµήσει σε τι 

κατάσταση βρίσκεται ένα άτοµο απέναντί του. Στις µέρες µας, η ενσυναίσθηση είναι 

µία από τις βασικότερες δεξιότητες του σύγχρονου αποτελεσµατικού ηγέτη, που αντι-

λαµβάνεται ότι η ευηµερία των άλλων έχει πολλαπλασιαστικό και αµοιβαίο αποτέλε-

σµα στις εργασιακές σχέσεις. Έτσι, µπορεί να κατευθύνει συλλογικά τους εργαζο-

µένους προς το κοινό όραµα, αξιοποιώντας πλήρως τις ικανότητές τους.
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Αντίστοιχα  ζητούμενο είναι    να αναπτύξουν οι  σχολικοί ηγέτες παρόμοιες 

δεξιότητες και   πολυεπίπεδες ηγετικές ικανότητες, να µπορούν να διοικούν διαφορε-

τικές οµάδες, να λαµβάνουν αποφάσεις, να δίνουν προτεραιότητα στις καινοτομίες, 

να οδηγούν το σχολικό σύνολο  σε ευηµερία,  στη δίκαιη και ηθική αντιµετώπιση 

και άλλα πολλά. Νέες ηγετικές δεξιότητες  απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του ταχέως εξελισσόμενου και τεχνολογικά καθοδηγούµενου εκπαιδευτι-

κού   περιβάλλοντος, που έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση της αυξανόµενης πολυ-

πλοκότητας, την τεχνογνωσία, τη διαχείριση των συνεχόµενων αλλαγών, την αντιµε-

τώπιση εθνικών και πολιτισµικών διαφορών, καθώς και  ειδικών αναγκών. Πιο ευκί-

νητοι και αρκετά σίγουροι για τον εαυτό τους άνθρωποι µετατρέπονται σε απίστευ-

τους ηγέτες, με δεξιότητες και όχι τεχνικά χαρακτηριστικά να  παίζουν τον πρωταγω-

νιστικό ρόλο. Με σύγχρονους τρόπους, µε καινοτοµία, µε δοµηµένο πλάνο, αλλά και 

µε ευελιξία, εµπιστοσύνη και ενσυναίσθηση, αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι κάνουν 

τις θέσεις και όχι οι θέσεις τους ανθρώπους.

 Τα μαθησιακά αποτελέσµατα είναι το κριτήριο βάσει του οποίου κρίνεται η 

επιτυχία  ενός σχολείου.  Συνεκτιμάται  επίσης ο  αντίκτυπός του στο κοινωνικό και 

φυσικό περιβάλλον,  στους μαθητές και τους καθηγητές. Θέµατα όπως η διαφορετι-

κότητα, η δικαιοσύνη, η κοινωνική ευθύνη, η ειδική αγωγή θέλουν νέα προσέγγιση, 

Και οι ΥΠΔ ως κομμάτι της σχολικής  ηγεσίας  δεν είναι αμέτοχοι σε όλο αυτό, αλλά 

οι συμπρωταγωνιστές.

    Καλείται ο ΥΠΔ  των δύσκολων σύγχρονων καιρών να ασκεί την εξουσία του 

με «λογισμό και όνειρο», με επιείκεια και αυστηρότητα, με αποφασιστικότητα αλλά 

και προσαρμοστική ικανότητα, με γνώση που οπλίζει και πίστη που ενθαρρύνει, τη-

ρώντας με ευσυνειδησία και στοχαστικότητα την αρετή του μέτρου, την χρυσή Αρι-

στοτελική μεσότητα. Επομένως πρέπει μέσα στο ηγετικό του οπλοστάσιο να έχει όλα 

τα πολεμοφόδια που αποτρέπουν τον πόλεμο, αλλά και εγγυώνται την ειρήνη, που 

πυροδοτούν το συναίσθημα αλλά και τροφοδοτούν την σκέψη και επιτρέπουν στον 

σύγχρονο ηγέτη να επιβάλλεται φύσει και όχι μόνο θέσει. Υποχρεούται από τη θέση 

του στο σύγχρονο σχολείο του 21 αι. να ασκεί τα διοικητικά του καθήκοντα όχι μόνο 

με  γνωστική  επάρκεια  αλλά  με  λογική  και  συναισθηματική  νοημοσύνη.  

  Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που έρχεται αντιμέτωπος ο ΥΠΔ όπως 

οι μεγάλες απαιτήσεις του ρόλου του,  έλλειψη κονδυλίων, γνώσεων για τη  διαχείρι-
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ση ανθρώπινου δυναμικού, ανεπαρκή επιμόρφωση, απουσία μέντορα, πιέσεις για αλ-

λαγές σε μικρό χρονικό διάστημα από το υπουργείο, πρέπει να αναλαμβάνει το ρόλο 

του έχοντας αισιοδοξία και ελπίδα ότι θα επηρεάσει θετικά το σχολείο του. Δεν πρέ-

πει να θεωρεί  το ρόλο του, μόνο, ως προθάλαμο για την κατάληψη της θέσης του 

Διευθυντή αργότερα, ούτε ως απλού διεκπεραιωτή  αλλά κάτι πολύ περισσότερο, ως 

καταλύτη αλλαγών  μέσα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο αποκτώντας τη θέση που 

πραγματικά του ανήκει στην ηγεσία της εκπαίδευσης.
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Sites για αναζήτηση εκπαιδευτικής νομοθεσίας
https://edu.klimaka.gr/

http://www.e-nomothesia.gr/             με συνδρομή 

https://laws.epafos.gr

https://www.esos.gr/katigories/defterovathmia-ekpaidefsi/nomothesia-defterovathmia-

ekpaidefsi

https://www.minedu.gov.gr/nomot-koinov/nomothesia-new/nomo8esia-genika-m

https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/ypour-apof

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/

 https://www.alfavita.gr/

https://www.esos.gr/

https://www.pde.gr/
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https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/
https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/ypour-apof
https://www.minedu.gov.gr/nomot-koinov/nomothesia-new/nomo8esia-genika-m
https://www.esos.gr/katigories/defterovathmia-ekpaidefsi/nomothesia-defterovathmia-ekpaidefsi
https://www.esos.gr/katigories/defterovathmia-ekpaidefsi/nomothesia-defterovathmia-ekpaidefsi
https://laws.epafos.gr/
http://www.e-nomothesia.gr/
https://edu.klimaka.gr/


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
https://iolglobal.com/leadership-vs-management/

https://www.kathimerini.gr/1081000/article/politismos/vivlio/h-hgesia-sthn-

epoxh-toy-yhfiakoy-etasxhatisoy

   https://www.iefimerida.gr/books/biblio-mathimata-igesias-toy-mihail-ploymi  

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 
ATLASTI: Λογισμικό (με συνδρομή) για την επεξεργασία δεδομένων ποιοτικής έρευνας. 

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://atlasti.com/

Speech to notes (σε browser chrome: Λογισμικό για τη μετατροπή Ομιλίας σε Κείμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες στο:    https://speechnotes.co/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 2

Στελέχη δημόσιας διοίκησης

«...ως  Στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης  θεωρούνται  οι  Υποδιευθυντές 

σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 Άρθρο 19

Μισθολογικές διατάξεις

  Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων,  εργαστηριακών Κέντρων, Σ.Δ.Ε. και δη-

μόσιων Ι.Ε.Κ., Υπεύθυνοι   Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων,  Προϊστάμενοι των 

Κέντρων  Εκπαίδευσης για την Αειφορία  (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.   

            Άρθρο 22

Προϋποθέσεις επιλογής

  « Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους  της εκπαίδευσης, πλην των 

προϊσταμένων  διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, είναι 

η κατοχή του βαθμού Α΄,  καθώς και η πιστοποιημένη  γνώση Τεχνολογιών Πληρο-

φορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄  επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαι-

δευτικούς του κλάδου ΠΕ86.  

Άρθρο 21

Όργανα επιλογής 

 « Για την  επιλογή  των  Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης τα αρμόδια   όργανα  καταρτίζουν προτάσεις για την επιλογή και τοπο-

θέτηση  τους».

  Άρθρο 23

Κριτήρια επιλογής 

  «Κριτήρια επιλογής των υποδιευθυντών ως στελεχών της εκπαίδευσης  είναι η 

προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η επιστημονική του συ-
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γκρότηση,  η διοικητική και διδακτική του εμπειρία, η  ικανότητά του να αναλαμ-

βάνει πρωτοβουλίες,  να επιδεικνύει συνεργατικότητα και  να επιλύει προβλήματα, 

ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά  και λειτουργικά, η συνεισφορά του στη δη-

μιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, η συμμετοχή του  στο  σχεδιασμό και 

την  υλοποίηση δράσεων, καθώς  και οι ικανότητες διοίκησης ή και οργάνωσης εκ-

παιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων». 

Άρθρο 25   

Διαδικασία επιλογής 

«Οι   υποδιευθυντές  σχολικών  μονάδων  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  επι-

λέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή   τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν 

κατά το  χρόνο επιλογής  σε οργανική θέση στη μονάδα  την οποία αφορά η επιλογή. 

Οι υποδιευθυντές  των σχολικών μονάδων  επιλέγονται από το αρμόδιο περιφερειακό 

υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από  πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η 

οποία  διατυπώνεται σε  συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύ-

ονται σύμφωνα με το άρθρο  7 του  Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 

Α΄ 45), καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η  πρόταση, μαζί με 

το πρακτικό του συλλόγου  των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της 

σχολικής μονάδας   στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από  έλεγ-

χο  της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρ-

φωσης της πρότασης,  προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση 

των υποδιευθυντών . Αν  σε σχολική μονάδα προβλέπεται και  δεύτερος ΥΠΔ, σύμ-

φωνα  με την παράγραφο  6 του άρθρου  30, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει και 

τη σειρά τοποθέτησης των δύο  υποδιευθυντών (ΥΠΔ Α΄ και Β΄). 

Αν ο σύλλογος  διδασκόντων  δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των 

υποδιευθυντών σχολικών μονάδων  ή για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών, 

αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Στην περίπτωση που υποψή-

φιοι για τη  θέση ΥΠΔ σχολικής μονάδας είναι περισσότεροι από τις θέσεις που προ-

βλέπονται,   ο σύλλογος διδασκόντων και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμ-

βάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και ειδικότερα την  ικα-

νότητα του   υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας,  συ-

νέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες».
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Στο Ν. 4527/2015 Άρθρο 25  για την Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχο-

λικών μονάδων   Το άρθρο 23 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολού-

θως: « Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας., σε συνεδρίασή του και 

με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, προβαίνει σε 

μυστική ψηφοφορία και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής ΥΠΔ ή όπου 

απαιτείται υποδιευθυντών της σχολικής μονάδας» 

Το άρθρο 23 του Ν. 3828/2010 για την Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών 

σχολικών  προέβλεπε: «1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας   σε 

συνεδρίασή του,  ….συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής ΥΠΔ της σχολικής 

μονάδας  , με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και 

στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχο-

λική μονάδα. 2.Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων δια-

βιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας   στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμ-

βούλιο (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋπο-

θέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει 

στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των στελεχών της προηγούμενης 

παραγράφου».

Άρθρο 26   

Όργανα επιλογής 

 H  κατάρτιση των  πινάκων επιλογής και η επιλογή των   υποδιευθυντών σχο-

λικών μονάδων και   πραγματοποιείται από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., στα οποία 

συμμετέχουν επιπλέον ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται 

από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και ένας  (1) εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή 

τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρε-

τεί με οργανική θέση  την  οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  ή Δευ-τεροβάθμιας  Εκ-

παίδευσης

Άρθρο 27  

Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων
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  «Οι υποψήφιοι για τις   θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για τις  θέσεις των  σχολικών μονάδων όπου κατέχουν  οργανική 

θέση. Εκπαιδευτικοί  που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες  θητείες πλήρων διδα-

κτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στη  θέση του ΥΠΔ της ίδιας σχολικής 

μονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν  αίτηση υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση, 

ο επιλεγείς  ΥΠΔ σχολικής μονάδας πρέπει να  συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο 

της θέσης του ΥΠΔ  στη σχολική μονάδα όπου έχει επιλεγεί και να μην έχει  κριθεί 

υπεράριθμος   κατά  το  χρόνο  της  επιλογής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  14  του  π.δ. 

50/1996,7. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των σχολικών  μονάδων,    πραγματο-

ποιείται με απόφαση του  οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης,  ύστερα από πρόταση  του 

αρμόδιου  υπηρεσιακού συμβουλίου . Αν δεν υποβληθούν  υποψηφιότητες, οι θέσεις 

αυτές  επαναπροκηρύσσονται και στην  περίπτωση  αυτή  δεν εφαρμόζεται  ο περιο-

ρισμός των δύο συνεχόμενων θητειών. (Άρθρο 29)  ενώ  δεν υπάρχει καμία  εξαίρεση 

και δεν επιτρέπεται η επιλογή για Τρίτη διαδοχική θητεία, ύστερα από την ολοκλήρω-

ση δύο  (2) συνεχόμενων θητειών πλήρων διδακτικών ετών,  σε όμοια θέση υψη-

λόβαθμων στελεχών  της  εκπαίδευσης. 

 

 Άρθρο 30  

 Διάρκεια θητείας 

«Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης  γίνεται για τριετή 

θητεία, η οποία  ξεκινά  με την  τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρί-

του   έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και  η τοποθέτηση στις κε-

νούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της  θητείας αυτής. Όσοι τοποθετούνται σε 

θέσεις  στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα   καθήκοντά τους και 

μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων  στελε-

χών.

  ΥΠΔ ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από  εκατόν 

είκοσι  (120) μαθητές. Αν στις σχολικές μονάδες   φοιτούν περισσότεροι από  δια-

κόσιους εβδομήντα (270) μαθητές,  ορίζεται και δεύτερος ΥΠΔ.   Αν κατά τη διάρ-

κεια της προκηρυχθείσας  θητείας  των  υποδιευθυντών ο αριθμός των μαθητών της 

σχολικής   μονάδας, όπως διαμορφώνεται μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο,  δεν  δικαιολο-

γεί τον ορισμό  ενός ή περισσότερων    υποδιευθυντών, σύμφωνα  με τα προηγούμενα 
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εδάφια, με  απόφαση  του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης αναστέλλεται η άσκηση 

των καθηκόντων του ΥΠΔ  ή των  υποδιευθυντών που πλεονάζουν. 

Αν έχουν τοποθετηθεί  υποδιευθυντές Α΄ και Β΄, θεωρείται ως  πλεονάζων 

κατά  προτεραιότητα  ο  ΥΠΔ Β΄. Αν ο αριθμός των μαθητών,  όπως διαμορφώνεται 

μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο,      δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή  περισσότερων υπο-

διευθυντών σε σχολική  μονάδα για την οποία δεν είχε  προκηρυχθεί τέτοια θέση, επι-

λέγονται  και τοποθετούνται ένας   ή περισσότεροι υποδιευθυντές,  αντίστοιχα, σύμ-

φωνα με  τις  διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου  για το  υπόλοιπο της τρέχουσας θη-

τείας, κατά το οποίο εξακολουθούν να

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας.

  Τα στελέχη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της θητείας τους διατηρούν τις 

οργανικές θέσεις  εκπαιδευτικών  από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθ-

μολογικά και  μισθολογικά σε αυτές».

  Άρθρο 38 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η αξιολόγηση  έχει  σκοπό  τη  βελτίωση  της  ατομικής  απόδοσης  κάθε  στε-

λέχους και συνολικά της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και πραγματοποιείται, 

για κάθε θητεία, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικα-

νότητας και της αποδοτικότητας, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του εκπαι-

δευτικού έργου.

   Οι υποδιευθυντές των σχολικών  μονάδων   αξιολογούνται από τον διευθυντή 

της σχολικής μονάδας   και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (σχολικός σύμβου-

λος)  που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής  μονάδας . Οι  εκθέσεις αξιο-

λόγησης συμπληρώνονται  από τους αρμόδιους αξιολογητές μία φορά κατά τη διάρ-

κεια της θητείας του αξιολογουμένου και, ειδικότερα, μέσα στους πέντε (5) τελευταί-

ους μήνες πριν από τη λήξη της θητείας.   Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύ-

πτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών. 

         Άρθρο 40

          Κριτήρια αξιολόγησης
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Τα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης κατατάσσονται στις 

εξής κατηγορίες:

  α) υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, 

β) γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης  και παιδαγωγικής καθοδή-

γησης, 

 γ) αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση  καθηκόντων.

          Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται στα εξής επιμέρους κριτήρια:

α) υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: 

αα) υπηρεσιακές σχέσεις: αξιολογούνται η καλή συνεργασία με τους υφιστα-

μένους και η συνεισφορά στη  δημιουργία θετικού  εργασιακού  κλίματος στη δομή 

ευθύνης, η καλή  συνεργασία με τους προϊσταμένους  και με τις λοιπές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων, η επικοινωνία και η συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς, τους  αθλητές, τους γονείς   ή τους κηδεμόνες, τους φορείς  και τους 

πολίτες, καθώς  και η ικανότητα προφορικής   και γραπτής επικοινωνίας  με ακρίβεια,  

σαφήνεια και πληρότητα, η ικανότητα διαπραγμάτευσης και αντίληψης των   προβλη-

μάτων επικοινωνίας και η επίδειξη σεβασμού στη διαφορετικότητα, 

ββ) διαχείριση ανθρώπινου  δυναμικού: αξιολογούνται η εμπέδωση κλίματος 

ασφάλειας στο ανθρώπινο δυναμικό και η καλλιέργεια  του αισθήματος του «συνανή-

κειν»  στην εκπαιδευτική δομή, η συνδιαμόρφωση σκοπού,  οράματος και επιμέρους 

στόχων  και   η  παρακίνηση όλων   στην  υλοποίησή τους,  η  παροχή  πλαισίου  για 

ανάπτυξη  πρωτοβουλιών από το  ανθρώπινο δυναμικό, η καθοδήγηση και  η υποστή-

ριξη του ανθρώπινου δυναμικού,   καθώς και η ενίσχυση των κινήτρων  για επαγγελ-

ματική ανάπτυξη, μέσω ενδο-υπηρεσιακών δράσεων,   επιμορφώσεων και συμμετο-

χής σε ημερίδες και συνέδρια, 

β) γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγη-

σης :

αα) προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και  εποπτεία  διοικητικού και 

παιδαγωγικού έργου: αξιολογούνται  ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, 

ο συντονισμός, η εποπτεία,  η καθοδήγηση και η ανατροφοδότηση του προσωπικού 

σχετικά με το διαλαμβανόμενο έργο, η κατάλληλη οργάνωση  του ατομικού και  συλ-
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λογικού φόρτου εργασίας στο προσωπικό ευθύνης, με προσπάθεια αξιοποίησης των 

εμπειριών και ενδιαφερόντων  του,  η επιτυχής εφαρμογή συμμετοχικών μοντέλων 

στην οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής και η  εισαγωγή και  η χρή-

ση καινοτόμων μεθόδων  και τεχνολογιών στο διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα, 

ββ)  αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση κατά την κρίση των στελεχών 

της εκπαίδευσης: αξιολογούνται  η  ενημέρωση των αξιολογουμένων για τις διαδικα-

σίες και τα κριτήρια της αξιολόγησης, ο προγραμματισμός της αξιολόγησης και η 

τεκμηρίωση της αξιολόγησης βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων, 

γγ) πρόληψη και  αντιμετώπιση προβλημάτων: αξιολογούνται η πρόβλεψη και 

η πρόληψη εντάσεων και δυσλειτουργιών σε  διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, 

η  επίλυση  διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων και η επιδέξια  και  έγκαιρη 

διαχείριση συγκρούσεων  στο  διοικητικό  και  εκπαιδευτικό τομέα, με διασφάλιση 

των παιδαγωγικών αρχών, 

γ) αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων: 

αα) αποτελεσματική   άσκηση των καθηκόντων:  αξιολογούνται   η εύρυθμη 

λειτουργία της εκπαιδευτικής δομής με καλή  συνεργασία των τμημάτων της, η επιτυ-

χής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής  στον τομέα ευθύνης,  η  επιτυχής ορ-

γάνωση και στήριξη  θεσμοθετημένων καινοτομιών και δράσεων διοικητικής και παι-

δαγωγικής  υφής,  καθώς και  η  τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των υπηρεσιακών 

υποχρεώσεων, 

ββ) ποιότητα του   παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου: αξιολογούνται η συμ-

βολή στην επίτευξη των στόχων μέσω της συνεργασίας και συμμετοχής όλων των 

εμπλεκομένων της εκπαιδευτικής δομής, η ορθή διαχείριση διοικητικών, επιστημονι-

κών και παιδαγωγικών ζητημάτων στον τομέα ευθύνης του αξιολογουμένου, η  συμ-

βολή  στη συνοχή και συνέπεια των εκτιμήσεων και  των συμπερασμάτων της αποτί-

μησης του εκπαιδευτικού έργου σε σχέση με τη στοχοθεσία του προγραμματισμού, 

σύμφωνα με την παράγραφο  6  ου  άρθρου 5, την παράγραφο  4 του άρθρου 8, την  

παράγραφο 3 του άρθρου 13 και  το άρθρο 47, η  ικανοποίηση των υφισταμένων από 

τον  τρόπο λειτουργίας της δομής, η επικοινωνία και η ενημέρωση των  αποδεκτών 

για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής δομής και η αποδοχή και η επίδειξη 

σεβασμού  προς τη διαφορετικότητα.
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Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές 

με έναν  ακέραιο αριθμό που,  κατά την  αντικειμενική κρίση, αρμόζει στο αντίστοιχο 

κριτήριο για τον αξιολογούμενο.

Η κλίμακα των βαθμών  ορίζεται από το 0 έως το 100. 

   Στην  αξιολόγηση  των  στελεχών  της  εκπαίδευσης   (παρ.12)   λαμβάνεται 

υπόψη και η  βαθμολόγησή τους από το μόνιμο προσωπικό της δημόσιας εκπαίδευ-

σης που υπάγεται στα στελέχη αυτά, ως εξής:  

Οι διευθυντές   και οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων  αξιολογούνται από 

τους εκπαιδευτικούς   των οικείων  σχολικών μονάδων. Η βαθμολόγηση,  διενεργεί-

ται εφόσον οι βαθμολογητές είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμφωνα με την παρ.13 του 

ίδιου άρθρου η κατά τα ανωτέρω βαθμολόγηση πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου 

ερωτηματολογίου, το  οποίο καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για 

την  τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης.  Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει 

τα εξής κριτήρια:

α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,

β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και εκ-

παιδευτικά ζητήματα, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά,

γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων,

δ) ανάληψη ευθύνης,

ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων  τεχνολογιών.

     Επί των κριτηρίων αυτών τα στελέχη βαθμολογούνται  βάσει της 100 βαθμης 

κλίμακας. Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχωριστά.

     Η βαθμολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης των στελεχών, σύμφωνα με την πα-

ραπάνω παράγραφο 12 του άρθρου 40, συνοδεύει τον ατομικό  φάκελο αξιολόγησης 

κάθε στελέχους  και συνεκτιμάται κατά τις αξιολογήσεις του.

Άρθρο 49

Διάρκεια θητείας

  Ειδικά οι διευθυντές και υποδιευθυντές,  έχουν θητεία τριών (3) ετών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

 

  Το σύστημα σημειογραφίας που αξιοποιήσαμε κατά την μετεγγραφή  

(…)                    Σημαντική παύση
[γέλιο] Εκτός ομιλίας πληροφορία που ανα-

φέρεται από τον ερευνητή
_________ Υπογράμμιση δηλώνει έμφαση μέσω της ανύψωσης 

του τόνου και της 

έντασης της φωνής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Πληροφορίες για την έρευνα  και συγκατάθεση  των συμμετεχόντων

  Θα ήθελα να σας πληροφορήσω  πως η  διεξαγωγή της    έρευνας  που θα 

ακολουθήσει  γίνεται στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας με 

θέμα «H επαγγελματική ταυτότητα και ο ρόλος  των υποδιευθυντών  Β᾽θμιας εκπαί-

δευσης στη σχολική διοίκηση» του μεταπτυχιακού  προγράμματος «Οργάνωση και 

Διοίκηση της εκπαίδευσης» στο  Παιδαγωγικό τμήμα  Δημοτικής εκπαίδευσης Πανε-

πιστημίου Θεσσαλίας .

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου του ΥΠΔ στη 

διοίκηση στο σύγχρονο Ελληνικό Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο και κατά πόσο συμ-

βάλλει με την παρουσία του και τη συμμετοχή του στη  διοίκηση του σχολείου.  Πα-

ράλληλα ερευνά  τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής  ταυτότητάς  του   και τις 

στάσεις του σχετικά με την ενδυνάμωση του στρατηγικού του ρόλου.

   Στόχος είναι   να δοθεί έμφαση στη διερεύνηση διεξοδικά και σε βάθος των 

στάσεων, των εμπειριών και των αντιλήψεων των υποδιευθυντών δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση θέμα της έρευνας. Η έρευνα θα  λάβει 

χώρα σε 6 Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια του Ν. Λάρισας   προκειμένου να εκπροσω-

πηθεί η βαθμίδα της Δ/θμιας εκπ/σης από όλες τις περιοχές: αστικές, ημιαστικές και 

αγροτικές του νομού.

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με τη συνέντευξη η οποία ηχογραφείται. 

 Οι προτάσεις βελτίωσης του θεσμού της υποδιεύθυνσης που θα προκύψουν 

μέσα από την έρευνα θα δημοσιευτούν με σκοπό να συμβάλλουν στην αναβάθμισή 

του ώστε να  αναπτυχθούν  ικανά διοικητικά  στελέχη  στην εκπαίδευση.   

 Οι κίνδυνοι από τη συμμετοχή   στην έρευνα   μπορεί να είναι   ψυχολογικοί,  

όπως η    ενδεχόμενη αρνητική επίδραση  των διαπροσωπικών και κοινωνικών σας 

σχέσεων στην εργασία με την αναμόχλευση αρνητικών κρίσεων.   Συναισθηματική 

αναστάτωση μπορεί να προκληθεί, επίσης, αν θεωρήσετε ότι η ερμηνεία που δόθηκε 

στα λεγόμενά σας  δεν συμφωνεί με τη δική σας.

 Γιαυτό θα  ενημερωθείτε  ως συμμετέχων/ουσα σχετικά για  τα ευρήματα 

πριν από τη δημοσίευσή τους. Μάλιστα, η ενημέρωση έπειτα από την έρευνα και πριν 
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τη  δημοσίευση  μπορεί  να  βοηθήσει  όχι  μόνο  στη  μείωση  της  συναισθηματικής 

βλάβης ως εμπλεκόμενος/η  αλλά επιπρόσθετα, μέσα από τη  διαδικασία της  από κοι-

νού επεξεργασίας (ερευνητή και συμμετέχοντα), μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό 

και  στη  διόρθωση  παρερμηνειών  και  παρανοήσεων,  βελτιώνοντας  με  αυτόν  τον 

τρόπο και την ποιότητα των  παραγόμενων δεδομένων. 

 Σύμφωνα με  τον κανονισμό προστασίας  των προσωπικών δεδομένων  ως 

ερευνήτρια  οφείλω να σεβαστώ  το δικαίωμά σας ως συμμετέχων/ουσα  στην έρευ-

να,  να μην αποκαλύψω πληροφορίες οι οποίες είναι προσωπικές ή προσδιοριστικές 

της ταυτότητάς σας.  Για τον λόγο αυτό θα  λάβω  κάθε μέτρο για να προστατέψω το 

απόρρητο, όπως η αλλαγή των ονομάτων και η χρήση ψευδωνύμων ή η αφαίρεση 

στοιχείων και η μεταμφίεση σε μεγάλο βαθμό όλων των λεπτομερειών που θα μπο-

ρούσαν να οδηγήσουν στην αναγνώριση και ταυτοποίηση (π.χ. τόπος διαμονής, πλαί-

σιο εργασίας) ώστε να διασφαλιστεί η ανωνυμία σας και η προστασία της ταυτότητάς 

σας, προσπαθώντας συγχρόνως να μεταδώσω τις αλήθειες της γνωριμίας με τον κα-

θένα. Επιπρόσθετα, τα προσωπικά στοιχεία σας  θα   παραμείνουν ανώνυμα όχι μόνο 

κατά τη  διάρκεια  διεξαγωγής της  έρευνας,  αλλά και  έπειτα  από αυτήν,  κατά την 

ανάλυση των ευρημάτων, τη δημοσίευσή τους και γενικότερα την αξιοποίησή τους. 

Αλλά και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν υπάγονται στη δεοντολογία και τη νομοθε-

σία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, για αυτό και θα  δοθεί  ιδιαίτερη 

προσοχή στη σωστή χρήση αλλά και στην ασφαλή αποθήκευσή τους (σε ηλεκτρονική 

μορφή ή χειρόγραφη),  όπως επίσης,  στο ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά κατά τη 

διάρκεια της έρευνας αλλά και μετά το πέρας αυτής.

Ως συμμετέχων/ουσα  διατηρείτε το δικαίωμα να λάβετε γνώση των αποτελε-

σμάτων ή και να ζητήσετε κάποιο αντίτυπο της σχετικής δημοσίευσης.

 Είναι   δικαίωμά  σας    να αποσυρθείτε  από την όλη διαδικασία σε οποιοδή-

ποτε στάδιο της έρευνας, καθώς και να ζητήσετε  την  απόσυρση των δεδομένων που 

προέκυψαν από εσάς , χωρίς να υπάρχει κάποιο κόστος.  

Η συμμετοχή σας    στην έρευνα  είναι ελεύθερη και εθελοντική και δεν  προ-

κύπτει από καταναγκασμό και εξαπάτηση. Το παρόν φύλλο με τις πληροφορίες και 

τον  οδηγό  συνέντευξης  διατίθεται  από  την  προηγούμενη  μέρα  της  συνέντευξης 

στον/ην  συμμετέχοντα/ουσα για προετοιμασία. 

Αν συμφωνείτε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΟΔΗΓΟΣ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Συμπληρώστε τα Δημογραφικά στοιχεία 

 φύλο :   άντρας           � γυναίκα   �

ηλικία:  < 40  �      >40 �            >45  �       >50  �       >55  �      > 60  �

 Έτη υπηρεσίας: 

Έτη υπηρεσίας ως υποδ/ντης/θητείες:                            εν ενεργεία : ναι  �        όχι  �  

  Βασικές  σπουδές: 

 Επιπλέον  ακαδημαϊκά προσόντα/γλώσσες/ΤΠΕ:

 Αριθμός μαθητών του σχολείου/Τμήματα: 

Περιοχή σχολείου:   αστική �                 ημιαστική  �               αγροτική  �

 Άλλες εμπειρίες, δράσεις, ενδιαφέροντα: 

Ερωτήσεις συνέντευξης προς μελέτη

A. Σχετικά με την επαγγελματική  σας Ταυτότητα (προσωπική επαγγελματι-

κή διαδρομή- κοινωνικοί προσωπικοί παράγοντες που επηρεάζουν την καριέρα 

σας)

• Ποιες θεωρείτε ότι είναι  οι επαγγελματικές εμπειρίες , η  εκπαίδευση και κα-

τάρτιση  αλλά και τα χαρακτηριστικά σας που σας διευκολύνουν στην άσκηση 

των καθηκόντων σας;  

• Ποια τα κίνητρα και το όραμά σας   όταν εκδηλώσατε ενδιαφέρον για τη 

θέση του ΥΠΔ;

• Ποιες  οι επιδιώξεις και τα όνειρά σας σχετικά με τη συνέχιση της καριέρας 

σας  στη  διοίκηση του σχολείου;  

• Πόσο συνεισφέρει η εμπειρία ως υποδ/ντής στην προετοιμασία για τη θέση 

του  δ/ντή?

• Ποια συναισθήματα σας γεννά η άσκηση των καθηκόντων σας 

(ικανοποίηση /άγχος); Αισθάνεστε πιέσεις, από πού και πώς τις διαχειρίζεστε?

Β. Σχετικά με το Ρόλο σας  στη διοίκηση
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• Ποιος θεωρείτε πως είναι ο ρόλος και οι ευθύνες σας καθημερινά στη διοίκη-

ση της σχολικής μονάδας; Γνωρίζετε το καθηκοντολόγιο του ΥΠΔ  όπως το 

ορίζει ο νόμος;  Ποιο πιστεύετε πως είναι  το πιο ενδιαφέρον/δημιουργικό 

αλλά  και  το πιο βαρετό καθήκον σας;

•  Πιστεύετε πως συμβάλλετε με την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας στην 

ομάδα διοίκησης του σχολείου αποτελεσματικά;  Υπάρχουν περιθώρια  για 

πρωτοβουλίες από το νομοθετικό πλαίσιο  και από το το διευθυντή ;

 Γ.  Σχετικά με Προτάσεις βελτίωσης

• Ποιες οι απόψεις σας και οι προτάσεις σας για το σύστημα επιλογής και τις 

αρμοδιότητες/διαδικασίες  που θα αναβαθμίσουν Και θα ενδυναμώσουν το 

στρατηγικό σας ρόλο;

• Ποια  θεωρείτε πως είναι τα χαρακτηριστικά ενός   αποτελεσματικού  συστή-

ματος υποδοχής και προετοιμασίας του υποδ/ντή; 

• Ποιες είναι οι επιμορφωτικές σας ανάγκες ως ΥΠΔ;

Δ. Σχετικά με τις επαγγελματικές σας Σχέσεις λόγω του ρόλου σας

• Ποια  η σχέση σας με το δ/ντή; Υπάρχει σύγκρουση ρόλων ή σαφής διαχωρι-

σμός?  Είναι ο  μέντοράς σας;  Έχετε την υποστήριξη  του στην     αντιμε-

τώπιση  τις δυσκολιών  που απορρέουν από το ρόλο σας?   Πώς μπορεί να εν-

δυναμωθεί αυτή η σχέση;

• Πώς ορίζετε το ρόλο σας σε σχέση με τους μαθητές και τους καθηγητές ;
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