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Abstract: The purpose of the research is to detect the existence of a democratic deficit in the 

Greek educational system and the identification of the aspects of school life where it is felt 

and acts at the expense of social justice. A synchronic study was conducted in Secondary 

Education Teachers of the Prefecture of Argolida, to investigate their views on the democratic 

deficit in education. One hundred and eighty-two (182) teachers responded to the 

investigation, through a non-analogue stratified sampling process. They were asked to 

respond to 35 questions, a questionnaire constructed for the needs of this investigation. 

Statistical data processing was done through descriptive statistics, with the help of IBM SPSS 

STATISTICS V.23. The results of the survey have highlighted significant shortcomings and 

weaknesses of our education system, focusing on schooling autonomy, flexibility of analytical 

programs, participation in decision-makers, training and professional development, diversity 

management. Research findings can be exploited mainly as reflection tools and to be a 

feedback channel and dialogue between educational workers, executives and educational 

policy makers. 

Key words: Democratic deficit, social justice, education,School Organization, 

Decentralization 

Πεπίλητη: Σθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλίρλεπζε χπαξμεο δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πηπρψλ ηεο ζρνιηθήο δσήο φπνπ 

απηφ γίλεηαη αηζζεηφ θαη δξα εηο βάξνο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Γηεμήρζε κηα 

ζπγρξνληθή κειέηε ζε εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο, 

ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ηνπο γηα ην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα ζηελ εθπαίδεπζε. 

Δθαηφλ νγδφληα δχν (182) εθπαηδεπηηθνί αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα, κέζσ δηαδηθαζίαο κε 

αλαινγηθήο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο. Κιήζεθαλ λα απνθξηζνχλ ζε 35 εξσηήζεηο, 

ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο. Ζ 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, κε ηε βνήζεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο IBM SPSS statistics v.23. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, πνπ εζηηάδνληαη ζε 
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δεηήκαηα ζρνιηθήο απηνλνκίαο, επειημίαο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπκκεηνρήο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο, επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, δηαρείξηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο. Τα εξεπλεηηθά επξήκαηα δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ θπξίσο σο εξγαιεία 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη λα απνηειέζνπλ δίαπιν αλαηξνθνδφηεζεο θαη δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ησλ ζηειερψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο.  

Λέξειρ – Κλειδιά: Γεκνθξαηηθφ Έιιεηκκα, Κνηλσληθή δηθαηνζχλε, Δθπαίδεπζε, Σρνιηθφο 

Οξγαληζκφο, Απνθέληξσζε 

1. Διζαγυγή – Θευπηηικό ςπόβαθπο 

1.1. Έννοια και πεπιεσόμενο ηος όπος «Κοινυνική Γικαιοζύνη»  

Ζ επίθιεζε ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε έρεη πνιχπιεπξεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

πξνεθηάζεηο, κε ην λφεκά ηεο λα παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζηελ ηδέα ηεο θνηλσληθήο 

αξκνλίαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, κέζσ ηεο πξνάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

Απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θαη έθθξαζε ηεο δεκνθξαηίαο γηα έλαλ ηφπν, κέζσ ηεο 

νπνίαο δηαζθαιίδεηαη  ε αμηνπξέπεηα θαη ε απηάξθεηα ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζε θάζε κνξθή 

πίεζεο θαη αδηθίαο.  Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε δεκνθξαηία είλαη ζεκειηψδε δεηήκαηα 

πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ηνπίν, θαζψο αλαδεηθλχεηαη ε 

αλάγθε γηα πηνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κε ζηφρν ηελ 

εμεχξεζε απνηειεζκαηηθψλ θαη βηψζηκσλ ιχζεσλ (Gardner & Crockwell,  2006). 

Σε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζπλδέεηαη κε ηελ 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ θαηαλνκή θαη δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ (Παπαιφε, 2012:167-180). Σεκαληηθή είλαη επίζεο ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Grant&Agosto, 2008). Απφ νξγαλσηηθή 

ζθνπηά, ε δηθαηνζχλε ζην ζρνιείν, απνηππψλεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο 

εκπηζηνζχλεο θαη ζεηηθνχ θιίκαηνο ζπφ ηελ ζρνιηθή εγεζία (Hoy&Tarter, 2016). Μέζσ 

κνξθψλ κεηαζρεκαηηζηηθήο ή θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο, επηηπγράλεηαη πςειφηεξνο βαζκφο 

αθνζίσζεο θαη επαγγεικαηηζκνχ, βειηηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πξνάγεηαη ν 

δεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιείνπ (Corrigan, 2013· Hard, Press&Gibson, 2013).   

1.2. Έννοια και πεπιεσόμενο ηος όπος «Έλλειμμα Γημοκπαηίαρ»  

Ο φξνο «Γεκνθξαηηθφ Έιιεηκκα» αλαθέξεηαη ζην θελφ αλάκεζα ζηε ξεηνξηθή πεξί 

δεκνθξαηίαο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ  πξάμε. Σηελ εθπαίδεπζε πξνζιακβάλεη ηφζν 

ζεζκηθή δηάζηαζε, φζν θαη θνηλσληθν-ςπρνινγηθή. Ζ ζεζκηθή δηάζηαζε, αλαθέξεηαη ζηελ 

αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ζ θνηλσληθν-ςπρνινγηθή 
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δηάζηαζε, αλαθέξεηαη ζηελ απνηπρία δεκηνπξγίαο θνηλνχ νξάκαηνο θαη ζπλεθηηθήο 

θνπιηνχξαο, ζε επίπεδν ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ.  

Τν δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα ζηα ζρνιεία, ζπρλά ζπλαληάηαη αθφκε θαη ζε ρψξεο κε ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Σηε Φηιαλδία γηα παξάδεηγκα, παξά ηα πξνεγκέλα 

ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη ηα πςειά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

καζεηψλ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ζρνιηθήο ηνπο θνηλφηεηαο (Rautiainen&Räihä, 2012). Τν 

ίδην ζπκπέξαζκα ζπλάγεηαη θαη απφ ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Απζηξαιία, θαζψο 

επίζεο δηαπηζηψλεηαη έιιεηκκα πνπ καξηπξά ε απνδπλάκσζε ηεο ινγνδνζίαο, ε ππνβάζκηζε 

ησλ ξφισλ θαη ησλ αμηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε εκθάληζε ελφο θιίκαηνο αδηαθνξίαο πξνο 

ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο (Kimber&Ehrich, 2011). 

Εεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηεζνχλ: α) ζηα ππεξθνξησκέλα θαη κε απζηεξή πεξηράξαμε 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πεξηερφκελα ζπνπδψλ, β) ζηελ δπζθνιία εηζαγσγήο 

θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπο, γ) ζηελ έιιεηςε 

ρξφλνπ, θηλήηξσλ, δηεπθνιχλζεσλ γηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο 

θαη επθαηξηψλ γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απηψλ, δ) ζηελ κε ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ γηα θαίξηα δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο, ε) ζηελ απνπζία θαιιηέξγεηαο 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, δηακνηξαζκνχ ηεο γλψζεο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζη) ζηελ 

αδπλακία απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο θαη εμαζθάιηζεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ 

γηα φινπο.   

1.3. Αςηονομία ζηο ζσολικό οπγανιζμό: Από ηη θευπία ζηην ππάξη 

Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη Σπλεξγαζίαο (OECD, 

2011), ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξακέλεη έλα απφ ηα πην ζπγθεληξσηηθά ζηελ 

Δπξψπε. Ζ αλάγθε κεηαξξπζκίζεσλ απνθέληξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη ξφινη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ, ζπζηήλεηαη θαη ζε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ (OECD, 2015: 

236). 

Τα απνηειέζκαηα κειέηεο ησλ Hanushek, Link & Woessmann (2013), δείρλνπλ φηη ε ζρνιηθή 

απηνλνκία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ καζεηψλ ζε θαιά αλεπηπγκέλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, αιιά εκθαλίδεηαη επηδήκηα ζε ζπζηήκαηα ρακεινχ επηπέδνπ. 

Δπξήκαηα πξφζθαηεο έξεπλαο (Steinberg, 2014), καξηπξνχλ  φηη ε απηνλνκία ζε επίπεδν 

ζρνιείνπ, παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ζε ηνκείο φπσο απηνί ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, 

ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Ζ παξνρή απηνλνκίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηελ άζθεζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, επεξεάδεη ζεκαληηθά ην βαζκφ ζπκκεηνρήο θαη δέζκεπζεο ησλ 

καζεηψλ ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Reeve, Jang, Carrell, Jeon&Barch, 2004).  
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Γεδνκέλα ηνπ Γηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο Αμηνιφγεζεο ησλ Μαζεηψλ (PISA), δείρλνπλ φηη ηα 

ζρνιεία κε κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, είραλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ εθείλα πνπ ζηεξνχληαλ 

απηνλνκίαο. Αληίζεηα, ζρνιηθά ζπζηήκαηα φπνπ ηα ζρνιεία είραλ πεξηζζφηεξε απηνλνκία 

φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ δελ παξνπζίαζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο (OECD, 2015, 

ζ.107). 

Οη απαηηήζεηο γηα αλαδηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

«Νένπ ζρνιείνπ» ηνπ 21νπ αηψλα, αγγίδνπλ δεηήκαηα απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ 

κεηαηξνπή ηεο απφ θνξέα κε απνθιεηζηηθά εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε θνξέα γφληκεο 

ππνδνρήο θαη ζπλδηακφξθσζεο ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, απνηειεί θεληξηθή 

επηδίσμε. Ζ Τξαïαλνχ (2009), ππνγξακκίδεη φηη, παξφιν πνπ επηρεηξνχληαη ζπλερψο 

κεηαξξπζκίζεηο, βαζηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνρήο εθπαίδεπζεο 

παξακέλνπλ άιπηα. 

2. Δπεςνηηικό μέπορ - Μεθοδολογία 

Κεληξηθφ εξεπλεηηθφ δηάβεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε 

θαη εξκελεία ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο απηφ 

απνηππψλεηαη ζε επίπεδν ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Δπηρεηξείηαη ε αλίρλεπζε νξγαλσηηθψλ θαη 

δνκηθψλ αλεπαξθεηψλ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

πνπ δξνπλ σο ηξνρνπέδε ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε κέζα ζην ζρνιείν. Αλαδεηνχληαη νη 

αηηηψδεηο ζρέζεηο ηνπ ειιείκκαηνο, ζε επηκέξνπο πηπρέο ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο.  

Ζ έξεπλα αλαγλσξίδεη σο επηκέξνπο ζηφρνπο: 

- Να εμεηαζηεί ην πιαίζην ινγνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

εγεζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα.   

- Να απνζαθεληζηεί ε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ απηνλνκίαο θαη επειημίαο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ, ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

- Να αληρλεπηνχλ νη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εηζαγσγή θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ  πξνγξακκάησλ ζην ζρνιείν. 

- Να δηεξεπλεζεί ε αλάγθε επαγγεικαηηθή αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, κέζσ 

ηεο ελδπλάκσζεο ησλ εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο θαη ηεο θαηνρήο ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο.  

- Να αλαδεηεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αίηηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ, αιιά θαη ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο. 
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- Να αλαδεηρηεί ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθνκέλσλ (εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ, 

καζεηψλ) ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ  

- Να εληνπηζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπλέεηαη απφ ηηο ηδέεο ηεο ηζνηηκίαο, ηεο αλζξσπηζηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

2.1. Δπεςνηηικό επγαλείο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξεπλάο επηιέρζεθε ε ποζοηική προζέγγιζη, ε νπνία αληαπνθξηλφηαλ 

θαιχηεξα ζηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ. Σρεδηάζακε έλα ηππνπνηεκέλεο κνξθήο 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα ηε κειέηε αλζξψπσλ, πξνηηκήζεσλ, 

απφςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (Cohen, Manion & Morrison, 2008: 

219). Τν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ 

κεηψλεηαη ην θφζηνο ηεο έξεπλαο θαη ν ρξφλνο δηελέξγεηάο ηεο. Παξάιιεια, πεξηνξίδεηαη ν 

ξφινο ηνπ εξεπλεηή θαη απνθεχγεηαη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ε κεξνιεςία αιιά θαη ε επηξξνή 

ηνπ πξνο ηνπο εξσηψκελνπο (Bhattacherjee, 2012: 74). Γηα ηελ επηηπρία ηεο κεζφδνπ 

απαηηείηαη πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εξεπλάηαη, κηα πξνυπφζεζε πνπ 

ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ εμαζθαιηζκέλε. Καηά ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έρνληαο 

σο νδεγφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξηψλ ηχπσλ εξσηήζεηο: α) δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο, αληνχζαο δηάηαμεο, 

ηχπνπ Likert (Babbie, 2011: 191), β) εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο κεηαμχ πνιιαπιψλ κε 

ακνηβαία απνθιεηφκελσλ ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ θαη γ) εξσηήζεηο απιήο ηαμηλφκεζεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ (Καηζήο, Σηδεξίδεο & Δκβαισηήο, 2010: 11-14).  

2.2. Δγκςπόηηηα - Αξιοπιζηία 

Κξίζεθε ζεκαληηθφ, πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, λα δνθηκαζηνχλ πηινηηθά (pilot study) ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ψζηε λα είλαη θαηάιιεια θαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα ην δείγκα πνπ έρεη ηεζεί 

σο ζηφρνο ηεο έξεπλαο (Cohen, Manion, Morrison, 2007: 328· Kothari, 2004: 101). Γείγκα 

ηεο πηινηηθήο έξεπλαο απνηέιεζαλ 8 εθπαηδεπηηθνί (3 άλδξεο & 5 γπλαίθεο).Δπεηδή νη 

απαληήζεηο ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία (εξσηήκαηα) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο ησλ δχν θαηεγνξίεο (ρξεζηκνπνηήζεθε 5βαζκε θιίκαθα 

Likert), ε αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ειέγρζεθε κε ην ζπληειεζηή Cronbach‟salpha 

(Tavakol&Dennick, 2011). Ο έιεγρνο εθαξκφζηεθε γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 5 άμνλεο 

εξσηεκάησλ, θαη δηαπηζηψζεθε  φηη:Cronbach'sAlpha> 0,7γηα θάζε έλαλ εμ απηψλ. 

2.3. Μέθοδορ δειγμαηολητίαρ – Γείγμα έπεςναρ 

Γεδνκέλνπ φηη ν πιεζπζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε θάζε λνκφ 

είλαη ρσξηζκέλνο ζε επηκέξνπο νκνηνγελείο νκάδεο (ζηξψκαηα), ζε επίπεδν ζρνιηθψλ 
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κνλάδσλ, καο νδήγεζε ζηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ Σηρφμαηοποιημένης Δειγμαηοληυίας 

(stratified sampling), καθόηι αλήθεη ζηηο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο θαζνξηζκέλεο 

πηζαλφηεηαο επηινγήο, κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδεηαη ε αληηπξνζψπεπζε θάζε ηκήκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ζπλεπψο κεηψλεηαη ην ζθάικα εθηίκεζεο (Kothari, 2004: 58). Φπζηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζπλέβαιε ην ήδε γλσζηφ δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην, ε ήδε 

ππάξρνπζα δειαδή θαηαγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε κηθξή ζρεηηθά 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ (λνκφο Αξγνιίδαο) θαη θπζηθά ην κηθξφ ηνπ κέγεζνο. 

Γλσξίδνληαο φηη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 609 εθπαηδεπηηθνί (244 άλδξεο, 365 

γπλαίθεο) θαη θαζνξίδνληαο ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ζε 95%, βξέζεθε φηη ν αξηζκφο ησλ 182 

εθπαηδεπηηθψλ (71 άλδξεο θαη 111 γπλαίθεο) ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο καο δίλεη πεξηζψξην 

ζθάικαηνο 6,09%. Δθηηκήζεθε ινηπφλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα εθπαηδεπηηθψλ πιεξνχζε 

ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ είραλ ηεζεί θαη αληαπνθξηλφηαλ επαξθψο ζηηο αλάγθεο 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλάο καο.  

2.4. Μέθοδορ ανάλςζηρ δεδομένυν 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πινπνηήζεθε κε ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (descriptive 

statistics). Φξεζηκνπνηήζεθαλ πίλαθεο ζπρλνηήησλ (frequencies), δηαζηαπξσκέλε 

πηλαθνπνίεζε, πίλαθεο δειαδή δηπιήο εηζφδνπ - cross-tabulationtables (Καηζήο, Σηδεξίδεο & 

Δκβαισηήο, 2010: 122-125). Γεκηνπξγήζεθαλ ζχλνια πνιιαπιψλ απαληήζεσλ 

(multipleresponseset), εμεηάδνληαο θαηφπηλ ηηο ζπρλφηεηέο ηνπο. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IBM 

SPSS (statistical package for the social sciences) statistics v.23. 

2.5. Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νη ζπλζήθεο επέβαιαλ ή 

αθφκε θαη ε εξεπλήηξηα έζεζε. Ζ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο πεξηνξίζηεθε γεσγξαθηθά ζην λνκφ 

Αξγνιίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ωο ν 

θπξηφηεξνο ιφγνο απηήο ηεο επηινγήο αλαγλσξίδεηαη ε απμεκέλε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, 

θαζψο απνηειεί ηφπν θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο ηεο εξεπλήηξηαο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, ε 

πξαθηηθήο θχζεσο δπζθνιία αλαθνξηθά κε ηελ δηάζεζε θαη ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

απφ ηα ζρνιεία απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ λνκνχ, φπνπ ε απφθξηζε ζηελ έξεπλα 

θπκάλζεθε ζε ειαθξψο ρακειφηεξα επίπεδα.  

3. Αποηελέζμαηα – Σςμπεπάζμαηα – Πποηάζειρ  

3.1. Δπμηνεία αποηελεζμάηυν 

Τα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ 182 

εθπαηδεπηηθνχο, 71 άλδξεο (39,01%) θαη 111 γπλαίθεο (60.99%). Τν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 
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αληηπξνζψπεπε ην 29,88% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο, πνπ αλέξρεηαη ζε 609 άηνκα. Τν γεγνλφο 

φηη ε πνζνζηηαία αλαινγία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην δείγκα είλαη ζρεδφλ ίζε κε απηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (244 άλδξεο 40,06%, 365 γπλαίθεο  59,94%), είλαη 

ηδηαίηεξα ζεηηθφ, θαζψο δελ είλαη πξντφλ θάπνηαο πξφζζεηεο κεζφδεπζεο. Μαξηπξά ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο κεζφδνπ. Ζ 

ειηθία ησλ ππνθεηκέλσλ δελ εκθάληζε κεγάιε δηαζπνξά, 83 άηνκα είλαη ζηελ ειηθηαθή 

θιάζε 51-60 θαη 73 ζηελ 41-50. Μφλν εηθνζηέλα εθπαηδεπηηθνί είλαη λεψηεξνη ησλ 40 εηψλ. 

Τα ζηνηρεία απηά επηβεβαηψλνπλ ηε «γήξαλζε» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, φπνπ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο  EACEA (Δπξηδίθε, 

2013: 17), είλαη επίζεο άλσ ησλ 40 εηψλ.  

Tα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ παξήρζεζαλ απφ ηηο απνθξίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα, θαηαδεηθλχνπλ φηη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζε 

αξθεηέο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ, νη νπνίεο ζην ζχλνιφ ηνπο θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε 

δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο. Απνηειέζκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζε 

Απζηξαιία θαη Φηιαλδία, νη νπνίεο επίζεο δηαπηζηψλνπλ έιιεηκκα δεκνθξαηίαο ζε 

αλεπηπγκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Kimber & Ehrich, 2011· Rautiainen & Räihä, 2012). 

Σην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ηαπηνπνηήζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

θεηκέλσλ θαη εκπεηξηθψλ εξεπλψλ, ε έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «Γεκνθξαηηθφ 

Έιιεηκκα», πνπ γηα ην εθπαηδεπηηθφ πεδίν είλαη θαηλνχξηνο. Αθνινπζψληαο ηε δηάξζξσζε 

ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα επηρεηξεζεί ε 

εξκελεία θαη ε θξηηηθή ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

ζηνηρεηνζεηνχλ ην ελ ιφγσ έιιεηκκα. 

Αλαθνξηθά κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

ππνγξακκίδνπλ ηελ έιιεηςε επειημίαο (55,80%) θαη ηελ κε παξνρή απηνλνκίαο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ άζθεζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ (58,11%). Δθηηκνχλ φηη ην 

πεξηερφκελν θαη απαηηήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, δελ δηεπθνιχλνπλ ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ (61,33%), θαζψο θαη φηη ε πνιηηεία δελ ιακβάλεη θαζφινπ ππφςε ηεο ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηνπο δηαζέζηκνχο πφξνπο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (91,7%). Να 

ζεκεησζεί φηη αλ γηα έθαζην απφ ηα πνζνζηά πνπ παξαηίζεληαη, ππνινγίζνπκε θαη έλα 

πεξίπνπ 30% πνπ θξάηεζαλ κεηξηνπαζή ζηάζε, δηαπηζηψλεηαη ε έληαζε ησλ απνθξίζεψλ 

ηνπο. Με επίζεο πςειά πνζνζηά (52%-66%) απνδίδνπλ ζηνπο παξάγνληεο ρξφλν, 

επηκφξθσζε θαη ζρνιηθή θνπιηνχξα, ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ. Παξάγνληεο πνπ επηζεκαίλνληαη θαη ζε έξεπλα ηνπ Τδηκνγηάλλε 

(2008). 

Ζ αλάγθε επηκφξθσζεο θαη νη πξνδηαγξαθέο παξνρήο ηεο, αλάγεηαη ζε νπζηψδεο εχξεκα ηεο 

κειέηεο, φπσο θαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ επίζεο εζηηάδνπλ ζην δήηεκα απηφ 

(Καξαθαηζάλε & Πξνβαηά, 2012· Καξαθαηζάλε, 2008). Οη δνκέο πνπ δηαζέηεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, δελ επαξθνχλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (76.47%), 

αμηνινγνχλ δε, αξλεηηθά  θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ κνξθψλ 
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επηκφξθσζεο (69,78%). Δληνλφηεξε αξλεηηθή ζέζε εθθξάδνπλ, ζην θαηά πφζν ε πνιηηεία 

δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηκνξθσζνχλ (84%). Οκνίσο κε 

παξαπάλσ, ηα ππνιεηπφκελα πνζνζηά απνδίδνληαη ζηελ επηινγή «κέηξηα». Ζ δπλακηθή 

απηψλ ησλ επξεκάησλ, βεβαηψλεη γηα ηελ αμία πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

επηκφξθσζε θαη ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ απηή έρεη γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Bogler & Somech, 2004). Αλαγλσξίδνπλ σο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο θαηά ζεηξά, ηελ απφζηαζε πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ (69,78%), ην θφζηνο 

παξαθνινχζεζεο νξηζκέλσλ εμ‟ απηψλ (66,48%), ηνλ δηαζέζηκν ειεχζεξν ρξφλν (64,84%), 

θαη κε ιίγν κηθξφηεξα πνζνζηά, ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ (46,70%) θαη ην ρακειφ επίπεδν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ (31,87%). Ζ πινπνίεζή ηεο πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηηθή θαη 

δηαξθήο, ε ρξνληθή δε, δηάξθεηα θαη ν ηχπνο ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα 

απνηειεί κέξνο ελφο εζληθνχ καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ κε ζαθείο ζηφρνπο θαη 

ρξνλνδηάγξακκα.  

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν ραξαθηεξίδνληαη κε ηθαλνπνηεηηθέο γηα 53,84% 

ησλ απνθξηλφκελσλ θαη κέηξηεο γηα ην 42,31%. Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη, φηη 

δελ αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια θαη ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο νη αλζξψπηλνη πφξνη κέζα 

ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο (61,54%).  Πνιχ πςειφ πνζνζηφ (80,77%) ζεσξεί επίζεο, φηη 

δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο δελ παξέρεη νπζηαζηηθέο επθαηξίεο γηα 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε θαηάιιειε 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ππνγξακκίδεηαη θαη ζε έξεπλα ησλGrant & Agosto 

(2008), θαζψο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα πςειή ζηνρνζεζία θαη αλάπηπμε θνηλνχ νξάκαηνο 

(Bogler & Somech, 2004). 

Γηα λα επηηεπρηεί απηφ, απαηηείηαη απνθέληξσζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  Σηνηρείν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηα επξήκαηα ηεο 

κειέηεο ζε πνζνζηφ 76,38%, αιιά έρεη απνηππσζεί θαη ζε άιιεο ζπλαθείο έξεπλεο (Pearson, 

Moomaw & Moomaw, 2005). Απνηππψλεηαη παξάιιεια, ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ 

ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζε πνζνζηφ 76,53% σο βάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πξνψζεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ (Corrigan, 

2013· Hard, Press & Gibson, 2013). Δίλαη έληνλε ε αίζζεζε φηη ν ξφινο ηεο είλαη 

ππνηηκεκέλνο, κε πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη πεξηζψξηα αλάπηπμεο νπζηαζηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ (56,04%). Αμηνζεκείσην είλαη, φηη παξά ηα δεηήκαηα πνπ πξνβάινπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηε δπζαξέζθεηα πνπ εθθξάδνπλ, ηάζζνληαη αξθεηά ζεηηθά (53,59%) έσο 

κέηξηα (33, 70%), ζην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Υπνδεηθλχνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα λα είλαη  

απνηειεζκαηηθνί νη ζρνιηθνί εγέηεο, ζηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε (80,77%), ηε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο (60,44%), ηελ αχμεζε ηεο απηνλνκίαο (51,1%) θαη κε 48,35% ηελ θαηαλνκή 

ηεο εμνπζίαο, (Woods & Roberts, 2016).   

Δλδηαθέξνληα θαη δηαθνξνπνηεκέλα εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο. Φαξαθηεξίδνπλ κε ηθαλνπνηεηηθή έσο κέηξηα 

ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ ζε πνζνζηφ πνπ αζξνηζηηθά αλέξρεηαη ζην 77,47%, 
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νκνίσο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ, κε ηθαλνπνηεηηθή έσο κέηξηα ζε πνζνζηφ πνπ 

αζξνίδεη 83,51%. Ζ κεησκέλε απηή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ απνηειεί 

εχξεκα θαη άιισλ κειεηψλ (Lazaridou & Gravani – Kassida, 2015),  πνπ εγείξνπλ δεηήκαηα 

επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηε γνλετθή εκπινθή (Dor & Rucker-Naidu, 2012) θαη ηελ αλάγθε 

χπαξμεο ππνζηεξηθηηθψλ ζπκβνχισλ θαη αλάπηπμεο ζεηηθψλ πξνηχπσλ. 

Αληίζεηα ηνπνζεηνχληαη ζεηηθά ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απφθαζεο, αμηνινγψληαο ηελ ζπλνιηθά  κέηξηα έσο πνιχ θαιή ζε πνζνζην71,42%. Τα 

απνηειέζκαηα δηαθνξνπνηνχληαη ζεηηθφηεξα  απφ έξεπλα ησλ Παπαδηακαληάθε & 

Φξαγθνχιεο (2012), φπνπ είρε δηαπηζησζεί ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο θαη 

ηεο πξαγκαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ 

αλαγλσξίδεη φηη ε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

πξνάγεη ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, δεκηνπξγεί θίλεηξα θαη ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη 

θαζηζηά ηνπο εκπιεθφκελνπο πεξηζζφηεξν ππεχζπλνπο θαη δξαζηήξηνπο απέλαληη ζην 

ζρνιείν, (Perry, 2011· Veitch, 2009). Ζ δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ζπκκεηνρηθήο 

θνπιηνχξαο, ε ζεκαζία ηεο νπνίαο δηαθαίλεηαη ζε πνιιά ζεκεία ηεο έξεπλαο, έρεη 

επηζεκαλζεί δε, θαη ζε άιιεο κειέηεο (Hoy &Tarter, 2016).  

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα δηαηχπσλε εξσηήζεηο πην γεληθέο, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην πξνο 

δηεξεχλεζε δήηεκα, ζαλ κηα πξνζπάζεηα λα «ρσξέζεη» ε έξεπλα  κέζα ζ‟ απηέο. Θεηηθά 

(80,12%), απνθξίλνληαη ηα ππφ έξεπλα ππνθείκελα, ζην αλ ε γξαθεηνθξαηία θαη ε απζηεξή 

ηεξαξρηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν. Δπηζεκαίλνπλ, φηη ε απζηεξή ηεξαξρηθή δνκή θαη ε εμσηεξηθή ινγνδνζία έρεη ζνβαξφ 

αληίθηππν ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ηνπο (70,56%). Γηαπηζηψλνπλ ζεκαληηθφ θελφ 

(94,47) κεηαμχ ησλ ζρεδηαζκψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο θαη ηεο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Palaiologou & Faas, 2012). Σπλάξηεζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ, 

θξίλνπλ πσο ε πνιηηεία δελ κπνξεί λα ζπλδέζεη απνηειεζκαηηθά ηελ ζεσξία κε ηελ πξάμε 

ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη (76,80%), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζπάληα απνηεινχλ πξντφλ πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο. Τέινο, παξάιιεια κε φια απηά ηα επξήκαηα, ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πφζν εθηθηή 

είλαη ε παξνρή θνηλσληθά δίθαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ρψξα καο, θαίλεηαη λα κελ ρξήδεη θαλ 

απάληεζεο. Γελ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα αηζηφδνμνη, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο ην 

55,25% απαληά αξλεηηθά. Δλδηαθέξνλ είλαη σζηφζν φηη κεγάιν κέξνο  θξαηά κεηξηνπαζή 

ζέζε θαη έλα κηθξφηεξν είλαη αηζηφδνμν. 

3.2. Δξαγυγή ζςμπεπαζμάηυν – Πποηάζειρ   

Δπηρεηξψληαο λα ζπλδέζνπκε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε παξνχζα 

έξεπλα κε ηα επξήκαηα πνπ αλέδεημε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη, θάζε 

πηζαλή πξνζπάζεηα γηα απνθέληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, ζπλδέεηαη κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δθηεηακέλεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

κε θαηεχζπλζε ηφζν ηνλ εθζπγρξνληζκφ φζν θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ 
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εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πινπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία 20εηία. Παξφιν πνπ ε πξνζπάζεηα 

απηή ζηφρεπε λα «δψζεη ζηελ εθπαίδεπζε ηζρπξά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηελ 

αλαγθαία πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηνλ εζληθφ ηεο ξφιν», δελ 

θαίλεηαη σζηφζν, λ‟ αληαπνθξίλεηαη επηηπρψο ζηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο 

απνθξίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δεηνχκελν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε παηδαγσγηθή απηνλνκία 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπηζεκαίλεηαη ε έιιεηςε επειημίαο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε 

απζηεξή πεξηράξαμε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ε δπζθνιία εηζαγσγήο θαη πινπνίεζεο 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Γξάζεηο πνπ απαηηνχλ επηπιένλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ρξεηάδεηαη λα 

ππνζηεξίδνληαη κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη κε πςειήο πνηφηεηαο 

δηθηπαθή ππνδνκή ζηα ζρνιεία. Ζ επηκφξθσζε ζπληζηά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κείδνλνο 

ζεκαζίαο δήηεκα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δθηηκνχλ φηη νη παξερφκελεο δνκέο 

επηκφξθσζεο δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Κξίλνπλ κε απνηειεζκαηηθά 

ηα εθαξκνδφκελα πξνγξάκκαηα, γεγνλφο πνπ ην απνδίδνπλ ζην ρακειφ επίπεδν ζρεδηαζκνχ 

ηνπο θαη ζηελ έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ.  Θεσξνχλ φηη ζηηο αξρέο κεζφδεπζεο ηεο 

παξερφκελεο επηκφξθσζεο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη 

γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη νη νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 

Παξάιιεια, ε δηνηθεηηθή απηνλνκία ηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ην 

βαζκφ απνζπγθέληξσζεο πνπ επηηπγράλεηαη πξνο ηε ζρνιηθή κνλάδα. Τνπο πξνβιεκαηίδεη ε 

ζπγθέληξσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο. Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε νη εξσηψκελνη επηζεκαίλνπλ ηελ 

αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ ξφισλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, 

κε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απφθαζεο. 

Δθηηκνχλ φηη ε ζπκκεηνρή εληζρχεη ηα θίλεηξα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο εκπινθή, ελψ 

παξάιιεια βειηηψλεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Σπκβάιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε 

θαη ηθαλνπνίεζε, ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, κε ζπλέπεηα ηελ πςειή 

ζηνρνζεζία, ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα θνηλνχ 

νξάκαηνο. Ζ νηθνδφκεζε λέαο ζπλεθηηθήο θνπιηνχξαο νξγάλσζεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε 

δεκνθξαηηθέο αξρέο, αλάγεηαη ζε νπζηαζηηθφ παξάγνληα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ.  

Αληηκεησπίδνληαο ππεχζπλα θαη κε ζπλέπεηα ην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί παηδαγσγηθή θαη δηνηθεηηθή απηνλνκία ζηνπο 

ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο, κε ηνπο φξνπο πνπ επηζεκαίλνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί 

ιεηηνπξγνί. Ζ αλαβάζκηζε θαη ε βειηίσζε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ 

εκθαλίδνπλ έιιεηκκα, δχλαηαη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε νηθνδφκεζεο ελφο ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ απνηειεζκαηηθνχ, πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζε πιαίζηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Κνηλσληθή δηθαηνζχλε, πνπ πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ έλα ζρνιείν 

αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία, επέιηθην, κε ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

πξνάγεηαη ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε θαη νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.  
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Ζ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία, ε νπνία αλαδήηεζε ηελ χπαξμε δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αληρλεχνληαο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο 

νπνίεο απηφ εληνπίδεηαη, αλέδεημε θαη άιια επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λ‟ 

απνηειέζνπλ ην έλαπζκα πεξαηηέξσ κειεηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

θαη αμηνινγψληαο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ έληαζε ησλ απνθξίζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ζηα πξνο 

έξεπλα εξσηήκαηα, εθηηκνχκε φηη νη αθφινπζνη πξνβιεκαηηζκνί κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην 

πεδίν δηεμαγσγήο κειινληηθψλ εξεπλψλ. Σπγθεθξηκέλα: 

- Αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή  

ζπγθεληξσηηθνχ  ή  απνθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ  ζπζηήκαηνο  ζε  κία  ρψξα θαη 

ηεο κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο. 

- Γηεξεχλεζε ηνπ πφζν εθηθηή είλαη ε απνθέληξσζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα επηηεπρζεί.   

- Έξεπλα ζρεηηθή κε ηνπο θηλδχλνπο, πνπ ε απνθέληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ε απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ειινρεχεη γηα ηε δεκνζηά 

θξαηηθή παηδεία.   

- Μειέηε αλαθνξηθά κε ηε κνξθή πνπ νη εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ ζηελ έλλνηα ηεο 

«ζρνιηθήο απηνλνκίαο» θαη πσο πξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπο κέζα ζε απηή. 

- Αλίρλεπζε ησλ ηνκέσλ φπνπ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ρξήδνπλ αλακφξθσζεο θαη 

πσο απηή κεηαθξάδεηαη ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

- Πξνζδηνξηζκφο ησλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία είλαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζχλδεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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