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Abstract: The current paper deals with issues related to the complexity of the role of
headtachers of primary schools in Greece. These issues are approached through a biographical
scope (life stories). The biographies shed light not only to the personal stories of headteachers
but also to the socio-economic, cultural and institutional context in which they are formed.
Through the emerging narration of experiences, information is obtained concerning the way
headteachers perceive and give meaning to their role. The exploration of their personal paths
and the identification of the factors involved in their formulation aims at answering the crucial
question related to the identity of those who possess the headteachers position in Greek
Primary education.
Keywords: Role, Headteacher, Primary Education, self-efficacy.
Πεξίιεςε: Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιππινθφηεηα
ηνπ ζχγρξνλνπ ξφινπ ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα.
Σα δεηήκαηα πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ ηε κειέηε ηεο δσήο (βηνγξαθίεο)
δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Οη βηνγξαθίεο έξρνληαη λα ξίμνπλ θσο φρη
κφλν ζηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο ησλ δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ, αιιά θαη ζην θνηλσληθφνηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ απηέο δνκνχληαη.Μέζα απφ
ηελ πξνθχπηνπζα αθεγεκαηηθή έθζεζε εκπεηξηψλ θαη βησκάησλ αληινχληαη πιεξνθνξίεο γηα
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
αληηιακβάλνληαη θαη λνεκαηνδνηνχλ ηνλ ξφιν ηνπο.
Η δηεξεχλεζε ησλ βηνγξαθηθψλ δηαδξνκψλ ησλ δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ, ηφζν σο πξνο ηε
γέλλεζή ηνπο φζν θαη σο πξνο ην πψο ζπγθξνηνχληαη ζην παξφλ, έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη
απάληεζε ζην θαίξην εξψηεκα πνηνη ηειηθά είλαη απηνί νη νπνίνη θαηέρνπλ ην δηεπζπληηθφ
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Δηζαγσγή
Οη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη έρνπλ σο επίθεληξν ηε
ζρνιηθή εγεζία αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ απαηηεηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ
ζχγρξνλνπ δηεπζπληή. ηνηρεία, ζε παγθφζκην επίπεδν, αλαδεηθλχνπλ ηελ νινέλα
απμαλφκελε πίεζε ζηνπο δηεπζπληέο ιφγσ ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ αξκνδηνηήησλ,
θαζεθφλησλ, πξνθιήζεσλ θαη ξφισλ πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ (James&Vince, 2001·
ηξαβάθνπ, 2003· Παζηαξδήο 2004· Stevenson, 2006· Athanasoula-Reppa&Lazaridou, 2008·
Jones, 2008).
ην ειιεληθφ ζρνιείν ε ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ησλ δηεπζπληψλ ησλ (δεκνηηθψλ) ζρνιείσλ
παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο. Υσξίο λα αθπξψλνληαη, νη παξαπάλσ απαηηήζεηο απνθηνχλ
δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη δπλακηθή ιφγσ ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο
ππνρξέσζεο δηαρείξηζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο θεληξηθά θαζνξηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο (Koutouzis, Kyranakis, Bithara, Mavraki&Verevi, 2008).
Πψο ινηπφλ ιεηηνπξγνχλ νη Έιιελεο δηεπζπληέο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη πψο
ηζνξξνπνχλ κεηαμχ ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ; Η παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα
απνηππψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο ησλ δεκνηηθψλ αληηιακβάλνληαη θαη
λνεκαηνδνηνχλ ην ξφιν ηνπο, παξνπζηάδνληαο απνηειέζκαηα πνηνηηθήο έξεπλαο.
Αλαδεηθλχεηαη αθελφο ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζέζεο απηήο θαη αθεηέξνπ ε
δπζθνιία ηζνξξφπεζεο κεηαμχ ζπρλά αληηθαηηθψλ κεηαμχ ηνπο απαηηήζεσλ.

1. Οη Έλλνηεο ηνπ Ρόινπ θαη ηεο Αληίιεςεο Ρόινπ
Πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ε πνιπδηάζηαηε θαη ζχλζεηε έλλνηα ηνπ ξφινπ, είλαη
αλαγθαίν λα δνζνχλ αξρηθά έλαο νξηζκφο ηνπ φξνπ. Η ρξήζε ηνπ φξνπ παξαπέκπεη ζε «έλα
ζύλνιν θαζεθόλησλ θαη δηθαησκάησλ, ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ην άηνκν
κέζα ζε κηα θνηλσληθή νξγάλσζε» (αΐηε & αΐηεο, 2012, ζει. 116). Καηά ηνλ Ξσρέιιε
(2000) ε έλλνηα ηνπ ξφινπ εθθξάδεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αλακέλεηαη απφ έλα άηνκν, ην
νπνίν θαηέρεη κία δεδνκέλε θνηλσληθή ζέζε. Έηζη, ν ξφινο λνείηαη σο πξνζδνθία πξνο
αμηνιφγεζε ή πξφηππν αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ θαηφρσλ εηδηθψλ
θνηλσληθψλ ζέζεσλ (Scott, 1992). Δπνκέλσο, ν ξφινο εθθξάδεη ην ζεκείν ηνκήο αηφκνπ θαη
θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη απνηειεί έλα πιέγκα απφ πξνζδνθίεο θαη λφξκεο πνπ απεπζχλεη ην
θνηλσληθφ ζχλνιν πξνο ηνλ θάηνρν κηαο ζέζεο ή ηνλ θνξέα ηνπ ξφινπ (Κσλζηαληίλνπ,
1998). Καηά ζπλέπεηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηηο λφξκεο
ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν αλήθεη. ε νξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο απνδίδεηαη ζηνλ φξν
επξχηεξε έλλνηα. Πέξαλ, ινηπφλ, ηνπ θαιά θαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ πνπ δηέπεη
θάζε ζέζε, ππάξρεη θαη ε παξάκεηξνο ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηα άιια άηνκα πνπ ην
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πιαηζηψλνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, νη πξάμεηο ησλ νπνίσλ επίζεο αληαλαθινχλ θαη
δηακνξθψλνπλ ξφινπο, πνπ ην άηνκν νθείιεη λα αλαγλσξίζεη (Schmidt, 2000).
Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε έλλνηα ηνπ ξφινπ πεξηιακβάλεη κία «ζπκβαηηθή» δηάζηαζε,
«λνκνζεηηθή» ή «θαλνληζηηθή» θαηά ηνπο Getzels&Guba (1957, ζει. 424), ε νπνία
θαζνξίδεηαη ζηελά απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, άηνκα
θνξείο ηνπ ίδηνπ ξφινπ ζπκπεξηθέξνληαη ζε αληίζηνηρεο πεξηζηάζεηο κε ηνλ ίδην, θνηλσληθά
αλακελφκελν, ηξφπν, ν νπνίνο θαζνδεγείηαη απφ ηα θνηλά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ηηο
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπο κέζα ζην ηδηαίηεξν θνηλσληθφ ηνπο ζχζηεκα. Πεξηιακβάλεη,
επίζεο, θαη κία «ηδηνζπγθξαζηαθή», «ηδηνγξαθηθή» ή «πξνζσπηθή» (Getzels&Guba, 1957,
ζει. 424), δηάζηαζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην αηνκηθφ ζηνηρείν θαη ζπλνςίδεηαη ζηελ
πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπο ξφινπο. Πξφθεηηαη γηα κηα
«κηθξνζθνπηθή» ζεψξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ θαλεξψλεη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα
ζηνπο θνξείο ηνπ ίδηνπ ξφινπ, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο αληηθεηκεληθά πξνζδνθίεο κε
ηξφπν, σζηφζν, πνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην πψο ηηο εθιακβάλνπλ, ηα εξκελεπηηθά
ζρήκαηα πνπ δηαζέηνπλ, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Παπανηθνλφκνπ, 2011).
Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε έλλνηα ηνπ ξφινπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα
ηεο θνηλσληθήο ζέζεο, σζηφζν νη δχν φξνη δηαθνξνπνηνχληαη ελλνηνινγηθά. Η ζέζε είλαη
«έλα δνκηθό ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, έλα ζεκείν ζηνλ θνηλσληθό ρώξν, κηα
θαηεγνξία νξγαλσηηθήο ζπκκεηνρήο ή πην απιά, κηα ηδηόηεηα ηνπ αηόκνπ, απνθηεκέλε ή έκθπηε
κε βάζε ηελ νπνία θαηαινγίδνληαη από ηνπο άιινπο ζπγθεθξηκέλα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο
ζηνλ θνξέα ηεο ζέζεο ή ηεο ηδηόηεηαο» (Παπανηθνλφκνπ, 2011, ζει. 14-15). Ο ξφινο απνηειεί
«ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία απνξξέεη από απηά ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο
ππνρξεώζεηο· εκπεξηέρεη ιεηηνπξγία, ζπκπεξηθνξά, πξνζαξκνγή θαη δηαδηθαζία»
(Παπανηθνλφκνπ, 2011, ζει. 15). Έηζη, ινηπφλ, έλα άηνκν «αζθεί» έλαλ ξφιν, ελψ
παξάιιεια «θαηαιακβάλεη» κία θνηλσληθή ζέζε.
εκαληηθφ θνκκάηη ζηε ζεσξία ησλ ξφισλ απνηειεί ε αληίιεςε ηνπ (επαγγεικαηηθνχ)
ξφινπ, ν ηξφπνο, δειαδή, κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα «ελζαξθψλνπλ», εθηεινχλ ηνπο ξφινπο
ηνπο. Η αληίιεςε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ζεσξείηαη σο κηα ελδηάκεζε κεηαβιεηή, ε
νπνία παξεκβαίλεη κεηαμχ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απφδνζεο (Levinson,
1959· Newcomb, 1961· Ortiz, 1982, φπ. αλαθ. ζην Crow, 1993, ζει. 132) θαη ε νπνία ζπλδέεη
πξνζέζεηο – πξνζσπηθφ φξακα – πξάμεηο θαη πξαγκαηηθφηεηα (Sergiovanni, 1991). Ο Crow
(1993) αλαθέξεη φηη, ε αληίιεςε ηνπ ξφινπ πεξηιακβάλεη ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ
αθνξνχλ ηα θαζήθνληα, ηα νπνία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά, θαζψο θαη ηε ζεκαζία θαη ηνλ
ηειηθφ ζθνπφ ηνπ ξφινπ.
Σν πεξηερφκελν ηεο αληίιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ κειεηάηαη απφ ηελ θνηλσληθή θαη
απφ ηελ αηνκηθή ηνπ ζθνπηά. Απφ ηελ θνηλσληθή ζθνπηά, ην πεξηερφκελν ηεο αληίιεςεο
αλαθέξεηαη ζηελ εηθφλα γηα ην επάγγεικα πνπ δηαηεξνχλ ηα κέιε κηαο επαγγεικαηηθήο
θνηλφηεηαο θαη ζηηο θνηλέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνζηνιή θαη ηε ζεκαζία ηεο θνηλφηεηαο
απηήο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσλία (VanMaanen&Barley, 1984· BirnbaumandSomers, 1989).
Απφ ηελ αηνκηθή ζθνπηά, ε αληίιεςε ηνπ ξφινπ πξνζεγγίδεηαη κε φξνπο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
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πξνζψπνπ, ε νπνία επεξεάδεηαη, ελ κέξεη, απφ άιια πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, κε
παξφκνηεο ή δηαθνξεηηθέο εηθφλεο ηνπ ξφινπ, θαη αλαπηχζζεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
εξγαζηαθφ ξφιν (Hughes, 1958). Απηφ ην πεξηερφκελν, είηε νξηζηεί απφ ηελ θνηλσληθή είηε
απφ ηελ αηνκηθή πξννπηηθή, κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ κηα πιεζψξα θνηλσληθψλ,
εξγαζηαθψλ, νξγαλσζηαθψλ θαη αηνκηθψλ παξαγφλησλ (Crow, 1993).
2. Η Πνιππινθόηεηα ηνπ ύγρξνλνπ Γηεπζπληηθνύ Ρόινπ ζην ρνιείν
Απφ φζα αλαθέξζεθαλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ ξφινπ ηνπ
δηεπζπληή κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία,
αιιά, κάιινλ, σο κηα δεκηνπξγηθή θαη δπλακηθή δηεξγαζία, πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ δηνηθεηηθφ
ξφιν (Milkos, 1983). Καη απηφ δηφηη θαη ν ίδηνο ν δηεπζπληηθφο ξφινο απνηειεί εμίζνπ κηα
δπλακηθή δηαδηθαζία, δηαπξαγκάηεπζεο απηή ηε θνξά, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο απαηηήζεηο
ηεο ζηηγκήο, ηε ζεζκηθή δνκή θαη ηνπο ηζηνξηθνχο νξηζκνχο ηεο εμνπζίαο θαη ησλ ζρέζεσλ
(Smulyan, 2000).
Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ζχγρξνλνη δηεπζπληέο, θαηά ηελ επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο έξρνληαη
αληηκέησπνη κε πνιχ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο απφ εθείλεο πνπ βίσλαλ πξνγελέζηεξνη,
θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί είλαη πιένλ πνιπζχλζεηνη, νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη
ζπλερείο θαη νινέλα πην ηαρείεο, ε απαίηεζε γηα ινγνδνζία πεξηζζφηεξν έληνλε θαη ε
θνηλσλία φιν θαη πην απαηηεηηθή απέλαληη ζηνπο απφθνηηνπο ησλ ζρνιείσλ (Fullan, 2002·
Hargreaves&Goodson, 2006· Scott&Weber, 2008· White-Smith&White, 2009). Δπνκέλσο,
ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ν ξφινο ηνπο ηνπνζεηεί ζηνλ ιαηκφ κηαο θιεςχδξαο, φπνπ
δέρνληαη πηέζεηο ηφζν απφ εζσηεξηθέο φζν θαη απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο (Packwood, 1981,
φπ. αλαθ. ζην Ινξδαλίδεο, 2005, ζει. 125-126), επηθνξηηζκέλεο κε έλα ζχλνιν πξνζδνθηψλ,
αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα απνηειέζνπλ ην φξην (Richardson, 1973, φπ. αλαθ. ζην
Ινξδαλίδεο, 2005, ζει. 125) ή ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν (Ινξδαλίδεο, 2005).
Ο δηεπζπληηθφο ξφινο, ινηπφλ, θαιείηαη λα ζπλδπάζεη ην ζχλνιν ησλ πξνζδνθηψλ απηψλ κε
κηα πνηθηινκνξθία θαζεθφλησλ πνπ εθηείλνληαη, αλάινγα, βέβαηα, κε ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα θαη ηνλ βαζκφ απηνλνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, απφ εθείλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
εγέηε κέρξη εθείλα ηνπ νηθνλνκηθνχ δηεπζπληή, ηνπ πξνγξακκαηηζηή πνιηηηθήο, ηνπ
ππεχζπλνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηνπ δηακεζνιαβεηή πξνζσπηθνχ θαη δηαπξαγκαηεπηή,
ηνπ γλψζηε ηεο αγνξάο (Scott&Weber, 2008), ηνπ ζρνιηθνχ ζπλδέζκνπ, θαζψο γηα πνιινχο
ζεσξείηαη ην ζεκείν πξφζβαζεο ζην ζρνιείν θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ηνπ εθπξνζψπνπ
ηνπ ζρνιείνπ ζε ηξίηνπο θαη ηνπ εζηθνχ πξνηχπνπ (White-Smith&White, 2009). πλεπψο,
έλαο δηεπζπληήο κπνξεί πνηθηινηξφπσο λα ραξαθηεξηζηεί σο πνιηηηθφο θαη δηεπθνιπληήο, σο
δηακεζνιαβεηήο θαη δηαπξαγκαηεπηήο, σο ηεξαπφζηνινο, πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή αιιαγή,
σο εθπαηδεπηηθφο, σο επαγγεικαηίαο δηεπζπληήο-κάλαηδεξ. (Brederson, 1989· Eden&HertzLazarowitzp, 2002, ζει. 215-211· Murphy, 2002, φπ. αλαθ. ζην Geraki, 2014, ζει. 46), σο
παξάγνληαο αιιαγήο θαη θαηλνηνκίαο, αμηνινγεηήο, απνηειεζκαηηθφο ηεξεηήο πεηζαξρίαο θαη
παξάιιεια θνξέαο ηεο πξνφδνπ (Ojo&Olaniyan, 2008)
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Ο Καηζαξφο δηεπθξηλίδεη φηη ν φξνο «δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο» αλαθέξεηαη ζε
θάζε πξόζσπν ην νπνίν έρεη πεξηνξηζκέλε ή επξύηεξε επζύλε γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε
ιεηηνπξγία κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ,
γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζσπηθνύ, γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο
πεηζαξρίαο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ (Καηζαξφο, 2008, ζει. 186).
Ο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη, επίζεο, ην άηνκν εθείλν πνπ ζέηεη ηα ρξνληθά
δηαγξάκκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ
ηηζέκελσλ ζηφρσλ, επηδηψθνληαο, σζηφζν, θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα φια ηα εκπιεθφκελα
κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Παζηαξδήο, 2004), θαζψο θαη κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη
ηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο ηεο θνηλφηεηαο πνπ ππεξεηεί, ζε κηα πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ
ηδηαίηεξσλ θαη ζπρλά αζχκβαησλ νξακάησλ ηνπο (Athanasoula-Reppa&Lazaridou, 2008).
Δίλαη ινηπφλ αλακελφκελν ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή έρεη κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία
είθνζη ρξφληα ηφζν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηα ππφινηπα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα.
Παξαδνζηαθά ε θαηάιεςε κηαο δηεπζπληηθήο ζέζεο απνηεινχζε ζηάδην ηεο εμειηθηηθήο
πνξείαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζρεηηδφηαλ, θπξίσο, κε ηα ακηγψο
εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο δσήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εθαξκνγή
απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηα ζπιινγηθά φξγαλα (Καηζαξφο,
2008).
ηαδηαθά, φπσο άιισζηε θάλεθε παξαπάλσ, ε ζπδήηεζε γηα ηνπο δηεπζπληέο επεθηάζεθε
πεξαηηέξσ. Δζηηάζηεθε θπξίσο ζηνλ ξφιν ησλ δηεπζπληψλ σο κάλαηδεξ θαη ζηηο ηθαλφηεηεο,
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηείην λα δηαζέηνπλ (Καηζαξφο, 2008). ην πιαίζην απηφ, έλα
πιαίζην πνπ ραξαθηεξίδεηαη, βεβαίσο, απφ απνθέληξσζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη απμεκέλε
απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ, ν ξφινο ησλ δηεπζπληψλ αλαβαζκίδεηαη.
Ο δηεπζπληήο θαιείηαη λα επηδείμεη επάξθεηα ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε
θαζεκεξηλή βάζε, ιακβάλνληαο κάιηζηα ν ίδηνο (κφλνο ή κε ηε ζπλεξγαζία άιισλ νξγάλσλ,
φπσο ηα ζρνιηθά ή δεκνηηθά ζπκβνχιηα) έλα κεγάιν κέξνο ησλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο
αθνξνχλ ηνλ θαζεκεξηλφ ζρεδηαζκφ, ηνλ ζπγρξνληζκφ, ηνλ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε
εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηε ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε αιιά θαη ην δηδαθηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ έξγν (Καηζαξφο, 2008). Απαηηείηαη λα
είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζην κέιινλ, λα ιεηηνπξγεί σο ηθαλφο θαη έκπεηξνο κάλαηδεξ ησλ
αιιαγψλ, λα είλαη πάληα ελήκεξνο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο θαη ηηο λέεο κεζφδνπο
κάζεζεο ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη λα ζπληνλίδεη ηηο αλαπηπμηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη δηεπξχλνπλ ηηο απαηηνχκελεο
ηθαλφηεηεο γηα βειηίσζε (Southworth, 1998).
Σα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή πιένλ δηεπξχλνληαη κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηε ινγνδνζία,
ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Ωο απνηέιεζκα, αλαδεηθλχεηαη έλαο
λένο ηχπνο εγέηε, ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα ζηηο επζχλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
εγέηε, ηνπ δηεπθνιπληή ινγνδνζίαο θαη ηνπ κάλαηδεξ (Scott&Webber, 2008).
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Πψο φκσο αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη νη δηεπζπληέο ην ξφιν ηνπο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ζε
απηφλ ηα ηειεπηαία ρξφληα; Η παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξήζεη λα απνηππψζεη θάπνηεο
απαληήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα

3. Μεζνδνινγία
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
νη δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αληηιακβάλνληαη θαη λνεκαηνδνηνχλ
ηνλ ξφιν ηνπο. Η κειέηε απηή γίλεηαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ βηνγξαθηψλ δηεπζπληψλ θαη
δηεπζπληξηψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ηεο δσήο ηνπο θαη απνηειεί κέξνο
επξχηεξεο έξεπλαο γηα ηε βηνγξαθία ησλ Διιήλσλ δηεπζπληψλ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο
Η εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα πξαγκαηνπνηήζεθε κε πνηνηηθέο
κεζφδνπο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο βηνγξαθηθήο αθεγεκαηηθήο ζπλέληεπμεο, ιφγσ ηνπ
ελδηαθέξνληφο καο λα αλαζπγθξνηήζνπκε νιφθιεξε ηελ ηζηνξία δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Με γλψκνλα ηελ εηο βάζνο κειέηε ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο εθαξκφζηεθε ε δεηγκαηνιεςία
θαη ελεξγεηηθά επειέγε ην δείγκα εθείλν ηνπ νπνίνπ ηα κέιε εμππεξεηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν
ηξφπν ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Δπειέγεζαλ 10 ζπλνιηθά άηνκα, 7 δηεπζπληέο θαη 3
δηεπζχληξηεο, ειηθίαο απφ 45 κέρξη 54 εηψλ, νξηζκέλα απφ ηα νπνία δηαγξάθνπλ ήδε
καθξνρξφληα πνξεία ζηνλ ζεζκφ, ελψ άιια ππεξεηνχλ ηελ πξψηε ηνπο κφιηο ζεηεία ζε
κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα, πεξηθεξεηαθά ή θεληξηθά ζρνιεία.
Γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή αλάιπζε
πεξηερνκέλνπ.

4. Απνηειέζκαηα
Έρνληαο απνδψζεη αθεγεκαηηθά ηε βηνγξαθηθή ηνπο δηαδξνκή κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο
δηεπζπληηθήο ζέζεο νη νκηιεηέο μεθηλνχλ λα νηθνδνκνχλ, λα παξνπζηάδνπλ θαη λα
λνεκαηνδνηνχλ ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο σο δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ησλ ζρνιείσλ ηνπο.
Οη δηεπζπληέο θαη νη δηεπζχληξηεο θαίλεηαη λα αλαιακβάλνπλ ηε ζέζε έρνληαο δηακνξθσκέλν
έλα πιέγκα αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ φζνλ αθνξά ζηνλ ξφιν ηνπο.
Η
πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζεκαίλεη φηη σο εθπαηδεπηηθνί ηάμεσλ λνεκαηνδνηνχζαλ
ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή σο θαζνδεγεηηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ, ελζαξξπληηθφ θαη δηεπθνιπληηθφ.
Θεσξνχζαλ φηη ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ελεξγφ δξάζε θαη λα βγαίλεη
κπξνζηά, λα δίλεη θίλεηξα θαη ειεπζεξίεο θαη, ζπγρξφλσο, λα ζηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη
λα ηνπ παξέρεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο γηα λα κπνξεί θαη ν ίδηνο λα απνδίδεη θαιχηεξα, λα
είλαη δεκνθξαηηθφο θαη λα παξεκβαίλεη δηνξζσηηθά, φπνπ θαη φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν θαη,
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ηέινο, λα θξαηά ηζνξξνπίεο, λα ζπληνλίδεη θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηφζν
ηνπ νξγαλσηηθνχ φζν θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ θνκκαηηνχ ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο.
Γηαπηζηψλεηαη φηη ην πιέγκα απηφ έρεη ηδηαίηεξε δπλακηθή, θαζψο φρη κφλν δε δείρλεη λα
δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο αιιά επεξεάδεη ηα
ζρήκαηα ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπο.
πλεπψο, ν ηξφπνο πνπ λνεκαηνδνηνχλ ηνλ ξφιν ηνπο θαη επηηεινχλ ην έξγν ηεο δηεχζπλζεο
ηεο ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο, λννχκελνο σο κηα έθθξαζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο,
επεξεάδεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπο
βηνγξαθίαο (Fullan&Hargreaves,1995).
Δπηρεηξψληαο λα αλαιχζνπκε ηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη λνεκαηνδφηεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο
δηεπζπληή/δηεπζχληξηαο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ απφ ηα ππνθείκελα ηεο παξνχζαο έξεπλαο
δηαθξίλνπκε φηη ην θπξίαξρν κνηίβν απηνπαξνπζίαζεο θαίλεηαη λα είλαη ην εμήο:
Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή/δηεπζχληξηαο θαη ην πψο απηφο επηηειείηαη ζηα ζρνιεία εθιακβάλεηαη
σο ζαθήο θαη γλσζηφο απφ φινπο, είηε δηφηη ππάξρεη, γηα ηνπο παιαηφηεξνπο, ε απαηηνχκελε
πιένλ εκπεηξία ιφγσ πξνεγνχκελσλ ζεηεηψλ, είηε δηφηη πθίζηαηαη, γηα φζνπο ηνπνζεηνχληαη
ζηε ζέζε πξψηε θνξά, ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε εθ ησλ πξνηέξσλ εμνηθείσζε, θαη γηα ηνλ
ιφγν απηφ δε ληψζνπλ λα δηαςεχδνληαη νη πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ απφ ηε ζέζε.
4.1 Η πνιππινθόηεηα ηνπ ξόινπ
ε έλα πξψην επίπεδν, γίλεηαη αληηιεπηφο σο πνιχπινθνο θαη πνιπεπίπεδνο, σο ηδηαίηεξα
απαηηεηηθφο θαη επηθνξηηζκέλνο κε κηα πνηθηιία θαζεθφλησλ θαη δεζκεχζεσλ. πλνδεχεηαη
απφ κεγάιν θφξην θαη εληαηηθφ ξπζκφ εξγαζίαο, αθφκα θαη εθηφο σξαξίνπ.
«…Έρνπκε θηάζεη ζην…ζεκείν», αλαθέξεη ν Γηεπζπληήο 7, «ν δηεπζπληήο λα είλαη ηαπηόρξνλα
ν ρηίζηεο, λα είλαη ν παηδαγσγόο, λα είλαη απηόο ν νπνίνο ζα εκπλεύζεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο
δαζθάινπο θαη ηνπο γνλείο απηώλ λα θάλνπλ δξάζεηο, νη νπνίεο είλαη επσθειείο παηδαγσγηθά
θαη έλα πιήζνο άιισλ ξόισλ…»
Η αληίιεςε απηή, σζηφζν, πνιχ γξήγνξα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε δειψζεηο ησλ
δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ ηνπ δείγκαηφο καο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεηαη φηη κεηά
απφ κία ζχληνκε, αλαγλσξηζηηθή πεξίνδν είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ κε ζπλέπεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ρσξίο κάιηζηα λα ρξεηαζηεί λα εθρσξήζνπλ
κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ επζπλψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνινπζψληαο απιά
ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο επαλαιακβαλφκελεο ξνπηίλαο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη
παξαθάησ ζέζεηο ηνπ Γηεπζπληή 6: «Θεσξώ όηη, θαιώο ή θαθώο, από ηε ζηηγκή πνπ είζαη ζε
κία ζέζε, πξέπεη λα ηε δηεθπεξαηώζεηο σο ππάιιεινο θαη δηεθπεξαηώλεηαη ζρεηηθά εύθνια κεηά
από έλα κηθξό δηάζηεκα, όηαλ αληηιεθζείο ηηο θαλνληθόηεηεο πνπ έρεη έλα ζρνιείν», «..Δληάμεη,
ηη είλαη δειαδή; Μαζαίλεηο…θαη απηό πνπ δελ ήμεξεο, ην καζαίλεηο. Δίλαη, είλαη πνιύο ν
θόξηνο ηεο εξγαζίαο, όκσο, απηή είλαη δηεθπεξαίσζε…».
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ε έλα δεχηεξν επίπεδν, αλαγλσξίδεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, σο θαζνδεγεηηθφο,
ζπκβνπιεπηηθφο, ελζαξξπληηθφο θαη δηεπθνιπληηθφο. «Ο δηεπζπληήο…πηζηεύσ όηη πξέπεη
πξώηα από όια λα ζπλζέηεη, λα εκπλέεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο
κίκεζε, λα ζπκβάιεη θαη ζηελ επηκόξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη ζε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία λα είλαη απηόο πνπ ζα πξνζπαζεί λα ιύλεη δηαθνξέο θαη όρη απηόο πνπ ζα ηηο
δεκηνπξγεί», είλαη ε μεθάζαξε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή 2.
Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα έρεη φξακα, λα απνηειεί ην πξφηππν, λα θαιιηεξγεί ζεηηθφ θιίκα
αζθάιεηαο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο, λα παξέρεη θίλεηξα απφδνζεο θαη αλάπηπμεο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θαη παξάιιεια λα ηνπο δίλεη ειεπζεξίεο θηλήζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ, λα
θξαηά ηζνξξνπίεο, λα δηαρεηξίδεηαη δίθαηα ηηο θξίζεηο θαη λα δηαζθαιίδεη επνηθνδνκεηηθή
επηθνηλσλία κε φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
Παξαηεξνχκε φηη αλαθεξφκελνη ζηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ
ζρνιείνπ ηνπο, ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ γηα ηε ζπλεξγαζία, ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ
θαη ζηελ παξφηξπλζε γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε
ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ, ζθηαγξαθνχλ κε ζαθήλεηα ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ
ηεο δηεχζπλζεο.
Ωο δηεπζπληηθά ζηειέρε αληηιακβάλνληαη φηη, γηα λα δηεπζχλνπλ ζσζηά ηελ νξγαληθή ηνπο
κνλάδα, πξέπεη λα αζθήζνπλ ην έξγν ηνπο κε ζχγρξνλν ηξφπν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν
νπνηαδήπνηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, γηα λα επηηχρεη θαιχηεξα ηνλ ζθνπφ ηεο, πξέπεη λα
ζηεξίδεηαη ζηε ζειεκαηηθή ζπλεξγαζία πξντζηακέλνπ θαη πθηζηακέλσλ. Ο Γηεπζπληήο 3
αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζε βνεζάλε θαη νη δάζθαινη, λα βνεζάλε
θαη νη δάζθαινη ηνλ δηεπζπληή λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ…λα δείρλνπλε, δειαδή, θάπνην
ελδηαθέξνλ…ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ν δηεπζπληήο λα γίλεη ηόζν πηεζηηθόο γηα λα ηα
επηβάιιεη…ζαλ δηεπζπληήο δηαπίζησζα όηη…γηα λα είλαη θαιόο ν δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη
θαη θαινί νη δάζθαινη…»
Γηα λα επηηεπρζεί, βέβαηα, ε απνηειεζκαηηθή απηή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, νθείιεηαη
απφ κέξνπο ηνπο λα δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εληάμνπλ ζηνπο ξφινπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο
ηα θαηάιιεια εθείλα θίλεηξα, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη
πξφζπκα ζηελ επίηεπμε ηεο ζηνρνζεζίαο. Απηή αθξηβψο ε δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο νκάδαο απφ ηνλ/ηελ δηεπζπληή/δηεπζχληξηα είλαη πνπ
ζπλζέηεη ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο.
4.2 Οη απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο - Ηγεζία
Η ζπγθεθξηκέλε έλλνηα αλαθχεηαη θαη κέζα απφ ηελ αληίιεςε θαη πεξηγξαθή ηνπ
δηεπζπληηθνχ ξφινπ απφ ηνπο νκηιεηέο καο. Αλαθέξνληαη ζε ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο
ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο, θαζνδήγεζεο θαη δεκηνπξγίαο ζεηηθνχ
θιίκαηνο, κεηάδνζεο νξάκαηνο, έκπλεπζεο θαη παξφηξπλζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
νξάκαηνο απηνχ, νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ,
φκσο, δελ ηαπηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε, αιιά κε ηελ εγεζία. Ο Γηεπζπληήο 2 αλαθέξεη:
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«Πξώηα πξώηα έλαο δηεπζπληήο, γηα εκέλα, ζα πξέπεη λα είλαη εγέηεο! Να εκπλέεη,
λα ζπλεξγάδεηαη, λα δίλεη πεξηζώξην ζηνλ ύιινγν Γηδαζθόλησλ θαη ξόινπο γηα λα
αζρνινύληαη θαη κε ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη κε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, λα ζπκκεηέρεη ζε…κάιινλ, λα σζεί ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηέρνπλ
ζε ζπλέδξηα, ζε επηκνξθώζεηο, λα πξνζπαζεί λα νξγαλώζεη ελδνζρνιηθέο
επηκνξθώζεηο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο!»
Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νκηιεηψλ καο δειψλνπλ φηη δελ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο
εγέηε θαη αδπλαηνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ζηνλ ξφιν ηνπο ηνλ εγεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Γίλνπλ
ηελ αίζζεζε φηη λνεκαηνδνηνχλ ηελ εγεζία ζε ζπλδπαζκφ πεξηζζφηεξν κε ηελ έλλνηα ηεο
εμνπζίαο, ζρεηίδνληαο ηελ κε ηνλ ηίηιν θαη ηνλ βαζκφ ηεξαξρίαο.
«Θεσξώ ηώξα όηη ν δηεπζπληήο είλαη πην θνληά ζηνλ εθπαηδεπηηθό από πξηλ,
πνιύ πην θνληά, είλαη βνεζόο ηνπ, ζπλεξγάηεο ηνπ, δελ ζα πσ θαζνδεγεηήο ηνπ
πάληνηε, γηαηί έρεη θαη άιιε έλλνηα απηό…εεε…καδί κπνξνύκε λα θαηαθέξνπκε
πνιιά, ζπλεξγαηηθά, δεκνθξαηηθά, όρη από ηνλ ξόιν ηνπ εγέηε, δελ ζεσξώ όηη
είκαζηε πνιύ πην ςειά, ζηα ηππηθά, ίζσο, γηα ηελ ππνγξαθή γηα ηελ… θάπνηα
νξγάλσζε, αιιά από θεη θαη πέξα είκαζηε ίζνη θαη κε ηελ ηζόηεηα απηή λνκίδσ
πεηπραίλνπκε πεξηζζόηεξα πξάγκαηα!»,
αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε Γηεπζχληξηα 3.
Ιζρπξίδνληαη φηη παξακέλνπλ πάληα δάζθαινη, δελ ληψζνπλ φηη «αλαβαζκίδνληαη» απφ ηελ
αλάιεςε ηεο ζέζεο, ψζηε λα ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εγεζνχλ ησλ ζπλαδέιθσλ
ηνπο, αιιά, κάιινλ, φηη ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ηεο θαη αθνινπζνχλ ηηο «πξνζηαγέο» ηεο.
«Γηαηί δε ζεσξώ ηνλ εαπηό κνπ θάηη παξαπάλσ από απηό πνπ είκαη, κηα απιή δαζθάια!
Καηάιαβεο γηαηί ζνπ ιέσ δελ είκαη εμνπζία, ππεξεηώ ηνπο άιινπο! Γηαηί ηη έρσ εγώ γηα λα ‘καη
θάηη παξαπάλσ από ηνπο άιινπο; Σίπνηα!», επηζεκαίλεη κε ζαθήλεηα ε Γηεπζχληξηα 1. Δλψ ν
Γηεπζπληήο 4 πξαγκαηηθά απνξεκέλνο εθθξάδεη ηελ εμήο άπνςε: « Ση είλαη θνηλσληθή ζέζε;
Απηή ε ζέζε δελ είλαη δηθή κνπ, απηή ηε ζέζε ηελ ππεξεηώ, ηελ ππεξεηώ! …Δκέλα κνπ άξεζε
πάξα πνιύ πνπ έγξαθαλ ζηα έγγξαθα από θάησ δάζθαινο!»
4.3 Η πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ξόινπ ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε
Οη παξαπάλσ απφςεηο βέβαηα, ελαληηψλνληαη θαη πάιη ζην ηξφπν πνπ νη ίδηνη
αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηνπο θαη ζπλάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ην γξαθεηνθξαηηθφ ηνπ
θνκκάηη.
Απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαίλεηαη λα πξνθχπηεη φηη νη δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο
αλαιψλνληαη θαηά βάζε ζην ηππηθφ θνκκάηη ηνπ ξφινπ ηνπο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηειηθά ηελ
ζε ζεκαληηθφ βαζκφ δηεθπεξαησηηθή θχζε ηνπ, θαζψο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ
πξνβιήκαηα δηαρεηξηζηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, θαη φρη ζην νπζηαζηηθφ θνκκάηη, πνπ κπνξεί
λα αλαδείμεη ηνλ ξφιν ζε εγεηηθφ θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο ηνπο
κνλάδαο. Γηαθαίλεηαη λα ππάξρεη κία ζχγρπζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ φξσλ
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«δηεπζπληήο» θαη «εγέηεο», «δηνίθεζε» θαη «εγεζία». Πηζαλψο, λα κελ αληηιακβάλνληαη φηη
νη φξνη «εγέηεο» θαη «εγεζία» δελ ζπκπίπηνπλ κε ηε ζεζκηθή έλλνηα πνπ εθθξάδεη ηελ
αλψηαηε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ θαη λα κελ θαηαλννχλ φηη, ην αλ είλαη εγέηεο ή φρη, δελ
θαζνξίδεηαη απφ ηελ εμνπζία, αιιά απφ ηνλ βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη ηελ αζθνχλ.
Τπάξρεη, φκσο, ε πεξίπησζε ηνπ Γηεπζπληή 6 ν νπνίνο έξρεηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ειαθξψο
ην κνηίβν απηφ. Δίλαη, ίζσο, ν κνλαδηθφο πνπ κηιάεη κε φξνπο ζπλπθαζκέλνπο κε ηε λέα
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη δηνίθεζε, φπσο εγεζία, απηνλνκία, νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη
ινγνδνζία. Αδπλαηεί λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο εγέηε, φρη γηαηί δελ έρεη ηηο ηθαλφηεηεο, αιιά
δηφηη δελ ηνπ παξέρεηαη ην θαηάιιειν πξνθίι, αθνχ ν ξφινο ηνπ, φπσο δηακνξθψλεηαη
ζήκεξα, ζηεξείηαη απηνλνκίαο θαη νπζηαζηηθψλ παηδαγσγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ
θαη πεξηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα φζα ν ίδηνο ππνζηεξίδεη, ζηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε
επηειψλ θαη ηεηξηκκέλσλ, θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, λα είλαη θαη ν
κνλαδηθφο πνπ αλαγλσξίδεη φηη ε εγεζία ζην ζρνιείν είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή
εθαξκνγή ησλ δηεπζπληηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ ηππηθή δηεθπεξαίσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ
εξγαζηψλ. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:
«Καη μέξνπκε πνιύ θαιά όηη ε κεγάιε απνγνήηεπζε είλαη, όηαλ βιέπεηο όηη έρεηο πνιύ
πεξηνξηζκέλα κέζα, πνιύ πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο, δελ κπνξείο λα ηα αιιάμεηο όια απηά
θαη, ελώ πεξηγξάθνπλ ηα δηάθνξα εγρεηξίδηα θαη δηάθνξνη λόκνη όηη είζαη ν
παηδαγσγηθόο εγέηεο, ν θαζνδεγεηήο θαη ηα ινηπά, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν ξόινο ζνπ
είλαη 80% γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ην ππόινηπν 20%, αλ κέλεη, λα ην αζθήζεηο κε
απηόλ ηνλ ηξόπν θαη όζν κπνξείο λα ην αζθήζεηο… Πηζηεύσ όηη ην ζύζηεκα δελ ηηο δίλεη
ηηο δπλαηόηεηεο, γηαηί κέρξη ηώξα ήμεξε ηη δηεπζπληέο είρε!... Πηζηεύσ όηη ν ξόινο ηνπ
δηεπζπληή πξέπεη λα γίλεη πην νπζηαζηηθόο, λα έρεη πεξηζζόηεξεο αξκνδηόηεηεο, πην
πνιιέο απνθαζηζηηθέο αξκνδηόηεηεο ζην ζρνιείν θαη λα γίλεη θαη ν ίδηνο, αθνύ εκπιαθεί
κε απηό ηνλ ξόιν, λα γίλεη θαη ν ίδηνο ππόινγνο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ην
ζρνιείν…»
Η ζέζε γηα νξηζκέλνπο ζπλνδεχεηαη απφ κία δηάζηαζε θχξνπο, θνηλσληθήο θαηαμίσζεο θαη
επηβεβαίσζεο, γηα θάπνηνπο ην θχξνο δελ πεγάδεη απφ ηε ζέζε αιιά απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ
θαηφρνπ ηεο, ελψ γηα άιινπο ην θχξνο ην δίλνπλ ζηελ νπζία νη ζεζκνί θαη ην πψο απηνί είλαη
δηαθξηηνί κέζα ζηε ζέζε.
ηελ πεξεηαίξσ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία, ε νπνία γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηίζεηαη ζηα
πιαίζηα ηεο ζπλερηδφκελεο αλάπηπμεο θαη δελ νινθιεξψλεηαη κε ηελ πιήξσζε ηεο
δηεπζπληηθήο ζέζεο, εληνπίδεηαη ε πξννπηηθή ηεο επαλαδηεθδίθεζεο ηεο δηεχζπλζεο, ρσξίο,
σζηφζν, λα αληηκεησπίδεηαη, απφ νξηζκέλνπο, σο απαγνξεπηηθή θαη ε πηζαλφηεηα επηζηξνθήο
ζηελ ηάμε αιιά θαη ε ζθέςε επηπιένλ αλέιημεο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία, θαζψο ε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε δε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή.
Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηίζεληαη απφ ην κέξνο ηνπο θαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη
έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πνηα ζα είλαη ε θηινζνθία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο επηινγήο, αιιά,
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θπξίσο, κε ην πνηα ζα είλαη ε θχζε ηνπ δηεπζπληηθνχ ξφινπ πνπ ζα θιεζνχλ λα ππεξεηήζνπλ
ζην κέιινλ.
ηέθνληαη κε ζθεπηηθηζκφ απέλαληη ζηνλ ζεζκφ ηνπ δηεπζπληή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φπσο ηνλ
βηψλνπλ ζήκεξα, θαη κε πξνβιεκαηηζκφ ζε φηη δηαθαίλεηαη λα δηακνξθψλεηαη ζην κέιινλ.
Θεσξνχλ φηη ε ζχγρξνλε ζρνιηθή εγεζία νθείιεη λα μεπεξάζεη θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο,
ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη ειιείκκαηα.
«Γελ λνκίδσ όηη ζε κία θνηλσλία ζηελ νπνία ην ζύζηεκα είλαη ην ίδην ζα αιιάμεη θαη ν
ξόινο ηνπ δηεπζπληή…» ππνζηεξίδεη ν Γηεπζπληήο 7 θαη ζπλερίδεη: «Θα πξέπεη λα
αιιάμεη ηειείσο ην κνληέιν ηεο Παηδείαο ην νπνίν έρνπκε γηα λα αιιάμνπκε ην κνληέιν
ηνπ δηεπζπληή! Καη είλαη ιάζνο ζηελ Παηδεία λα ζεσξνύκε όηη αιιάδνληαο έλα θνκκάηη,
αιιάδεη θαη ε Παηδεία! Όρη! Σν ζύζηεκα είλαη ην ίδην! Ή ζα πξέπεη λα αιιάμνπκε ην
ζύζηεκα μεθηλώληαο απ’ ηελ…απ’ ηελ Πξσηνβάζκηα ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε,
ζπλνιηθά, θαη λα δώζνπκε δηαθξηηνύο ξόινπο, επεηδή έρνπκε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο, ή,
αλ θάλνπκε όπνηεο αιιαγέο, απηέο είλαη απνζπαζκαηηθέο».
Φαίλεηαη λα αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε αιιαγήο πεξηερνκέλνπ, κεζνδνινγίαο θαη
πξνζαλαηνιηζκνχ, κέζσ, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ιεγφκελά ηνπο, ξεηήο
επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ξφισλ θαη επζπλψλ, κεγαιχηεξεο ζπλνρήο, δηαξθψο δηακνξθνχκελεο
εηδεκνζχλεο θαη εληζρπκέλνπ επαγγεικαηηζκνχ. Αληηπξνζσπεπηηθά ηα ιφγηα ηεο
Γηεπζχληξηαο 2: «ην κέιινλ… ε επηζηεκνληθή γλώζε ζα ζπκβάιιεη πάξα πνιύ ζηνλ ηξόπν πνπ
ιεηηνπξγείο ζαλ δηεπζπληήο, γηαηί μέξεηο πξάγκαηα, αλνίγνπλ νη νξίδνληέο ζνπ, έρεηο έλαλ άιινλ
ηξόπν ιεηηνπξγίαο… Πηζηεύσ ζην κέιινλ, όηαλ ζα εμνκνησζνύλ, όηαλ όινη ζα έρνπλ πιένλ ηα
επηζηεκνληθά πξνζόληα θαη ηελ πξνϋπεξεζία, πνηέ δελ ηελ βγάδσ έμσ ηελ πξνϋπεξεζία, ζα
είλαη πνιύ θαιύηεξα, ζα ππάξρεη κία ζπλνρή!»
Αλεζπρνχλ θαλεξά γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξνσζνχληαη θαη γηα ηελ ελδερφκελε ελδπλάκσζε
ηνπ δηνηθεηηθνχ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Η εθπαηδεπηηθή εγεζία κε ηελ
παηδαγσγηθή ηεο ρξνηά θαη ε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε εθιακβάλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο σο φξνη
αηαίξηαζηνη.
Οη παξαθάησ απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ 1 θαη 4 θαη ηεο Γηεπζχληξηαο 1, αληίζηνηρα,
εθθξάδνπλ απφιπηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε: «Ο ξόινο κνπ πνηνο είλαη; Γελ ζεσξώ όηη είκαη
manager ζην ζρνιείν…», «Γηα κέλα ν δηεπζπληήο πξέπεη λα έρεη παηδαγσγηθή επάξθεηα, όρη
marketing, δεκνζηνζρεζίηεο!», «Έλαο manager ζα είλαη αθξαηθλώο, αο πνύκε, δηαρεηξηζηήο
ησλ νηθνλνκηθώλ, ηνπ θνπδνπληνύ, ην πώο ζα ιεηηνπξγήζεη ην θπιηθείν, αλ ππάξρεη, δελ ζα έρεη
ην παηδαγσγηθό, πνπ πξέπεη λα είκαζηε θνληά ζηα παηδηά θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο, λα
ζηεξίμνπκε δηάθνξα πνπ ζπκβαίλνπλε!» Ωζηφζν, ε θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη ε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ δηαρείξηζεο, ε εγεζία, δειαδή, θαη ην
management εληφο ηνπ ζρνιείνπ ζπκπίπηνπλ θαη επηθαιχπηνληαη (Μαξθνγηαλλάθε
&Κνπηξνχθεο, 2015). Ωο εθ ηνχηνπ, ν ζπλδπαζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη ηεο
δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο, πνπ ζπρλά ζεσξείηαη (εζθαικέλα) απφ ηνπο εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ σο
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αληίζεηε πξνο ηελ εγεζία, νδεγεί ζε άξζε ηεο φπνηαο κεηαμχ ηνπο αληίθαζεο
(Μαξθνγηαλλάθε &Κνπηξνχθεο, 2015, ζει.15).
Ο αλαζηνραζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπλέληεπμεο θαηαθέξλεη, φπσο είδακε, λα επηζεκάλεη ηα
ζηνηρεία γχξσ απφ ηα νπνία νηθνδνκείηαη ν λένο εαπηφο ησλ ππνθεηκέλσλ καο σο
δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Σα ζηνηρεία απηά ζεκαηνδνηνχληαη σο
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνληαη κε ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο δηεχζπλζεο θαη
θαιιηεξγνχλ ηελ πεπνίζεζε θαη ηελ πξνζδνθία ηεο επηηπρνχο αληαπφθξηζεο ζηε
ζπγθεθξηκέλε επζχλε.
4.4 Η (απηό)επάξθεηα
Γηαπηζηψλεηαη φηη ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ αθεγήζεσλ πξνβάιιεηαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ
νκηιεηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Σα
πηζηεχσ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα νξγαλψλνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζρέδηα, ηα νπνία
απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ, δηακνξθψλνπλ ηελ αληίιεςε
επάξθεηάο ηνπο (Bandura, 1997). Η επάξθεηα ελφο δηεπζπληή νξίδεηαη σο ε θξίζε ηνπ γηα ηελ
ηθαλφηεηά ηνπ λα νξγαλψλεη θαη λα εθηειεί έλα ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν απαηηείηαη γηα λα
παξάγεη επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζην ζρνιείν ην νπνίν εγείηαη (Bandura, 1997, φπ. αλαθ.
ζην Tschannen-Moran&Gareis, 2004). ηελ πεξίπησζή καο ε θξίζε απηή εληζρχεηαη κε
ζεηηθφ πξφζεκν θαη ζπλδέεηαη κε κηα αίζζεζε πςειήο απηεπάξθεηαο, ε νπνία νδεγεί ζηελ
εθηέιεζε ησλ ξφισλ κε ηελ ρξήζε εζσηεξηθψλ, θπξίσο, πξνζσπηθψλ δπλάκεσλ, φπσο ε
εκπεηξία θαη ε γλψζε ησλ ππνθεηκέλσλ καο γηα θάπνηα ζέκαηα, αιιά θαη ζηελ εθηίκεζε θαη
ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ην κέξνο ηνπο.
Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν, αλ θαη εξεπλεηηθά πεξηνξηζκέλν, καο έρεη δψζεη νξηζκέλα δεδνκέλα
απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη νη δηεπζπληέο µε πςειή απηεπάξθεηα επηκέλνπλ πεξηζζφηεξν
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, είλαη πην επέιηθηνη θαη πξφζπκνη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο
ζηξαηεγηθέο ηνπο αλάινγα µε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πιαηζίνπ, δελ επηκέλνπλ ζε αλεπηηπρείο
ζηξαηεγηθέο θαη, φηαλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα, δελ εξκελεχνπλ ηελ
αληθαλφηεηα επίιπζήο ηνπο σο πξνζσπηθή απνηπρία (Osterman&Sullivan, 1996).
Γηεπξχλνληαο ην ζέκα θαη πξνζεγγίδνληαο ην θαη απφ ηελ άπνςε ηεο δηνηθεηηθήο επάξθεηαο
θαη εηνηκφηεηαο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, δηαπηζηψλνπκε φηη νη
δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ηεο έξεπλάο καο δελ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εηνηκφηεηα
δηνίθεζεο, αθνχ ζε θακία θάζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο δελ είραλ ηε ζρεηηθή θαηάξηηζε γηα λα
ηελ απνθηήζνπλ (Γεσξγνγηάλλεο, 2004· Γεσξγνγηάλλεο, Λάγηνο, Κνπλέιε, 2005). Ωο
απφθνηηνη Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ θαη Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο νη πεξηζζφηεξνη δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηδαρζνχλ γλσζηηθά αληηθείκελα
ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ ζεσξνχληαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε
επάξθεηαο, ηα νπνία κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ.
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Μία ζπλήζεο ηαθηηθή πνπ πηνζεηεί ν θάζε εθπαηδεπηηθφο πνπ γίλεηαη δηεπζπληήο ζρνιηθήο
κνλάδαο, ε νπνία πηνζεηήζεθε θαη απφ ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ηνπ δηθνχ καο
δείγκαηνο, είλαη λα θαηαθεχγεη θαη λα ζπκβνπιεχεηαη ηνπο αληίζηνηρνπο πνπ πξνεγεζήθαλ,
έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ φκσο, δηαησλίδεηαη
κηα παξσρεκέλε δηνηθεηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή πξαθηηθή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο
ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ ρσξίο λα αλαβαζκίδεηαη κε ηα ηξέρνληα επηζηεκνληθά θαη
εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα ζχγρξνλα κνληέια θαη ηηο λέεο εμειίμεηο.
Γίλεηαη αληηιεπηφ, ινηπφλ, φηη νη δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε
δηνηθεηηθή επάξθεηα θαη εηνηκφηεηα θαη λα επηδεηθλχνπλ ηελ απαηηνχκελε δηνηθεηηθή
ζπκπεξηθνξά, νη νπνίεο αθελφο ζα αλαγλσξίδνληαη θαη ζα γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηνπο
δηνηθνχκελνπο θαη αθεηέξνπ ζα δεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν δηνηθεηηθφ θιίκα ζηνλ ρψξν ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο (Γεσξγνγηάλλεο, 2004).
Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλάο καο, σζηφζν, παξά ην αδηακθηζβήηεην έιιεηκκά ηνπο ζεσξνχλ
γεληθά φηη αληαπνθξίλνληαη επηηπρψο ζηελ άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ ηνπο ξφινπ.
Αλαγλσξίδνπλ κάιηζηα θαη ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, ν νπνίνο
ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο βνεζάεη θαη ππνζηεξίδεη ην έξγν ηνπο. Αληηιακβαλφκαζηε,
βέβαηα, ηελ άηππε κνξθή απηνχ ηνπ είδνπο «απηναμηνιφγεζεο». Η ηζρπξηδφκελε
απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δελ αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν ηα ππνθείκελά καο είλαη ηθαλά
αληηθεηκεληθά, αιιά ζηηο ππνθεηκεληθέο πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο, γηα ην αλ δηαζέηνπλ ηηο
δεμηφηεηεο λα εθηειέζνπλ ην έξγν πνπ αλέιαβαλ κε φπνηεο ηθαλφηεηεο θη αλ έρνπλ, θαη ζηελ
αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο.
Η αμηνιφγεζε ηνπ δηεπζπληή δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, δηφηη ε εξγαζία ηνπ δελ ππφθεηηαη ζε
κηα απιή πεξηγξαθή ραξαθηεξηζηηθψλ. Τπάξρεη ζαθήο δπζθνιία ζηελ εχξεζε
ηθαλνπνηεηηθήο κεζφδνπ γηα ηε κέηξεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θχζεο ηνπ ξφινπ ηνπ
δηεπζπληή, ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ηεο πνηθηιίαο ησλ
πξνζδνθηψλ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο απφδνζεο ιφγνπ
(Ginsberg&Thompson 1992). Γηα λα είκαζηε ζε ζέζε, ινηπφλ, λα κηιήζνπκε γηα
απνηειεζκαηηθφ δηεπζπληή επηβάιιεηαη λα έρεη πξνεγεζεί κηα θαιά νξγαλσκέλε δηαδηθαζία
ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ απφ δηάθνξεο πεγέο, ε νπνία ζα εθηηκά ηελ απφδνζή
ηνπ ζε θάζε κηα απφ ηηο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν άζθεζεο ηνπ
ξφινπ ηνπ. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε κηα επειημία ζηηο
αληηιήςεηο σο πξνο ηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην
ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ αζθείηαη ην δηεπζπληηθφ έξγν.
ηελ ελφηεηα απηή ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλά καο ελεπιάθεζαλ ζε κία ελεξγεηηθή δηαδηθαζία
επεμεξγαζίαο, θαηά ηελ νπνία εκπεηξίεο θαη πξνζδνθίεο, παξειζφληα θαη κειινχκελα
δηαζπλδέζεθαλ δεκηνπξγηθά θαη καο έδσζαλ ηελ εηθφλα απηνχ πνπ έρνπλ γίλεη, κέζα απφ
εθείλα πνπ έδεζαλ.
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Ωο δσξεηέο (Biott, Moos&Møller, 2001) ησλ αθεγήζεσλ ηεο δσήο ηνπο παξήγαγαλ ηελ
απηνπεξηγξαθή ηνπο, ζεκειίσζαλ ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο ζπλεθηηθφηεηαο θαη
θαηαζθεχαζαλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο εμέιημήο ηνπο.

5. πδήηεζε
Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ δηεπζπληηθνχ ξφινπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηφρνπο ηνπ, ζηε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αλαδεηθλχεη απηή ηε κεηαβαιιφκελε θαη δπλακηθή θχζε ηνπ. Γίλεηαη
αληηιεπηφο σο έλαο πνιπεπίπεδνο ξφινο, κε πνηθηιία αξκνδηνηήησλ θαη ζπλερψο
απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ. Η δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζεκαίλεη γηα ηα ππνθείκελά
καο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο, ε θαιιηέξγεηα ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, ε θαζνδήγεζε θαη
παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε θξνληίδα γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. (αΐηεο,
2005· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2003).
Η πεξηγξαθή, σζηφζν, ησλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ θαζεκεξηλά επηηεινχλ, ζπληζηά κηα ζεηξά
ξνπηηλψλ γξαθεηνθξαηηθήο, θπξίσο, θχζεσο θαη βξαρππξφζεζκνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, νη
νπνίεο εθηεινχληαη κε εκπεηξηθφ ηξφπν θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ηππηθή δηεθπεξαίσζε ησλ
ζεζκηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ (Sergiovanni 1984· Koutouzisetal., 2008· Κνπηνχδεο, 2012). Οη
δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο κνλνπσινχλ θαηά βάζε ηνλ ρξφλν ηνπο θαη κφλν ζην πεξηζψξην
απηψλ, φζν ηειηθά ηνπο δηαηίζεηαη θαη φζν νη ίδηνη είλαη ηθαλνί θαη πξφζπκνη, αλαιακβάλνπλ
πξσηνβνπιίεο θαη ζρεδηάδνπλ δξάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηε κάζεζε θαη αλαδεηθλχνπλ ην ζρνιείν
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ( Κνπηνχδεο, 2012· Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008).
Αλαγλσξίδνπλ ηε ρακειή δηνηθεηηθή ηνπο ηερλνγλσζία, σζηφζν δελ ζεσξνχλ ηελ
εκπεηξνγλσκνζχλε ζηνλ ηνκέα απηφ θαη βαζηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα. Πξνζεγγίδνπλ κε
κεγάιε επηθχιαμε ηελ έλλνηα ηνπ manager, παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη ίδηνη επηηεινχλ κέξνο
απηνχ ηνπ ξφινπ, θαη ζεσξνχλ φηη δελ αξκφδεη ζηε θχζε ηνπ ζρνιείνπ. Η ζέζε απηή έξρεηαη
λα απνηειέζεη θαη κηα ελδηαθέξνπζα αληίζεζε, θαζψο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ππνζηεξίδεη φηη
νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο εγεζίαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ακνηβαία ζηε
ζρνιηθή κνλάδα (Whitaker, 2000· Ινξδαλίδεο, 2005· Louis&Miles, 1990· Smith&Piele, 1996·
Μαξθνγηαλλάθε &Κνπηξνχθεο, 2015· Φξαγθνχιεο &Παπαδηακαληάθε, 2012· Φσηφπνπινο,
2012). Αλαθέξνληαη ζηελ έιιεηςε νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ επηινγήο, ζηνλ ζπαζκσδηθφ,
αζηαζή θαη αλαμηνθξαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε νη δηεπζπληηθέο
ζέζεηο λα θαηαιακβάλνληαη απφ αλζξψπνπο κε δπλακηθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη επηζηεκνληθά
πξνζφληα.
Οη πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο απαηηνχλ εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο πνπ λα κπνξνχλ λα
αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνηάζζεη ε ζεκεξηλή
πξαγκαηηθφηεηα θαη λα θαηαθέξλνπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο
αληηκεησπίδνληαο ηε γλψζε δεκηνπξγηθά. Σα λέα δεδνκέλα πξνυπνζέηνπλ έλα ζρνιείν
επέιηθην θαη αληαγσληζηηθφ, φπνπ ν δηεπζπληήο-εγέηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γλψζεηο θαη
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ηθαλφηεηεο, ψζηε λα δηακνξθψλεη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη λα
πξνσζεί ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηνπ (Κάληαο, 1998· Morgan, 1996).
Καη εδψ είλαη πνπ ηίζεηαη ην θαίξην εξψηεκα θαη ην κεγάιν ζηνίρεκα (Κνπηνχδεο, 2012·
Φξαγθνχιεο &Παπαδηακαληάθε, 2012)· θαηά πφζν νη ζεκεξηλνί δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο ζα
θαηαθέξνπλ λα απεθδπζνχλ ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ηνπο πξνθίι θαη σο πξαγκαηηθνί
εγέηεο ζα αλαλεψζνπλ θαη ζα αλαβαζκίζνπλ ηα ζρνιεία ηνπο.
Οη ίδηνη (ζηα ππνθείκελα ηεο δηθήο καο έξεπλαο) θάλνπλ ιφγν γηα ζνιφ ηνπίν ζηελ
εθπαίδεπζε, γηα έιιεηςε ζπλνρήο, δηαθξηηψλ ξφισλ θαη νπζηαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ, γηα
θεληξηθά θαζνξηζκέλε θαη επηβεβιεκέλε ζηνρνζεζία, γηα αλαρξνληζηηθά θαη θαη’ επίθαζε
δεκνθξαηηθά πιαίζηα, γηα ζχζηεκα πνπ επηβάιιεηαη λα αιιάμεη εθ βάζξσλ, γηα θαηάινηπα
ηνπ παξειζφληνο, γηα κε ινγνδνζία, γηα αλαπαξαγσγή απξαμίαο. πλεπψο, ζε έλα
αξηεξηνζθιεξσηηθφ, κε απνδνηηθφ ζχζηεκα πνπ ζηεξείηαη λέσλ ηδεψλ θαη πξσηνπνξηαθψλ
πξσηνβνπιηψλ ην εξψηεκα θαη ην ζηνίρεκα, κάιινλ θαληάδνπλ νπηνπηθά (αΐηεο, 2008·
Levaki, 2008).
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