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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 
 

 

ΕΤΓΕΝΙΑ ΠΕΣΡΙΔΟΤ 

  Καθηγήτρια Μάνατζμεντ, Α.Π.Θ. 

  υντονίστρια, ΕΠ, ΕΑΠ, ΕΚΠ62 

  E-mail: evpet@econ.auth.gr                                                       

                                                       
                                                           Το θέμα τηρ 2

ηρ
 επγασίαρ* 

 
Τα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζπρλά εηζάγνπλ αιιαγέο γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο 

κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηξόπν πνπ ε αιιαγή απνηειεί ηε λέα 
ζηαζεξά, όπωο αθξηβώο θαη γηα ηελ θνηλωλία. Γη’ απηό πξνηείλεηαη ε αιιαγή ζηε ζρνιηθή 
κνλάδα λα απνηειεί modus Vivendi (Fullan, 2007). Όκωο ε αιιαγή είλαη κία δηαδηθαζία κε 
νξγαλωηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο παξακέηξνπο, ε νπνία πξέπεη λα πινπνηεζεί από αλζξώπνπο. 
Οη άλζξωπνη είλαη ε θηλεηήξηα δύλακε ηεο αιιαγήο θαη ε επηηπρία ηεο εμαξηάηαη από απηό 
πνπ νη άλζξωπνη ζθέθηνληαη, ζηνρεύνπλ θαη πξάηηνπλ (Evans, 2001). 

Α. Πνηνο, θαηά ηε γλώκε ζαο, ν ξόινο ηεο δηεύζπλζεο ζρνιείνπ ζηε δηαρείξηζε ηεο 
αιιαγήο;  

Β. Πώο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο 
ζηελ θαηεύζπλζε εηζαγωγήο αιιαγώλ, κε ζηόρν ηε βειηίωζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 
θαη ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο; 

Γ. Πωο νη δηάθνξνη θνξείο, όξγαλα, νκάδεο πίεζεο,  επεξεάδνπλ ην πεξηερόκελν θαη 
ηε δηαδηθαζία ηωλ εθπαηδεπηηθώλ αιιαγώλ ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα; 

 
Τα αληίζηνηρα θεθάιαηα ζην δηδαθηηθό πιηθό ηνπ ΔΑΠ θαη όπνηα άιιε βηβιηνγξαθηθή πεγή 
λνκίδεηε όηη ζαο είλαη ρξήζηκε  ζα ζαο βνεζήζνπλ λα πξνεηνηκάζεηε ηελ εξγαζία ζαο, 
έθηαζεο  κέρξη 2500 ιέμεηο, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απνζηείιεηε κέρξη ηελ 16/01/2012 ζην 
κέινο ΣΔΠ πνπ είλαη ππεύζπλνο/ε ηνπ ηκήκαηόο ζαο.                 
 
 Καιή δνπιεηά, 
 
Δπγελία Πεηξίδνπ                                                              

                                                                     
 

*Τν ζέκα επηκειήζεθε ε επ. θαζεγήηξηα θα Π. Χαηδεπαλαγηώηνπ, ΣΔΠ ΔΑΠ. 
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ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ  

 «Ο ρόιος  ηοσ Γηεσζσληή  ζηε δηατείρηζε ηες εθπαηδεσηηθής αιιαγής    

θαη ηες ελεργοποίεζες ηωλ εθπαηδεσηηθώλ  ηες ζτοιηθής ηοσ κολάδας γηα ηελ 

εθαρκογής ηες, θαζώς θαη ο  ηρόπος ποσ οη  θορείς, ηα όργαλα θαη οη οκάδες 

πίεζες επερεάδοσλ ηο περηετόκελο θαη ηε δηαδηθαζία ηωλ αιιαγώλ ζηο ειιεληθό 

εθπαηδεσηηθό ζύζηεκα". 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ    

 Με ηελ εξγαζία απηή, ζηα πιαίζηα ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο «Γηνίθεζε 

Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ» ηνπ ΔΑΠ, ζα επηρεηξήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε  ηελ 

έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο, σο κέζνλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηηο  απαηηήζεηο κηαο θνηλσλίαο πνπ ζπλερψο αιιάδεη.  

 Δπίζεο ζα δνχκε πψο ν δηεπζπληήο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζπληειεί ζηελ 

δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε  κηαο  ζεζκνζεηεκέλεο αιιαγήο, κε δεδνκέλν φηη 

απεπζχλεηαη ζε αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη θαη ε  θηλεηήξηα δχλακε  ηεο αιιαγήο.  

 Αθφκε ζα εμεηάζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ν ίδηνο πξνηείλεη θαη εηζάγεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή αιιαγή,  ελεξγνπνηψληαο γηα ην ζθνπφ απηφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη  

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

 Σέινο,  επεηδή ζηνλ παξάγνληα ‘άλζξσπν’ ζπκπεξηιακβάλνληαη   νη δηάθνξνη 

θνξείο  θαη ηα ζπιινγηθά  φξγαλα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρνιείν,  αλαδεηνχκε ηνλ 

ηξφπν πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αιιαγψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  
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Α) Ο ρόιος ηες δηεύζσλζες ηοσ ζτοιείοσ ζηε δηατείρηζε ηες  αιιαγής  

 

 Όια γχξσ καο αιιάδνπλ κε  πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ε αιιαγή  απνηειεί 

ηε λέα ζηαζεξά, ηε λέα γλψζε θαη αιήζεηα. To ζρνιείν, ν ζεζκηθφο ξφινο ηνπ νπνίνπ 

είλαη λα εθπαηδεχεη καζεηέο δίλνληάο ηνπο παξάιιεια ηηο γλψζεηο θαη ηα εθφδηα έηζη 

ψζηε σο απξηαλνί ππεχζπλνη πνιίηεο λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα 

πξσηαγσληζηνχλ ζηηο θνηλσλίεο πνπ ζα δνπλ, νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αιιαγέο. Σν κέζνλ γηα φια απηά είλαη «ε ζρνιηθή γλψζε ε νπνία κπνξεί ηαπηφρξνλα 

λα ρεηξαγσγεί αιιά θαη λα απειεπζεξψλεη ηα θνηλσληθά ππνθείκελα». (Εακπέηα Δ. 

2004, ζει. 572)  

 Δθπαηδεπηηθή αιιαγή ραξαθηεξίδνπκε θάζε εθπαηδεπηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

πνπ άιινηε   είλαη ζεζκνζεηεκέλνο, κε ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο κηθξφηεξεο  εκβέιεηαο, φπσο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα θαη άιινηε πάιη επέξρεηαη απιά ρσξίο απαξαίηεηα λα έρεη ζεζκνζεηεζεί..   

(Γηαθνπνχινπ Α. 2008)   

 

 Ο δηεπζπληήο έρεη αλακθίβνια ην ζεζκηθφ ξφιν  λα θηλεηνπνηήζεη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη λα εθαξκφζεη ηελ αιιαγή κέζα ζην ζρνιείν. Δίλαη απηφο 

πνπ  ζπληνλίδεη θαη δηνηθεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, έηζη ψζηε ε εθπαηδεπηηθή ηνπ 

κνλάδα αμηνπνηψληαο φια ηα ππάξρνληα  κέζα, λα παξέρεη εθπαίδεπζε ζηνπο 

καζεηέο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη λα επηηπγράλεη ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα, (Κνπηνχδεο Μ. 2008) 

 Δπνκέλσο ν δηεπζπληήο, αθνχ πξψηα ν ίδηνο έρεη ζηφρν θαη νξακαηίδεηαη έλα 

αλνηρηφ ζηηο αιιαγέο ζρνιείν, ζηε ζπλέρεηα θηλεηνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  κε 

θαηάιιεια θίλεηξα έηζη ψζηε  λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπο, ζε έλα ζρνιείν 

πνπ  ζα ζηνρεχεη ζην αχξην ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, Έλα 

ζρνιείν αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία απφ ηελ νπνία ζα επεξεάδεηαη, αιιά θαη ζα 

επεξεάδεη. ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ζα είλαη αλνηρηφ ζε 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο.  

 Αο κελ παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν είλαη έλαο ζπγθξνηεκέλνο 

ζπληεξεηηθφο ζεζκφο θαη γηα ην ιφγν απηφ φιεο νη αιιαγέο ζπλαληνχλ αληίδξαζε 

απφ ηα  άηνκα θαη ηνπο θνξείο  ηνπο εκπιέθνληαη ζε απηέο.  Γη απηφ ν δηεπζπληήο 

πξέπεη λα πεηχρεη ηελ απνδνρή ηεο αιιαγήο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην ζρνιείν, 
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έηζη ψζηε κε εκπηζηνζχλε θαη ελζνπζηαζκφ λα ζπλεξγαζηνχλ  ελεξγά καδί ηνπ γηα 

ηελ πινπνίεζή ηεο. Οχησο ή άιισο απηφο έρεη, σο ζηέιερνο ηεο δηνίθεζεο, ηελ 

επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αιιαγήο ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα.  

 Πξέπεη ινηπφλ ν δηεπζπληήο λα  ηνπο πείζεη γηα ηα νθέιε  απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ αιιαγψλ θαη γηα ην ζεηηθφ αληίθηππν απφ ηα απνηειέζκαηα  ζηε ζρνιηθή ηνπο 

κνλάδα. 

  Δμάιινπ «ν επηηπρεκέλνο δηεπζπληήο, σο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο & 

κάλαηδεξ επηηπγράλεη ην ζηφρν ηνπ, ελψ παξάιιεια νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη 

ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εμέιημε απηή (Κνπηνχδεο Μ. 1999, ζει. 162) 

 πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε ηεο  

ζεζκνζεηεκέλεο αιιαγήο είλαη θαζνξηζηηθφο, αθνχ απφ απηφλ εμαξηάηαη αλ κηα 

ζεζκνζεηεκέλε αιιαγή, πνπ επηβάιιεηαη,  ζα εθαξκνζηεί ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα 

απιά θαη ηππηθά, ή αλ ε πινπνίεζή ηεο ζα γίλεη κε ελζνπζηαζκφ, ζπλαίλεζε θαη 

ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

επηηπγράλνληαο έηζη ηα  θαιχηεξα απνηειέζκαηα.   

  Β) Πώς o δηεσζσληής κπορεί λα ελεργοποηήζεη ηοσς εθπαηδεσηηθούς ηες 

ζτοιηθής ηοσ κολάδας ζηελ θαηεύζσλζε εηζαγωγής αιιαγώλ, κε ζηότο ηε 

βειηίωζε ηες εθπαηδεσηηθής δηαδηθαζίας θαη ηες ζτοιηθής 

αποηειεζκαηηθόηεηας. 

 

 Ζ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, φπσο αλαθέξακε  θαη ζην πξψην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο, δηαξθψο κεηαβάιινληαη. Ζ αιιαγέο, ζε φια φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ καο, 

είλαη δεδνκέλεο θαη ζπλερείο. Γηα ην ιφγν απηφ  ην ζρνιείν, πέξα απφ ηηο ζεζκηθέο 

αιιαγέο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη θαηεπζχλνληαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία,  πξέπεη λα  

είλαη θαη θνξέαο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο, επεξεάδνληαο ην κηθξνεπίπεδν ηεο ίδηαο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή.  

 Θεσξνχκε φηη θαη ζηελ  θαηεχζπλζε απηή ν δηεπζπληήο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ  έηζη ψζηε λα δερζνχλ ηελ  εθαξκνγή αιιαγψλ εθ 

ησλ έζσ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη νη ίδηνη σο θνξείο ηεο  εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο.  

 Μέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο 

νη πθηζηάκελνη εθπαηδεπηηθνί, ηεο πξψηεο γξακκήο, έρνπλ πεξηζζφηεξε δχλακε  λα 
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πξνσζήζνπλ ή λα αξλεζνχλ ηελ αιιαγή αθνχ «ε ζρνιηθή ηάμε απνηειεί ηελ ηειηθή 

δνθηκαζία  επηηπρίαο ή απνηπρίαο κηαο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

απνηειεί, κε απηή ηελ έλλνηα, ηνλ ηειηθφ θαη απφιπην άξρνληα γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο αιιαγήο» (Γηαθνπνχινπ Α. 2008, ζει. 183) 

 Χο παξάδεηγκα  αλαθέξνπκε ηελ «Απηνμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο», 

(αξ.37100/Γ1/31-03-2010 έγγξαθν ΤΠΓΜ&Θ. Με απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

ζεζκνζεηεζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ σο εζσηεξηθή δηαδηθαζία.  

Απηφ ιεηηνχξγεζε ζηελ πξάμε ζαλ  παξάδεηγκα ζχγθξνπζεο κεηαμχ θέληξνπ θαη 

βάζεο θαη «εξκελεχεη ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή σο κέξνο κηαο αληαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο αλάκεζα ζε νκάδεο πίεζεο ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα βξίζθνληαη ζε 

ζχγθξνπζε» (Ginsburg  et al 1990: 497-498, φπ. αλ. Γηαθνπνχινπ Α. 2008, ζει. 175) 

 Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ελφο ζρνιείνπ ζηελ Απηναμηνιφγεζε, 

ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ, ήηαλ ε θαηά πιεηνςεθία ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Σα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα  πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  πήξαλ αξλεηηθή ζέζε σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ζηα 

ζρνιεία: «Καλέλα ζρνιείν λα κελ εθαξκφζεη ην πηινηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο» (Α΄ ΤΛΛΟΓΟ ΔΚΠ/ΚΧΝ Π.Δ. 

ΑΘΖΝΧΝ, Απξίιηνο 2010) 

 Όζν ζεηηθή θαη αλ ήηαλ  ε ζηάζε θαη ε εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, έβξηζθε αληίζεηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε απνηέιεζκα ζε ειάρηζηα 

ζρνιεία  ν χιινγνο λα απνθαζίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ. Σειηθά ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, θέληξν εμνπζίαο θαη εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο,  

φξηζε ην ίδην (απφθαζε Φ. 12 /1002 / 128259 / Γ1 08 - 11 – 2011) ηηο ζρνιηθέο  

κνλάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ  ζηελ Απηναμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. Ήηαλ ν 

κφλνο ηξφπνο λα επηβάιεη ηελ πξάμε  πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ην έξγν θαη λα δνζεί ε  

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δ.Δ,   ε νπνία σο θέληξν δηεζλνχο επηξξνήο παξεκβαίλεη 

ζηελ εζληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο. 

 

 ’ απηή ηελ πεξίπησζε, πνπ  ππάξρεη έιεγρνο απφ ηα θέληξα εμνπζίαο, ν  

δηεπζπληήο είλαη δηνηθεηήο – δηαρεηξηζηήο θαη ν εθπαηδεπηηθφο  ιεηηνπξγεί σο 

επαγγεικαηίαο,  κε κηθξφηεξε απηνλνκία.   
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 Αο δνχκε ηψξα κία άιιε πεξίπησζε πνπ ν δηεπζπληήο αιιάδεη πξαγκαηηθά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο  εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Γίλεηαη «πνιηηηζκηθφο δηαρεηξηζηήο», 

πξνρσξά ζε αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο εθ ησλ έζσ θαη ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί καδί 

ηνπ ζπλεξγαηηθά.. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε εθπαηδεπηηθή αιιαγή εζηηάδεηαη ζηελ 

νξγαλσηηθή θνπιηνχξα. (Hoyle 1994, φπ. αλ.  Γηαθνπνχινπ Α. 2008 ζει.197) 

Γηα ηελ αλάιεςε θαη εθπφλεζε ελφο Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Comenius, ν 

δηεπζπληήο πξψηα ελεκεξψλεη  ην χιινγν δηδαζθφλησλ. Με δεδνκέλν φηη νη 

αιιαγέο εθ ησλ έζσ πξνυπνζέηνπλ δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

ζεζκνζεηεκέλεο αιιαγέο πνπ εθεί ε πιεξνθνξία θζάλεη ηκεκαηηθά, κε ιεπηνκεξή 

ελεκέξσζε θαη  παξψζεζε  πξνηείλεη ηελ αλάιεςε ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ην 

ζρνιείν. 

  Ο δηεπζπληήο απφ ηε ζεζκηθή ηνπ ζέζε  παξεκβαίλεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

εκπιέθεηαη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία, κέζα απφ ηελ ηάμε, έηζη ψζηε λα γίλεη πξάμε ε  

εθπαηδεπηηθή αιιαγή, αθνχ «ε αιιαγή ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο απνηειεί ηε κέγηζηε θαηλνηνκία» (Hoyle 1975:332, φπ. αλ.  Γηαθνπνχινπ Α. 

2008, ζει 196) 

 Δδψ «ν ζεζκηθφο θαη ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε έλα Πξφγξακκα Comenius είλαη θαζνξηζηηθφο ηφζν γηα ηελ αλάιεςε 

φζν  γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ».  (Παιεάο Ζ. – Υαηδεπαλαγηψηνπ 

Υξ. 2011, ζει. 101) 

 ε απηή ηελ πεξίπησζε νη εθπαηδεπηηθνί αληακείβνληαη κε εζηθή 

ηθαλνπνίεζε, απφ ηελ πξνβνιή ηεο εξγαζίαο ηνπο,  ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο.  

 Έηζη ν δηεπζπληήο, κε αμηνπνίεζε ηεο εμνπζίαο ηεο δηνίθεζεο (κάλαληδκελη), 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή πνπ πξνσζείηαη κε ην πξφγξακκα Comenius, γίλεηαη 

έλαο απνηειεζκαηηθφο εγέηεο πνπ κπνξεί λα αιιάμεη έλα ζρνιείν  κε κέζν 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ελψ δελ είλαη βέβαην φηη ην ίδην απνηέιεζκα κπνξεί λα 

ζπκβεί κε έλα ελζνπζηψδεο πξνζσπηθφ  ρσξίο ελεξγεηηθή δηνίθεζε    (Galton 1983, 

φπ. αλ.  Γηαθνπνχινπ Α. 2008, ζει 181) 
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 Μία άιιε πεξίπησζε αιιαγήο, εθ ησλ έζσ ζε έλα  ζρνιείν, κπνξεί λα είλαη ε 

απφθαζε ηνπ δηεπζπληή λα επηιέμεη λα δηδάζθεηαη, ζαλ δεχηεξε γιψζζα εθείλε πνπ 

κηιάλε σο κεηξηθή παηδηά κεηαλαζηψλ θαη είλαη ε πιεηνςεθία ζην ζρνιείν. Παξφιν 

πνπ απηφ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα ΑΠ. ν δηεπζπληήο ηειηθά παίξλεη ην ξίζθν θαη κε 

ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ εθαξκφδεη απηή ηελ αιιαγή.  Δίλαη 

έλα παξάδεηγκα  εμηζνξξφπεζεο φπνπ «ε  εθπαηδεπηηθή αιιαγή ζπκβαίλεη επεηδή νη 

αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ 

ππάξρνπζα νξγάλσζε, ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθπαίδεπζεο» 

(Γηαθνπνχινπ Α. 2008, ζει. 174). Σν δεηνχκελν εδψ είλαη θαηά πφζν ην ζχζηεκα 

είλαη αλνηθηφ ζε ηέηνηεο απνθάζεηο θαη αλ ην ζρνιείν σο ζεζκφο είλαη έηνηκν λα 

δερζεί θαη λα ζηεξίμεη ηηο κε ζεζκνζεηεκέλεο αιιαγέο. 

 χκθσλα κε φζα αλαθέξακε, ν δηεπζπληήο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα, φηαλ απηνί 

ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα κέζα ζηελ ηάμε θαη απηφο είλαη ν νξγαλσηηθφο δηνηθεηήο 

δηεπθνιχλνληάο ηνπο λα θάλνπλ πξάμε ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηηο αιιαγέο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ζεσξνχκε φηη ην κνληέιν  ηεο απηφλνκεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα θαη λα βειηηψζεη ηελ ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Γ. Πως οη δηάθοροη θορείς, όργαλα, οκάδες πίεζες,  επερεάδοσλ ηο 

περηετόκελο θαη ηε δηαδηθαζία ηωλ εθπαηδεσηηθώλ αιιαγώλ ζηο ειιεληθό 

εθπαηδεσηηθό ζύζηεκα;  

 

 Με δεδνκέλν φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζπρλά εηζάγνπλ αιιαγέο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, αο δνχκε πνηα 

ζπιινγηθά φξγαλα, θνξείο θαη νκάδεο πίεζεο εκπιέθνληαη θαη πψο επεξεάδνπλ ην 

πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο. 

 

 Κάζε ζεζκνζεηεκέλε αιιαγή θαη «εθπαηδεπηηθή αλαδφκεζε», ζρεδηάδεηαη 

θαη εθπνξεχεηαη  θεληξηθά θαη πξνβάιιεηαη απφ ηελ πνιηθή εγεζία, σο θαηλνηνκία 

πνπ  πξνσζεί έλα λέν επέιηθην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Τπνζηεξίδεηαη φηη απηφ   
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ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη  φηη δίλεη ίζεο επθαηξίεο γηα 

πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη ζηελ θαηάξηηζε. Πξνζπαζεί λα πείζεη φηη ην λέν ζχζηεκα 

είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο, έηζη φπσο απηή  

αιιάδεη θαη αλαπηχζζεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε  ηα λέα δεδνκέλα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο.  

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο νη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ επεξεάδνληαη απφ 

ηζρπξά επξσπατθά θαη δηεζλή θέληξα ζπκθεξφλησλ,  φπσο Δ. Δ., Ο.Ο.Α..Α., ΓΝΣ 

θά,.  Σα θέληξα απηά κε ρξεκαηνδνηήζεηο, θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο, πξνγξάκκαηα 

θαη εθζέζεηο, παξεκβαίλνπλ, ζηα θξάηε  κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ηηο  βαζηθέο  θαηεπζχλζεηο ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

 

 Δμάιινπ, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηα 

θνηλνηηθά ηακεία ζηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ηελ πνξεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζηνλ ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν κε απνηέιεζκα απηέο λα εμαξηψληαη πιένλ απφ ην ζρεδηαζκφ πνπ 

γίλεηαη ζε επίπεδν επξσπατθφ. (Μαπξνγηψξγνο 2004)  

 Ο ΟΟΑΑ ζήκεξα  παξεκβαίλεη ζηα θξάηε κέιε επεξεάδνληαο ζεκαληηθά 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Γηα ηελ Διιάδα, ζηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ, δηαηππψλεη 

πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ θαη δεηά 

αιιαγέο ζηελ  εζληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.  

  «Ο θαηξόο είλαη θαηάιιεινο γηα αιιαγή ζηελ Διιάδα» αλαθέξεη. (έθζεζε 

1995, ηζηνζειίδα ΥπΔΠΘ) θαη ζεσξεί φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνεηνηκάδεη 

"ηνπο πειάηεο" γηα εξγαζία ζε κία ζπληερληαθή νηθνλνκία (craft economy) 
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 Παξεκβαίλεη ζηε δηαρείξηζε πφξσλ, ζέηεη  βαζχηεξα θνηλσληθά θαη εζηθά 

εξσηήκαηα, δεηάεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο., αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ράξαμεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ,  απνθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε.  

 ηελ θαηαιεθηηθή παξάγξαθν  ηεο έθζεζεο αλαθέξεη   φηη ε ξηδηθή αιιαγή 

είλαη απαξαίηεηε θαζψο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε δνκή θαη ηε δηάξζξσζή ηεο  

ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη θιείλεη ε έθζεζε κε ηελ επηζήκαλζε φηη ηα εξσηήκαηα 

πνπ ηέζεθαλ  ζηελ έθζεζε αλακέλνπλ απάληεζε.  

 Δίλαη πξνθαλέο φηη ε Κπβέξλεζε δελ  απνθαζίδεη πνηέ  αλεμάξηεηε γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο.  Μέζα απφ ζπκθέξνληα πνπ θαίλνληαη 

ζην ιφγν πρ ηνπ ππνπξγνχ, ελζσκαηψλνληαη νη πνιηηηθέο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

θαη ζπκθεξφλησλ πνπ αλαθέξακε. 

 Όηαλ ζηε ζπλέρεηα απνθαζηζηεί κία εθπαηδεπηηθή αιιαγή ην δεηνχκελν, 

πξνθεηκέλνπ απηή λα γίλεη πξάμε, είλαη ε λνκηκνπνίεζή ηεο. Να πείζεη δειαδή ε 

εμνπζία ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο φηη νη 

απνθάζεηο απηέο  είλαη πξνο ην θνηλφ ζπκθέξνλ. 

 Βεβαίσο ε δηαδηθαζία γηα ηελ  εθαξκνγή κηαο εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο είλαη 

ηδηαίηεξα ζχλζεηε θαη πνιιέο θνξέο  πξνζθξνχεη ζε  αληηζηάζεηο αθνχ ζε φιεο ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα κεηαξξπζκίζεηο θαη αιιαγέο πνπ έγηλαλ «ν ξφινο ηνπ θξάηνπο, ησλ 

ζπλδηθάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ήηαλ αξθεηά ηζρπξφο» (Εακπέηα Δχε 2004, 

ζει. 573)   

Σα πλδηθάηα είλαη κηα ζπγθξνηεκέλε νκάδα ζπκθεξφλησλ, έλαο θαζνξηζηηθφο  

παξάγνληαο παξέκβαζεο, αθνχ απφ ηε ζπλαίλεζε ή ηελ αληίζηαζε ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή αιιαγή θαζνξίδεηαη θαη ην απνηέιεζκά ηεο. Σν δεηνχκελν γηα ηελ 
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θπβέξλεζε είλαη  πψο ζα έρεη κε ην κέξνο ηεο ηνπο ζπλδηθαιηζηέο. Ο κφλνο ηξφπνο 

γηα λα πξνσζήζεη ηηο αιιαγέο πνπ ζέιεη είλαη λα ππάξρεη εξγαζηαθή εηξήλε. Γηα λα 

ην πεηχρεη  απηφ δηαπξαγκαηεχεηαη καδί ηνπο,  παξαρσξψληαο ηνπο  απηά πνπ 

απαηηνχλ θαη αδηαθνξψληαο γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ. 

 Δίλαη πξνθαλέο  φηη γηα ηελ θπβέξλεζε ην δεηνχκελν γηα ηελ επηηπρία ηεο 

αιιαγήο είλαη ηε λνκηκνπνίεζή ηεο  απφ ηε κηα θαη ε ηθαλνπνίεζε ζπκθεξφλησλ απφ 

ηελ άιιε. 

  

 Με ηνλ ηξφπν απηφ νη εθπαηδεπηηθνί, σο ηειηθνί απνδέθηεο είλαη εθείλνη πνπ 

ζα θάλνπλ πξάμε ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή, εθφζνλ ππάξρεη ν κεραληζκφο 

επηβνιήο, ηεξαξρηθά απφ ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε. Απηφ ζα γίλεη κε ηελ πεηζψ, ηε 

ζπλαίλεζε θαη ηελ πεηζαξρία. Αο κελ παξαβιέπνπκε φηη ην παηδί απφ ηελ πξψηε 

κέξα πνπ ζα θνηηήζεη ζην ζρνιείν αθνινπζεί έλα απζηεξά δνκεκέλν θαη 

πξνγξακκαηηζκέλν κνληέιν εθπαίδεπζεο Σν ίδην αθνινπζεί θαη κεηά, σο  

εθπαηδεπηηθφο. Δθαξκφδεη ηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο σο 

δεδνκέλεο θαη απηνλφεηεο. Έρεη πεηζζεί κε έλα εζσηεξηθφ ξνιφη ειέγρνπ θαη 

απηνπεηζαξρίαο  φηη ππάξρεη έλαο κεραληζκφο πνπ ειέγρεη ηα πάληα.  

   

 Έλαο άιινο ηξφπνο κεηά ηε λνκηκνπνίεζε ζηε ζπλείδεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ  

ηεο αιιαγήο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ζπκθεξφλησλ. Σα ζπκθέξνληα είλαη  έλαο πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα  λα κελ πξνβάιινπλ αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο  νη ζεζκνί 

αιιά αληίζεηα λα ηηο ζηεξίμνπλ.  
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 Μεηαμχ ησλ άιισλ ζπκθεξφλησλ, ην θεθάιαην θαη νη επηρεηξεκαηίεο 

εκπιέθνληαη ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο. Έηζη παξεκβαίλνπλ κε ρξεκαηνδνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα  

ειέγρνπλ, ηα πιηθά ηηο πξνκήζεηεο  θαη θπξίσο  ηελ αγνξά εξγαζίαο.  νβαξή 

ζρέζε- επαθή εθπαίδεπζεο θαη ηζρπξψλ ζπκθεξφλησλ έρνπκε εηδηθά ζηελ Γ΄βάζκηα 

( πηπρία, δηάξθεηα ζπνπδψλ, εηδίθεπζε, ηδησηηθή – δεκφζηα εθπαίδεπζε). 

 

 Οη Γνλείο  πξνβάιινληαη σο ρψξνο ζπκθεξφλησλ ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηνπο 

λενθηιειεχζεξνπο. Μηιάλε γηα θαηαλαισηέο αγνξάο, εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ θαη επηιέγνπλ. Ο ξφινο ησλ γνλέσλ εληζρχεηαη θαη ζε ρψξεο ρσξίο 

θηιειεχζεξε πνιηηηθή  (Μαπξνγηψξγνο Γ. 2008) 

 

 Σειηθά νη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, ην πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία ηνπο, 

εθπνξεχνληαη απφ  δηάθνξα θέληξα ζπκθεξφλησλ. Δπεξεάδνληαη απφ φιεο ηηο νκάδεο 

πνπ αλαθέξακε, αιιά πίζσ απφ φια απηά είλαη ν εθπαηδεπηηθφο θαη θαη’ επέθηαζε 

‘ηα κάηηα’ πνπ ηνλ παξαθνινπζνχλ, δειαδή νη γνλείο πνπ κπνξνχλ λα ειέγρνπλ  ηε 

γλψζε θαη  λα παξεκβαίλνπλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο.  
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Έντςπο Υποβολήρ – Αξιολόγησηρ ΓΕ 
  
O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Δξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε 

ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ Καζεγεηή-Σύκβνπιν. Ο Καζεγεηήο-Σύκβνπινο 

ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Αμηνιόγεζε Δξγαζίαο» θαη ζηα δύν αληίγξαθα θαη επηζηξέθεη ην έλα ζην 

θνηηεηή καδί κε ηα ζρόιηα επί ηεο ΓΔ, ελώ θξαηά ην άιιν γηα ην αξρείν ηνπ καδί κε ην γξαπηό ζεκείσκα 

ηνπ Σπληνληζηή, εάλ έρεη δνζεί παξάηαζε. 

Σε πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ παξόληνο εληύπνπ, ην όλνκα ηνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ ζα 

πξέπεη λα γξάθεηαη ππνρξεσηηθά κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο θαη λα αθνινπζεί ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ 

παξαδείγκαηνο: Π.ρ., ην όλνκα ηνπ αξρείνπ γηα ηε 2ε ΓΔ ηνπ θνηηεηή ΙΩΑΝΝΟΥ ζηε ΓΔΟ13 ζα πξέπεη 

λα γξαθεί: «ioannou_ge2_deo13.doc».  
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απφ ην πληνληζηή; 

  

       ΟΥΗ  

 
Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή: Βεβαηώλσ όηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο εξγαζίαο θαη όηη θάζε βνήζεηα 

ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία. 

Δπίζεο έρσ αλαθέξεη ηηο όπνηεο πεγέο από ηηο νπνίεο έθαλα ρξήζε δεδνκέλσλ, ηδεώλ ή ιέμεσλ, είηε 

απηέο αλαθέξνληαη αθξηβώο είηε παξαθξαζκέλεο. Δπίζεο βεβαηώλσ όηη απηή ε εξγαζία πξνεηνηκάζηεθε 

από εκέλα πξνζσπηθά εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Θεκαηηθή Δλόηεηα.. 
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