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Ο Γεώργιος Δημακόπουλος, γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω  υ-

πεύθυνα ότι η παρούσα εργασία με τίτλο «Αυτονομία εκπαιδευτικών ως παράγο-

ντας επαγγελματικής ικανοποίησης: απόψεις εκπαιδευτικών Πειραματικών Σχο-

λείων» αποτελεί προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας και όλες οι πηγές που έχω 

χρησιμοποιήσει έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές παραπομπές και ανα-

φορές. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή / και πηγές άλλων συγ-

γραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η 

σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλή-

ρη περιγραφή. 

 

 

Ο ΔΗΛΩΝ 

Γεώργιος Δημακόπουλος 
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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των εκ-

παιδευτικών των Πειραματικών σχολείων της ελληνικής επικράτειας σχετικά με την 

αυτονομία που διαθέτουν στην καθημερινή τους πρακτική, αλλά και ως παράγοντα 

που επηρεάζει την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Παράλληλα, ως επιμέρους στό-

χος τίθεται και η ανίχνευση του μεγέθους της ικανοποίησης που λαμβάνουν από την 

εργασία τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της επισκόπησης μικρής 

κλίμακας και η συλλογή των στοιχείων έγινε με ανώνυμα ερωτηματολόγια με δείγμα 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Πρότυπα και τα Πειραματικά σχολεία της χώρας 

μας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί των Πρότυπων και Πειραματι-

κών σχολείων λαμβάνουν μεγάλη ικανοποίηση από την εργασία τους. Ακόμη, τα ε-

ρευνητικά ευρήματα δείχνουν μία ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της αυτονομίας 

που θεωρούν ότι διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί των Πρότυπων και Πειραματικών σχο-

λείων και της ικανοποίησης που λαμβάνουν από την εργασία τους. 

 

Λέξεις-κλειδιά: αυτονομία, επαγγελματική ικανοποίηση, Πειραματικά σχολεία 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to investigate the views of teachers of Model 

and Experimental schools in Greece regarding the autonomy they have in their teach-

ing practice, but also as a factor that affects their professional satisfaction. At the 

same time, the sub-goal is to detect the extent of satisfaction they receive from their 

work. The research was carried out with the method of small-scale review and data 

collection included anonymous questionnaires with a sample of teachers serving in the 

Model and Experimental schools of our country. 

The results showed that the teachers of the Model and Experimental schools in 

Greece receive great satisfaction from their work. Furthermore, the research findings 

show a strong positive correlation between the autonomy that teachers in these 

schools consider to have and the satisfaction they receive from their work. 

 

Keywords: autonomy, job satisfaction, Experimental schools 
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Εισαγωγή 

 

Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί μία σύνθετη και απαιτητι-

κή διαδικασία. Στην εποχή μας η τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη, οι οικονο-

μικές εξελίξεις και οι διεθνείς συγκυρίες αυξάνουν τις απαιτήσεις από τα εκπαιδευτι-

κά συστήματα και καθιστούν αναγκαία τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης (Αιτιολογική έκθεση ν.3966/2011: 11). Οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαί-

δευση έπονται των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων και επηρεάζονται 

από την πολιτική, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, το ιδεολογικό και το εκ-

παιδευτικό πλαίσιο (Μπουζάκης, 2002). Αποτελεί κοινό τόπο ότι η επιτυχία κάθε με-

ταρρυθμιστικής προσπάθειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των εκ-

παιδευτικών, η αποτελεσματικότητα των οποίων επηρεάζεται καθοριστικά από την 

ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία τους (Ρες, Γ., Βαρσαμίδου, Α. & Φι-

λιόπουλος, Γ., 2007: 1511· Δημητρόπουλος, 1998). Σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της αυτονομίας και της 

εργασιακής ικανοποίησης και ότι σε περιπτώσεις μειωμένης αυτονομίας οι εκπαιδευ-

τικοί εμφάνιζαν αισθήματα δυσαρέσκειας (Χατζηγεωργίου, 2016: 45). 

Η αυτονομία αποτελεί κύριο συστατικό όλων των επαγγελμάτων (Pearson & 

Moomaw, 2006: 41). Στη χώρα μας η δημόσια διοίκηση κυριαρχείται από συγκε-

ντρωτισμό, ισχυροποίηση της εκτελεστικής εξουσίας και έλλειψη αποτελεσματικότη-

τας (Γόγολα & Κατσής, 2017 :238). Ειδικότερα στο εκπαιδευτικό πεδίο  η χάραξη της 

εκπαιδευτικής πολιτικής σχεδιάζεται κεντρικά χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα εμπλε-

κομένων, οι οποίοι καλούνται να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις της εκάστοτε κυ-

βέρνησης (Ρες κ.α., 2007: 1513). Βέβαια, παρά το συγκεντρωτικό σύστημα διοίκη-

σης, οι σχολικές μονάδες διαθέτουν περιθώρια αυτονομίας σε ορισμένους τομείς, ό-

πως η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, οι εκπαιδευτικές εκδρομές, η διαφοροποιη-

μένη διδασκαλία, τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου σχολείου και η συμμετοχή 

σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα (Γκαράς, 2016: 96). Η αξιοποίηση αυτής της 

δυνατότητας προϋποθέτει την ανάληψη ευθυνών και την επιθυμία συμμετοχής του 

Συλλόγου Διδασκόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Τζήκα, 2017: 18). 

Μέσω της πειραματικής εκπαίδευσης δύνανται να εφαρμόζονται καινοτόμες 

πρακτικές πριν την ένταξή τους στη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική και να αξιολο-

γείται η ικανότητά τους να καταστήσουν πιο ελκυστική την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Baum, 1974: 27). Τα πειραματικά σχολεία στη χώρα μας ιδρύθηκαν το 1929 με τον 
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νόμο 4376 «Περί ιδρύσεως Πειραματικών Σχολείων εν τοις Πανεπιστημίοις Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης» με σκοπό την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των πτυ-

χιούχων καθηγητών και δασκάλων (άρθρο 1). Διαθέτουν αυξημένα περιθώρια αυτο-

νομίας, καθώς έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ομίλους με βασική αποστολή 

μέσα από καινοτόμες και δημιουργικές διαδικασίες τόσο την ανάδειξη των χαρισμα-

τικών μαθητών, όσο και την υποστήριξη εκείνων που αντιμετωπίζουν μαθησιακές 

δυσκολίες. Παράλληλα, στους εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων σχολείων παρέχε-

ται η δυνατότητα για πειραματική εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων 

διδασκαλίας, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων αξι-

ολόγησης της αποτελεσματικότητας της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και 

τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι το μοντέλο διοίκησης της σχολικής 

μονάδας που επιθυμούν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Παρατηρείται, λοιπόν, 

ότι το νομοθετικό πλαίσιο παρέχει μεγάλες δυνατότητες αυτονομίας στους εκπαιδευ-

τικούς των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων συγκριτικά με όσους εργάζονται 

στην τυπική εκπαίδευση με απώτερη στόχευση να εισάγουν εκπαιδευτικές καινοτομί-

ες στην ελληνική εκπαίδευση, να προωθήσουν την αριστεία, να ενισχύσουν τη δημι-

ουργικότητα στο σχολείο και να αποτελέσουν παράδειγμα και σημείο αναφοράς για 

τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες. (Αιτιολογική έκθεση του ν. 3966/2011: 12). 

Τα Πειραματικά σχολεία τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει μεγάλο κύρος 

στην ελληνική κοινωνία. Οι αιτήσεις εισαγωγής ξεπερνούν κατά πολύ τις διαθέσιμες 

θέσεις και η διαδικασία επιλογής έχει καθιερωθεί στις αντιλήψεις γονέων και μαθη-

τών ως αδιάβλητη και αξιοκρατική. Το ακαδημαϊκό επίπεδο του εκπαιδευτικού προ-

σωπικού κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης ενι-

σχύεται συνεχώς. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν καταστήσει ως επιτυχημένο τον 

θεσμό των Πειραματικών σχολείων, ο οποίος όμως θα πρέπει να ενισχυθεί και να α-

ξιοποιηθεί περισσότερο με την πειραματική εφαρμογή καινοτομιών στο αναλυτικό 

τους πρόγραμμα, για να αξιολογηθούν πριν την ένταξή τους στα υπόλοιπα σχολεία, 

και την διάχυση των καλών πρακτικών τους σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότη-

τα (Μπουρλετίδης, 2018: 1). 

Στη χώρα μας δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις α-

πόψεις των εκπαιδευτικών, και ειδικότερα όσων εργάζονται σε πειραματικά σχολεία, 

για τον βαθμό αυτονομίας τους και τον βαθμό συσχέτισής της με την ικανοποίηση 

που λαμβάνουν από την εργασία τους. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας 

αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών των Πειραματικών σχολείων 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:14:55 EEST - 13.56.182.168



8 

της ελληνικής επικράτειας σχετικά με την αυτονομία που διαθέτουν στην καθημερινή 

τους πρακτική, αλλά και ως παράγοντα που επηρεάζει την επαγγελματική τους ικα-

νοποίηση. Παράλληλα, ως επιμέρους στόχος τίθεται και η ανίχνευση του μεγέθους 

της ικανοποίησης που λαμβάνουν από την εργασία τους. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και 

το ερευνητικό. Το πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους εξετάζει τη διάκριση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων ανάλογα με τον τρόπο διοίκησης και κατανομής των αρ-

μοδιοτήτων σε συγκεντρωτικά και αποκεντρωτικά και πραγματοποιείται μία ιστορική 

αναδρομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους λόγους για τους οποίους η κεντρική εξουσία 

επέβαλε τη μετατόπιση από τα συγκεντρωτικά προς τα αποκεντρωτικά συστήματα 

διοίκησης. Στη συνέχεια αποσαφηνίζεται εννοιολογικά η σχολική αυτονομία, παρου-

σιάζονται οι διαφορετικές μορφές της και καταγράφονται οι λόγοι που καθιστούν α-

ναγκαία την ενίσχυσή της στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Κατόπιν, α-

ναλύεται η έννοια της αυτονομίας των εκπαιδευτικών και ανιχνεύονται οι δυνατότη-

τες αυτονομίας των διδασκόντων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έπειτα, αφού 

διερευνηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση ενός ατόμου, εξετάζεται η σχέση μεταξύ 

της αυτονομίας των εκπαιδευτικών και της ικανοποίησης που λαμβάνουν από το ε-

πάγγελμά τους. Τέλος, πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση των σχετικών 

ερευνών. 

Το δεύτερο κεφάλαιο μελετά τα Πειραματικά σχολεία και τον τρόπο λειτουρ-

γίας τους. Αφού παρουσιαστεί η ιστορική τους εξέλιξη στη χώρα μας από την ίδρυσή 

τους το 1929 έως σήμερα, αναλύονται τα χαρακτηριστικά τους και σκιαγραφούνται οι 

δυνατότητες αυτονομίας των εκπαιδευτικών που εργάζονται σ’ αυτά. 

Μετά το θεωρητικό ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας, το οποίο 

απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αφού διατυπωθούν ο σκοπός 

και οι στόχοι της έρευνας και τονιστεί η σπουδαιότητα του θέματος, διατυπώνονται οι 

υποθέσεις και τίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα. Στη συνέχεια αναφέρεται το είδος 

της έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο, η μεθοδολογία διεξαγωγής της, καθώς και ο 

τρόπος συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζο-

νται τα αποτελέσματα και οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, ενώ στο τελευταίο 

κεφάλαιο διεξάγεται η σχετική συζήτηση γύρω από τα προαναφερθέντα αποτελέσμα-

τα. 
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1
ο
 Κεφάλαιο: Αυτονομία εκπαιδευτικού και επαγγελματική ικανοποίηση 

 

1.1 Αυτονομία σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

Ως αυτονομία της σχολικής μονάδας ορίζεται η λειτουργία της με τη λογική 

της αποκέντρωσης, της αυτοδυναμίας και της αυτοδιοίκησης (Αργυροπούλου, 2009: 

4), η οποία αποτελεί έναν βασικό δείκτη βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και της παραγωγικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος (ΟΟΣΑ, 2012, 

Eurydice, 2007: 14-16). Η παροχή αυτονομίας επηρεάζει και επηρεάζεται από τον 

τρόπο διοίκησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Για να μελετηθεί, επομένως, η αυ-

τονομία μίας σχολικής μονάδας, θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά 

του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο λειτουργεί (ΟΟΣΑ, 2012· Eurydice, 2007: 

14-16). 

Η εκπαίδευση είναι ένα «ανοικτό» σύστημα, που αποτελείται από ένα σύνολο 

στοιχείων – όπως οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, η νομοθεσία -, καθένα εκ των οποίων 

επιτελεί τη δική του εξατομικευμένη λειτουργία, αλλά όλα μαζί αλληλοεπηρεάζονται 

και οφείλουν να συνεργάζονται για την επίτευξη των εκάστοτε εκπαιδευτικών σκο-

πών (Σαϊτης, 2008: 3). Τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφέρουν μεταξύ τους τόσο ως 

προς το σύστημα οργάνωσής τους, όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους με 

σκοπό την επίτευξη των κάθε φορά τιθέμενων στόχων (Ανδρέου & Παπακωνσταντί-

νου, 1994). Ανάλογα, λοιπόν, με τον τρόπο διοίκησής τους και ανάθεσης των αρμοδι-

οτήτων στο εσωτερικό τους διακρίνονται σε συγκεντρωτικά και αποκεντρωτικά. 

Στα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα οι αποφάσεις για την ακολου-

θούμενη πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και η ευθύνη υλοποίησής της 

ανήκουν στην κεντρική εξουσία (Γόγολα & Κατσής, 2017: 238· Σαίτης, 1992: 104). 

Το κράτος ορίζει επακριβώς τι οφείλει να εκτελέσει κάθε εκπαιδευτικός, ενώ μαθητές 

και γονείς περιορίζονται σε παθητικό ρόλο όσο αφορά την εκπαιδευτική πολιτική που 

ασκείται κάθε φορά. Η εξουσία είναι συγκεντρωμένη κεντρικά και οι επιμέρους δο-

μές του συστήματος υπακούουν υποχρεωτικά τις εντολές της (Λυμπέρης, 2012: 135). 

Η συγκέντρωση εξουσιών μπορεί να λάβει είτε ακραία μορφή, που απαιτεί αυστηρή 

ιεραρχία και οι υφιστάμενοι διαθέτουν μόνο εκτελεστική εξουσία (συμπυκνωμένη 

συγκέντρωση), είτε μέτρια μορφή, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από τοπικά όργα-

να, τα οποία όμως παραμένουν κάτω από την ασφυκτική ιεραρχία της κεντρικής διοί-

κησης (αποσυμπυκνωμένη συγκέντρωση) (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1990: 

44). 
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Αντίθετα, στα αποκεντρωτικά συστήματα οι περιφερειακές αρχές διοίκησης 

έχουν αυξημένες διοικητικές αρμοδιότητες και ελευθερία στη λήψη αποφάσεων. Για 

την επιτυχή εφαρμογή της αποκέντρωσης στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη η οργα-

νωμένη διοίκηση, καθώς και η ενίσχυση των συλλογικών οργάνων, τα οποία εκλέγο-

νται και δε διορίζονται. Έτσι, αυξάνεται η συμμετοχικότητα στη διοίκηση όλων των 

εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και επιλύονται αμεσότερα και ταχύτερα 

τα ζητήματα που ανακύπτουν (Μπουζάκης, 1993: 76). Τα αποκεντρωτικά συστήματα 

διακρίνονται είτε σε διοικητικά αποκεντρωμένα, όπου το κράτος χαράζει την εκπαι-

δευτική πολιτική, η οποία υλοποιείται από περιφερειακά όργανα, είτε σε πολιτικά α-

ποκεντρωμένα, όπου και η χάραξη πολιτικής και η εφαρμογή της αναθέτεται σε αυ-

τοδιοικούμενους οργανισμούς (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1990: 45-47· Λαΐνας, 

1993: 255). Είναι εμφανές ότι τα σχολεία στα πολιτικά αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά 

συστήματα διαθέτουν μεγαλύτερη αυτονομία συγκριτικά με αυτά των διοικητικά α-

ποκεντρωμένων. 

Η έννοια της αποκέντρωσης περιλαμβάνει δύο διαστάσεις την κατακόρυφη 

και την οριζόντια. Η κατακόρυφη σχετίζεται με τη νομοθέτηση επάλληλων και ιεραρ-

χικά διαρθρωμένων επίπεδων διοίκησης τα οποία περιλαμβάνουν παράλληλες και α-

νεξάρτητες μονάδες διοίκησης. Η οριζόντια διάσταση αναφέρεται στη σύνθεση των 

διοικητικών οργάνων και πιο συγκεκριμένα στο ποιοι θα συμμετέχουν στη λήψη α-

ποφάσεων. Αν και γενικότερα υπάρχει σύγκλιση απόψεων στη συμμετοχή τόσο των 

μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων, όσο και εκπροσώπων του δή-

μου, καταγράφονται διαφωνίες σχετικά με το εύρος αυτής της συμμετοχής για κάθε 

μέλος (Λαΐνας, 1993: 256). 

Η σύγχρονη τάση της παροχής μεγαλύτερης αυτονομίας στα ευρωπαϊκά εκ-

παιδευτικά συστήματα συνδυάζεται με την εφαρμογή αποκεντρωμένων εκπαιδευτι-

κών συστημάτων. Η τάση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη θεσμοθέτηση παρεμβά-

σεων διαρθρωτικού χαρακτήρα για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με το γρα-

φειοκρατικό πρότυπο οργάνωσης, με την αποδοχή από το κράτος του αιτήματος των 

σύγχρονων κοινωνιών για ενίσχυση των ελευθεριών, των δικαιωμάτων της συμμετο-

χής και του εκδημοκρατισμού και με την εξέλιξη των κρατών στη σύγχρονη εποχή. Η 

ύπαρξη φαινομένων αυταρχισμού, η ακαμψία και η έλλειψη γνώσης της κεντρικής 

εξουσίας για τα περιφερειακά προβλήματα, η αναποτελεσματικότητά της και η αυξα-

νόμενη πολυπλοκότητα των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ένα κρατικό σύστημα εί-

χαν ως αποτέλεσμα την αμφισβήτηση της συγκέντρωσης των εξουσιών στη κεντρική 
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διοίκηση και ενισχύθηκε το αίτημα για διοικητική αποκέντρωση, με την οποία οι το-

πικές κοινωνίες αποκτούν συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και αναπτύσσονται αυ-

τόνομα (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1990: 46-47· Κατσαρός, 2008: 90). Στην 

εκπαίδευση τα αποκεντρωτικά μοντέλα διοίκησης ενισχύουν τη μεταφορά αρμοδιο-

τήτων από το Υπουργείο στις τοπικές αρχές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα διαχείρι-

σης των αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας και την παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας 

στα σχολεία μέσω της ανάληψης περισσότερων ευθυνών (Weidman & DePietro-

Jurand, 2011: 2). 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα ενός αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήμα-

τος αφορούν την αντιστοιχία του με την πολιτική στόχευσης για τον εκδημοκρατισμό 

των θεσμών, την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών και στελεχών, την αύξηση της προσαρμοστικότητας, της ευελιξίας 

και της ευαισθητοποίησης των σχολείων για κάθε ζήτημα που προκύπτει, την ενίσχυ-

ση της επαγγελματικής και παιδαγωγικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών, τη δέσμευ-

ση του συνόλου των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία απέναντι στις συλ-

λογικά ειλημμένες αποφάσεις, τη δημιουργία ικανών ηγετών μέσα από τις διαδικασί-

ες λήψης αποφάσεων και τέλος την εκπροσώπηση του συνόλου των κοινωνικών ομά-

δων στη διοίκηση μέσα από τη δυνατότητα της συμμετοχής τους, όταν λαμβάνεται 

μία απόφαση (Κατσαρός, 2008: 68). 

Η αποκέντρωση έχει γίνει δημοφιλής στον εκπαιδευτικό τομέα, επειδή πολλές 

κυβερνήσεις αντιμετώπισαν προβλήματα με την παροχή κεντρικών εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της έλλειψης διαφανούς λήψης αποφάσεων και 

χαμηλής ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η αποκέντρωση εξακολουθεί να 

αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης στις αναπτυσσό-

μενες και βιομηχανικές χώρες, καθώς επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη μέσω του 

εκσυγχρονισμού των θεσμών, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης σε 

κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανακατανέμει τις αρμοδιότητες από κε-

ντρικό σε περιφερειακό επίπεδο, προωθεί τον εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού 

συστήματος, αυξάνει την εξουσία των τοπικών αρχών, ελέγχει τα κέντρα εξουσίας, 

όπως τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών και τα πολιτικά κόμματα, εξισορροπεί τις με-

ταξύ τους αντιθέσεις και βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(Weidman & DePietro Jurand, 2011: 2). 

Βέβαια, κατά την υιοθέτηση του αποκεντρωτικού συστήματος είναι δυνατόν 

να προκύψουν διάφοροι κίνδυνοι, οι οποίοι είναι απαραίτητο να προβλεφθούν και να 
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αντιμετωπιστούν. Τέτοιοι είναι η συχνή έλλειψη γνώσεων των περιφερειακών οργά-

νων για τη λήψη αποφάσεων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, η τάση για κατά-

χρηση της δοθείσης εξουσίας, ο κίνδυνος λήψης διαφοροποιημένων αποφάσεων, η 

δυσκολία συντονισμού και ελέγχου της υλοποίησης των αποφάσεων που λήφθηκαν 

(Κατσαρός, 2008: 68). Ακόμη, παρότι υπόσχεται καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

παρεχόμενη εκπαίδευση με έμφαση στις προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας, συ-

χνά τα αποτελέσματα κατά την εφαρμογή της δεν ήταν τα αναμενόμενα και δεν οδη-

γεί αυτόματα στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των μαθησιακών απο-

τελεσμάτων (Weidman & DePietro Jurand, 2011: 2). 

Τα όρια μεταξύ της εφαρμογής του συγκεντρωτικού ή αποκεντρωτικού συ-

στήματος δεν είναι πάντα σαφή, καθώς τα κεντρικά και τα τοπικά όργανα αλληλεπι-

δρούν κατά τη διαμόρφωση των αποφάσεων με τρόπο που κανένα από τα δύο συστή-

ματα δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί απόλυτα και χωρίς την εμφάνιση δευτερευό-

ντων στοιχείων του άλλου (Λαΐνας, 1993: 255). Αυτή η δυναμική σχέση μπορεί να 

οδηγήσει στην εμφάνιση ενός ενδιάμεσου συστήματος, της αποσυγκέντρωσης, όπου 

τα τοπικά όργανα διαθέτουν διοικητικές ευθύνες, χωρίς να έχουν αρμοδιότητες λήψης 

αποφάσεων (Σαΐτης, 2008). 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει τεθεί ως βασικό ζητούμενο στις χώρες  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδι-

κασίας και υπάρχει σαφής τάση μετατόπισης σε πιο αποκεντρωτικά συστήματα. Το 

γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην εφαρμογή πολιτικών που ευνοούν την ενίσχυση της 

αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Στο πόρισμα της διαρκούς επιτροπής μορφωτι-

κών υποθέσεων της Βουλής (2016: 15) διακρίνονται τρεις τομείς αυτονομίας, η παι-

δαγωγική, η διοικητική και η οικονομική. Η παιδαγωγική αυτονομία σχετίζεται με 

τον βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στα προγράμματα σπουδών, τις μεθόδους 

διδασκαλίας και τη μορφή της αξιολόγησης των μαθητών. Η διοικητική αυτονομία 

αφορά τον βαθμό αποκέντρωσης, το βαθμό δηλαδή ελευθερίας επιλογής από τις πε-

ριφερειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης να προβούν σε προσαρμογές των βασικών εκπαι-

δευτικών πολιτικών που εκπορεύονται από την κεντρική διοίκηση. Τέλος, η οικονο-

μική αυτονομία περιλαμβάνει τη δυνατότητα ή μη ενός σχολείου να διαχειριστεί τα 

οικονομικά του ζητήματα και να αναζητήσει πρόσθετους πόρους χρηματοδότησης. Ο 

βαθμός και η εστίαση της αυτονομίας του εκπαιδευτικού συστήματος διαμορφώνεται 

από τις προτεραιότητες που θέτει κάθε κράτος. 
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Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι για να γίνει αποτελεσματικότερο και 

λειτουργικότερο το σχολείο απαιτούνται ευέλικτες δομές και μείωση της καθοδήγη-

σης από το κράτος (Λαζαρίδου & Αντωνίου, 2017: 130). Αυτό προϋποθέτει τη μετα-

τόπιση από το παραδοσιακό ιεραρχικό μοντέλο λήψης αποφάσεων στην λήψη από 

κοινού αποφάσεων μέσω μίας διαδικασίας η οποία συνδέεται με την παροχή μεγαλύ-

τερης αυτονομίας στους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, που θα το βο-

ηθήσει να ανταποκριθεί αμεσότερα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ανά-

γκες των μελών του και τις επιστημονικές εξελίξεις (Saiti & Eliophotou-Menon, 

2009: 449· Λαζαρίδου & Αντωνίου, 2017: 131-132).  Καθώς, λοιπόν, οι απαιτήσεις 

για τη σχολική αποτελεσματικότητα αυξάνονται, εμφανίζεται η τάση για αποκέντρω-

ση της εκπαίδευσης, ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από τα σχολεία και ενίσχυσής 

τους (Hopkins, 2001). 

Ιστορικά, η ιδέα της παροχής μεγαλύτερης αυτονομίας στα σχολεία ως παρά-

γοντα βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 

και έγινε ευρύτατα αποδεκτή τη προηγούμενη δεκαετία (Γόγολα & Κατσής, 2017: 

238). Μέχρι τότε οι σχολικές μονάδες δεν είχαν περιθώρια αυτονομίας και δεν υπήρ-

χε τέτοια κουλτούρα στις χώρες της Ευρώπης. Η ανάγκη για αυτονομία προέκυψε λό-

γω της ανάγκης τόσο για αποκέντρωση, όσο και για εφαρμογή ενός νέου τρόπου διοί-

κησης που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις επιθυμίες των πολιτών στα 

πλαίσια μιας προσπάθειας λειτουργίας του δημοσίου με βάση τις αρχές του ιδιωτικού 

τομέα, θα συνδέεται με την αύξηση της δημοκρατικής συμμετοχής και θα ικανοποιεί 

την ανάγκη του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία (Αργυροπούλου, 

2009: 9), καθώς όσο μειώνεται η εξάρτηση της σχολικής μονάδας από το κράτος, τό-

σο πιο απαραίτητη είναι η συμμετοχή των γονέων και της τοπικής κοινωνίας στις 

δραστηριότητες και τη λειτουργία του (Barroso, 2001: 68). Αυτή η τάση για αύξηση 

της παρεχόμενης αυτονομίας στις σχολικές μονάδες συνοδεύτηκε από τη μελέτη του 

τρόπου με τον οποίο το γεγονός αυτό επηρεάζει τον τρόπο άσκησης της διοίκησης 

των σχολείων και τις γενικότερες επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Eurydice, 2007: 39). 

Σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων η απόφαση για παροχή μεγαλύτερης αυ-

τονομίας στο σχολικό σύστημα επιβλήθηκε από το κράτος, στα πλαίσια δηλαδή της 

κατεύθυνσης από την κορυφή προς τη βάση. Παρά την υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί 

θα ασκούσαν ισχυρές πιέσεις μέσω των ομοσπονδιών τους προς αυτή την κατεύθυν-

ση, στην πραγματικότητα τα σχολεία δεν αποτέλεσαν το βασικό μοχλό πίεσης για την 
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ευρύτερη εφαρμογή της, ούτε συμμετείχαν στη διαμόρφωση της σχετικής νομοθεσί-

ας. Η απόφαση για εφαρμογή της περισσότερο επηρεάστηκε από την τάση για πολιτι-

κή αποκέντρωση και από την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος διοίκησης για την 

κοινωνία των πολιτών (Eurydice, 2007: 10). Βέβαια, η υιοθέτηση συστημάτων που 

παρέχουν μεγαλύτερη εκπαιδευτική αυτονομία δεν είναι εύκολο να γίνει χωρίς την 

κρατική πρωτοβουλία, καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα εξαρτάται και αλληλεπιδρά 

με τα υπόλοιπα κοινωνικά συστήματα, τόσο χρονικά όσο και χωρικά, και δεν μπορεί 

μεταβληθεί ανεξάρτητα και αποκομμένα από τα υπόλοιπα (Λυμπέρης, 2012: 142). 

Η αυτονομία μιας σχολικής μονάδας χωρίζεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες ανά-

λογα με τον βαθμό αυτονομίας που απολαμβάνει. Η πρώτη κατηγορία είναι η πλήρης 

αυτονομία και υπάρχει όταν το σχολείο δύναται να λαμβάνει τις σημαντικές αποφά-

σεις χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις πάντα βέβαια στα πλαίσια του εκάστοτε νομοθε-

τικού πλαισίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι σχολικές μονάδες διαθέτουν διοικη-

τική αυτοτέλεια. Περιορισμένη αυτονομία διαθέτει ένα σχολείο όταν μπορεί να λαμ-

βάνει αποφάσεις, αλλά μέσα στα προκαθορισμένα πλαίσια ή μετά από έγκριση ενός 

ανώτερου οργάνου. Σε ορισμένες χώρες το υπουργείο και οι τοπικές αρχές αποφασί-

ζουν κατά περίπτωση αν θα παραχωρήσουν δικαίωμα λήψης απόφασης σε συγκεκρι-

μένους τομείς σε κάποιο σχολείο. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο διαφορετικού 

βαθμού αυτονομίας και σε διαφορετικούς τομείς ανά σχολική μονάδα. Στην τελευ-

ταία κατηγορία το σχολείο θεωρείται χωρίς αυτονομία όταν δε διαθέτει δικαίωμα λή-

ψης απόφασης σε κάποιο τομέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Eurydice, 2007: 17-

18). Διαφορετικές μορφές αυτονομίας υπάρχουν και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς τα 

σχολεία μπορεί να είναι οικονομικά αυτόνομα διαλέγοντας και μισθοδοτώντας το 

προσωπικό ή να χρηματοδοτούνται είτε αποκλειστικά από τις τοπικές αρχές, είτε από 

το κράτος και τις τοπικές αρχές είτε να συνδυάζουν χρηματοδοτήσεις από την κεντρι-

κή διοίκηση, το δήμο και τους γονείς (Λιάκος, 2016: 1). 

Γενικότερα, η αυτονομία συνδέεται με τον τρόπο οργάνωσης ενός εκπαιδευτι-

κού συστήματος και αυξάνεται όσο πιο αποκεντρωμένο είναι αυτό. Στα σχολεία που 

διαθέτουν αυτονομία διακρίνονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η παρέμβαση του 

κράτους είναι περιορισμένη και το κράτος παραιτείται από τον παραδοσιακό ρόλο 

του ασφυκτικού ελέγχου στα σχολεία και στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Τα εν-

διάμεσα επίπεδα λήψης αποφάσεων καταργούνται και ενισχύεται η διοικητική αυτο-

τέλεια των σχολείων, τα οποία διοικούνται με βάση τους επιχειρηματικούς κανόνες 

(Μούτσιος, 2001: 9). Το πλαίσιο λειτουργίας τους καθίσταται πιο δημοκρατικό, δίνο-
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ντας τη δυνατότητα μεγαλύτερης εμπλοκής στη λήψη αποφάσεων στο σύλλογο διδα-

σκόντων, τους γονείς, την τοπική κοινωνία και τους ίδιους τους μαθητές. Το αυτόνο-

μο σχολείο είναι συνεργατικό και εξωστρεφές και συνδέεται τόσο με τα άλλα σχολεία 

όσο και με τις κοινωνικές δομές. Ο περιορισμός της κρατικής παρέμβασης έχει ως 

συνέπεια την αναβάθμιση του ρόλου του διευθυντή και των εκπαιδευτικών. Προάγε-

ται η συμπερίληψη με σκοπό την αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων του συ-

νόλου των μαθητών με τον ταυτόχρονο σεβασμό από το σχολείο των μοναδικών χα-

ρακτηριστικών τους και των ετερόκλητων μεταξύ τους στοιχείων. Παράλληλα, κάθε 

μαθητής λαμβάνει διαφοροποιημένη εκπαίδευση με σκοπό την εξάλειψη των ανισο-

τήτων (Αργυροπούλου, 2015: 4). Οι διδακτικές τεχνικές και τα διδακτικά αντικείμενα 

επιλέγονται ελεύθερα από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό, ενώ ενισχυμένος αναδεικνύε-

ται ο ρόλος του διευθυντή τόσο σε θέματα αρμοδιοτήτων όσο και οικονομικά. Ταυτό-

χρονα, αναβαθμίζεται ο ρόλος των γονέων και της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι δια-

δραματίζουν πιο ενεργό ρόλο. Επιπρόσθετα, σε συνθήκες πολύ μεγάλης αυτονομίας 

είναι εφικτή ακόμη και η επιλογή σχολείου φοίτησης από την πλευρά των γονέων. 

Βέβαια, στις περιπτώσεις αυτές ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας ανταγωνισμού με-

ταξύ των σχολικών μονάδων για την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού μαθητών με 

απώτερο στόχο την αυξημένη χρηματοδότησή τους από το κράτος, δημιουργώντας 

από τη μία πλευρά δημοφιλή ιδρύματα με μαθητές υψηλών επιδόσεων και από την 

άλλη σχολεία με οικονομικά προβλήματα και μαθητές χαμηλού γνωστικού επιπέδου 

(Αργυροπούλου, 2009: 4-5· Μούτσιος, 2001: 21). Τέλος, είναι απαραίτητη η σύνταξη 

μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου πλάνου προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι 

στην εκπαιδευτική διαδικασία να εργαστούν για την υλοποίηση ενός κοινού οράμα-

τος. 

Στην πλειονότητα των χωρών η σχολική αυτονομία υποστηρίζεται ότι βελτιώ-

νει αισθητά την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Eurydice, 2007: 15). Η η-

γεσία, όταν κατανέμεται, επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό σχολεία και μαθητές μέσω 

της επιρροής της στην παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς, τη δέσμευση και τη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ακόμη, η ενίσχυση της αυτονομίας στο εκπαιδευ-

τικό σύστημα ελαττώνει τη γραφειοκρατία, δημιουργεί άνοιγμα στην τοπική κοινωνία 

με την εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και προκα-

λεί νέες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες (Τζέλλος, 2008). Παράλληλα, 

κάθε σχολείο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, καθώς διαμορφώνεται μέσα σε διαφο-

ρετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Συνεπώς, ο τρόπος επίτευξης των εκάστοτε 
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στόχων διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε υπάρχουσες μεταβλητές. Παρέχο-

ντάς της αυτονομία η σχολική μονάδα αποκτά καινούρια δυναμική, διαθέτει μοναδι-

κότητα, χρησιμοποιεί νέες μεθόδους, εισάγει καινοτομίες και ταυτόχρονα παύει η δυ-

νατότητα επίρριψης ευθυνών στις ανώτερες αρχές για τα κακώς κείμενα (Παπαδημη-

τρακόπουλος, 2006: 56). 

Όπως αναφέρθηκε, η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας προϋποθέτει τη μετά-

βαση σε αποκεντρωτικά διοικητικά συστήματα με παραχώρηση αρμοδιοτήτων στην 

τοπική κοινωνία από το κράτος, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή. Ο συντονι-

σμός γίνεται μέσω της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολείων, η οποία με την ποσο-

τικοποίηση της απόδοσης κάθε σχολικής μονάδας με τη χρήση δεικτών, δύναται να 

οδηγήσει στον εκ νέου έλεγχο της λειτουργίας τους με  διαφορετικό τρόπο σε σχέση 

με τα παραδοσιακά συστήματα, περιορίζοντας ξανά την αυτονομία τους με πλάγιο 

τρόπο. Ακόμη, η άρση της ομοιομορφίας των σχολείων  δημιουργεί συνθήκες αντα-

γωνισμού μεταξύ τους, καθώς λειτουργούν με στοιχεία ελεύθερης αγοράς, γεγονός το 

οποίο δύναται να θέσει σε κίνδυνο την παροχή ίσων ευκαιριών στο αγαθό της εκπαί-

δευσης  (Παπακωνσταντίνου, 2012: 45-46). Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ο-

ρίζεται σαφώς ο βαθμός, οι προϋποθέσεις εφαρμογής, η έννοια και το περιεχόμενο 

της αυτονομίας για να αποκομίζουν οι σχολικές μονάδες τα οφέλη από τη χρήση της 

και να περιορίζονται στο ελάχιστο τυχόν αρνητικές συνέπειες από τον τρόπο εφαρμο-

γής της (Βότση, 2017: 520· Λυμπέρης, 2012: 143)   

 

1.2 Η έννοια της αυτονομίας των εκπαιδευτικών 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί η έννοια της αυτονομίας των εκπαιδευτικών. 

Έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί σχετικά με την αυτονομία των εκπαιδευτικών 

από τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης, οι οποίοι συγκλίνουν στην διαπίστωση ότι η 

έννοια της αυτονομίας ορίζεται ως η δυνατότητα ελέγχου εκ μέρους τους του εαυτού 

τους και του περιβάλλοντος εργασίας τους (Pearson & Hall, 1993, στο Pearson & 

Moomaw, 2006: 42). Οι μελετητές της αυτονομίας των εκπαιδευτικών τονίζουν ότι η 

έννοια της αυτονομίας των εκπαιδευτικών έχει μεταβληθεί σε μεγάλο βαθμό την τε-

λευταία δεκαετία και συνεχίζει να εξελίσσεται (Pearson & Moomaw, 2006: 42). 

Η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς προϋποθέτει την 

προηγούμενη ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων (Ευρυδίκη, 2008: 17) 

και όταν συμβεί βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ταυτόχρο-

να τους ενθαρρύνει και αυξάνει την ικανοποίησή τους από την εργασία τους 
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(Bandura, 1997). Η αυτονομία αναδεικνύεται, επίσης, ως βασική μεταβλητή όταν ε-

ξετάζονται οι πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι ερευ-

νητές υποστηρίζουν ότι η χορήγηση αυτονομίας και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών 

είναι ένα κατάλληλο σημείο εκκίνησης για την επίλυση των σημερινών σχολικών 

προβλημάτων από τους ειδικούς της εκπαίδευσης (Pearson & Moomaw, 2006: 44). 

Βέβαια, στο ίδιο σχολείο παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να μην ενεργούν 

όλοι οι εκπαιδευτικοί το ίδιο αυτόνομα, καθώς κάποιοι επιλέγουν να μη χρησιμοποι-

ήσουν την αυτονομία που τους παρέχεται (Little, 1990: 515). Παράλληλα, αυτό που 

κάποιος εκπαιδευτικός θεωρεί αυτονομία, φαντάζει ως απομόνωση σε κάποιον άλλο. 

Κάποιος διδάσκων μπορεί να θεωρήσει την αυτονομία ως τον τρόπο να αποφύγει την 

επίβλεψη και τις παρεμβολές στο έργο του και άλλος ως παροχή ελευθερίας για την 

ανάπτυξη συλλογικότητας και την ανάληψη πρωτοβουλιών πέρα από τα διδακτικά 

του καθήκοντα. Ακόμα, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που γίνονται πιο αποτελεσματικοί 

με την ενίσχυση της αυτονομίας τους και άλλοι που τη χρησιμοποιούν ως δικαιολογία 

για να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η θέσπιση του κα-

τάλληλου πλαισίου ώστε η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς να 

συνοδεύεται από τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Frase & 

Sorenson, 1992: 40). 

Η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας αποτελεί ένα στοίχημα που πρέπει να κερ-

δηθεί από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρι-

θούν στις προκλήσεις. Το σχολείο βρίσκεται στην καρδιά της εκπαιδευτικής πολιτι-

κής, καθώς συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευτικοί στα αυτόνομα σχολεία λαμβάνουν αποφάσεις για τις μεθόδους δι-

δασκαλίας, την οικονομική διαχείριση, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, την α-

ξιολόγηση, τη δημιουργία κοινού οράματος, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία και 

την αποτελεσματικότητά των σχολικών μονάδων και είναι απαραίτητο να λογοδοτούν 

γι’ αυτές (Υφαντή & Βοζαΐτης, 2005). Αναπτύσσεται, λοιπόν, μια συνεχώς αυξανό-

μενη τάση για υπευθυνότητα καθώς σε όλες τις χώρες τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί 

είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν στα αρμόδια όργανα, όπως το υπουργείο ή τα το-

πικά συμβούλια, καθώς και στην τοπική κοινότητα, δηλαδή τους γονείς και τους εξω-

τερικούς συνεργάτες (Γόγολα & Κατσής, 2017: 41). 

Η αυτονομία των εκπαιδευτικών διακρίνεται σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο της 

διδασκαλίας στη σχολική τάξη και σε οργανωτικό  επίπεδο στη διοίκηση της σχολι-

κής μονάδας. Τα ευρήματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε πολλές χώρες δείχνουν 
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ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν πιο αυτόνομοι στο επίπεδο των δραστηριοτήτων στην 

τάξη τους και λιγότερο όσον αφορά τις οργανωτικές δραστηριότητες (Leon κ.α. 1982: 

10-11). 

Όσο αφορά το επίπεδο της διδασκαλίας στη σχολική τάξη διακρίνονται τρεις 

τομείς στους οποίους μπορεί να διαφοροποιείται η δυνατότητα των εκπαιδευτικών για 

λήψη αποφάσεων. Ο πρώτος είναι το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, ο 

δεύτερος σχετίζεται με τις μεθόδους διδασκαλίας και ο τρίτος περιλαμβάνει την αξιο-

λόγηση των μαθητών (Ευρυδίκη, 2008: 18). Σχετικά με τους δύο πρώτους τομείς οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα εδώ και καιρό να επιλέγουν τις διδακτικές μεθό-

δους σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό το επίπεδο αυτονομίας προκύπτει από τον 

τρόπο οργάνωσης των σχολείων και των σχολικών συστημάτων. Οι εκπαιδευτικοί εί-

τε μόνοι τους, είτε σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου αποφασίζουν τις κα-

τάλληλες μεθόδους διδασκαλίας για τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκ-

παιδευτικού έργου με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους χω-

ρίς να είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν σε μία επιβλέπουσα αρχή, αρκεί αυτές 

να συμβάλλουν στην επίτευξη των τιθέμενων στόχων. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να επιλέξουν από μία πληθώρα επιλογών το σχολικό εγχειρίδιο (ό.π.: 25-

26). Σε περίπτωση μεγαλύτερης αυτονομίας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν 

τα γνωστικά αντικείμενα ακολουθώντας ένα γενικό περίγραμμα χωρίς τους περιορι-

σμούς του αναλυτικού προγράμματος. Αντί να ακολουθείται ένα σφιχτό και άκαμπτο 

αναλυτικό πρόγραμμα όπου ορίζονται πλήρως τα αντικείμενα και ο χρόνος διδασκα-

λίας, υιοθετείται ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών με απλή και σαφή στόχευση 

για κάθε τάξη (Λιάκος, 2016: 1). Βέβαια, ακόμη και στις χώρες όπου οι σχολικές μο-

νάδες απολαμβάνουν πλήρη αυτονομία, το κράτος επιβάλλει εθνικές κατευθυντήριες 

γραμμές ως προς το περιεχόμενο και τους επιδιωκόμενους στόχους (Ευρυδίκη, 2008: 

18). 

Ως προς την αξιολόγηση των μαθητών μπορεί να διαφοροποιείται η αυτονο-

μία των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα κριτήρια της εσωτερικής αξιολόγησης, με την 

ευθύνη για την απόφαση επανάληψης της χρονιάς ενός μαθητή και τον ρόλο του εκ-

παιδευτικού για τη διενέργεια των εξετάσεων που χορηγούν Πιστοποιητικά Σπουδών. 

Όσο μεγαλύτερη αυτονομία διαθέτουν οι σχολικές μονάδες, τόσο πιο ενεργό ρόλο 

αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στις ανωτέρω διαδικασίες (Ευρυδίκη, 2008: 31). 

Σε όλο τον κόσμο η διδασκαλία διεξάγεται από τον εκπαιδευτικό σε αυτόνο-

μες αίθουσες διδασκαλίας (Leon κ.α. 1982: 20). Αυτό το γεγονός μπορεί να προκαλέ-
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σει προβλήματα, τα οποία είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν. Η έννοια της αυτο-

νομίας παλαιότερα ταυτιζόταν με την απομόνωση του εκπαιδευτικού στην σχολική 

του τάξη, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την ανατροφοδότηση και δεν προωθεί την 

αλλαγή. Αυτού του είδους η μοναχικότητα των εκπαιδευτικών προάγει και συντηρεί 

την υπάρχουσα κατάσταση σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα και δυσχεραίνει τις προ-

σπάθειες μεταρρυθμίσεων. Συχνά, η έλλειψη ανατροφοδότησης για όσα βιώνουν 

στην τάξη οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην αίσθηση ότι  κανείς δε γνωρίζει τι κάνουν 

και νιώθουν αποξένωση και έλλειψη εκτίμησης από την κοινωνία (Anderson, 1987: 

363). Έτσι, από την αρχική εκτίμηση της έννοιας της αυτονομίας ως την απομόνωση 

ενός εκπαιδευτικού στην τάξη του, οδηγηθήκαμε στη θεώρησή της ως τη δυνατότητα 

συλλογικής λήψης αποφάσεων και τη δυνατότητα επιλογής για το παρεχόμενο εκπαι-

δευτικό έργο (Moomaw, 2005: 15). 

Επομένως, ως προς το οργανωτικό επίπεδο στα αυτόνομα σχολεία ενδυναμώ-

νονται οι συλλογικές λειτουργίες και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποφασιστικά 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς καλούνται να αναλάβουν περισσότερες 

πρωτοβουλίες και τους ανατίθενται μεγαλύτερες αρμοδιότητες (Υφαντή & Βοζαϊτης, 

2009: 36). Ο σύλλογος διδασκόντων αναλαμβάνει τη λειτουργία του σχολείου, αντί 

να ακολουθεί πιστά τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας για κάθε πρωτοβουλία 

που επιθυμεί να αναλάβει. Γίνονται τακτικές συνεδριάσεις της ολομέλειας ή υποομά-

δων εκπαιδευτικών όπου προγραμματίζεται η σχολική λειτουργία στα πλαίσια των 

εκπαιδευτικών πολιτικών που σχεδιάζει η κεντρική εξουσία (Λιάκος, 2016: 1). Οι εκ-

παιδευτικοί, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότη-

τες του σχολείου που υπηρετούν, μέσω της αναβάθμισης του ρόλου του Συλλόγου 

Διδασκόντων συμμετέχουν περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία, τονώνεται η 

αυτοπεποίθησή τους και δημιουργούνται συνεργατικές σχέσεις και κλίμα εμπιστοσύ-

νης με τους μαθητές, τους γονείς και την τοπική κοινωνία. Υπάρχει άρρηκτη σχέση, 

λοιπόν, μεταξύ της αναβάθμισης του ρόλου των εκπαιδευτικών και την παροχή μεγα-

λύτερης αυτονομίας σε μία σχολική μονάδα (Διαρκής επιτροπή μορφωτικών υποθέ-

σεων της Βουλής, 2016: 17). Η αυτονομία των εκπαιδευτικών για να επιφέρει τα επι-

θυμητά αποτελέσματα και να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

είναι αναγκαίο να βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας μεταξύ της μοναδικότητας και 

της τυποποίησης, της άδειας και της ευθύνης (Anderson, 1987: 370). 

Σύμφωνα με έρευνα των Omobude και Igbudu (2012), οι εκπαιδευτικοί που 

λαμβάνουν μέρος σ’ αυτές τις διαδικασίες και απολαμβάνουν ισότιμη πρόσβαση σε 
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επαγγελματικές ευκαιρίες είναι πιο αποτελεσματικοί ανεξαρτήτως φύλου προσόντων 

και εμπειρίας. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν νέους ρό-

λους, δημιουργούνται εσωτερικά κίνητρα και εντείνεται η συγκέντρωσή τους στην 

επίτευξη των στόχων του σχολείου και ταυτόχρονα ενισχύεται η επαγγελματική τους 

αυτονομία και η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Η μεγαλύτερη συμμετοχή 

των διδασκόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η ενίσχυση της αυτονομίας 

τους βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας καθώς οι εκπαιδευτι-

κοί λαμβάνουν καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά θέμα-

τα από τους τοπικούς ή περιφερειακούς αξιωματούχους. Η λήψη αποφάσεων από πά-

νω προς τα κάτω συχνά αποτυχαίνει όταν δεν εμπλέκει και δεν ενεργοποιεί τους υ-

πεύθυνους για την εφαρμογή και την επιτυχία μίας απόφασης (Ingersoll, 1997: 7). 

Την ίδια στιγμή στα σχολεία με μεγαλύτερη αυτονομία αναβαθμίζεται σε πο-

λύ μεγάλο βαθμό ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής θα 

πρέπει να είναι ένας επαγγελματίας με υψηλό επίπεδο προσόντων, διοικητικές ικανό-

τητες και ηγετικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να λαμβάνει ειδική εκπαίδευση και κατάρτι-

ση πριν την ανάληψη της θέσης, η οποία λόγω της αυξημένης ευθύνης που απαιτεί 

απολαμβάνει και υψηλότερες αποδοχές (Αργυροπούλου, 2005: 16-17). Άλλωστε, έ-

νας αποτελεσματικός διευθυντής μπορεί να μεταμορφώσει ένα σχολείο, ενώ ένα ικα-

νό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι δύσκολο να μετασχηματίσει ένα σχολείο χωρίς τη 

συμβολή της διοίκησης (Δακοπούλου, 2008). 

 

1.3 Αυτονομία εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Η υιοθέτηση και η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος με συγκεντρω-

τικό ή αποκεντρωτικό χαρακτήρα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και την αλ-

ληλεπίδρασή του με άλλα κρατικά συστήματα που συνυπάρχουν παράλληλα με αυτό 

τόσο χωρικά, όσο και χρονικά (Λυμπέρης, 2012: 136). Στην Ευρώπη οι μεταρρυθμί-

σεις που οδήγησαν στην παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας έλαβαν διαφορετικά χαρα-

κτηριστικά ανάλογα με τον χρόνο, τον τόπο και τις ιδιομορφίες κάθε χώρας. Οι στό-

χοι, επομένως, που έθεσε κάθε κράτος διαφέρουν όσον αφορά την έκταση και τον τύ-

πο της προβλεπόμενης αυτονομίας. Ακόμα, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις πο-

λιτικές που ακολουθούνται για την επίτευξη της αυτονομίας και στους φορείς ή τα 

άτομα στα οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες. Γενικότερα, οι χώρες της νότιας 

Ευρώπης εμφανίζουν μικρότερο βαθμό αυτονομίας στα εκπαιδευτικά τους συστήμα-

τα, ενώ στις χώρες της Σκανδιναβίας παρέχεται μεγαλύτερη ελευθερία στα σχολεία 
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στα πλαίσια και των γενικότερων αποκεντρωτικών πολιτικών που ισχύουν στις χώρες 

αυτές (Γόγολα & Κατσής, 2017). 

Στη χώρα μας τον 19
ο
 αιώνα η χρηματοδότηση των σχολείων γινόταν από τον 

εκάστοτε δήμο ή κοινότητα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε δυσλειτουργίες και έτσι τα 

πρώτα χρόνια του 20
ου

 αιώνα το κράτος ανέλαβε τη λειτουργία και τη χρηματοδότη-

σή τους. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έγινε ιδιαίτερα συγκεντρωτικό και τα 

πάντα λειτουργούσαν από την ασφυκτική καθοδήγηση της κεντρικής εξουσίας (Λιά-

κος, 2016: 1). Ο ΟΟΣΑ (2011) σε έκθεσή του τόνισε τον μεγάλο βαθμό συγκεντρω-

τισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και υπογράμμισε την ανάγκη μετα-

βίβασης εξουσιών από την κεντρική εξουσία. Παρά τη σχετική συζήτηση και κάποιες 

νομοθετικές προσπάθειες που γίνονται προς ενίσχυση της αποκέντρωσης, το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει συγκεντρωτικό, με σαφή ιεραρχική οργάνωση και 

πολύπλοκη νομοθεσία, που δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια ανάληψης πρωτοβουλιών 

από τους εκπαιδευτικούς (Κουτούζης, 2012: 213). Η οργάνωση και η διοίκηση της 

εκπαίδευσης παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα με το σύστημα διοίκησης του ελληνι-

κού κράτους, όπως υπερβολικό συγκεντρωτισμό, πληθώρα οργανισμών, επικάλυψη 

και σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών, δαιδαλώδης νομοθεσία, έλλει-

ψη κωδικοποίησης των κανόνων δικαίου, υπερβολική γραφειοκρατία και χρονοβόρες 

διαδικασίες (Κατσαρός, 2008: 6). 

Μέχρι πρόσφατα οι ελάχιστες ουσιώδεις αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί 

σε περιφερειακό επίπεδο και ο λεπτομερής σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας  

άφηναν πολύ μικρά περιθώρια αυτονομίας για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την 

υιοθέτηση καινοτομιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών (Κατσαρός, 2008: 6). Σταδιακά 

παρατηρείται μία τάση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος προς αποκέντρωση 

των εξουσιών και παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στις σχολικές μονάδες (Λυμπέ-

ρης, 2012: 142). Το αίτημα των φορέων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία να λαμβάνουν ενεργά μέρος στη λήψη αποφάσεων και η αδυναμία διοίκησης της 

εκπαίδευσης αποκλειστικά από την κεντρική διοίκηση λόγω της ολοένα αυξανόμενης 

πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων αποτυπώθηκε στη νομοθεσία μετά 

τη δεκαετία του 1980, όπου καταγράφονται στοιχεία διοικητικής αποκέντρωσης (Πα-

πακωνσταντίνου, 2012: 39). Το σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης στη χώρα μας δε 

χαρακτηρίζεται ως πολιτικά, αλλά ως διοικητικά αποκεντρωμένο, όπου οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με βάση θεσπισμένους κανόνες και όχι ως αποτέλεσμα στοχοθέτησης. 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν την κατεύθυνση που επιβάλλει το υπουργεία σχε-
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τικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν έχουν τη δυνατότητα να τη συνδιαμορ-

φώνουν θέτοντας στόχους (Λαΐνας, 2000: 32). 

Σε παιδαγωγικό επίπεδο οι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας δεν έχουν ανάμειξη 

στον καθορισμό του υποχρεωτικού κοινού προγράμματος σπουδών, αφού αυτό υλο-

ποιείται από την κεντρική διοίκηση. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί αποθαρρύ-

νονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να εφαρμόσουν καινοτόμες μορφές διδασκα-

λίας με συνέπεια να μην αναβαθμίζεται ο παιδαγωγικός τους ρόλος. Σε περίπτωση 

που αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία αναγκάζονται να παρεκκλίνουν από τη θεσμο-

θετημένη πρακτική διδασκαλίας, αφού δεν μπορούν να την εντάξουν στο επίσημο 

αναλυτικό πρόγραμμα και έτσι αυτή η προσέγγισή τους δεν μπορεί να αξιοποιηθεί 

περαιτέρω (Βότση, 2017: 518). 

Βέβαια, η ανάπτυξη διαθεματικών προσεγγίσεων στα προγράμματα σπουδών 

σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν περισσότερο το περιεχόμενο του προγράμ-

ματος σπουδών, συνεπώς απολαμβάνουν κάποιο βαθμό αυτονομίας. Παράλληλα, οι 

Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν εξωσχολικές δραστη-

ριότητες στις ανάγκες των μαθητών και να αναπτύξουν την  αλληλεπίδραση στα 

πλαίσια της αίθουσας διδασκαλίας. Ως προς τη μέθοδο διδασκαλίας στην Ελλάδα οι 

εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να επιλέξουν τα δικά τους συγγράμματα. Ακόμη, στη χώ-

ρα μας οι δάσκαλοι συναποφασίζουν με τους διευθυντές για την ομαδοποίηση των 

μαθητών στις τάξεις. 

Σε οικονομικό επίπεδο η Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2017) 

δαπανά τα λιγότερα χρήματα ως ποσοστό του ΑΕΠ για την εκπαίδευση από όλες τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρείται, λοιπόν, μια έλλειψη πόρων, η οποία 

ενισχύθηκε από την οικονομική κρίση, η οποία οδήγησε σε προβλήματα στην υλικο-

τεχνική υποδομή, σε χαμηλούς μισθούς εκπαιδευτικών και στην υποβάθμιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (Νιάρχος, 2018: 29). Σήμερα η λειτουργία 

των σχολείων χρηματοδοτείται από το κράτος, καθώς οι δήμοι δε διαθέτουν την οικο-

νομική δυνατότητα και το θεσμικό υπόβαθρο για να την αναλάβουν. Οι τοπικές διοι-

κητικές δομές διαχειρίζονται μόνο τα λειτουργικά έξοδα μέσω των σχολικών επιτρο-

πών με πόρους όμως που προέρχονται από την κεντρική διοίκηση (Λιάκος, 2016: 1). 

Στην περίπτωση της Ελλάδας παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να 

συμμετέχουν περισσότερο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε θέματα που έχουν 

σχέση με τους μαθητές ή τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά μειώνεται σημαντικά 

όταν πρόκειται για διευθυντικές αποφάσεις. Παράλληλα, οι ίδιοι δηλώνουν ότι θα ε-
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πιθυμούσαν να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέ-

ση με την τωρινή κατάσταση (Παπαδιαμαντάκη & Φραγκούλης, 2012: 138-141). 

Βασικό στοιχείο της επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί η έννοια της επαγ-

γελματικής αυτονομίας. Κατά την άσκηση ενός επαγγέλματος απαιτούνται εξειδικευ-

μένες σπουδές, κώδικας δεοντολογίας και παροχή υψηλού επιπέδου αυτονομίας. Στη 

χώρα μας οι εκπαιδευτικοί δυσχεραίνονται στην επαγγελματική τους ανάπτυξη λόγω 

του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος και την απουσία τους από το σχεδια-

σμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με 

την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Η επαγγελματική αυτονομία εν-

δυναμώνει την επαγγελματική ανάπτυξη και την αύξηση της ικανοποίησης από την 

εργασία τους. Έτσι, καθίσταται απαραίτητη η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συ-

στήματος με την παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στα σχολεία και κατ’ επέκταση 

στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Ξωχέλλης, 2006: 27). 

Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και γενικότερα 

της σχολικής μονάδας στη χώρα μας είναι απαραίτητες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. 

Είναι αναγκαίο η σχολική μονάδα να αναλάβει αρμοδιότητες και να συμμετάσχει στη 

λήψη αποφάσεων, να υπάρξει πολιτική και τεχνική στήριξη από τις ομοσπονδίες και 

τις τοπικές αρχές και να αναληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες ενίσχυσης της αυτο-

νομίας των εκπαιδευτικών με συμμετοχή τους στις διοικητικές διαδικασίες και ελευ-

θερία υλοποίησης καινοτομιών (Timar, 1989: 71). 

Όσο αφορά τη σχολική μονάδα είναι απαραίτητη η προετοιμασία της για την 

παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας και η στήριξή της κατά την αρχική περίοδο εφαρμο-

γής της. Αρχικά, είναι η αναγκαία η δημιουργία κέντρων στήριξης του εκπαιδευτικού 

έργου. Τα κέντρα αυτά θα έχουν ως αρμοδιότητα τη συνένωση των σημερινών απο-

μονωμένων διαφορετικών υπηρεσιών υποστήριξης, καθοδήγησης και συμβουλευτι-

κής υποστήριξης, τους υπεύθυνους ΠΕ.ΚΕ.Σ., τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριο-

τήτων και το προσωπικό των ΚΕΣΥ με στόχο την σχεδίαση υποστηρικτικών ενερ-

γειών σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Κάθε σχολείο θα πρέπει 

από κοινού με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία – γονείς, 

μαθητές και τοπική κοινωνία – να συντάξει εσωτερικό κανονισμό με τον οποίο θα 

δεσμευτούν για την υλοποίηση του κοινού οράματος του σχολείου. Η κλίμακα της 

αυτονομίας θα πρέπει να είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι βιώσιμη και να είναι ε-

φικτή η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Παράλληλα, είναι αναγκαία η 

στοχοθεσία κάθε χρόνο από το σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές του 
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και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με βάση τα οποία θα διενεργείται η αξιολόγησή 

του (Διαρκής επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, 2016: 15-17· Λιάκος, 

2016: 1). 

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Συλλόγου 

Διδασκόντων και να υπάρξει σχεδιασμός προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το θε-

σμικό πλαίσιο θα πρέπει να αναμορφωθεί,  για να υποστηρίξει τον διαφοροποιημένο 

ρόλο των  εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να επιμορ-

φωθούν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του 

νέου τους ρόλου και να αποκτήσουν κουλτούρα ομαδικότητας και συνεργασίας. Τα 

αντικείμενα της επιμόρφωσης, προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι πολι-

τικές αποκέντρωσης στο ελληνικό σχολείο, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν το 

συμμετοχικό σχεδιασμό, τη δυναμική των ομάδων, τη διαχείριση συγκρούσεων και 

την επίλυση προβλημάτων. Μέχρι σήμερα η πολιτική σχετικά με την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών αντανακλά το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό 

σύστημα στο οποίο ο εκπαιδευτικός απουσιάζει από τον σχεδιασμό, τις επιλογές και 

τις αποφάσεις σχετικά με τους στόχους και τις προτεραιότητες της επιμόρφωσης. Α-

ντίθετα, τα προγράμματα επιμόρφωσης δεν υιοθέτησαν τις αρχές της εκπαίδευσης 

των ενηλίκων, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευ-

τικών στην ιεράρχηση των αναγκών τους, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξι-

ολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Υφαντή & Βοζαΐτης, 2007: 90). Όλα 

αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι στη σχολική κοινότητα να 

αποκτήσουν την αίσθηση της ομάδας και του ενεργού υποκειμένου στα πλαίσια των 

στόχων της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Διαρκής επιτροπή μορφωτικών υποθέ-

σεων της  Βουλής, 2016: 15-17· Λιάκος, 2016: 1). Ευρήματα ερευνών δείχνουν ότι η 

αυτονομία των εκπαιδευτικών σχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία 

τους συμπεραίνοντας ότι θα πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία στο έργο τους 

(Pearson & Moomaw, 2006: 44). 

 

1.4 Επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών 

Στην εποχή μας το επαγγελματικό περιβάλλον κατατάσσεται ως ένας από τους 

σημαντικότερους στρεσογόνους παράγοντες. Η ποιότητα ζωής ενός ατόμου εξαρτάται 

ως ένα βαθμό από τη φύση της δουλειάς του, τις σχέσεις που αναπτύσσονται σ’ αυτή 

και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει (Στάγια & Ιορδανίδης, 2014: 58). Η επαγ-

γελματική ικανοποίηση αποτελεί μία πολυδιάστατη έννοια που είναι δύσκολο να ορι-
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στεί (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001: 31). Δεν υπάρχει συμφωνημένος ορισμός της 

έννοιας, με τους διαφορετικούς θεωρητικούς της εκπαίδευσης να δίνουν έμφαση σε 

διαφορετική κάθε φορά πτυχή της ικανοποίησης από την εργασία (Γραμματικού, 

2016: 156). Η έλλειψη σαφούς διατύπωσης σχετικά με το τι αποτελεί ικανοποίηση 

από την εργασία έχει σαν αποτέλεσμα τη διατύπωση διαφορετικών ορισμών από κάθε 

συγγραφέα με διαφορετικές προσεγγίσεις της έννοιας, από τις οποίες προκύπτουν ευ-

ρήματα που είναι δύσκολο να συγκριθούν μεταξύ τους (Eliophotou-Menon, M., 

Papanastasiou, E. & Zempylas, M., 2008: 75-76). Ένας από τους ευρύτερα αποδε-

κτούς ορισμούς την ορίζει ως τις θετικές και αρνητικές στάσεις που έχει ένα άτομο 

σχετικά με την εργασία του ( Baron & Greenberg, 1990: 172), ενώ ο Herzberg (1959, 

στο Eliophotou-Menon κ.α., 2008: 76) στην εργασία του δε δίνει κάποιο συγκεκριμέ-

νο ορισμό για την εργασιακή ικανοποίηση. Ταυτόχρονα ορισμένοι θεωρητικοί αντι-

στοιχίζουν την ικανοποίηση από την εργασία με πτυχές οι οποίες παίρνουν μόνο θετι-

κό πρόσημο, άλλοι την τοποθετούν σε έναν άξονα που περιλαμβάνει θετικές και αρ-

νητικές τιμές και κάποιοι την εκλαμβάνουν ως μία ενιαία μεταβλητή που αφορά μία 

συγκεκριμένη στάση των εργαζομένων (Δημητρόπουλος, 1998). 

Η ικανοποίηση από την εργασία θεωρείται  ένας από τους πιο σημαντικούς 

τομείς της οργανωτικής - εργασιακής ψυχολογίας (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001: 

30). Οι κυριότεροι λόγοι σύμφωνα με τον Locke (1976: 1328) συνίστανται στο ό,τι η 

ικανοποίηση από την εργασία επηρεάζει αποφασιστικά πολλές καθημερινές λειτουρ-

γίες ενός ατόμου και αποτελεί τον τελικό στόχο καθώς η ευτυχία είναι ο σκοπός του 

κάθε ανθρώπου. Η ικανοποίηση που αισθάνεται ένας εργαζόμενος για τη δουλειά του 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικογενειακή ζωή του, στην κοινωνική του κα-

τάσταση και στην ψυχική υγεία του ίδιου καθώς και της οικογένειάς του (Γραμματι-

κού, 2016: 155). 

Αρχικά, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της ικανοποίησης από την εργασία στους 

οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές ερευνητι-

κές προσπάθειες για την εξέταση των μεταβλητών που προκαλούν ικανοποίηση ή δυ-

σαρέσκεια στους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Τα ερευνητικά 

ευρήματα έδειξαν ότι η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών έχει θετική συσχέτιση με τα 

εσωτερικά τους κίνητρα που σχετίζονται με τους λόγους επιλογής του επαγγέλματος, 

όπως η αγάπη για τη διδασκαλία και η αγάπη για τα παιδιά. Αντιθέτως, δυσαρέσκεια 

κατά τη διάρκεια της εργασίας τους αισθάνονται λόγω της υπερβολικής εργασίας, 

των χαμηλών οικονομικών απολαβών και των αντιλήψεων με τις οποίες αντιμετωπί-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:14:55 EEST - 13.56.182.168



26 

ζουν και αντιμετωπίζονται από την κοινωνία. Ταυτόχρονα, σημαντικό ρόλο για την 

ικανοποίηση ή μη ενός εκπαιδευτικού από την εργασία του παίζουν τα συγκεκριμένα 

ατομικά τους χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες του σχολικού περιβάλλοντος 

(Spear, Gould & Lee 2000). 

Οι περισσότεροι ερευνητές έχουν υιοθετήσει το μοντέλο του Herzberg στη δι-

ερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Στη προσέγγισή του 

στη μελέτη των συναισθημάτων των ανθρώπων σχετικά με το έργο τους ή τις συμπε-

ριφορές τους, ο Herzberg et al. (1959) θέλησε να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο  

κάποιος καθορίζει τη στάση του απέναντι στη δουλειά του,  τις αιτίες που προκαλούν 

τη συμπεριφορά του και τις συνέπειες αυτών των στάσεων. Σύμφωνα με το μοντέλο 

του Herzberg υπάρχουν δύο ανεξάρτητες κατηγορίες παραγόντων που σχετίζονται με 

την επαγγελματική ικανοποίηση. Στην πρώτη περιλαμβάνονται οι παράγοντες που 

σχετίζονται με την εργασία, όπως η επίτευξη και η αναγνώριση, και την επαγγελματι-

κή ανάπτυξη και ονομάζονται παράγοντες παρακίνησης. Αυτοί οι παράγοντες λει-

τουργούν ως κίνητρα και οδηγούν σε θετικές αντιλήψεις από τους εργαζόμενους. Οι 

παράγοντες της δεύτερης κατηγορίας ονομάζονται παράγοντες υγιεινής και αφορούν 

το περιβάλλον της εργασίας όπως η αμοιβή, η εποπτεία και οι εργασιακές συνθήκες 

και έχουν σχέση με το αίσθημα ή μη δυσαρέσκειας από την εργασία ενός ατόμου. Οι 

παράγοντες υγιεινής προκαλούν δυσαρέσκεια όταν δεν υπάρχουν, αλλά όταν εμφανί-

ζονται δεν οδηγούν σε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Το αντίστροφο ισχύει για τους 

παράγοντες παρακίνησης, οι οποίοι όταν είναι παρόντες προκαλούν ικανοποίηση από 

την εργασία (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1992). Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι σύμ-

φωνα με τον Herzberg η ικανοποίηση από την εργασία περιέχει δύο ξεχωριστές και 

ανεξάρτητες διαστάσεις. Αυτές οι διαστάσεις δεν βρίσκονται σε διαφορετικά άκρα 

ενός συνεχούς. Αντίθετα, αποτελούνται από δύο ξεχωριστούς και διακριτούς άξονες 

με βάση τους οποίους το αντίθετο της ικανοποίησης από την εργασία δεν είναι η δυ-

σαρέσκεια, αλλά απλά η έλλειψη ικανοποίησης. Κατά τον ίδιο τρόπο, το αντίθετο από 

το αίσθημα δυσαρέσκειας από την εργασία δεν είναι η ικανοποίηση, αλλά η απουσία 

δυσαρέσκειας (Tietjen & Myers, 1998: 226). 

Βέβαια, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει δεχθεί πλήθος επικρίσεων καθώς δε 

λαμβάνει υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά στα κίνητρα που έχουν σχέση με τις δι-

αφορές στις στάσεις και τις αξίες. Οι Dinham και Scott (2000: 390) πρότειναν μία 

ακόμη ομάδα παραγόντων που περιλαμβάνουν τις μεταβλητές του εργασιακού περι-

βάλλοντος καταλήγοντας έτσι σε ένα πιο σύνθετο μοντέλο από τη θεωρία των δύο 
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παραγόντων του Herzberg. Σημαντικό ρόλο στην εργασιακή ικανοποίηση διαδραμα-

τίζει και η ορθή διαχείριση του χρόνου. Έρευνες έδειξαν ότι η αίσθηση ελέγχου του 

χρόνου από έναν εργαζόμενο έχει θετική συσχέτιση με την εργασιακή ικανοποίηση 

και τη μείωση της έντασης και του στρες. Ακόμη, ευρήματα ερευνών έδειξαν ότι η 

ικανότητα διαχείρισης του χρόνου επιδρά θετικά στην εργασιακή ικανοποίηση και ι-

διαίτερα η κατάλληλη χρονική ιεράρχηση των εργασιακών αντικειμένων (Macan, 

2004· Tavakoli et al. 2013, στο Δαρβούδης, 2015: 16). 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα διάφοροι οργανωτικοί παράγοντες σχε-

τίζονται με την ικανοποίηση από τη εργασία ενός εκπαιδευτικού. Το στιλ ηγεσίας, το 

ανοιχτό κλίμα και η συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προκαλούν στους 

εκπαιδευτικούς εργασιακή ικανοποίηση, ενώ οργανωτικά προβλήματα όπως η έλλει-

ψη διοικητικής υποστήριξης, η χαμηλή αμοιβή και οι περιορισμένες ευκαιρίες για 

πρόοδο τους προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα. Ο κυριότερος λόγος φθοράς των 

νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στις ανεπτυγμένες χώρες θεωρείται το αίσθημα της 

μη ικανοποίησης από την εργασία τους, ενώ οι βασικοί λόγοι που ωθούν έναν εκπαι-

δευτικό να εγκαταλείψει την εργασία του αφορούν τα προβλήματά του με τη διοίκη-

ση, την αδυναμία παροχής κινήτρου στους μαθητές και της αδυναμίας επιβολή της 

πειθαρχίας. Μία άλλη παράμετρος που εμποδίζει το αίσθημα της ικανοποίησης στην 

εργασία τους  σχετίζεται με τις χαμηλές οικονομικές απολαβές (Eliophotou-Menon 

κ.α., 2008: 77). Πέρα από τους οργανωτικούς παράγοντες όσον αφορά την ικανοποί-

ηση από την εργασία θα πρέπει να διερευνώνται και τα ατομικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών. Οι διαφορετικές προσλαμβάνουσες κάθε ατόμου μπορεί να επηρεά-

σουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση που λαμβάνει από την εργασία του. 

Το αίσθημα δυσαρέσκειας σε έναν εργαζόμενο τον οδηγεί σε άγχος και τελικά 

στην εξάντληση, αν συνεχιστεί αμείωτο για αρκετό χρονικό διάστημα (Pearson & 

Moomaw, 2006: 40). Συνεπώς, όταν ένας εργαζόμενος δε λαμβάνει ικανοποίηση από 

την εργασία του και βιώνει στρεσογόνες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα την σύ-

γκρουση με τη διοίκηση ή την αδυναμία διαχείρισης της τάξης, μπορεί να παρουσιά-

σει επαγγελματική εξουθένωση (burnout), όρος που καταγράφηκε πρώτα από τον 

Freudenberger (1975 στο Παππά, 2006: 137) για να εξηγήσει την εξάντληση που νιώ-

θει ένα άτομο από την εργασία του. Ένας διαδεδομένος ορισμός για την εργασιακή 

κόπωση δίδεται από την Maslach (1982), η οποία το περιγράφει ως μία κατάσταση 

στην οποία ο εργαζόμενος νιώθει σωματική και ψυχική εξάντληση με συνέπεια να 

χάνει το ενδιαφέρον του για την εργασία του, από την οποία δε λαμβάνει πλέον ικα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:14:55 EEST - 13.56.182.168



28 

νοποίηση, ενώ παράλληλα χάνει την αυτοπεποίθησή του και αισθάνεται δυσαρέσκεια 

για τη δουλειά του (ο.α. στο Βλαχόπουλος, 1999: 43). 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος, το στρες και η ψυχολογική 

πίεση προκαλούν επαγγελματική εξουθένωση. Το άτομο κατά τη διάρκειά της περνά-

ει από τρεις φάσεις. Αρχικά νιώθει άγχος λόγω της μη ύπαρξης ισορροπίας μεταξύ 

της προσφερόμενης στήριξης και των απαιτήσεων της εργασίας του. Στη συνέχεια για 

μικρό χρονικό διάστημα το άτομο αντιδρά στην πίεση που του ασκείται εμφανίζοντας 

ψυχοσωματικά συμπτώματα βιώνοντας αισθήματα φόβου, έντασης, υπνηλίας και ε-

ξάντλησης. Τελικά, παρατηρούνται μόνιμες μεταβολές στη συμπεριφορά και τις στά-

σεις του εργαζομένου, ο οποίος αντιμετωπίζει την εργασία του με έναν αποστασιο-

ποιημένο, μηχανιστικό τρόπο και μειώνεται η αποτελεσματικότητά του (Παππά, 

2006: 138· Στάγια & Ιορδανίδης, 2014: 59-60). Όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς, τα 

ερευνητικά δεδομένα δείχνουν αναμφισβήτητα ότι πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από 

το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης λόγω της συναισθηματικής έντασης 

που βιώνουν από τη συνεχόμενη συναναστροφή τους με άλλα άτομα. Εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι υποφέρουν από επαγγελματική εξουθένωση είναι πιθανό να αισθάνονται 

κόπωση, έλλειψη ικανοποίησης, δυσκολία συγκέντρωσης, μείωση αυτοεκτίμησης και 

έλλειψη απόκρισης στα εξωτερικά ερεθίσματα (McGee et al., 1990). Ο Κυριάκου 

(1989: 27) αναφέρει ότι η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών προκύπτει 

από μία κατάσταση ψυχοσωματικής τους εξάντλησης λόγω παρατεταμένου άγχους, 

το οποίο προκύπτει από αρνητικά συναισθήματα που βιώνει κατά την εργασία του 

όπως ένταση, κατάθλιψη και νευρικότητα. 

 

1.5 Αυτονομία εκπαιδευτικού και επαγγελματική ικανοποίηση 

Η σχέση μεταξύ της αυτονομίας των εκπαιδευτικών και της ικανοποίησης που 

λαμβάνουν από το επάγγελμά του έχει αρχίσει να διερευνάται τα τελευταία χρόνια 

και αποτελεί κοινό τόπο κατά την εξέταση της ικανοποίησης από την εργασία, της 

επαγγελματικής εξουθένωσης, της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και της παρακί-

νησής τους (Brunetti, 2001: 51-52). Οι ερευνητές που εξέτασαν τις σχέσεις μεταξύ 

των ανωτέρω μεταβλητών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αυτονομία των εκπαι-

δευτικών είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Οι εκπαι-

δευτικοί θεωρούν ότι η κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματός τους και η επαγ-

γελματική τους ανάπτυξη θα αποτελέσει αντιστάθμισμα στο επαγγελματικό άγχος και 

την εξουθένωση που βιώνουν και θα αυξήσει την ικανοποίηση που αισθάνονται κατά 
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την εξάσκηση του επαγγέλματός τους. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η επαγγελ-

ματική τους ανάπτυξη θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί, όπως οι γιατροί επιλέγουν την κα-

λύτερη θεραπεία για τους ασθενείς τους,  να έχουν την ελευθερία και τον απαιτούμε-

νο βαθμό αυτονομίας να διαλέξουν τον προσφορότερο τρόπο για να πετύχουν τους 

εκπαιδευτικούς τους στόχους και να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκ-

παίδευσης (Pearson & Moomaw, 2006: 44). 

Η Sarafoglu (1997) εξέτασε τους εσωτερικούς λόγους που οι εκπαιδευτικοί 

παραμένουν στο επάγγελμά τους και εστίασε στην αγάπη για τη διδασκαλία και τα 

παιδιά, την ανθεκτικότητα, τη συλλογικότητα και την ανακλαστικότητα. Οι ερευνητές 

θεωρούν ότι μεγαλύτερη σημασία από τη χρήση ανταμοιβών για να παρακινούνται 

και να νιώθουν ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους αποτελούν η 

ασφάλεια και η αυτονομία (Nero, 1985, στο Pearson & Moomaw, 2006: 45). Παρο-

μοίως, άλλες μελέτες για την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών τη συνδέουν 

στενά με την αυτονομία, τη διοικητική υποστήριξη, το περιβάλλον του σχολείου και 

το στιλ ηγεσίας (Eliophotou-Menon, 2008: 77). Η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας 

στους εκπαιδευτικούς ενισχύει την ανάπτυξη της δυναμικής του σχολείου και τη δια-

μόρφωση του προφίλ του. Ενισχύεται η υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών και ενθαρ-

ρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να επωμισθούν περισσότερες ευθύνες και να 

προσπαθήσουν περισσότερο για τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαι-

δευτικού έργου (Γραμματικού, 2016: 157). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η αυτονομία κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς. Ο 

βαθμός αυτονομίας των εκπαιδευτικών αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της ικανο-

ποίησης που νιώθουν από την εργασία τους. Όσο πιο αυτόνομοι αισθάνονται οι εκ-

παιδευτικοί, τόσο αυξάνεται το κίνητρό τους, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει την 

επαγγελματική τους ικανοποίηση. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη αυτονομίας ωθεί τους εκ-

παιδευτικούς να παραμείνουν στο επάγγελμα και να αντιμετωπίσουν όποιες δυσκολί-

ες αντιμετωπίζουν, ενώ η  απουσία της μέσω της αντιλαμβανόμενης έλλειψης ελέγ-

χου και της αίσθησης της αδυναμίας σχετίζεται με την ένταση, την απογοήτευση και 

την ανησυχία μεταξύ τους (Pearson & Moomaw, 2006: 45). 

 

1.6 Προϋπάρχουσες έρευνες 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες που αφορούν τη 

σχολική αυτονομία και σε μεγαλύτερο βαθμό την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εκ-

παιδευτικοί από την εργασία τους. Ωστόσο, επειδή λίγες μελέτες αφορούν άμεσα την 
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αυτονομία των εκπαιδευτικών, έχουν εμφανιστεί ποικίλα αποτελέσματα  κατά την ε-

ξέταση των θεωρητικών διαστάσεών της (Pearson & Moomaw, 2006: 44). Παράλλη-

λα υπάρχουν ελλιπή ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

για την αυτονομία που διαθέτουν ως παράγοντα επαγγελματικής ικανοποίησης. 

 

1.6.1 Δυνατότητες αυτονομίας 

Σχετικά με τις δυνατότητες αυτονομίας τα δεδομένα που συλλέχθηκαν έδειξαν 

ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι έχουν περιθώρια αυτονομίας σε κάποιους τομείς, 

ενώ σε άλλους τα περιθώρια ευελιξίας είναι περιορισμένα. Πιο συγκεκριμένα, το 

σχολείο λειτουργεί αυτόνομα σε θέματα οργάνωσης των εκπαιδευτικών εκδρομών, 

διαχείρισης της τάξης, υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σχεδιασμού δρα-

στηριοτήτων και επιλογής μεθόδων διδασκαλίας, ενώ δεν έχει δυνατότητες λήψης 

αποφάσεων σε οικονομικά θέματα και στη διαμόρφωση του ωρολογίου και του ανα-

λυτικού προγράμματος. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες η αυτονο-

μία των εκπαιδευτικών δεν περιορίζεται μέσα στη σχολική τάξη, αλλά ο ρόλος τους 

διαφοροποιήθηκε, επωμίστηκαν καινούριες ευθύνες και τους αποδόθηκαν μεγαλύτε-

ρα περιθώρια πρωτοβουλιών (Λαζαρίδου & Αντωνίου, 2017: 142-143· Ευρυδίκη, 

2008: 57· Brunetti, 2001: 65· Χατζηγεωργίου, 2016: 77). 

 

1.6.2 Παράγοντες επίδρασης στην αυτονομία 

Ακόμη, ως παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την αξιοποίηση της αυτονομί-

ας, που παρέχει η νομοθεσία σε μία σχολική μονάδα, καταγράφονται ο διευθυντής 

που λειτουργεί ως ηγέτης, η ύπαρξη εκπαιδευτικών που εισάγουν καινοτομίες και το 

μικρό μέγεθος, που την καθιστά πιο ευέλικτη και προωθεί τη συνεργατικότητα. Ως 

σημαντικότερα εμπόδια που εμποδίζουν την ανάληψη πρωτοβουλιών από ένα σχο-

λείο καταγράφονται το συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, η λεπτομερής νομοθεσία, 

η έλλειψη οικονομικών πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής, η έμφυτη τάση των ατό-

μων για αντίσταση στην αλλαγή και οι συνεχόμενες αλλαγές του εκπαιδευτικού συ-

στήματος (Λαζαρίδου & Αντωνίου, 2017: 142-143). 

 

1.6.3 Επιδράσεις στην επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών 

Το σύνολο των ερευνητικών δεδομένων των τελευταίων ετών κατέγραψαν ότι 

οι Έλληνες εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αρκετά υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την ερ-

γασία τους (Ματσαγγούρας & Μακρή-Μπότσαρη, 2003: 157· Eliophotou-Menon, 
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2008: 80· Δούγαλη, 2017: 111· Koustelios & Tsigilis, 2005) και παράλληλα ερευνη-

τικά δεδομένα ανίχνευσαν ως χαμηλό τον βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης που 

βιώνουν (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001: 34). Ως παράγοντες που επηρεάζουν πε-

ρισσότερο την επαγγελματική ικανοποίησή τους, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν εσωτερι-

κούς παράγοντες του σχολείου, όπως την ελευθερία επιλογής του προσωπικού τρόπου 

δουλειάς, την αναγνώριση από τους υπόλοιπους, την αίσθηση αυτοαποτελεσματικό-

τητας, το σχολικό κλίμα και την υπευθυνότητα, ενώ λιγότερο επιδρούν εξωτερικοί 

παράγοντες, όπως ο μισθός τους (Ματσαγγούρας & Μακρή-Μπότσαρη, 2003: 169-

170· Eliophotou-Menon κ.α., 2008: 81). Μετά από παραγοντική ανάλυση της Γραμ-

ματικού (2016: 160) με βάση και προηγούμενες μελέτες προέκυψαν δέκα παράγοντες 

από τους οποίους εξαρτάται η επαγγελματική ικανοποίηση των διδασκόντων και α-

φορούν τις σχέσεις με τους μαθητές, τους γονείς και την τοπική κοινωνία, με τους 

συναδέλφους, με τους προϊσταμένους καθώς και  με τις υπόλοιπες ιεραρχικές βαθμί-

δες, το σχολικό κλίμα, το στιλ ηγεσίας, την επαγγελματική τους ανάπτυξη, την υλικο-

τεχνική υποδομή και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς σχολικούς χώρους. Οι εκπαι-

δευτικοί δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους με τους μαθητές και τη 

φύση της εργασίας τους, αρκετά ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους με το διευθυντή 

και τους υπόλοιπους συναδέλφους και μέτρια ικανοποιημένοι από τις εργασιακές 

συνθήκες (Δούγαλη, 2017: 111). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι Kim και Loadman (1994: 7-8) ανέλυσαν ενδελεχώς 

350 άρθρα και ερευνητικές εργασίες που μελετούν την εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών σε μία περίοδο 12 ετών από το 1982 έως το 1994. Από τις αναλύσεις 

τους προέκυψε, αντίστοιχα με τις έρευνες στην Ελλάδα, ότι οι παράγοντες που επη-

ρεάζουν περισσότερο την επαγγελματική τους ικανοποίηση  είναι οι ευκαιρίες για ε-

ξέλιξη, οι επαγγελματικές προκλήσεις, η σχολική αυτονομία, οι εργασιακές συνθήκες 

και οι σχέσεις με τους συναδέλφους και τους μαθητές. Επιπλέον, σε αντίθεση με τη 

χώρα μας βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του μισθού και της ικανοποίησης που 

λαμβάνουν από την εργασία. 

 

1.6.4 Συσχέτιση αυτονομίας και εργασιακής ικανοποίησης 

Οι ερευνητές που μελέτησαν τη σχέση μεταξύ της δυνατότητας λήψης απο-

φάσεων των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους ικανοποίησης κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι οι δάσκαλοι είναι απαραίτητο να διαθέτουν μεγάλα περιθώρια 

αυτονομίας (Pearson & Moomaw, 2006: 44). Τα ευρήματα ερευνών που έχουν διεξα-
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χθεί καταδεικνύουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ της αυτονομίας που απολαμβάνουν 

οι εκπαιδευτικοί και της ικανοποίησης από την εργασία τους. Εκπαιδευτικοί πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σημείωσαν τις δυνατότητες ευελιξίας που 

διαθέτουν στο έργο τους ως παράγοντα που επηρεάζει θετικά την ικανοποίηση από 

την εργασία τους (Δημητρόπουλος, 1998). Επομένως, όσο πιο αυτόνομοι αισθάνο-

νται, τόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση δηλώνουν ότι λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Kim & Loadman, 1994: 7· Dinham & Scott, 2000: 390). 

Βέβαια, τα αποτελέσματα είναι συγκεχυμένα ως προς τη σημασία που διαδραματίζει 

η αυτονομία στην επαγγελματική ικανοποίηση. Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι η 

συγκεκριμένη σχέση δεν έχει μεγάλο βαθμό σημαντικότητας και υπάρχουν άλλοι πα-

ράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς περισσότερο για την ικανοποίηση από 

την εργασία τους (Χατζηγεωργίου, 2016: 84· Eliophotou-Menon κ.α., 2008: 83· Pear-

son & Moomaw, 2005: 46), ενώ άλλες συμπεραίνουν ότι η αυτονομία, ως ενδογενής 

παράγοντας εργασίας, διαθέτει ισχυρή συνάφεια με την επαγγελματική ικανοποίηση 

(Ματσαγγούρας & Μακρή-Μπότσαρη, 2003: 157). 

 

1.6.5 Ατομικά γνωρίσματα και επαγγελματική αυτονομία και ικανοποίηση 

Ένας άλλος τομέας που έχει ερευνηθεί αφορά τη σχέση μεταξύ του βαθμού 

αυτονομίας και των ατομικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των 

ερευνών δεν εντόπισε κάποια συσχέτιση μεταξύ του φύλου, των ετών προϋπηρεσίας, 

της ηλικίας και των ακαδημαϊκών προσόντων με την αυτονομία που θεωρούν ότι δια-

θέτουν οι εκπαιδευτικοί (Χατζηγεωργίου, 2016: 84· Cameron, 2008: 90). 

Ως προς την επαγγελματική ικανοποίηση έρευνα των Δημητριάδη κ.α (2012: 

35) δεν διαπίστωσε διαφορά στο συνολικό επίπεδο ικανοποίησης ανάλογα με το φύ-

λο, αλλά γυναίκες και άνδρες διαπιστώθηκε ότι αντλούν ικανοποίηση από το επάγ-

γελμά τους σε διαφορετικές παραμέτρους. Αντίθετα, σε έρευνα των Eliophotou-

Menon, Papanastasiou και Zempyla (2008: 81) στην Κύπρο διαπιστώθηκε ότι οι άν-

δρες εκπαιδευτικοί είναι πιο πιθανό να νιώθουν επαγγελματική ικανοποίηση συγκρι-

τικά με τις γυναίκες, ενώ από άλλες έρευνες εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες 

νιώθουν πιο ικανοποιημένες από την εργασία τους (NCES, 1997). Παρατηρούνται, 

συνεπώς, αντικρουόμενα αποτελέσματα σχετικά με το ρόλο του φύλου στην επαγ-

γελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Αναφορικά με την εκπαιδευτική βαθμίδα 

διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βιώνουν μεγαλύ-

τερη επαγγελματική ικανοποίηση από τους συναδέλφους τους στη δευτεροβάθμια, 
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ενώ αυτή δεν επηρεάζεται από τα ακαδημαϊκά προσόντα (Eliophotou-Menon κ.α., 

2008: 81-82). 

 

Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών που να εξετά-

ζουν ενδελεχώς τις διαστάσεις από τις οποίες αποτελείται η αυτονομία των εκπαι-

δευτικών. Ταυτόχρονα, η σχέση της αυτονομίας με την επαγγελματική ικανοποίηση 

δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς. Ειδικότερα για τα Πειραματικά σχολεία, που θα μελετη-

θούν στη συνέχεια, υπάρχουν ελλιπή ερευνητικά δεδομένα για τις απόψεις των εκπαι-

δευτικών που εργάζονται σ’ αυτά σχετικά με την αυτονομία που διαθέτουν και την 

ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία τους καθώς και από τον βαθμό αυτο-

νομίας που διαθέτουν. Το γεγονός αυτό καθιστά την παρούσα έρευνα πρωτότυπη και 

αναγκαία για τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών στα Πειραματικά σχο-

λεία για τα ανωτέρω ζητήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:14:55 EEST - 13.56.182.168



34 

2
ο
 Κεφάλαιο: Πειραματικά σχολεία

1
 

 

2.1 Ιστορική αναδρομή 

Παράλληλα με τα υπόλοιπα κράτη και στη χώρα μας τα πρότυπα και πειραμα-

τικά σχολεία έχουν διανύσει μία μεγάλη ιστορική διαδρομή. Συνέβαλαν στην παροχή 

ευκαιριών κοινωνικής κινητικότητας με αξιοκρατικά κριτήρια και ενίσχυσαν την η-

γεσία της χώρας στον πνευματικό, πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό τομέα. Παρά το 

ό,τι συχνά κατηγορήθηκαν ότι αποτελούν μηχανισμό κοινωνικής διάκρισης και ανα-

παραγωγής, στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας έχει παγιωθεί ότι κατά τη λει-

τουργία τους μέχρι σήμερα έχουν εφαρμόσει πλήθος εκπαιδευτικών καινοτομιών, έ-

χουν παράγει εκπαιδευτικό έργο υψηλής ποιότητας, έχουν αποκτήσει υψηλό κύρος 

στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας και από τα σπλάχνα τους έχουν αποφοιτήσει 

πολλοί σπουδαίοι Έλληνες επιστήμονες (Αιτιολογική έκθεση του ν. 3966/2011: 12). 

Οι κυριότεροι νόμοι που αφορούν την ίδρυση και την εξέλιξη των πρότυπων 

και πειραματικών σχολείων και αναλύονται συνοπτικά παρακάτω είναι οι εξής: 

1. Ο νόμος 4376/1929 «Περί ιδρύσεως Πειραματικών Σχολείων εν τοις Πα-

νεπιστημίοις Αθηνών και Θεσσαλονίκης»  

2. Ο νόμος 4600/1930 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 

4376 περί ιδρύσεως Πειραματικών Σχολείων εν τοις Πανεπιστημίοις Αθη-

νών και Θεσσαλονίκης» 

3. Το βασιλικό διάταγμα του 1935 «Περί εκτελέσεως των νόμων, 4376, 4600 

περί ιδρύσεως Πειραματικών σχολείων εν τοις Πανεπιστημίοις Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης»  

4. Ο αναγκαστικός νόμος 1297/1938 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιή-

σεως εκπαιδευτικών τινών Νόμων». 

5. Τα Προεδρικά Διατάγματα 483/1977 και 497/1981 

6. Ο νόμος 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

7. Οι Υπουργικές Αποφάσεις Φ. 27/148/Γ1/160-14/02/1995 «Οργάνωση, 

λειτουργία και υπαγωγή Πειραματικών σχολείων πρώην Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών στα Παιδαγωγικά τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπι-

                                                           
1
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4610/2019 για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία 
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αγωγείων των Α.Ε.Ι.» και Φ27/803/Γ1/942-21/09/1998 «Αριθμός μαθητών 

κατά τάξη στα Πειραματικά σχολεία». 

8. Ο νόμος 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των πρότυπων πειρα-

ματικών σχολείων». 

9. Ο νόμος 4327/2015 «Διάκριση Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων» 

10. Ο νόμος 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 

Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

Σε κάθε εποχή ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων επη-

ρεάζεται καθοριστικά από τις εκάστοτε κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές 

συνθήκες, οι οποίες αναφέρονται ως «Πεδία δύναμης» (Μπουζάκης, 2002). Τα πει-

ραματικά σχολεία ιδρύθηκαν με τον νόμο 4376/1929, ο οποίος συμπληρώθηκε με τον 

νόμο 4600/1930, στα πλαίσια μιας γενικότερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με την 

προσαρμογή της εκπαίδευσης στην υπάρχουσα οικονομική και κοινωνική πραγματι-

κότητα και στοχεύοντας στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική ανα-

μόρφωση (Φραγκουδάκη, 1992: 60· Βεργόπουλος, 1978, στο Δρογγίτης, 2018: 237). 

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είχε ως σκοπό τη μετατροπή του σχολείου σε αστικό, 

το οποίο θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες και θα επίλυε τα προβλήματα που εκκρεμού-

σαν για πολλές δεκαετίες και εντάθηκαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή (Χαρα-

λάμπους, 2012: 5). Κατά την εφαρμογή της έγινε μία προσπάθεια μετατόπισης από 

τον κλασικισμό στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα (Μπέλλα, 

χ.χ.: 1). 

Με το άρθρο 1 προβλέπεται η ίδρυση ενός Πειραματικού σχολείου στο Πανε-

πιστήμιο της Αθήνας και ενός στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τα οποία αποτε-

λούνταν από ένα εξατάξιο δημοτικό σχολείο και ένα εξατάξιο Γυμνάσιο υπό την επο-

πτεία του οικείου τακτικού καθηγητή Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου με σκοπό τη 

« θεωρητικήν και πρακτικήν παιδαγωγική μόρφωσιν των μελλόντων καθηγητών και 

σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως, άμα δε και προς θεραπείαν της παιδαγωγικής επιστή-

μης» (άρθρο 2 του ν. 4376/1929: 2602). Το διδακτικό τους προσωπικό αποτελούνταν 

από τον Διευθυντή, πέντε φιλολόγους, καθηγητή Θρησκευτικών, Φυσικής, Μαθημα-

τικών, Γαλλικής Γλώσσας, Τεχνικών μαθημάτων, Μουσικής, Γυμναστικής και Υγιει-

νής. Ο Επόπτης και ο Διευθυντής πρότειναν τους εκπαιδευτικούς που στη συνέχεια 

αποσπώνταν στα σχολεία αυτά - γεγονός που ίσχυσε έως το 1985 - και ταυτόχρονα ο 

Διευθυντής ήταν αρμόδιος να αναθέτει τις διδασκαλίες των μαθημάτων στους δασκά-
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λους και τους καθηγητές (Βαρμάζης, 1998: 21). Παράλληλα, στα πειραματικά σχο-

λεία υποχρεούνταν να κάνουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές των Παιδαγωγικών και 

Καθηγητικών σχολών (Ν. 4376/1929: 2602-2604, Ν. 4600/1930: 1243-1244). Βέβαια, 

παρά το ότι προβλεπόταν η ίδρυση Πειραματικών σχολείων στην Αθήνα και τη Θεσ-

σαλονίκη από το 1929, εκείνο στη συμπρωτεύουσα ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις 

το 1934 με πρώτο επόπτη τον διακεκριμένο επιστήμονα Αλέξανδρο Δελμούζο (Λιά-

μπας, 2009: 68). Η επιλογή των μαθητών γινόταν με ψυχομετρικά τεστ για την Πρω-

τοβάθμια Εκπαίδευση και απαιτητικές εξετάσεις που περιλάμβαναν τόσο προφορικές 

όσο και γραπτές δοκιμασίες (Ξηροτύρης, 1982: 184-185). 

Το βασιλικό διάταγμα του 1935 «Περί εκτελέσεως των νόμων, 4376, 4600 

περί ιδρύσεως Πειραματικών σχολείων εν τοις Πανεπιστημίοις Αθηνών και Θεσσα-

λονίκης (ΦΕΚ 550/1935)» αποσαφήνιζε με λεπτομέρεια όλες τις λεπτομέρειες σχετι-

κά με τη λειτουργία των Πειραματικών σχολείων. Τη γενική εποπτεία αναλαμβάνει ο 

Υπουργός Παιδείας, ενώ  καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Επόπτη και του Διευθυ-

ντή. Ο Επόπτης αποτελεί το συνδετικό κρίκο με το Υπουργείο, ελέγχει το έργο του 

Διευθυντή και έχει τη δυνατότητα να δίνει οδηγίες στους εκπαιδευτικούς. Ο Διευθυ-

ντής ακολουθεί τις οδηγίες του Επόπτη, αξιολογεί τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, 

αναλαμβάνει τις διοικητικές διαδικασίες και αναθέτει αρμοδιότητες στους διδάσκο-

ντες. Παράλληλα, καθορίζονται οι υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού και των 

εφημερευόντων και αναλύεται η διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών 

των Παιδαγωγικών και Καθηγητικών σχολών. Ο νόμος 1297/1938 μειώνει το επιμί-

σθιο των διδασκόντων στα Πειραματικά σχολεία και ρυθμίζονται τα θέματα υπηρεσι-

ακών τους μεταβολών. Γενικότερα, το διάταγμα του 1935 δίνει υπερεξουσίες στο Δι-

ευθυντή του Πειραματικού σχολείου και περιορίζει το Σύλλογο Διδασκόντων στα εκ-

παιδευτικά του καθήκοντα (άρθρο 14 & 30, Ν. 1297/1938: 1721, 1723). 

Με μόνη εξαίρεση την ίδρυση του Πειραματικού Σχολείου της Πάτρας το 

1972 πέρασαν τέσσερις δεκαετίες χωρίς την ύπαρξη κάποιας αξιόλογης μεταβολής 

στη νομοθεσία. Όμως η κατάρρευση της δικτατορίας και η επανόρθωση της Δημο-

κρατίας το 1974 προκάλεσαν την αύξηση της ζήτησης για εγγραφή στα Πειραματικά 

σχολείων και  δημιούργησαν την ανάγκη ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών από 

το κράτος (Δρογγίτης, 2018: 237). Τα Πειραματικά σχολεία έγιναν προσιτά στο σύ-

νολο των μαθητών καθώς καταργήθηκε η περιφέρεια από την οποία προέρχονταν υ-

ποχρεωτικά οι μαθητές και καθιερώθηκε η κλήρωση ως τρόπος εισαγωγής (Μπουζά-

κης, 2002: 54, Π.Δ. 483/1977, Π.Δ. 497/1981). Αυτό συνέβη καθώς τα Πειραματικά 
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σχολεία δε θα πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από αριστούχους μαθητές, αφού 

δεν είναι εφικτό να αντλήσεις συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

των καινοτομιών που εισάγονται και να εξαχθούν αξιόπιστα ερευνητικά δεδομένα, αν 

ο μαθητικός πληθυσμός δεν είναι αντιπροσωπευτικός ενός τυπικού σχολείου, όπου 

συνυπάρχουν μαθητές όλων των γνωστικών επιπέδων και κοινωνικών στρωμάτων 

(Ρεπούση, 2011: 1). Σε όλες, βέβαια, τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που υιοθετή-

θηκαν την περίοδο μετά τη μεταπολίτευση συμπεριλαμβανομένων αυτών για τα Πει-

ραματικά σχολεία οι συγκρούσεις και διαφωνίες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων ή-

ταν πολύ έντονες (Πυργιωτάκης, 2001). 

Μετά το 1980, παράλληλα με την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

πραγματοποιήθηκαν αξιοσημείωτες μεταβολές, οι οποίες οδήγησαν στην πραγματο-

ποίηση σημαντικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων (Μπουζάκης, 2002: 59). Ταυτόχρο-

να, την προηγούμενη δεκαετία ασκήθηκε δριμεία κριτική για την προώθηση εκ μέ-

ρους των Πειραματικών σχολείων της κοινωνικής αναπαραγωγής και της μετατόπι-

σής τους από τον καθορισμένο ρόλο τους (Κασσωτάκης, 2010: 119). 

Ως απότοκος των παραπάνω γεγονότων ψηφίστηκε ο νόμος 1566/1985 ρύθμι-

ζε το σύνολο των ζητημάτων της εκπαίδευσης, ανάμεσά τους και των προτύπων και 

πειραματικών σχολείων. Ως σκοπός τους καθορίζεται «η πειραματική εφαρμογή προ-

γραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και η πειραματική χρήση σχολικών βι-

βλίων, οπτικοακουστικών και άλλων μέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας». Πρώτη φορά 

έγινε εφικτή η λειτουργία και ανεξάρτητων Πειραματικών Σχολείων, που δε σχετίζο-

νται με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Δρογγίτης, 2018: 238). Έτσι, δόθηκε η δυνα-

τότητα για ίδρυση πειραματικού δημοτικού και νηπιαγωγείου σε κάθε περιφέρεια 

Π.Ε.Κ. (Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου) και για μετονομασία σε πειραματι-

κών ήδη υπαρχόντων σχολείων ενταγμένων στα Παιδαγωγικά τμήματα Δημοτικής ή 

Προσχολικής Εκπαίδευσης. Επομένως, λειτουργούσαν τρεις τύποι Πειραματικών 

σχολείων, τα Πειραματικά των Α.Ε.Ι, των ΠΕΚ και των Παιδαγωγικών τμημάτων. 

Στον ίδιο νόμο γίνεται μία ελάφρυνση κατά 5 ώρες του διδακτικού ωραρίου των κα-

θηγητών δευτεροβάθμιας προκειμένου να ασχοληθούν με την εισαγωγή καινοτομιών. 

Την ίδια στιγμή, έγινε εφικτή η ίδρυση πειραματικών σχολείων και από τα υπόλοιπα 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εκτός από της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τέλος, τα 

πρότυπα σχολεία, τα οποία είχαν ιδρυθεί το 1914 με αποστολή την πρακτική άσκηση 

των σπουδαστών των Διδασκαλείων, συγχωνεύτηκαν και μετονομάστηκαν όλα σε 

πειραματικά σχολεία (άρθρο 31, Ν. 1566/1985, Αιτιολογική έκθεση του ν. 
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3966/2011: 13). Έτσι, σήμερα από τα 3 Πειραματικά σχολεία του 1972 λειτουργούν 

51 Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όπως αναφέρονται 

στο άρθρο 75 του Ν. 4610/2019. 

Βέβαια, κατά τη διάρκεια της ισχύος του Ν. 1566/1985 οι διαφορετικοί τύποι 

Πειραματικών σχολείων, η απουσία ρυθμίσεων για τα Πειραματικά σχολεία που υπά-

γονταν στα Πανεπιστήμια, η έλλειψη έρευνας και εφαρμογής πειραματικών προ-

γραμμάτων όπως πρότασσε ο σκοπός τους και η συνεπακόλουθη απαξίωσή τους προ-

κάλεσε την ανάγκη για διαφοροποίηση του υφιστάμενου νομικού τους πλαισίου. Την 

ίδια στιγμή εκφράστηκαν απόψεις για επαναφορά των πρότυπων σχολείων, τα οποία 

θα παρείχαν ποιοτικά αναβαθμισμένη εκπαίδευση. Τα γεγονότα αυτά κατέστησαν 

αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους με τροποποίηση της κείμενης νο-

μοθεσίας (Δρογγίτης, 2018: 238). 

Το 1995 με Υπουργική Απόφαση τα Πειραματικά σχολεία των παλιών Παιδα-

γωγικών Ακαδημιών υπάγονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα των ΑΕΙ. Ως σκοπός τους 

ορίζεται «η προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής έρευνας και η πρακτι-

κή άσκηση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και του εκπαιδευτι-

κού προσωπικού της περιοχής στην οποία ανήκουν». Ανήκαν στην αντίστοιχη Διεύ-

θυνση Εκπαίδευσης και τους δόθηκε η δυνατότητα πολλαπλών πηγών χρηματοδότη-

σης συγκριτικά με τα υπόλοιπα σχολεία. Εποπτεύονταν από πενταμελές Εποπτικό 

Συμβούλιο που είχε αρμοδιότητα να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Παιδαγω-

γικού τμήματος, να συνδέει και να συντονίζει το Πανεπιστημιακό τμήμα με το σχο-

λείο, να παρακολουθεί και να καθοδηγεί το παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών και 

να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. Τη διοίκηση συνέχισε 

να την ασκεί ο Διευθυντής με τον Σύλλογο Διδασκόντων και προβλεπόταν συνεργα-

σία μεταξύ των Πειραματικών σχολείων διαφορετικής βαθμίδας του ίδιου τμήματος. 

Η επιλογή των εκπαιδευτικών γινόταν με αυστηρά κριτήρια μετά από γραπτή εισήγη-

ση του Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας. Για την επιλογή των μαθητών που θα εισαχθούν κάθε σχολικό έ-

τος διατηρήθηκε η διαδικασία της κλήρωσης. 

Το 2010 η χώρα μας βίωσε μία μεγάλη οικονομική κρίση που επηρέασε έντο-

να όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε ο επόμενος νόμος σταθμός στην 

ιστορία των πειραματικών σχολείων με τον οποίο μετονομάστηκαν σε Πρότυπα Πει-

ραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) (Ν. 3966/2011). Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου ανα-

φέρεται ότι κάποια πειραματικά σχολεία προωθούν την καινοτομία και την αποτελε-
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σματικότητα, ενώ κάποια αλλά δε διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και γι’ 

αυτό απαιτούνται ριζικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία τους. Παράλληλα, πα-

ρατηρήθηκε ασάφεια στους στόχους και το πλαίσιο λειτουργίας τους, γεγονός το ο-

ποίο προκάλεσε τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης (Αιτιολογική έκθεση 

του νόμου3966/2011: 11-12). Ο σκοπός τους περιγράφεται με πολύ αναλυτικό τρόπο 

συγκριτικά με τους προηγούμενους νόμους και καθορίζεται μεταξύ άλλων ως η εξα-

σφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει 

στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών, η προαγωγή της 

εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυ-

χιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της αγωγής, η επαγγελματι-

κή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας σε συνερ-

γασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της 

καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων και η πειραματική εφαρμογή 

προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, εκ-

παιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, και-

νοτόμων και δημιουργικών δράσεων, προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και νέ-

ων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου. Ο νέος νόμος επιφέρει πληθώ-

ρα αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. Υπάρ-

χει η δυνατότητα ένταξης σχολείων στα Πρότυπα Πειραματικά όταν πληρούν συγκε-

κριμένα κριτήρια, αλλά και το αντίστροφο όταν δε διαθέτουν υψηλού επιπέδου εκ-

παιδευτικό προσωπικό ή το εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν είναι χαμηλής ποιότη-

τας. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση διατηρήθηκε το προηγούμενο καθεστώς πολ-

λαπλών πηγών χρηματοδότησης συγκριτικά με τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες. Τα 

όργανα διοίκησης τροποποιούνται συγκριτικά με τους προηγούμενους νόμους, όπου 

τα όργανα διοίκησης των Πειραματικών σχολείων δεν είχαν αξιοσημείωτες μεταβο-

λές από τη στιγμή της ίδρυσής τους. Ιδρύεται επταμελής Διοικούσα Επιτροπή Πρότυ-

πων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία είναι υπεύθυνη για τα Π.Π.Σ. σε 

εθνικό επίπεδο και αποτελείται από εγνωσμένου κύρους επιστήμονες. Σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας διατηρήθηκε το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), ο 

Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων, ενώ εισάγεται και ο θεσμός του υποδιευθυντή. 

Στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ανατέθηκαν εκτεταμένες αρμοδιότητες και ουσιαστικά ανέλαβε συ-

ντονιστικό και καθοδηγητικό ρόλο για τα Π.Π.Σ. Ο επόπτης μετατράπηκε σε πεντα-

μελές Εποπτικό Συμβούλιο που έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του 
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σχολείου, προγραμματίζει ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες και συνερ-

γάζεται με την τοπική κοινωνία προβάλλοντας ταυτόχρονα το έργο του. Ο διευθυντής 

με τη βοήθεια του υποδιευθυντή και ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεχίζουν να είναι 

υπεύθυνοι για την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Άλλο ένα όργανο με το ο-

ποίο ο νέος νόμος προσπάθησε να σηματοδοτήσει το άνοιγμα των Π.Π.Σ. με την το-

πική κοινωνία ήταν η πρόβλεψη για δημιουργία Σχολικού Συμβουλίου με τη συμμε-

τοχή των γονέων και μελών της τοπικής κοινωνίας, το οποίο αποτελούσε το συνδετι-

κό κρίκο με την τοπική κοινωνία και τους απόφοιτους των παλαιοτέρων ετών. Μία 

ακόμη καινοτομία ήταν η δημιουργία ομίλων που λειτουργούσαν πέραν του ωρολογί-

ου προγράμματος και αφορούσαν τόσο γνωστικούς τομείς όσο και τα υπόλοιπα πεδία. 

Σχετικά με την επιλογή των μαθητών διατηρήθηκε η κλήρωση μέχρι το Γυμνάσιο, 

αλλά για την εισαγωγή στο Λύκειο γινόταν ύστερα από εξετάσεις ή τεστ δεξιοτήτων. 

Στο νόμο 3966/2011 εφαρμόστηκε πιλοτικά στα Π.Π.Σ. για πρώτη φορά στη 

χώρα μας η εκπαιδευτική αξιολόγηση. Προβλεπόταν αξιολόγηση ανά διετία τόσο των 

διευθυντών όσο και των διδασκόντων και συνδεόταν με την αξιολόγηση η ανανέωση 

ή μη της θητείας τους στο σχολείο. Έρευνα των Καραγκιόζη και Πασχαλούδη (2019: 

663) στους εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ. ανέδειξε τα θετικά και αρνητικά σημεία αυτής 

της αξιολόγησης. Γενικότερα, τα συμπεράσματα ήταν αρνητικά καθώς οι εκπαιδευτι-

κοί παρουσιάστηκαν επιφυλακτικοί λόγω της σύγχυσης όσον αφορά τους στόχους, 

της απουσίας ενημέρωσης και της έλλειψης σχετικής επιμόρφωσης. Παράλληλα, εμ-

φανίστηκαν ιδιαίτερα προβληματισμένοι για την κατάρτιση των αξιολογητών και την 

αντικειμενικότητα της βαθμολόγησής τους. 

Το 2015 η νέα κυβέρνηση θέλοντας να δώσει το δικό της ιδεολογικοπολιτικό 

στίγμα προέβη σε κάποιες σημαντικές αλλαγές του νόμου 3966/2011. Επανήλθε ο δι-

αχωρισμός μεταξύ Προτύπων και Πειραματικών σχολείων και καταργήθηκε η αξιο-

λόγηση του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, η επιλογή των εκπαιδευ-

τικών γίνεται αποκλειστικά από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., ενώ διενεργείται κλήρωση για την ει-

σαγωγή όλων των μαθητών στα Πρότυπα και στα Πειραματικά σχολεία χωρίς τη διε-

νέργεια εξετάσεων σε καμία βαθμίδα (Ν. 4327/2015). 

Τελευταίος νόμος που περιέχει ρυθμίσεις για τα Πειραματικά σχολεία είναι ο 

4610/2019 στον οποίο διατηρείται ο διαχωρισμός μεταξύ Πρότυπων και Πειραματι-

κών σχολείων. Ως σκοπός τους αναφέρεται «η συνδρομή στην κάλυψη αναγκών του 

εκπαιδευτικού συστήματος σε ερευνητικές και επιμορφωτικές ανάγκες και η διάχυση 

καλών εκπαιδευτικών πρακτικών» (άρθρο 74). Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. μετονομάζεται σε 
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Ε.Ε.Π.Π.Σ. (Επιστημονική Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων) και ορίζο-

νται συγκεκριμένες μονάδες ως Πειραματικά σχολεία, τα οποία υπάγονται στην οι-

κεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης (άρθρο 75). Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται από το 

Υπουργείο Παιδείας διαθέτουν αυξημένα προσόντα, χωρίς πάντως να προβλέπεται η 

αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της θητείας τους (άρθρο 76). Οι μαθητές εξακολουθούν 

να επιλέγονται μετά από αδιάβλητη κλήρωση στα πλαίσια της όσο το δυνατόν πλη-

ρέστερης αντιπροσώπευσης του μαθητικού δυναμικού όλων των κοινωνικών στρω-

μάτων και της αποφυγής του κινδύνου της κοινωνικής αναπαραγωγής και διατηρού-

νται οι όμιλοι δραστηριοτήτων ως ένας επιτυχημένος θεσμός (άρθρο 81, 83). Η και-

νοτομία που εφαρμόζεται είναι η δυνατότητα ίδρυσης πειραματικών τμημάτων και 

στα υπόλοιπα τυπικά σχολεία «κατόπιν αίτησης του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχο-

λείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται για γνωμο-

δότηση στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ή κατόπιν αίτησης απευθείας από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.» 

(άρθρο 87). 

 

2.2 Τρόπος λειτουργίας 

Τα πειραματικά σχολεία εμφανίστηκαν είτε ως προσομοιωμένα μοντέλα εκ-

παιδευτικών ρευμάτων είτε ως χώροι πραγματικής πειραματικής μέτρησης. Στην 

πρώτη τους μορφή εκφράστηκαν κυρίως μέσω του Σχολείου Εργασίας, το οποίο το-

ποθετούσε στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τον μαθητή, με κύριους εκφρα-

στές τους Dewey, Kerchensteiner και Gaudig. Κυριότεροι εκπρόσωποι του Σχολείου 

Εργασίας στην Ελλάδα υπήρξαν οι Δελμούζος και Εξαρχόπουλος, οι οποίοι πρώτοι 

προσπάθησαν να εφαρμόσουν τις αρχές του στο Παρθεναγωγείο του Βόλου (Στυλιά-

ρης & Τζιάβας, 2017: 11). Στη δεύτερη μορφή, η οποία εμφανίστηκε κατά τη διάρ-

κεια του μεσοπολέμου, τα Πειραματικά σχολεία προσπάθησαν να εξάγουν και να α-

ξιοποιήσουν τα μετρήσιμα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από 

ερευνητικά εργαλεία όπως ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, καταγραφή και παρατή-

ρηση προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έρ-

γου, σε συνάρτηση και με το γεγονός ότι κατά κανόνα διαθέτουν υψηλού επιπέδου 

εκπαιδευτικό και μαθητικό δυναμικό καθώς και υλικοτεχνική υποδομή. Τη διαδικα-

σία αυτή βοήθησε η ένταξή τους στα Πανεπιστήμια και με αυτό τον τρόπο λειτούρ-

γησαν στις χώρες της Ευρώπης και τις Η.Π.Α, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα (Χριστο-

πούλου, 2014: 46). 
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Η λειτουργία των Πειραματικών σχολείων θα πρέπει να βασίζεται πάνω στις 

αρχές της αριστείας, της καινοτομίας, της έρευνας, του πειραματισμού και της αξιο-

λόγησης προκειμένου να επιτυγχάνεται η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής δι-

αδικασίας (Μπαλωμένου, 2014: 2). Σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα οι συστημικές 

εκπαιδευτικές αλλαγές που προτείνουν οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης, όσες δηλαδή 

επηρεάζουν τη συνολική εκπαιδευτική πολιτική, εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορ-

ρίπτονται μέσω της εφαρμογής τους στα Πειραματικά σχολεία. Προκειμένου να επι-

τελέσουν αποτελεσματικά το ρόλο τους τα Πειραματικά σχολεία οφείλουν να είναι 

αυτόνομα ως προς τη διαχείριση και εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος, να 

εφαρμόζουν καινοτόμα και υψηλού επιπέδου Προγράμματα Σπουδών, να αξιολογούν 

τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και την επίτευξη των τιθέμενων στόχων και να ε-

πιλέγουν με αξιοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες τους Διευθυντές, οι οποίοι θα 

κληθούν να εφαρμόσουν την εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου (Μπουρλετίδης, 

2018: 1). Οι μαθητές ενός πειραματικού σχολείου έχει αποδειχθεί σε παγκόσμιο επί-

πεδο ότι απολαμβάνουν πλεονεκτήματα και επιδεικνύουν αυξημένο γνωστικό επίπεδο 

και εύρος δεξιοτήτων, αφού λαμβάνουν πρώτοι τα οφέλη από την εισαγωγή καινοτο-

μιών, οι οποίες εφαρμόζονται ευρύτερα στη συνέχεια (Eyler, 2009: 27-28). 

Στη χώρα μας η λειτουργία των Πειραματικών σχολείων ακολουθεί κυρίως 

δύο δρόμους, αυτόν της έρευνας και αυτόν της επιμόρφωσης και της πρακτικής ά-

σκησης των φοιτητών των Παιδαγωγικών τμημάτων και των λεγόμενων καθηγητικών 

σχολών (Δρογγίτης, 2018: 239). Όμως, στην ελληνική πραγματικότητα δεν έχει διε-

ρευνηθεί διεξοδικά η σχέση ανάμεσα στα Πειραματικά σχολεία και τα υποκείμενα 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν έχουν ανιχνευθεί οι διαφορές τους στα ποιοτι-

κά χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα σχολεία (Κορωναίου, 2017: 35). 

 

2.3 Αυτονομία εκπαιδευτικών στα Πειραματικά σχολεία 

Τα πειραματικά σχολεία απολαμβάνουν μεγαλύτερη αυτονομία συγκριτικά με 

τα υπόλοιπα καθώς έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν το ωρολόγιο και το αναλυ-

τικό πρόγραμμα, να επιλέγουν διδακτικά βιβλία και μεθόδους και να ορίζουν τη δια-

δικασία εξέτασης και προαγωγής των μαθητών (Λιάμπας, 2009: 1· Καραγκιόζης & 

Πασχαλούδης, 2019: 662). Έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν πρώτα καινοτόμες 

πρακτικές, διοχετεύοντας και στα υπόλοιπα όσες αξιολογηθούν ως αποτελεσματικές. 

Στόχος τους είναι οι μαθητές να φτάνουν μόνοι τους στην κατάκτηση της γνώσης και 

να προωθήσουν τη μαθητοκεντρική διδασκαλία. Ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα που 
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ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους στη βελτίωση της εκπαιδευτικής τους ποιότη-

τας αποτελεί η δυνατότητα διαφοροποίησης του Αναλυτικού τους Προγράμματος, η 

απρόσκοπτη εισαγωγή καινοτομιών και η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων διδα-

σκαλίας (Πολεμικός, 2019: 52). Απότοκος όλων των παραπάνω είναι η αύξηση της 

ζήτησης της φοίτησης στα Πειραματικά σχολεία λόγω της υπεροχής τους σε γνωστι-

κό και σε επίπεδο παροχής δεξιοτήτων από τα υπόλοιπα (Καρύδας, 2013: 97). 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων των Πειραματικών σχολείων είχε εξαρχής τη δυνα-

τότητα να τροποποιεί το αναλυτικό πρόγραμμα, το περιεχόμενο της ύλης, τις μεθό-

δους διδασκαλίας, τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και προαγωγής των 

μαθητών (Βαλάρη, 2016: 11-12). Η μετακίνηση της εποπτείας τους από το Υπουργείο 

Παιδείας στις Διευθύνσεις εκπαίδευσης ενίσχυσε περαιτέρω την αυτονομία τους. 

Στον τελευταίο νόμο 4610/2019 παραχωρούνται σημαντικές δυνατότητες αυτονομίας 

των Πειραματικών σχολείων, καθώς προβλέπεται να δοκιμάζουν τροποποιημένα ω-

ρολόγια προγράμματα, διαφοροποιημένα διδακτικά εργαλεία, να επιλέγουν διδακτικό 

εγχειρίδιο και να έχουν ευελιξία στις μεθόδους διδασκαλίας και τον τρόπο λειτουργί-

ας τους. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η έρευνα σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Ο σύλλογος διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να εισηγείται στο ΕΠ.ΕΣ. 

σχετικά με τους ομίλους μαθητών, τις εισαγόμενες καινοτομίες, τα ερευνητικά προ-

γράμματα προς υλοποίηση και το γενικότερο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου 

(άρθρο 86). 

Βέβαια, παρά τις νομοθετικές προβλέψεις στη χώρα μας δεν προωθείται σε 

ικανοποιητικό βαθμό η αυτονομία των Πειραματικών σχολείων όσον αφορά τη δυνα-

τότητα παρέμβασής τους στην επιλογή των μαθητών και των καθηγητών, με προοπτι-

κή μακροχρόνιας παραμονής, και την υιοθέτηση εκπαιδευτικών πρακτικών. Ταυτό-

χρονα, η αδυναμία στην πρόσβαση σε αυξημένη χρηματοδότηση δυσχεραίνει την υ-

λοποίηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στην εκπαιδευτική τους διαδικασία 

(Μπουρλετίδης, 2018: 1). Τα Πειραματικά σχολεία μέχρι σήμερα δεν έχουν υπηρετή-

σει σε υψηλό επίπεδο ούτε την έρευνα και την προώθηση της καινοτομίας, ούτε την 

κατάρτιση των μελλοντικών δασκάλων και καθηγητών μέσω της πρακτικής τους ά-

σκησης. Οι καινοτομίες που εισήχθησαν στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότη-

τα από τις αρχές του 21
ου

 αιώνα, όπως ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου, η αντικα-

τάσταση των παλαιών βιβλίων με καινούρια, η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και τα σχολεία Ε.Α.Ε.Π. δεν προήλθαν μέσα από την πειραματική δοκιμή 

τους σ’ αυτά τα σχολεία. Ταυτόχρονα, η πρακτική άσκηση των φοιτητών πραγματο-
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ποιείται με τους ίδιους όρους όπως στα υπόλοιπα σχολεία χωρίς τα Πειραματικά σχο-

λεία να έχουν ευελιξία και τη δυνατότητα παρέμβασης σ’ αυτή τη διαδικασία (Δρογ-

γίτης, 2018: 239). 
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3
ο
 Κεφάλαιο: Η έρευνα 

 

3.1 Σπουδαιότητα του θέματος 

Η βελτίωση της ποιότητας και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μίας 

σχολικής μονάδας αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης στη σύγχρονη εποχή ανάμεσα 

στους θεωρητικούς της εκπαίδευσης. Όλα τα πρόσφατα δεδομένα και οι κεντρικές 

πολιτικές κατευθύνσεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι για να πραγματοποιηθούν τα 

ανωτέρω ζητούμενα είναι απαραίτητο τα σχολεία να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία 

και μικρότερο βαθμό εξάρτησης από την κεντρική εξουσία. Απαιτείται, επομένως, η 

ενίσχυση της αυτονομίας τους σε σημείο που θα καταστεί εφικτό να εντοπίζει και να 

ικανοποιεί τις ανάγκες του συνόλου των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία και να ακολουθεί τις θεωρητικές, γνωστικές και τεχνολογικές αντιλήψεις (Λαζα-

ρίδου & Αντωνίου, 2017: 127). 

Την ίδια στιγμή η μελέτη της ικανοποίησης από την εργασία καθίσταται ιδιαί-

τερα σημαντική καθώς έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με την απόδοση στην εργασία, 

την ψυχολογική ηρεμία, τη δέσμευση στον οργανισμό, την επαγγελματική εξουθένω-

ση, την ευσυνειδησία κατά την εκτέλεση της εργασίας και τη γενικότερη θετική στά-

ση απέναντι στη ζωή (Judge & Bono, 2001: 87). Η ποιότητα του παρεχόμενου διδα-

κτικού έργου από έναν εκπαιδευτικό εξαρτάται αφενός από την αυτοαντίληψή του 

και αφετέρου από την ικανοποίηση που αντλεί από την επαγγελματική του σταδιο-

δρομία. Συνεπώς, ένα εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να καταστεί αποτελεσμα-

τικό οφείλει να κατανοεί και να εντοπίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την αυτο-

εκτίμηση και την επαγγελματική τους ικανοποίηση, ούτως ώστε να στηρίζει όσους τις 

ενισχύουν και να ελαχιστοποιεί όσους τις περιορίζουν (Ματσαγγούρας & Μακρή-

Μπότσαρη, 2003: 157). 

Το έργο των εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στις σύγχρονες 

κοινωνίες. Το γεγονός αυτό θεωρείται φυσιολογικό, καθώς οι εκπαιδευτικοί κατέχουν 

κυρίαρχο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, η αποτελεσματικότητα της οποίας 

συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνικοοικονομική και πολιτική ανάπτυξη ενός κρά-

τους (Δημητρόπουλος, 1998). Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα του παρεχόμενου εκ-

παιδευτικού έργου είναι απαραίτητη η εξέταση των εργασιακών τους συνθηκών, οι 

οποίες επηρεάζουν την απόδοσή τους και συχνά ο ρόλος τους δεν λαμβάνει την απα-

ραίτητη προσοχή (Ξωχέλλης, 2006). Δύο από τις βασικές συνθήκες, που επιδρούν 

στην εργασιακή απόδοση των εκπαιδευτικών, των οποίων η περαιτέρω μελέτη καθί-
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σταται απαραίτητη είναι ο βαθμός αυτονομίας τους κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους και η ικανοποίηση που λαμβάνουν από αυτή, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 

σχετίζονται οι ανωτέρω παράγοντες. 

 

3.2 Βασικός σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Ως βασικός σκοπός της έρευνας ορίζεται η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Πειραματικά σχολεία της χώρας σχετικά με το 

βαθμό της αυτονομίας που διαθέτουν και το πώς αυτή σχετίζεται με την ικανοποίηση 

που λαμβάνουν από την εργασία τους. Ως επιμέρους στόχοι τίθενται η καταγραφή της 

αυτονομίας που διαθέτουν σε διαφορετικά επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η 

σύγκρισή της με τα επίπεδα αυτονομίας που απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί των υ-

πόλοιπων σχολείων, η ανίχνευση του μεγέθους της επαγγελματικής τους ικανοποίη-

σης και ο εντοπισμός των παραγόντων που την επηρεάζουν. 

 

3.3 Διατύπωση υποθέσεων και ερωτημάτων 

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τα ευρήματα των ερευνών, που 

έχουν ήδη διεξαχθεί, στην παρούσα ενότητα διατυπώνονται υποθέσεις σχετικά με τα 

αποτελέσματα της έρευνας και προκύπτουν διάφορα ερευνητικά ερωτήματα. Πιο συ-

γκεκριμένα οι υποθέσεις που προκύπτουν από τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευ-

νών είναι οι εξής: 

α. Οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών σχολείων λαμβάνουν υψηλή ικανοποί-

ηση από την εργασία τους. 

β. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού αυτονομίας ενός εκπαιδευτι-

κού και της επαγγελματικής του ικανοποίησης. 

γ. Η ικανοποίηση από την εργασία και ο αντιλαμβανόμενος βαθμός αυτονομί-

ας των ερωτηθέντων δεν σχετίζονται με τα δημογραφικά τους στοιχεία και τα εκπαι-

δευτικά τους χαρακτηριστικά. 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που σχετίζονται με τις απόψεις των υποκειμένων 

της έρευνας είναι τα εξής: 

α. Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών στα Πειραματικά 

σχολεία από την εργασία τους; 

β. Ποια είναι η συσχέτιση ανάμεσα στον βαθμό αυτονομίας και την επαγγελ-

ματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στα Πειραματικά σχολεία;  
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γ. Ποια είναι η συσχέτιση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά (δημογραφικά και 

εκπαιδευτικά) των εκπαιδευτικών στα Πειραματικά σχολεία, την ικανοποίηση από 

την εργασία και τον αντιλαμβανόμενο βαθμό αυτονομίας τους; 

δ. Σε ποιους τομείς της σχολικής ζωής οι εκπαιδευτικοί στα Πειραματικά σχο-

λεία απολαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας; 

 

3.4 Μεθοδολογία 

Ως έρευνα ορίζεται η διαδικασία συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων 

προκειμένου να αυξήσουμε το επίπεδο κατανόησης ενός θέματος μέσα από την επα-

λήθευση ή μη υποθέσεων με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και την απάντηση των ερευ-

νητικών ερωτημάτων που τέθηκαν στην αρχή της (Cresswell, 2011: 4). Είναι ιδιαίτε-

ρα σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς 

αυξάνει τη γνώση, υποδεικνύει πρακτικές για βελτίωση και παρέχει δεδομένα που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής (Cresswell, 

2011: 5-7).  

Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί μία ποσοτική έρευνα και θεωρείται 

ως μία επισκόπηση μικρής κλίμακας, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων 

από ένα συγκεκριμένο δείγμα με σκοπό  τη συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων για 

τις εξεταζόμενες μεταβλητές, προκειμένου να αναλυθούν και να εντοπιστούν συσχε-

τίσεις μεταξύ τους (Bryman, 2017: 29). Ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων επιλέ-

χθηκε το ερωτηματολόγιο καθώς είναι ανώνυμο, συμπληρώνεται εύκολα και με με-

γαλύτερη ειλικρίνεια, δε χρειάζεται η φυσική παρουσία του ερευνητή, αναλύεται τα-

χύτερα από άλλα εργαλεία και επιτρέπει τη συλλογή μεγάλου πλήθους πληροφοριών. 

Τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα οδήγησαν στην επιλογή του, παρά το γεγονός ότι 

συχνά ο βαθμός ανταπόκρισης από τον πληθυσμό του δείγματος είναι χαμηλός και 

δεν υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης των αποριών των υποκειμένων της έρευνας 

(Cohen, Manion & Morisson, 2008: 219). 

Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε με βάση την βιβλιογραφική ανασκόπη-

ση και τα αποτελέσματα των προϋπαρχουσών ερευνών και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το 

πρώτο περιλαμβάνει τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των υπο-

κειμένων της έρευνας, τα οποία  αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές, ενώ το δεύ-

τερο μέρος περιλαμβάνει τις εξαρτημένες μεταβλητές, περιλαμβάνει 29 ερωτήσεις 

και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη εξετάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τον βαθμό αυτονομίας που απολαμβάνουν και αποτελείται από τέσσερις 
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ενότητες που αφορούν την αυτονομία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα και το περιε-

χόμενο σπουδών, τη διδασκαλία, τα οικονομικά ζητήματα και τα θέματα διοίκησης 

και λήψης αποφάσεων. Η δεύτερη εξετάζει το αίσθημα ικανοποίησης που λαμβάνουν 

από την εργασία τους και η τρίτη από το βαθμό αυτονομίας που διαθέτουν ειδικότε-

ρα. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε κλειστού τύπου ερωτήσεις με βάση 

το βαθμό συμφωνίας τους για κάθε ερώτηση σύμφωνα με μία δεκάβαθμη κλίμακα 

Likert με εύρος από το 1 (καθόλου) μέχρι το 10 (απόλυτα) (Δημητρόπουλος, 2001), 

προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια στις απαντήσεις και να είναι πιο εφι-

κτός ο εντοπισμός των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. 

Προκειμένου να ελεγχθεί η σαφήνειά του, να διορθωθούν οι αστοχίες και να 

συμπληρωθούν οι όποιες ελλείψεις, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε αρχικά από 

τους εργαζόμενους σε ένα σχολείο. Στη συνέχεια και λόγω του περιορισμένου αριθ-

μού Πειραματικών σχολείων αποφασίστηκε να σταλεί σε όλα και έτσι το δείγμα απο-

τέλεσε το σύνολο των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά. Το ερωτηματολόγιο 

στάλθηκε ηλεκτρονικά και συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς μέσω της εφαρ-

μογής Google drive. Στην πρώτη σελίδα αναφέρονται συνοπτικά το θέμα της έρευνας 

και σχετικές πληροφορίες. Προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στην έρευνα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τους διευθυντές των 

σχολείων, όπου τους εξηγήθηκε αναλυτικά ο σκοπός και οι στόχοι της. Η συλλογή 

τους πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020. Απάντησαν 121 

εκπαιδευτικοί από το σύνολο των 650 εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Πειραματικά 

σχολεία (ποσοστό απόκρισης 18,6% επί του συνολικού πληθυσμού). 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό SPSS. Χρησι-

μοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής με την εύρεση του μέσου όρου και 

της τυπικής απόκλισης και επαγωγικής στατιστικής για την εύρεση διαφοροποιήσεων 

και συσχετίσεων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ομαδοποιημένες μεταβλητές. Λόγω μη 

ύπαρξης κανονικής κατανομής έγινε μη παραμετρικός έλεγχος για τον εντοπισμό συ-

σχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιώντας τα τεστ Mann-Whitney U και 

Kruskal Wallis, καθώς και τον έλεγχο συσχέτισης Spearman's rho. Για τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας του  Cronbach, η τιμή του οποίου 

βρέθηκε άνω του 0,7 σε όλες τις περιπτώσεις. 

  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:14:55 EEST - 13.56.182.168



49 

4
ο
 Κεφάλαιο: Αποτελέσματα 

 

4.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Τα υποκείμενα της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε Πειραματικά σχολεία. Το 33,8% των συμμετεχόντων ήταν άντρες και 

το υπόλοιπο 66,2% γυναίκες (εικόνα 1). Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς ο 

αριθμός των γυναικών εκπαιδευτικών στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο 

είναι πολύ μεγαλύτερος από τον πληθυσμό των αντρών συναδέλφων τους (Κανταρ-

τζή & Ανθόπουλος, 2006: 12, Ευρυδίκη, 2012: 122). 

Ακόμη, δεν υπάρχει κανείς με ηλικία μικρότερη των 30 ετών και μόλις 2 

στους 10 ανήκουν ηλικιακά στην κατηγορία από 31 έως 40 ετών. Το υπόλοιπο 80% 

έχει ξεπεράσει το 41
ο
 έτος της ηλικίας τους (εικόνα 2). Το γεγονός αυτό οφείλεται 

στους μηδενικούς διορισμούς εκπαιδευτικών την τελευταία δεκαετία, τα αυξημένα 

προσόντα που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες θέσεις, αλλά και τη γενικότερη γή-

ρανση του εκπαιδευτικού πληθυσμού στις χώρες της Ευρώπης (Ευρυδίκη, 2012: 123). 

Δεδομένου του υψηλού μέσου όρου ηλικίας των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι 

αναμενόμενη η διαπίστωση ότι μόλις έντεκα από τους 121 εκπαιδευτικούς έχουν δι-

δακτική εμπειρία μικρότερη των δέκα ετών (εικόνα 3). 

Εικόνα 1 
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Παράλληλα, ανιχνεύθηκε πως το 78,51% των ερωτηθέντων δεν διαθέτουν δι-

οικητική εμπειρία, ενώ οι 4 στους 10 (41,32%) εργάζονται στην Α/θμια και οι υπό-

λοιποι στην Β/θμια εκπαίδευση (εικόνα 4). Όσον αφορά την προϋπηρεσία σε Πειρα-

ματικά σχολεία, τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα καθώς το 28,93% διδάσκει σε 

Πειραματικό σχολείο για χρονικό διάστημα μικρότερο των 5 ετών, το 42,98% από 5 

μέχρι 10 χρόνια και το υπόλοιπο 28,10% πάνω από μία δεκαετία (εικόνα 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιοσημείωτα είναι τα ευρήματα σχετικά με τα αυξημένα προσόντα που δια-

θέτουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος. Είναι χαρακτηριστικά ότι το 47,11% των εκ-

παιδευτικών είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και το 38,84% κατέχει τον 

Εικόνα 2 
Εικόνα 3 

Εικόνα 4 Εικόνα 5 
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τίτλο του διδάκτορα (εικόνα 6). Αποδεικνύεται, επομένως, το υψηλότατο επίπεδο του 

εργασιακού δυναμικού των Πειραματικών σχολείων, σύμφωνα και με τις προβλέψεις 

της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 76 του νόμου 4610/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Βαθμός αυτονομίας 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες η 

άποψή τους για το βαθμό αυτονομίας που διαθέτουν κατά την εργασία τους γενικά 

και ειδικότερα στον παιδαγωγικό, το διοικητικό και τον οικονομικό τομέα. Σχετικά με 

το βαθμό αυτονομίας που θα έπρεπε να διαθέτουν οι σχολικές μονάδες στη χώρα μας, 

σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (ποσοστό 46,28%) θεωρούν ότι θα πρέπει να 

υπάρχει διαφορετικός βαθμός αυτονομίας για κάθε σχολική μονάδα και μόνο 2 στους 

10 (ποσοστό 18,18%) υποστηρίζουν την πλήρη αυτονομία για το σύνολο των σχολι-

κών μονάδων (εικόνα 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7 

Εικόνα 6 
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Στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών για την αυ-

τονομία που διαθέτουν όσον αφορά το ωρολόγιο και το αναλυτικό πρόγραμμα, τη δι-

δασκαλία, τη διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων και τα ζητήματα οργάνωσης 

και λειτουργίας της σχολικής μονάδας, η ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργα-

σία τους και ο βαθμός ικανοποίησής τους από το επίπεδο αυτονομίας που τους παρέ-

χεται. Σχετικά με τον βαθμό αυτονομίας, οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι 

απολαμβάνουν μεγαλύτερη αυτονομία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους (Μ.Τ.: 

7,12). Αντίθετα, μέτρια επίπεδα αυτονομίας υποστηρίζουν ότι διαθέτουν σε θέματα 

που άπτονται του ωρολογίου και του αναλυτικού προγράμματος (Μ.Τ.: 5,26), σε ζη-

τήματα σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της σχολικής μονάδας (Μ.Τ.: 

5,22) και μικρότερη ελευθερία όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών πόρων 

του σχολείου (Μ.Τ.: 4,95). Παράλληλα δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι από την 

εργασία τους (Μ.Τ.: 7,1), ενώ μικρότερος είναι ο βαθμός ικανοποίησής τους από την 

αυτονομία που διαθέτουν κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους (Μ.Τ.: 6,39) (πί-

νακας 1, παράρτημα σελ.81). 

Αρχικά, λοιπόν, διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το 

βαθμό αυτονομίας που διαθέτουν. Η πρώτη ενότητα αφορά θέματα που άπτονται του 

ωρολογίου και του αναλυτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν μεγάλη 

τόσο τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του αναλυτικού και του ωρο-

λογίου προγράμματος (Μ.Τ.: 5,21), όσο και στην επιλογή του περιεχομένου σπουδών 

(Μ.Τ.: 5,33) (πίνακας 2, παράρτημα σελ.82). 

Στη συνέχεια εξετάστηκε η άποψη των εκπαιδευτικών για την αυτονομία που 

διαθέτουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους. Οι συμμετέχοντες αισθάνονται πο-

λύ μεγάλο βαθμό ελευθερίας στην επιλογή μεθόδου και μέσων διδασκαλίας (Μ.Τ.: 

8,33 & 8,45). Αυτονομία, αλλά σε μειωμένο βαθμό, δηλώνουν ότι διαθέτουν στην ε-

πιλογή των σκοπών και των στόχων (Μ.Τ.: 6,93) και των κριτηρίων αξιολόγησης των 

μαθητών (Μ.Τ.: 7,04). Τον μικρότερο βαθμό ελευθερίας δηλώνουν ότι διαθέτουν για 

το περιεχόμενο της ύλης που καλούνται να διδάξουν (Μ.Τ.: 4,86) (πίνακας 3, παράρ-

τημα σελ.82). 

Οι επόμενες τρεις ερωτήσεις ανιχνεύουν την άποψή τους για τον βαθμό αυτο-

νομίας που απολαμβάνει η σχολική μονάδα που υπηρετούν και οι ίδιοι σε θέματα οι-

κονομικής φύσεως. Αν και θεωρούν ότι η σχολική μονάδα ως σύνολο διαθέτει κάποια 

αυτονομία στη διαχείριση των οικονομικών της ζητημάτων (Μ.Τ.: 5,52) και στην α-
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ναζήτηση πόρων (Μ.Τ.: 5,56), οι ίδιοι έχουν ελάχιστη συμμετοχή στις αποφάσεις για 

την κατανομή οικονομικών πόρων (Μ.Τ.: 3,77) (πίνακας 4, παράρτημα σελ.83). 

Στην τέταρτη ενότητα του βαθμού αυτονομίας που διαθέτουν τα υποκείμενα 

της έρευνας εξετάστηκε η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι ενώ οι ίδιοι έχουν κάποια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για σημα-

ντικά θέματα του σχολείου (Μ.Τ.: 5,85), η σχολική μονάδα σαν σύνολο δεν έχει με-

γάλη ευχέρεια προσαρμογής των αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης στις ιδιαιτερό-

τητες και τις ανάγκες της (Μ.Τ.: 4,60) (πίνακας 5, παράρτημα σελ.83). 

Η επόμενη κατηγορία ερωτήσεων εξετάζει την ικανοποίηση που νιώθουν οι 

εκπαιδευτικοί των Πειραματικών σχολείων από την εργασία τους. Οι απαντήσεις δεί-

χνουν ότι οι ερωτηθέντες αισθάνονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το επάγγελμά 

τους (Μ.Τ.: 7,93). Ταυτόχρονα δηλώνουν ικανοποιημένοι από την αναγνώριση του 

έργου τους από την τοπική κοινωνία (Μ.Τ.: 7,21), από τη συνεργασία με τους συνα-

δέλφους τους (Μ.Τ.: 7,49) και από το σχολικό κλίμα (Μ.Τ.: 7,17). Μικρότερο βαθμό 

ικανοποίησης αισθάνονται από το επίπεδο της ομαδικότητας και του κοινού οράματος 

(Μ.Τ.: 6,61) και από τις επαγγελματικές ευκαιρίες για εξέλιξη (Μ.Τ.: 6,21) (πίνακας 

6, παράρτημα σελ.84). 

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με 

το πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν οι εκπαιδευτικοί από το επίπεδο αυτονομίας και τις 

δυνατότητες πρωτοβουλίας που διαθέτουν. Τη μεγαλύτερη ικανοποίηση λαμβάνουν 

από την αυτονομία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους (Μ.Τ.: 8,05). Παράλληλα, 

εμφανίζονται να λαμβάνουν υποστήριξη τόσο από τον διευθυντή (Μ.Τ.: 7,47), όσο 

και από το σύλλογο διδασκόντων (Μ.Τ.: 7,26) όταν αναλαμβάνουν κάποια πρωτο-

βουλία. Μέτρια ικανοποιημένοι δηλώνουν από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη 

λήψη αποφάσεων για θέματα του σχολείου (Μ.Τ.: 6,31), από τη δυνατότητα της σχο-

λικής τους μονάδας να διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη 

λειτουργία της (Μ.Τ.: 6,19) και από τη δυνατότητα του σχολείου τους με βάση την 

κείμενη νομοθεσία να αναλάβει δράσεις συνεργασίας με τους γονείς, την τοπική κοι-

νωνία και διάφορους φορείς (Μ.Τ.: 6,60). Αντίθετα, έλλειψη ικανοποίησης αισθάνο-

νται από τον βαθμό συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του ωρολογίου (Μ.Τ.: 5,32) 

και ιδιαίτερα του αναλυτικού προγράμματος (Μ.Τ.: 4,48), καθώς και από την αυτο-

νομία που διαθέτει το σχολείο τους κατά τη διαχείριση των οικονομικών του ζητημά-

των (Μ.Τ.: 4,94) (πίνακας 7, παράρτημα σελ.85-86). 
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχετίσεων Spearman's rho για να 

εξεταστούν οι συσχετίσεις μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών. Από τον έλεγχο 

που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ όλων των μεταβλητών. 

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές θετικές συσχετίσεις εντοπίζονται μεταξύ της αντιλαμβα-

νόμενης αυτονομίας των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία τους με την αντιλαμβανόμε-

νη δυνατότητα προσαρμογής του ωρολογίου και του αναλυτικού προγράμματος 

(Spearman's rho = 0,685, p<0,001) και με την ικανοποίηση που νιώθουν από το βαθ-

μό αυτονομίας που απολαμβάνουν (Spearman's rho = 0,675, p<0,001) και σε μικρό-

τερο βαθμό με την επαγγελματική ικανοποίηση (Spearman's rho = 0,570, p<0,001) 

και την αντιλαμβανόμενη αυτονομία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (Spearman's 

rho = 0,538, p<0,001). Ταυτόχρονα, η ικανοποίηση από την εργασία των ερωτηθέ-

ντων σχετίζεται θετικά σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ικανοποίησή τους από την πα-

ρεχόμενη αυτονομία (Spearman's rho = 0,752, p<0,001), αλλά και με την αυτονομία 

που δηλώνουν ότι διαθέτουν στον παιδαγωγικό, τον διοικητικό και τον οικονομικό 

τομέα. Τέλος, η ικανοποίηση από την αυτονομία που διαθέτουν συσχετίζεται  ισχυρά 

με όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές (πίνακας 8, παράρτημα σελ.86). 

Ο έλεγχος συσχετίσεων μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών που περιλαμ-

βάνουν τα δημογραφικά στοιχεία και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εκπαι-

δευτικών και των εξαρτημένων μεταβλητών, δηλαδή της παρεχόμενης αυτονομίας, 

της ικανοποίησης από την εργασία και της ικανοποίησης από την αυτονομία που δια-

θέτουν πραγματοποιήθηκε με μεθόδους επαγωγικής στατιστικής και τα τεστ Mann-

Whitney U και Kruskal Wallis. Από τις αναλύσεις δεν εντοπίστηκαν στατιστικά ση-

μαντικές συσχετίσεις των ανεξάρτητων με τις εξαρτημένες μεταβλητές. Παρ’ όλα αυ-

τά μπορούν να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχό-

ντων εκπαιδευτικών. Οι άντρες, οι έχοντες ηλικία άνω των 51 ετών, όσοι έχουν δια-

τελέσει διευθυντές και όσοι δεν κατέχουν αυξημένα προσόντα δηλώνουν ότι διαθέ-

τουν σε μεγαλύτερο βαθμό ευελιξία προσαρμογής του ωρολογίου και του αναλυτικού 

προγράμματος. Ταυτόχρονα, όσοι έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα επιθυμούν μεγα-

λύτερο βαθμό αυτονομίας από την ήδη υπάρχουσα (πίνακες 9-16, παράρτημα σελ.87-

94). 
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5
ο
 Κεφάλαιο: Συζήτηση 

 

5.1 Εξαγωγή συμπερασμάτων 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας προέκυψαν εν-

διαφέροντα συμπεράσματα, απαντήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί 

και ελέγχθηκε η ορθότητα των υποθέσεων που είχαν διατυπωθεί με βάση τα αποτε-

λέσματα των προηγούμενων ερευνών. Το προσωπικό των Πειραματικών σχολείων 

διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα και είναι αρκετά σταθερό καθώς οι επτά στους 

δέκα διδάσκουν τουλάχιστον πέντε χρόνια σε Πειραματικό σχολείο. Είναι εντυπωσι-

ακό το γεγονός ότι μόλις το 15% των συμμετεχόντων στην έρευνα δε διαθέτει σπου-

δές πέραν του βασικού πτυχίου, ενώ τέσσερις στους δέκα είναι κάτοχοι διδακτορικού. 

Η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ποιότητα της παρεχόμενης εκ-

παίδευσης και τις προοπτικές των Πειραματικών σχολείων και δίνει μία εξήγηση για 

το κύρος που διαθέτουν τα τελευταία χρόνια (Μπουρλετίδης, 2018: 1), καθώς ο συν-

δυασμός των αυξημένων τυπικών προσόντων με τη σταθερότητα του εκπαιδευτικού 

προσωπικού συμβάλλουν στην ενίσχυση της ποιότητάς του μέσα από την υιοθέτηση 

καινοτομικής κουλτούρας, τη δημιουργία αισθήματος ευθύνης για το σχολείο και τη 

δυνατότητα χάραξης μακροπρόθεσμων πολιτικών από τους εκπαιδευτικούς (Καπε-

τσώνης, 2006: 3). 

Σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργα-

σία τους και ότι διαθέτουν διαφορετικό βαθμό αυτονομίας ανάλογα με την κατηγορία 

που εξετάζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η άποψή τους ότι οι σχολικές μονάδες 

θα πρέπει να διαθέτουν διαφορετικό βαθμό αυτονομίας ανάλογα με τα χαρακτηριστι-

κά της, ενώ διαφωνούν με την παροχή πλήρους αυτονομίας στα σχολεία. Μάλιστα, το 

ποσοστό όσων επιθυμούν τα σχολεία να διαθέτουν περιορισμένη αυτονομία είναι δι-

πλάσιο από όσους επιθυμούν την πλήρη αυτονομία (35,54% έναντι 18,18%). Επιβε-

βαιώνεται, επομένως, η διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αποτελούν τον κύριο μο-

χλό πίεσης για ενίσχυση της σχολικής αυτονομίας (Eurydice, 2007: 10), ενώ τα υπο-

κείμενα της έρευνας θεωρούν ότι κάθε σχολείο διαθέτει διαφορετικές δυνατότητες 

αυτονομίας και ελλοχεύουν κίνδυνοι από την έλλειψη ενός κεντρικού συντονισμού. 

Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να συμφωνούν με την άποψη ότι η πλήρης 

αυτονομία που δε συνοδεύεται από ένα σύστημα λογοδότησης μπορεί να οδηγήσει σε 

αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα και να μειώσει την ποιότητα του παρεχό-

μενου εκπαιδευτικού έργου (Suggett, 2015, στο Μπούσκος, 2018: 62). 
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Παρά το γεγονός ότι θεωρητικά οι εκπαιδευτικοί των Πειραματικών σχολείων 

στο παιδαγωγικό κομμάτι διαθέτουν τη δυνατότητα να τροποποιούν το ωρολόγιο και 

το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και να επιλέγουν διδακτικά βιβλία και μεθόδους 

(Λιάμπας, 2009: 1· Καραγκιόζης & Πασχαλούδης, 2019: 662, Βαλάρη, 2016: 11-12), 

οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η αυτονομία τους στους συγκεκριμένους τομείς είναι περιο-

ρισμένη, όπως συμβαίνει και με τους εκπαιδευτικούς των τυπικών σχολείων (Χατζη-

γεωργίου, 2016: 61). Έρευνες έχουν συμπεράνει ότι παρότι οι εκπαιδευτικοί δηλώ-

νουν ότι επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στο αναλυτικό πρόγραμμα, στην πραγματι-

κότητα δεν είναι προετοιμασμένοι να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη αυτονομία στο 

συγκεκριμένο κομμάτι (Σταυριανουδάκη, 2015). Πολύ μεγάλο βαθμό αυτονομίας δη-

λώνουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ότι απολαμβάνουν κατά τη διάρκεια της διδα-

σκαλίας τους στην επιλογή μεθόδου, μέσων διδασκαλίας και κριτηρίων αξιολόγησης 

των μαθητών σε κάθε περίπτωση. Σχετικά με τους δύο πρώτους τομείς οι εκπαιδευτι-

κοί έχουν τη δυνατότητα και στα τυπικά σχολεία τις τελευταίες δεκαετίες να επιλέ-

γουν τις διδακτικές μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας σε όλες τις χώρες της Ευρώ-

πης (Ευρυδίκη, 2008: 25-26· Λαζαρίδου & Αντωνίου, 2017: 142-143). 

Από την εξέταση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και 

την εύρεση πόρων προκύπτει ότι αν και οι εκπαιδευτικοί των Πειραματικών σχολείων 

πιστεύουν ότι η σχολική μονάδα διαθέτει σχετική αυτονομία για τη διαχείριση των 

οικονομικών της ζητημάτων και την αναζήτηση πρόσθετων πόρων χρηματοδότησης, 

διαπιστώνουν ότι ο εκπαιδευτικός συμμετέχει ελάχιστα στη λήψη αποφάσεων περί 

κατανομής οικονομικών πόρων εντός του σχολείου. Αυτό σημαίνει ότι και στα Πει-

ραματικά σχολεία ο διευθυντής ατομικά, ως οικονομικός διαχειριστής, παίρνει κυρί-

ως τις αποφάσεις σε θέματα οικονομικής φύσεως. Οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη με-

γαλύτερη εμπλοκή τους σε ζητήματα οικονομικής φύσεως, καθώς είναι εκείνοι που 

αποτελούν το βασικό πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γνωρίζουν καλύτερα 

τις ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή. Βέβαια, η αναζήτηση ιδιωτικής χρηματοδότη-

σης και το πλαίσιο πραγματοποίησής της είναι απαραίτητο να εξετάζεται προσεκτικά, 

καθώς θεωρείται ότι η χρησιμοποίηση επιχειρηματικών πρακτικών μπορεί να επιφέ-

ρει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης οδηγώντας 

στην ιδιωτικοποίησή της (Παπακωνσταντίνου, 2012: 46). Έτσι, ελλοχεύει ο κίνδυνος 

σχηματισμού δύο κατηγοριών σχολείων ανάλογα με τις ικανότητες χρηματοδότησής 

τους, όπου από τη μία πλευρά θα υπάρχουν εύρωστες μονάδες με σύγχρονή υλικοτε-
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χνική υποδομή και από την άλλη μονάδες με δυσκολία στην κάλυψη των λειτουργι-

κών τους αναγκών (Λαϊνάς, 1993: 265). 

Ακόμη, παρά το γεγονός ότι τα Πειραματικά σχολεία διαθέτουν από το νόμο 

μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την πιστή τήρηση των αποφάσεων της κεντρικής διοί-

κησης σε διοικητικά θέματα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν ότι η δυνατό-

τητα προσαρμογής των βασικών οδηγιών και διατάξεων που εκπορεύονται από την 

κεντρική διοίκηση στις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου είναι μικρή. Θεωρούν, λοι-

πόν, ότι οι προβλέψεις του νόμου 4610/2019 για παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στα 

Πειραματικά σχολεία, δεν υλοποιούνται στην καθημερινή πρακτική τους. Επιβεβαιώ-

νονται, επομένως, τα ευρήματα ερευνών σε τυπικά σχολεία που διαπίστωσαν την ύ-

παρξη μεγαλύτερης αυτονομίας στα παιδαγωγικά ζητήματα σε σχέση με τα διοικητι-

κά και τα οικονομικά (Μπούσκος, 2018: 64) και ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί λαμβά-

νουν αποφάσεις κυρίως σε θέματα που έχουν σχέση με τους μαθητές ή τους ίδιους 

παρά όταν πρόκειται για διευθυντικές αποφάσεις (Παπαδιαμαντάκη & Φραγκούλης, 

2012: 138-141). 

Στην παρούσα εργασία επιβεβαιώθηκε η αρχική υπόθεση με βάση τα πορί-

σματα προηγούμενων ερευνών ότι οι εκπαιδευτικοί των Πειραματικών σχολείων 

λαμβάνουν μεγάλη ικανοποίηση από την εργασία τους (Ματσαγγούρας & Μακρή-

Μπότσαρη, 2003: 157· Eliophotou-Menon, 2008: 80· Δούγαλη, 2017: 111· Kousteli-

os & Tsigilis, 2005· Χατζηγεωργίου, 2016). Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι εμφανίζονται 

από την αναγνώριση που λαμβάνουν για το έργο τους από τους γονείς και την τοπική 

κοινωνία και σε μικρότερο βαθμό από τις δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι 

συγκεκριμένοι παράγοντες παρακίνησης λειτουργούν σαν κίνητρα και συμβάλλουν 

στην αύξηση της ικανοποίησής τους από την εργασία τους (Herzberg et al., 1959). 

Ταυτόχρονα, εμφανίζονται αρκετά ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους με 

τους συναδέλφους τους, αλλά και από το κοινό όραμα για την επίτευξη των στόχων 

της σχολικής τους μονάδας. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσμα-

τα της έρευνας της Χατζηγεωργίου (2016: 83), η οποία διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτι-

κοί παρά την καλή συνεργασία μεταξύ τους, δε διαθέτουν κοινό όραμα για το σχολεί-

ο.  Η σταθερότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Πειραματικών σχολείων, ό-

πως διαπιστώθηκε στην παρούσα έρευνα, διευκολύνει τη συνεργασία του και την υι-

οθέτηση κοινής στοχοθεσίας. Η ύπαρξη κουλτούρας συνεργασίας συμβάλλει στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σ’ αυτά και στο σχεδια-

σμό εκπαιδευτικών πολιτικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε σχολείου, α-
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ποφεύγοντας έτσι την ομοιομορφία σε θέματα συμπεριφορών, μεθόδων και αντιλή-

ψεων για κάθε σχολική μονάδα. Έτσι, τα Πειραματικά σχολεία είναι σε θέση να εκ-

μεταλλευτούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ήδη αυξημένες δυνατότητες ευελιξίας που δι-

αθέτουν (Μαυρογιώργος, 1992: 99). 

Η τελευταία ομάδα ερωτήσεων εξετάζει την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

των Πειραματικών σχολείων από το βαθμό αυτονομίας που διαθέτουν στον παιδαγω-

γικό, τον οργανωτικό και τον οικονομικό τομέα. Οι ίδιοι δηλώνουν αρκετά ικανοποι-

ημένοι από την αυτονομία που διαθέτουν συνολικά. Στο παιδαγωγικό κομμάτι θεω-

ρούν ότι διαθέτουν σχεδόν απόλυτη ελευθερία στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους. 

Όμως, επιθυμούν την ενίσχυση της αυτονομίας τους όσον αφορά την εμπλοκή τους 

στο ωρολόγιο και το αναλυτικό πρόγραμμα. Η διαπίστωση αυτή είναι μη αναμενόμε-

νη καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα της προσαρμογής του αναλυτι-

κού προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών σχολείων (Λιάμπας, 

2009: 1· Καραγκιόζης & Πασχαλούδης, 2019: 662). Στον διοικητικό τομέα, δηλώ-

νουν αρκετά  ικανοποιημένοι από τη στήριξη που λαμβάνουν από τους συναδέλφους 

τους και τον διευθυντή του σχολείου στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν. Όμως, 

θεωρούν ότι η σχολική μονάδα θα έπρεπε να είναι περισσότερο αυτόνομη σε θέματα 

οργάνωσης και λειτουργίας. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ικανο-

ποιημένοι από την αυτονομία που απολαμβάνουν οι ίδιοι, αλλά αυτό δεν ισχύει στον 

ίδιο βαθμό για τη σχολική μονάδα ως σύνολο. Τέλος, το οικονομικό πεδίο είναι εκεί-

νο στο οποίο αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για ενίσχυση του 

βαθμού αυτονομίας. Επιθυμούν τη μεγαλύτερη εμπλοκή του σχολείου στις αποφάσεις 

για την κατανομή των οικονομικών πόρων και την δυνατότητα αναζήτησης πρόσθε-

των χρηματικών πόρων από τη σχολική μονάδα, όπως ορίζουν οι σύγχρονες αποκε-

ντρωτικές πολιτικές (Weidman & DePietro-Jurand, 2011: 2). 

Για την ενίσχυση της εμπλοκής των εκπαιδευτικών στα σχολικά ζητήματα στο 

παιδαγωγικό, διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο  θα πρέπει να αναλάβουν ενεργότερο 

ρόλο ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων. Ο Διευθυντής θα πρέπει να λει-

τουργεί όχι ως διεκπεραιωτής, αλλά ως ηγέτης που εντοπίζει τις αδυναμίες στη συμ-

μετοχή των εκπαιδευτικών στα σχολικά ζητήματα και προωθεί αλλαγές και καινοτο-

μίες. Οι αλλαγές αυτές θα επιτευχθούν μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό του σχολεί-

ου, το οποίο θα γίνει ο φορέας της αλλαγής (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Επομένως, 

είναι απαραίτητο να χρησιμοποιεί το δημοκρατικό στιλ ηγεσίας αφήνοντας περιθώρια 

πρωτοβουλιών στους εκπαιδευτικούς και δείχνοντάς τους εμπιστοσύνη στις δυνατό-
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τητές τους. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχύσει το ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων 

και να καλλιεργήσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν τη δημιουργία κλίματος συνερ-

γατικότητας, δημιουργικότητας και τη διατήρηση του κοινού οράματος (Σαΐτης 2007: 

145). Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων τόσο σε διοικητικά όσο και σε οικονομικά 

θέματα θα πρέπει να είναι συμμετοχική και να ενισχύει το αίσθημα αυτονομίας των 

εκπαιδευτικών. Έτσι, θα εξασφαλιστεί η δέσμευσή τους στον κοινό στόχο και θα αξι-

οποιηθούν οι δυνατότητές τους αυξάνοντας παράλληλα την αυτονομία που διαθέτουν 

μέσα από ένα πιο αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης. 

Παράλληλα, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα πρέπει να εκμεταλλευθεί την ύπαρ-

ξη του κλίματος συνεργασίας, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, προκειμένου να 

διευρύνει την αυτονομία της σχολικής μονάδας με σκοπό την ενίσχυση της αποτελε-

σματικότητάς της και να εκμεταλλευτεί τα περιθώρια αυτονομίας που παρέχει ο νό-

μος στους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών σχολείων. Προκειμένου να ενισχυθεί η 

αυτονομία στο παιδαγωγικό κομμάτι και να επιτευχθεί η ενεργότερη εμπλοκή τους 

στη διαμόρφωση του ωρολογίου και του αναλυτικού προγράμματος ο Σύλλογος Δι-

δασκόντων θα πρέπει να παρεμβαίνει, μέσα στα αυξημένα πλαίσια που του παρέχει ο 

νόμος, και να προγραμματίζει την τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος, την 

υιοθέτηση καινοτόμων διδακτικών μεθόδων, τον προγραμματισμό των αναγκών επι-

μόρφωσης και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων με ενίσχυση των ελευθεριών μέ-

σα από τη σύνταξη ενός αναλυτικού εσωτερικού κανονισμού (Καπετσώνης, 2006: 4). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ της 

αντιλαμβανόμενης αυτονομίας σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και της ικανοποίησης που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί των Πειραματικών σχολείων 

από την εργασία τους και από το βαθμό αυτονομίας που διαθέτουν. Όσο μεγαλύτερη 

αυτονομία διαθέτουν και όσο πιο ικανοποιημένοι αισθάνονται από τον βαθμό ελευθε-

ρίας και τις δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών, τόσο πιο ικανοποιημένοι δηλώ-

νουν από την εργασία τους. Έτσι, επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση με βάση τα απο-

τελέσματα ήδη διεξαχθέντων ερευνών ότι η αυτονομία σχετίζεται θετικά με την ικα-

νοποίηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους (Pearson & Moo-

maw, 2006: 44, Δημητρόπουλος, 1998· Kim & Loadman, 1994: 7· Dinham & Scott, 

2000: 390· Ματσαγγούρας & Μακρή-Μπότσαρη, 2003: 157). Αποδεικνύεται, λοιπόν, 

ότι όσο πιο ενεργά εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο των ζητημάτων που α-

φορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο πιο υπεύθυνοι και ικανοποιημένοι αισθά-

νονται (Μπούσκος, 2018: 62). Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι όσο περισσότερη αυτο-
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νομία θεωρούν ότι διαθέτουν, τόσο πιο ικανοποιημένοι αισθάνονται από τον βαθμό 

αυτονομίας που απολαμβάνουν. 

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκαν και τα ευρήματα των προϋπαρχουσών ερευνών 

σχετικά με την έλλειψη συνάφειας μεταξύ της επαγγελματικής ικανοποίησης και  της 

αντιλαμβανόμενης αυτονομίας  των εκπαιδευτικών και των ατομικών χαρακτηριστι-

κών τους (Χατζηγεωργίου, 2016: 84· Cameron, 2008: 90, Δημητριάδη κ.α, 2012: 35). 

Πιο συγκεκριμένα, το φύλο δεν φάνηκε να επηρεάζει τις απαντήσεις των εκπαιδευτι-

κών σχετικά με την αντιλαμβανόμενη αυτονομία τους και την ικανοποίηση που νιώ-

θουν από τον βαθμό αυτονομίας τους και από την εργασία τους. Το ίδιο παρατηρήθη-

κε και όσον αφορά την ηλικία των εκπαιδευτικών και τα χρόνια υπηρεσίας, όπου δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις. Σχετικά με το επίπεδο 

σπουδών παρατηρείται ότι οι απόφοιτοι μόνο του Παιδαγωγικού τμήματος θεωρούν 

ότι διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την εφαρμογή του αναλυτικού και του 

ωρολογίου προγράμματος και είναι πιο ικανοποιημένοι από την αυτονομία που διαθέ-

τουν γενικά συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Αυτό είναι πιθανό να συμβαίνει, γιατί οι 

κάτοχοι ανώτερου επιπέδου σπουδών έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά την 

αυτονομία που θα έπρεπε να διαθέτουν. Παράλληλα, ενδιαφέρον εύρημα – όχι όμως 

στατιστικά σημαντικό -  αποτελεί το γεγονός ότι οι έχοντες προϋπηρεσία ως διευθυ-

ντές δηλώνουν αρκετά μικρότερο βαθμό ικανοποίησης από την εργασία τους συγκρι-

τικά με τους υπόλοιπους ερωτώμενους. Αυτό ίσως σημαίνει ότι οι αυξημένες αρμο-

διότητες του διευθυντή και ο πολλαπλός ρόλος που καλείται να παίξει στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική πραγματικότητα του προκαλούν άγχος και λαμβάνει μικρότερη ικανο-

ποίηση από την εργασία του. Τέλος, η βαθμίδα εργασίας του εκπαιδευτικού δε φαίνε-

ται να επηρεάζει τις απαντήσεις του στα εξεταζόμενα ζητήματα. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι οι εκπαιδευτικοί των Πειραματικών 

σχολείων δηλώνουν ότι διαθέτουν σχετική αυτονομία, σε βαθμό όμως αντίστοιχο με 

τα ευρήματα σε εκπαιδευτικούς των τυπικών σχολείων (Χατζηγεωργίου, 2016). Με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις αυξημένες δυνατότητες αυτονομίας που προ-

βλέπονται για τα Πειραματικά σχολεία, θα περίμενε κανείς τα αποτελέσματα της έ-

ρευνας να ανιχνεύουν αυξημένα επίπεδα αυτονομίας των συμμετεχόντων. Ίσως αυτό 

να συμβαίνει λόγω των υψηλών προσδοκιών τους από τη θέση την οποία κατέχουν 

και των αυξημένων προσόντων που διαθέτουν. 

Είναι απαραίτητο, επομένως, η αίσθηση αυτονομίας που διαθέτουν οι εκπαι-

δευτικοί να ενισχυθεί καθώς η συγκέντρωση εξουσιών έχει αποδειχθεί αναποτελε-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:14:55 EEST - 13.56.182.168



61 

σματική και προβληματική (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1990: 46-47· Κατσαρός, 

2008: 90). Η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς αναβαθμίζει ση-

μαντικά το ρόλο τους καθώς διευκολύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών, εκδημοκρατί-

ζει τη σχολική μονάδα, επιτρέπει τη συλλογική λήψη αποφάσεων, δεσμεύει όλους 

τους εμπλεκόμενους απέναντι στις ειλημμένες αποφάσεις, εξισορροπεί τις αντιθέσεις 

των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερό-

τητες κάθε σχολείου (Κατσαρός, 2008: 68, Weidman & DePietro Jurand, 2011: 2, Δι-

αρκής επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, 2016: 17). Ταυτόχρονα, η έρευ-

να έδειξε ότι η αυτονομία που διαθέτουν οδηγεί τους διδάσκοντες σε αύξηση του 

βαθμού ικανοποίησής τους από την εργασία, τους κινητοποιεί, αυξάνει το κίνητρό 

τους και τους ωθεί να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (Pearson & 

Moomaw, 2006: 45). Έτσι, μειώνεται ο κίνδυνος της επαγγελματικής τους εξουθένω-

σης, η οποία συντελεί στην κατακόρυφη μείωση της αποτελεσματικότητάς τους. Η 

παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας θα πρέπει να αφορά όλους τους τομείς: τον παιδα-

γωγικό, τον διοικητικό και τον οικονομικό. Αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέ-

πει να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει η εκπαιδευτική νομοθεσία 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να αναλάβουν τον σύγχρονο ρό-

λο που απαιτείται, καθώς αποτελούν τους πρωταγωνιστές του νέου και ευέλικτου 

σχολείου. 

 

5.2 Περιορισμοί έρευνας και μελλοντικές προκλήσεις 

Η μελέτη της αυτονομίας που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί και η συσχέτισή της 

με την ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία τους αποτελεί ένα νέο ερευνητι-

κό πεδίο, για το οποίο δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα. Ειδικότερα, για τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Πειραματικά σχολεία δεν έχει πραγματοποιηθεί 

προηγουμένως ανίχνευση των ελευθεριών και των δυνατοτήτων που τους παρέχονται 

και της αξιοποίησής τους. Με τη χρήση του ερωτηματολογίου ερευνώνται ποικίλοι 

τομείς και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα, είναι όμως δύσκολο να εξεταστούν οι 

βαθύτερες αιτιώδεις σχέσεις και το σύνολο των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Μια 

ποιοτική προσέγγιση είναι δυνατόν να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάλυση και επαλή-

θευση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας. Ακόμη, παρά το γεγονός ότι δείγ-

μα αποτέλεσε το σύνολο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά σχολεία 

και συμμετείχε το 20% επί του συνόλου, η ύπαρξη πλήθους σχολείων με διασπορά σε 

όλη τη χώρα δυσκόλεψε την προσωπική επαφή του ερευνητή με τα υποκείμενα της 
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έρευνας, ούτως ώστε να συμμετέχουν ακόμα περισσότεροι. Σε μία επόμενη έρευνα θα 

μπορούσε να συμμετάσχει ένα ποσοστό εκπαιδευτικών από κάθε σχολείο, ούτως ώ-

στε να είναι πιο αντιπροσωπευτικό. 

Η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη διερεύνηση των 

απόψεων των εκπαιδευτικών για την αυτονομία που διαθέτουν και τη σχέση της με 

την ικανοποίηση από την εργασία τους. Ως μελλοντική πρόκληση θα μπορούσε να 

θεωρηθεί η πραγματοποίηση μίας έρευνας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών τόσο τυ-

πικών όσο και Πειραματικών σχολείων και η σύγκριση των απόψεων και των αντι-

λήψεών τους προκειμένου να εντοπιστεί η ύπαρξη διαφορών στην αντιλαμβανόμενη 

αυτονομία τους, την ικανοποίηση από την εργασία τους και από την αυτονομία που 

διαθέτουν. Ακόμη, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί ο ρόλος του διευθυντή στην α-

ντιλαμβανόμενη αυτονομία των εκπαιδευτικών, καθώς είναι πιθανό ο ρόλος και το 

στιλ ηγεσίας της διεύθυνσης να παίζουν σημαντικό ρόλο στην αυτονομία που διαθέ-

τει (Αργυροπούλου, 2005: 16-17· Δακοπούλου, 2008). 
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Παράρτημα 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

 

Ενημερωτικό σημείωμα 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο διερευνά τις απόψεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 

Πειραματικά σχολεία σχετικά τόσο με την αυτονομία που διαθέτουν σε διάφορες 

πτυχές της επαγγελματικής τους δράσης όσο και τον βαθμό συσχέτισης της εν λόγω 

αυτονομίας με την επαγγελματική ικανοποίησή τους. 

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επισημαίνεται ότι: 

α) δεν υπάρχουν «σωστές» ή «λάθος» απαντήσεις 

β) οι απαντήσεις σας είναι απολύτως εμπιστευτικές και η ταυτότητα των συμμετεχό-

ντων θα παραμείνει ανώνυμη. Ταυτόχρονα, δεν θα ζητηθεί να συμπληρώσετε κάποιο 

στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει η ταυτότητά σας. 

γ) ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά. 

Ευχαριστώ πάλι για την πολύτιμη βοήθεια και την απαραίτητη συμβολή σας ως προς 

την υλοποίηση της παρούσας έρευνας. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Γεώργιος Δημακόπουλος 

 

Μεταπτυχιακός φοιτητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

1. ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 

1.1. Φύλο 

Άντρας       Ο 

Γυναίκα       Ο 

 

1.2. Ηλικία      …… ετών 

 

1.3. Βασικές σπουδές 

(δυνατότητα σημείωσης περισσότερων του ενός πεδίου) 

 

Πτυχίο       Ο 

Μεταπτυχιακό       Ο 

Διδακτορικό       Ο 

 

1.4. Έτη προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός     ….. έτη 

 

1.5. Έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντής     ….. έτη 

 

1.6. Έτη προϋπηρεσίας σε Πειραματικό σχολείο    ….. έτη 

 

1.7. Το σχολείο υπηρεσίας μου είναι: 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης       Ο 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης       Ο 
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2. ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

 

2.1. Ποια από τις ακόλουθες επιλογές σχετικά με το βαθμό αυτονομίας που δια-

θέτει μία σχολική μονάδα πιστεύετε ότι θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστεί στη χώ-

ρα μας; 

 

Πλήρης αυτονομία       Ο 

Περιορισμένη αυτονομία       Ο 

Διαφορετικό βαθμό αυτονομίας ανά σχολική μονάδα    Ο 

 

2.2 Αυτονομία και ωρολόγιο / αναλυτικό πρόγραμμα 

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι: 

 

2.2.1 Διαθέτετε αυτονομία στη διαμόρφωση του αναλυτικού και του ωρολογίου προ-

γράμματος; 

Καθόλου          Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

2.2.2 Μπορείτε να επηρεάστε το περιεχόμενο σπουδών; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 
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2.3 Αυτονομία και διδασκαλία 

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι: 

 

2.3.1 Μπορείτε να επιλέξετε το σκοπό και τους στόχους της διδασκαλίας σας; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

2.3.2 Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη κατά την κρίση σας μέθοδο διδασκαλίας 

σε κάθε περίπτωση; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

2.3.3 Είστε ελεύθερος/η να επιλέξετε τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε στη διδασκα-

λία σας; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

2.3.4 Συμμετέχετε στην επιλογή της διδακτέας ύλης; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

2.3.5 Είστε ελεύθερος/η να επιλέξετε τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών σας; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 
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2.4 Αυτονομία και διαχείριση οικονομικών ζητημάτων 

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι: 

 

2.4.1 Η σχολική σας μονάδα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα οικονομικά της 

ζητήματα; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

2.4.2 Η σχολική σας μονάδα έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει πρόσθετους πόρους 

χρηματοδότησης; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

2.4.3 Συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων περί κατανομής οικονομικών πόρων εντός 

του σχολείου σας; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

2.5 Αυτονομία και ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι: 

 

2.5.1 Η σχολική σας μονάδα έχει την ευχέρεια να προβαίνει σε προσαρμογές των βα-

σικών οδηγιών και διατάξεων που εκπορεύονται από την κεντρική διοίκηση; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 
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2.5.2 Συμμετέχετε ουσιαστικά στη λήψη καίριων αποφάσεων που αφορούν τη λει-

τουργία του σχολείου σας; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι: 

 

3.1 Είστε γενικά ικανοποιημένος/η από την εργασία σας ως εκπαιδευτικός; 

Καθόλου          Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

3.2 Θεωρείτε ότι λαμβάνετε την αναγνώριση που δικαιούστε για την εργασία σας από 

τους γονείς και την τοπική κοινωνία γενικότερα; 

Καθόλου          Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

3.3 Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σας δίνει δυνατότητες για επαγγελματική εξέλι-

ξη; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

3.4 Είστε ικανοποιημένος/η από την ομαδικότητα και την από κοινού προσπάθεια για 

επίτευξη στόχων στο σχολείο σας; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 
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3.5 Είστε δυσαρεστημένος/η από τη συνεργασία σας με τους συναδέλφους σας; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

 

3.6 Είστε ικανοποιημένος/η από το σχολικό κλίμα που επικρατεί στο σχολείο σας; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

 

4. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένος/η: 

 

4.1 Από την αυτονομία που διαθέτετε κατά τη διάρκεια της εργασίας σας; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

 

4.2 Από τη δυνατότητα συμμετοχής σας στη λήψη αποφάσεων για θέματα του σχο-

λείου; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 
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4.3 Από την υποστήριξη που λαμβάνετε από τον/την διευθυντή/ρια σας όταν αναλαμ-

βάνετε κάποια πρωτοβουλία; 

Καθόλου           Απόλυτα 

              01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

 

4.4 Από την υποστήριξη που λαμβάνετε από τον Σύλλογο Διδασκόντων όταν ανα-

λαμβάνετε κάποια πρωτοβουλία; 

Καθόλου                Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

 

4.5 Από τον βαθμό συμμετοχής σας στη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

 

4.6 Από τη δυνατότητα συμμετοχής σας στη διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμ-

ματος; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

4.8 Από την αυτονομία που διαθέτετε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σας; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 
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4.9 Από την αυτονομία που διαθέτει το σχολείο σας κατά τη διαχείριση των οικονο-

μικών του ζητημάτων; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

4.10 Από τη δυνατότητα της σχολικής σας μονάδας να διαχειρίζεται τα θέματα που 

αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

4.11 Από τη δυνατότητα του σχολείου σας με βάση την κείμενη νομοθεσία να αναλά-

βει δράσεις συνεργασίας με τους γονείς, την τοπική κοινωνία και διάφορους φορείς; 

Καθόλου           Απόλυτα 

 01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας! 
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Πίνακες 

 

Πίνακας 1 

Μεταβλητές N Μέση Τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙ-

Ο/ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
121 5,26 2,52 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 121 7,12 1,82 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 
121 4,95 2,30 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟ-

ΦΑΣΕΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

121 

121 

5,22 

7,1 

2,38 

1,67 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ-

ΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
121 6,39 1,81 
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Πίνακας 2 

2.2 Αυτονομία και ωρολόγιο/αναλυτικό 

πρόγραμμα N Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

2.2.1 Διαθέτετε αυτονομία στη διαμόρ-

φωση του αναλυτικού και του ωρολογίου 

προγράμματος; 

121 5,21 2,658 

2.2.2 Μπορείτε να επηρεάστε το περιεχό-

μενο σπουδών; 
121 5,33 2,609 

 

Πίνακας 3 

2.3 Αυτονομία και διδασκαλία N Μέση Τιμή Τυπική απόκλιση 

2.3.1 Μπορείτε να επιλέξετε το σκοπό 

και τους στόχους της διδασκαλίας σας; 
121 6,93 2,281 

2.3.2 Μπορείτε να επιλέξετε την κατάλ-

ληλη κατά την κρίση σας μέθοδο διδα-

σκαλίας σε κάθε περίπτωση; 

121 8,33 1,832 

2.3.3 Είστε ελεύθερος/η να επιλέξετε τα 

μέσα που θα χρησιμοποιήσετε στη διδα-

σκαλία σας; 

121 8,45 1,732 

2.3.4 Συμμετέχετε στην επιλογή της δι-

δακτέας ύλης; 
121 4,86 3,064 

2.3.5 Είστε ελεύθερος/η να επιλέξετε τα 

κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών σας; 
121 7,04 2,325 
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Πίνακας 4 

2.4 Αυτονομία και οικονομικός τομέας N Μέση Τιμή Τυπική απόκλιση 

2.4.1 Η σχολική σας μονάδα έχει τη δυ-

νατότητα να διαχειριστεί τα οικονομικά 

της ζητήματα; 

121 5,52 2,633 

2.4.2 Η σχολική σας μονάδα έχει τη δυ-

νατότητα να αναζητήσει πρόσθετους πό-

ρους χρηματοδότησης; 

121 5,56 2,549 

2.4.3 Συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων 

περί κατανομής οικονομικών πόρων ε-

ντός του σχολείου σας; 

121 3,77 2,889 

 

 

Πίνακας 5 

2.5 Αυτονομία στη λήψη αποφάσεων N Μέση Τιμή Τυπική απόκλιση 

2.5.1 Η σχολική σας μονάδα έχει την ευ-

χέρεια να προβαίνει σε προσαρμογές των 

βασικών οδηγιών και διατάξεων που εκ-

πορεύονται από την κεντρική διοίκηση 

121 4,60 2,368 

2.5.2 Συμμετέχετε ουσιαστικά στη λήψη 

καίριων αποφάσεων που αφορούν τη λει-

τουργία του σχολείου σας; 

121 5,85 2,393 
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Πίνακας 6 

Ικανοποίηση από την εργασία 
N Μέση Τιμή Τυπική από-

κλιση 

3.1 Είστε γενικά ικανοποιημένος/η από την 

εργασία σας ως εκπαιδευτικός; 
121 7,93 1,728 

3.2 Θεωρείτε ότι λαμβάνετε την αναγνώριση 

που δικαιούστε για την εργασία σας από 

τους γονείς και την τοπική κοινωνία γενικό-

τερα; 

121 7,21 2,284 

3.3 Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σας δί-

νει δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη; 
121 6,21 2,359 

3.4 Είστε ικανοποιημένος/η από την ομαδι-

κότητα και την από κοινού προσπάθεια για 

επίτευξη στόχων στο σχολείο σας; 

121 6,61 2,332 

3.5 Είστε δυσαρεστημένος/η από τη συνερ-

γασία σας με τους συναδέλφους σας; (αντι-

στροφή ερώτησης) 

121 7,49 2,161 

3.6 Είστε ικανοποιημένος/η από το σχολικό 

κλίμα που επικρατεί στο σχολείο σας; 
121 7,17 2,416 
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Πίνακας 7 

4. Ικανοποίηση από το επίπεδο αυτονομί-

ας 

N Μέση Τιμή Τυπική απόκλι-

ση 

4.1 Από την αυτονομία που διαθέτετε κατά 

τη διάρκεια της εργασίας σας 
121 7,29 1,930 

4.2 Από τη δυνατότητα συμμετοχής σας στη 

λήψη αποφάσεων για θέματα του σχολείου 
121 6,31 2,483 

4.3 Από την υποστήριξη που λαμβάνετε από 

τον/την διευθυντή/ρια σας όταν αναλαμβά-

νετε κάποια πρωτοβουλία 

121 7,47 2,500 

4.4 Από την υποστήριξη που λαμβάνετε από 

τον Σύλλογο Διδασκόντων όταν αναλαμβά-

νετε κάποια πρωτοβουλία 

121 7,26 2,132 

4.5 Από τον βαθμό συμμετοχής σας στη δι-

αμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος 
121 5,32 2,624 

4.6 Από τη δυνατότητα συμμετοχής σας στη 

διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος 
121 4,48 2,775 

4.7  την αυτονομία που διαθέτετε κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας σας 
121 8,05 1,825 

4.8 Από την αυτονομία που διαθέτει το σχο-

λείο σας κατά τη διαχείριση των οικονομι-

κών του ζητημάτων 

121 4,94 2,464 

4.9 Από τη δυνατότητα της σχολικής σας 

μονάδας να διαχειρίζεται τα θέματα που 

αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία 

της 

121 6,19 2,234 
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4.10 Από τη δυνατότητα του σχολείου σας 

με βάση την κείμενη νομοθεσία να αναλάβει 

δράσεις συνεργασίας με τους γονείς, την το-

πική κοινωνία και διάφορους φορείς 

121 6,60 2,379 

 

 

Πίνακας 8 - Συσχετίσεις 

 

  

 

ΑΥΤΟΝΔΙ-

ΔΑΣΚ 

ΑΥΤΟΝΟΙ-

ΚΟΝ 

JOBSATI

SF 

ΑΥΤΟΝΟ-

ΜΙΑΙΚΑΝ 

ΑΥΤΟΝΩ-

ΡΟΛ 

Spearman's 

rho 

ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ Correlation 

Coefficient 
1,000 ,538

**
 ,570

**
 ,675

**
 ,685

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 121 121 121 121 121 

ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ Correlation 

Coefficient 
,538

**
 1,000 ,446

**
 ,682

**
 ,594

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 121 121 121 121 121 

JOBSATISF Correlation 

Coefficient 
,570

**
 ,446

**
 1,000 ,752

**
 ,340

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 121 121 121 121 121 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙ-

ΚΑΝ 

Correlation 

Coefficient 
,675

**
 ,682

**
 ,752

**
 1,000 ,588

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 121 121 121 121 121 

ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ Correlation 

Coefficient 
,685

**
 ,594

**
 ,340

**
 ,588

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 121 121 121 121 121 
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Πίνακας 9 

 

 

 

 

Test Statistics
a
 

 ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ JOBSATISF 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙ-

ΚΑΝ ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ 

Mann-Whitney U 1623,000 1631,500 1541,000 1616,000 1349,500 

Wilcoxon W 2484,000 4871,500 4781,000 2477,000 4589,500 

Z -,093 -,047 -,543 -,131 -1,597 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,926 ,963 ,587 ,895 ,110 

 

  

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ Άντρας 41 60,59 2484,00 

Γυναίκα 80 61,21 4897,00 

Total 121   

ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ Άντρας 41 61,21 2509,50 

Γυναίκα 80 60,89 4871,50 

Total 121   

JOBSATISF Άντρας 41 63,41 2600,00 

Γυναίκα 80 59,76 4781,00 

Total 121   

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙΚΑΝ Άντρας 41 60,41 2477,00 

Γυναίκα 80 61,30 4904,00 

Total 121   

ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ Άντρας 41 68,09 2791,50 

Γυναίκα 80 57,37 4589,50 

Total 121   

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:14:55 EEST - 13.56.182.168



88 

Πίνακας 10 

 
Ηλικία N Mean Rank 

ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ 31-40 23 54,02 

41-50 52 59,29 

51< 46 66,42 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ 31-40 23 58,13 

41-50 52 61,12 

51< 46 62,30 

Total 121  

JOBSATISF 31-40 23 55,74 

41-50 52 61,96 

51< 46 62,54 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙΚΑΝ 31-40 23 60,50 

41-50 52 58,03 

51< 46 64,61 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ 31-40 23 52,57 

41-50 52 58,97 

51< 46 67,51 

Total 121  

 

Test Statistics
a,b

 

 ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ JOBSATISF 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙ-

ΚΑΝ ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ 

Chi-Square 2,139 ,219 ,649 ,866 3,114 

df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,343 ,896 ,723 ,649 ,211 
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Πίνακας 11 

 
Σπουδές N Mean Rank 

ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ Πτυχίο 17 63,76 

Μεταπτυχιακό 57 63,76 

Διδακτορικό 47 56,65 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ Πτυχίο 17 66,68 

Μεταπτυχιακό 57 63,18 

Διδακτορικό 47 56,30 

Total 121  

JOBSATISF Πτυχίο 17 64,21 

Μεταπτυχιακό 57 61,40 

Διδακτορικό 47 59,35 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙΚΑΝ Πτυχίο 17 74,47 

Μεταπτυχιακό 57 59,37 

Διδακτορικό 47 58,11 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ Πτυχίο 17 74,74 

Μεταπτυχιακό 57 61,94 

Διδακτορικό 47 54,89 

Total 121  

 

Test Statistics
a,b

 

 ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ JOBSATISF 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙ-

ΚΑΝ ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ 

Chi-Square 1,185 1,515 ,255 2,953 4,105 

df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,553 ,469 ,880 ,228 ,128 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Σπουδές 
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Πίνακας 12 

 

Ranks 

 
Έτη προϋπηρεσίας ως εκ-

παιδευτικός N Mean Rank 

ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ 1-10 10 61,85 

11-20 59 62,12 

21< 52 59,57 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ 1-10 10 60,05 

11-20 59 59,86 

21< 52 62,47 

Total 121  

JOBSATISF 1-10 10 51,20 

11-20 59 62,56 

21< 52 61,12 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙΚΑΝ 1-10 10 57,10 

11-20 59 64,75 

21< 52 57,49 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ 1-10 10 64,60 

11-20 59 59,14 

21< 52 62,42 

Total 121  

 

Test Statistics
a,b

 

 ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ JOBSATISF 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙ-

ΚΑΝ ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ 

Chi-Square ,153 ,161 ,902 1,321 ,361 

df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,926 ,923 ,637 ,516 ,835 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Έτη προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός 
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Πίνακας 13 

 

Ranks 

 
Έτη προϋπηρεσίας ως διευ-

θυντής N Mean Rank 

ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ 0 95 57,20 

1-5 20 61,80 

Total 115  

ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ 0 95 56,15 

1-5 20 66,80 

Total 115  

JOBSATISF 0 95 59,82 

1-5 20 49,35 

Total 115  

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙΚΑΝ 0 95 57,72 

1-5 20 59,33 

Total 115  

ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ 0 95 55,98 

1-5 20 67,58 

Total 115  

 

Test Statistics
a,b

 

 ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ JOBSATISF 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙ-

ΚΑΝ ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ 

Chi-Square ,315 1,691 1,638 ,038 2,014 

df 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,575 ,194 ,201 ,845 ,156 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Έτη προϋπηρεσίας ως διευθυντής 
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Πίνακας 14 

 

 

 
Έτη προϋπηρεσίας σε Πει-

ραματικό σχολείο N Mean Rank 

ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ 1-5 35 64,87 

6-10 52 62,46 

11< 34 54,78 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ 1-5 35 65,03 

6-10 52 59,19 

11< 34 59,62 

Total 121  

JOBSATISF 1-5 35 68,89 

6-10 52 61,49 

11< 34 52,13 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙΚΑΝ 1-5 35 63,69 

6-10 52 61,66 

11< 34 57,22 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ 1-5 35 64,69 

6-10 52 58,09 

11< 34 61,66 

Total 121  

 

Test Statistics
a,b

 

 ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ JOBSATISF 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙ-

ΚΑΝ ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ 

Chi-Square 1,589 ,654 3,971 ,619 ,764 

df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,452 ,721 ,137 ,734 ,683 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Έτη προϋπηρεσίας σε Πειραματικό σχολείο 
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Πίνακας 15 

 

Ranks 

 
Το σχολείο υπηρεσίας μου 

είναι N Mean Rank Sum of Ranks 

ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 50 63,86 3193,00 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης 
71 58,99 4188,00 

Total 121   

ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 50 63,37 3168,50 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης 
71 59,33 4212,50 

Total 121   

JOBSATISF Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 50 59,78 2989,00 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης 
71 61,86 4392,00 

Total 121   

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙΚΑΝ Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 50 63,85 3192,50 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης 
71 58,99 4188,50 

Total 121   

ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 50 64,57 3228,50 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης 
71 58,49 4152,50 

Total 121   

 

Test Statistics
a
 

 ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ JOBSATISF 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙ-

ΚΑΝ ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ 

Mann-Whitney U 1632,000 1656,500 1714,000 1632,500 1596,500 

Wilcoxon W 4188,000 4212,500 2989,000 4188,500 4152,500 

Z -,753 -,625 -,322 -,750 -,943 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,451 ,532 ,748 ,453 ,345 

a. Grouping Variable: Το σχολείο υπηρεσίας μου είναι 
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Πίνακας 16 

 

 
Ποια από τις ακόλουθες επι-

λογές σχετικά με το βαθμό 

αυτονομίας που διαθέτει μία 

σχολική μονάδα πιστεύετε 

ότι θα ήταν σκόπιμο να ε-

φαρμοστεί στη χώρα μας N Mean Rank 

ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ Πλήρης αυτονομία 22 70,39 

Περιορισμένη αυτονομία 43 54,52 

Διαφορετικό βαθμό αυτονο-

μίας ανά σχολική μονάδα 
56 62,29 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ Πλήρης αυτονομία 22 70,14 

Περιορισμένη αυτονομία 43 54,30 

Διαφορετικό βαθμό αυτονο-

μίας ανά σχολική μονάδα 
56 62,55 

Total 121  

JOBSATISF Πλήρης αυτονομία 22 58,45 

Περιορισμένη αυτονομία 43 56,92 

Διαφορετικό βαθμό αυτονο-

μίας ανά σχολική μονάδα 
56 65,13 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙΚΑΝ Πλήρης αυτονομία 22 68,05 

Περιορισμένη αυτονομία 43 53,94 

Διαφορετικό βαθμό αυτονο-

μίας ανά σχολική μονάδα 
56 63,65 

Total 121  

ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ Πλήρης αυτονομία 22 69,55 

Περιορισμένη αυτονομία 43 56,05 

Διαφορετικό βαθμό αυτονο-

μίας ανά σχολική μονάδα 
56 61,45 

Total 121  

 

Test Statistics
a,b

 

 ΑΥΤΟΝΔΙΔΑΣΚ ΑΥΤΟΝΟΙΚΟΝ JOBSATISF 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΙ-

ΚΑΝ ΑΥΤΟΝΩΡΟΛ 

Chi-Square 3,124 3,179 1,483 2,952 2,190 

df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,210 ,204 ,476 ,229 ,334 
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