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Abstract: In Greek literature the key role of the secretaries in the daily life of a school has
been little appreciated. The purpose of the research was to demonstrate the need for
administrative staff for the smooth runningof the schools, as well as the breadth of the role of
secretaries. A separate goal was to explore the principals' perceptions on the scope and
contribution of the secretaries in the school management, as well as on secretaries‟ training.
The semi-structured interview tool was used for the needs of the project. Seven telephone
interviews were received from random school principals. The conclusions state that
secretaries have an obvious role that includes secretarial support, but they also have a less
obvious role that includes their contribution to public relations, the image of the school, the
school climate. Therefore, regular training in new technologies, first aid and the development
of collaboration and public relations skills is essential.
Keywords: secretaries, school, management
Πεπίλητη: ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ειάρηζηα έρεη εθηηκεζεί ν θαίξηνο ξφινο ησλ
γξακκαηέσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ελφο ζρνιείνπ.θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαδείμσ ηελ
αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα ζρνιεία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπο, θαζψο θαη ηελ επξχηεηα ηνπ ξφινπ ησλ γξακκαηέσλ. Δπηκέξνπο ζηφρνο ήηαλ λα
δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ην εχξνο θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηέσλ
ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
έξγνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Διήθζεζαλ επηά
ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο απφ δηεπζπληέο ζρνιείσλ ηπραίνπ δείγκαηνο. ηα ζπκπεξάζκαηα
ππνζηεξίδεηαη φηη νη γξακκαηείο έρνπλ έλαλ εκθαλή ξφιν πνπ πεξηιακβάλεη ηε γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε, αιιά έρνπλ θαη έλαλ ιηγφηεξν εκθαλή ξφιν πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπκβνιή ηνπο
ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ, ζην ζρνιηθφ θιίκα.Χο εθ ηνχηνπ ε ηαθηηθή
επηκφξθσζή ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηηο πξψηεο βνήζεηεο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ
ζπλεξγαζίαο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε.
Λέξειρ κλειδιά: γξακκαηείο, ζρνιείν, δηνίθεζε.
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Διζαγυγή
Οη γξακκαηείο ησλ ζρνιείσλ δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ελφο
ζρνιείνπ παξέρνληαο έλα επξχ θάζκα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο κε ζηφρν λα ιεηηνπξγνχλ φια
φζν ην δπλαηφλ πην νκαιά ζε έλα ζρνιείν. Χζηφζν, ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία είλαη
απνηππσκέλε κηα αξλεηηθή εηθφλα ησλ γξακκαηέσλ (γηα πξνλνκηνχρν ηάμε ππαιιήισλ, ε
νπνία θνζηίδεη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξεη θάλεη ιφγν ν Λαΐλαο, 1995: 56). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη ε
ειάρηζηε αλαγλψξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζηελ εθπαίδεπζε.
(Conley, Gould, & Levine, 2010, Thomson, Ellison, Byrom & Bulman, 2007) θαη δελ έρεη
επηζεκαλζεί ε ζπκβνιή ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. (Casanova, 1991; Thomson et al.,
2007).
ην ζχγρξνλν ζρνιείν ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπ δηεπζπληή δηαξθψο απμάλεηαη, έρνληαο λα
αληηκεησπίζεη επηπιένλ ηηο δηαξθψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο απφ ηνπο άκεζα πξντζηακέλνπο
ηνπ. (Anton, 1974). Ο ρξφλνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφξηνπ ζην ζρνιείν
δελ επαξθεί1 (Foster 1987)θαη κε ηελ χπαξμε γξακκαηέσο ζην ζρνιείν κπνξεί λα βειηησζεί ε
δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ε πνηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπηνπ δηεπζπληή
(Tanner, C., & Atkins, T. (1990).2
θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαδείμσ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ
ζηα ζρνιεία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο,θαζψο θαη ηελ επξχηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο.
Δπηκέξνπο ζηφρνο
Να δηεξεπλεζεί ε άπνςε ησλ δηεπζπληψλ γηα ην εχξνο θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ γξακκαηέσλ
πέξαλ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη γηα
ηελ επηκφξθσζή ηνπο.

1. Βιβλιογπαθική Αναζκόπηζη
Διάρηζηα έρνπλ γξαθηεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αθφκε ιηγφηεξα ζηελ ειιεληθή γηα ηνλ
ξφιν ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Με ηε δηεξεχλεζε ησλ
απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ απηή ε εξγαζία απνζθνπεί ζην λα κεηψζεη ην θελφ ζηελ ειιεληθή
βηβιηνγξαθία γη α ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Η Neill Ustick (2001)αλαθέξεηαη ζηελ ακθίζεκε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο πνπ απφ ηε κηα
κεξηά εθιακβάλεηαη σο ζεκαληηθφο «ν θεληξηθφο κνριφο ηνπ ζρνιείνπ» θαη απφ ηελ άιιε

1

Foster, F.L. (1987). „Stress Perception among Kentuchy Secondary School Principals” (Docotoral dissertation,
University of Kentucky, 1986). Dissertation Abstracts International, 48, 265A.
2Tanner, C., & Atkins, T. (1990). Planning for Stress Reduction in the High School Principalship. The High
School Journal, 74(1), 22-37. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40364588
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αληηκεησπίδεηαη κε ππνηίκεζε «σο κηα απιή γξακκαηέαο».3
Η Casanova ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ γξακκαηέσλ ζηα ζρνιεία αλαθέξεη κηα επξεία πνηθηιία
θαζεθφλησλ πνπ κπνξνχλ εχθνια λα πεξηγξαθνχλ σο γξαθεηνθξαηηθά. 27 θαζήθνληα
γξαθείνπ πεξηειάκβαλαλ δεκηνπξγία θαη αξρεηνζέηεζε αξρείσλ, ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ θαη
ηελ ζχλζεζε εθζέζεσλ – αλαθνξψλ ηνπ ζρνιείνπ. Άιια θαζήθνληα αθνξνχζαλ ηελ
νξγάλσζε ηνπ γξαθείνπ θαη πεξηιάκβαλαλ: ηε θξνληίδα γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπ γξαθείνπ
θαη ηελ απάληεζε ζην ηειέθσλν. Έλαο ηξίηνο ηχπνο θαζεθφλησλ ήηαλ δηνηθεηηθφο θαη
ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή. Απηά ηα θαζήθνληα πεξηειάκβαλαλ: ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ καζεηψλ, ηνλ έιεγρν-δηεξεχλεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ
ηειεθσλνχζαλ, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ξαληεβνχ γηα ηνπο
δηεπζπληέο, ηελ ππελζχκηζε ζηνλ δηεπζπληή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε
δηαρείξηζε ηνπ γξαθείνπ φηαλ ν δηεπζπληήο απνπζηάδεη (ζει.10). ε απηφ ην ζεκείν ζηελ
εμέηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ, ε Casanova επηθεληξψζεθε ζηε
δπαδηθφηεηα απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ.
εκείσζε φηη πνιιά θαζήθνληα ξνπηίλαο απαηηνχζαλ απφ ηνλ γξακκαηέα λα ελεξγεί ζε έλαλ
παζεηηθφ, ππνηαθηηθφ ξφιν, ελψ άιια απαηηνχζαλ έλα πςειφ επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ θαη
είραλ ζηνηρεία εμνπζίαο. Απηφ ην θπκαηλφκελν επίπεδν εμνπζίαο πξνθαινχληαλ ζηελ
απνπζία ηνπ δηεπζπληή πνπ δεκηνπξγνχζε ηελ αλάγθε λα αλαιάβεη ν γξακκαηέαο θάπνηα απφ
ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή. Η ηθαλφηεηα λα κέλεη ζην πφδη ηνπ δηεπζπληή θαίλεηαη λα
απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο γξακκαηείο ησλ
ζρνιείσλ. Η Casanova δήισζε: ην ζρνιείν ε γξακκαηέαο «είλαη» ην ζρνιείν γηα πνιινχο
γνλείο θαη επηζθέπηεο. Δάλ ην ζρνιείν πξφθεηηαη λα νηθνδνκήζεη κηα θνηλή ηαπηφηεηα, πξέπεη
λα αλαδεηεζεί ε βνήζεηα ηνπ γξακκαηέα, γηαηί είλαη ν γξακκαηέαο πνπ είλαη πην πηζαλφ λα
γλσζηνπνηήζεη (θνηλσλήζεη) ηελ ηαπηφηεηα απηή ζην θνηλφ. Γηεπζπληέο θαη γξακκαηείο πνπ
αληηιακβάλνληαη ην γξαθείν ηεο γξακκαηέσο απιψο σο αθφκε έλα γξαθείν επηρείξεζεο είλαη
πηζαλφ λα ηνλίζνπλ ηηο απζηεξά γξακκαηεηαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ επαγγέικαηνο. Όζνη
επηδηψθνπλ φκσο λα νηθνδνκήζνπλ κηα θνηλή ηαπηφηεηα είλαη πηζαλφ λα ηνλίζνπλ ηνλ ξφιν
ηνπ γξακκαηέα ζηηο αλζξψπηλεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ είλαη θεληξηθέο ζε έλα ζρνιείν (ζει.
123). Η Casanova θαηαιήγεη φηη ην κέινο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηνλ κεγαιχηεξν
αληίθηππν ζην ξφιν ηνπ γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ είλαη ν δηεπζπληήο.
χκθσλα κε ηελ Pamela Sue Nystrom ζηε δηαηξηβή ηεο Public school secretaries: hearts of
gold, voices of reason, ν Ediger (2001) επεζήκαλε φηη έλα θαιφ πξφγξακκα δεκνζίσλ
ζρέζεσλ αξρίδεη κε ηνλ γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ. «Ο γξακκαηέαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ην
πξψην πξφζσπν πνπ ζπλαληά θαλείο θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζε έλα ζρνιηθφ θηίξην. Δδψ έρνπκε
ηελ πξψηε επθαηξία λα επηδείμνπκε θαιέο δεκφζηεο ζρέζεηο κε ηελ θαινζχλε, ηε θξνληίδα
θαη ηε βνήζεηα πξνο ηνπο άιινπο. Οη γξακκαηείο ησλ ζρνιείσλ πξέπεη λα επηιέγνληαη
πξνζεθηηθά κε βάζε πνηνηηθά θξηηήξηα, έλα απφ ηα νπνία είλαη ε ηθαλφηεηα επγέλεηαο πξνο
3

Neill Ustick Entering No Man‟s Land: Transformative Curriculum for School Secretaries ACSA Conference
September 2001: Education Futures & New Citizenships.
https://pdfs.semanticscholar.org/d1a8/1ed292fe71f6a669360bf41843976719a850.pdf
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ηνπο επηζθέπηεο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Πξέπεη ζπλερψο λα επηκνξθψλνληαη θαη λα
αλαπηχζζνληαη. Έρνπλ αλάγθε, ζε αληάιιαγκα, λα αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ" (ζει.
743). Ο ξφινο ηνπο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ: θάλεη ηαπηφρξνλα πνιιά πξάγκαηα ζε έλα
εμαηξεηηθά πνιπάζρνιν πεξηβάιινλ, θάλεη φζα θάλεη έλαο λνζνθφκνο θαη έρεη ηελ επζχλε λα
ελεξγεί αληί ηνπ δηεπζπληή (stand-in).
Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ην 1998 ππνγξακκίδεη επίζεο φηη νη γξακκαηείο δελ αλήθνπλ ζε απηφ
πνπ νλνκάδεηαη "λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλν επάγγεικα" (ζει. 49). Έηζη, νη απαηηήζεηο ηεο
δνπιεηάο πνηθίιινπλ θαη θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε.
Πνιινί δηεπζπληέο θαίλεηαη εχθνια λα επηηξέπνπλ ζηνλ γξακκαηέα λα εθηειεί κηα επξεία
πνηθηιία θαζεθφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζσξηλήο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλερίδεηαη αδηάιεηπηα ε πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ φηαλ
ν δηεπζπληήο βξίζθεηαη καθξηά απφ ην ζρνιηθφ θηίξην.
Οη δηεπζπληέο ζηα ζρνιεία πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ αλνηρηά ηηο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο
πνπ θνκίδεη ν γξακκαηέαο ζην γξαθείν. Δξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί φπσο ε Casanova
(1991) θαη ν Ediger (2001) ζνθά ζπκβνπιεχνπλ ηνπο δηεπζπληέο δεκφζησλ ζρνιείσλ λα δνπλ
ηνλ γξακκαηέα ηνπ ζρνιείνπ σο έλα αλεθηίκεην πιενλέθηεκα (αβαληάδ, απφθηεκα,,
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ραξαθηεξηζηηθφ).4

2. Η ππαγμαηικόηηηα ζηα ελληνικά ζσολεία
Δλψ ππάξρεη λνκνζεηηθή πξφβιεςε (Ν. 1556/85, άξζξ. 4, §6)γηα ηελ ηνπνζέηεζε
γξακκαηέσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ζηελ πξάμε κέρξη ζήκεξα
έρνπλ ηνπνζεηεζεί ειάρηζηνη/εο γξακκαηείο ζε ζρνιεία ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο.Δίλαη
γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη απφ ηα Διιεληθά ζρνιεία απνπζηάδεη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.
ηε Ρνδφπε δελ ππάξρεη νχηε έλαο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα: α) νη εθπαηδεπηηθνί λα επηθνξηίδνληαη κε εξγαζίεο νη
νπνίεο είλαη άζρεηεο κε ηε βαζηθή απνζηνιή ηνπο θαη λα κελ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην
ελδερφκελν πιενλάδνλ ππνρξεσηηθφ ηνπο σξάξην γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ αληηζηαζκηζηηθήο
παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο (π.ρ. εληζρπηηθή δηδαζθαιία) θαη β) νη δηεπζπληέο/ληξηεο, νη
ππνδηεπζπληέο/ληξηεο λα εθηεινχλ θαη ρξέε γξακκαηέσο ηνπ ζρνιείνπ γηα λα θαιχςνπλ ηηο
νινέλα απμαλφκελεο γξαθεηνθξαηηθέο αλάγθεο θαη λα κελ κπνξνχλ λα επηδνζνχλ
απεξίζπαζηνη ζηηο πνιπάξηζκεο θαη πνιχκνρζεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην έξγν θαη
ηνλ ξφιν ηνπο. (Αλδξένπ, 2005, αΐηεο θ.ά., 1997)5
Σν Γ.. ηεο Παλειιήληαο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Π.Δ., έρεη
4https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1536&co
ntext=rtd
5
Αλδξένπ, Α. (2005).Η επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο. ην: Μπαγάθεο, Γ., (Δπηκ.), Δπηκφξθσζε
θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζ.309-317). Αζήλα: Μεηαίρκην
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θαιέζεη ην ΤΠ.Π.Δ.Θ. λα ζηεξίμεη έκπξαθηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ,
πξνρσξψληαο άκεζα κεηαμχ άιισλ θαη ζηε ιεηηνπξγία γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο.6
ηνλ εζληθφ δηάινγν γηα ηελ παηδεία ζηηο πξνηάζεηο ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάγθε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζηα
ζρνιεία.7
ε έξεπλα ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (ΚΔΔ) πνπ παξνπζηάδεη ε εθεκεξίδα «Κ»
θαηαδεηθλχεηαη φηη ε γξαθεηνθξαηία «ρηππάεη» θαη ηα δεκφζηα ζρνιεία. Η ηήξεζε ηνπ
αξρείνπ (π.ρ. πξσηφθνιιν, καζεηνιφγην θ.ιπ.) θαηαηάζζεηαη σο ε ηξίηε πιένλ ρξνλνβφξα
δξαζηεξηφηεηα (29,9%). Απηφ ζπλδπάδεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη ζηα ζρνιεία δελ ππάξρεη
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, κε απνηέιεζκα νη δηεπζπληέο λα παξαπνληνχληαη φηη αλαιψλνληαη
ζε γξαθεηνθξαηηθέο ελέξγεηεο (47,8%).8
ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί θαηαδεηθλχεη φηη ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ ζηειερψλ, θξίλεη απαξαίηεηε ηελ χπαξμε κφληκεο γξακκαηεηαθήο
ππνζηήξημεο ζηα ζρνιεία, γεγνλφο πνπ ζα απνθνξηίζεη ηνλ δηεπζπληή απφ ηα πνιχσξα
γξαθεηνθξαηηθά θαζήθνληα θαη ζα ηνπ δψζεη ην πεξηζψξην λα αλαπηχμεη ηελ εγεηηθή
δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ.9

3. Μεθοδολογία έπεςναρ
Γηεμήρζε κηθξν-έξεπλα πεδίνπ κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ πνηνηηθήο έξεπλαο ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2018 ζε 7 ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ε 5 ζρνιεία ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Έβξνπ, ζε 1 ηεο Ρνδφπεο θαη 1 ηεο
Γξάκαο. Γηήξθεζε κία εβδνκάδα θαη πξνεγήζεθεηειεθσληθή πξνεηνηκαζία γηα κηα πξψηε
ελεκέξσζε θαη θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία. Σα ζρνιεία ήηαλ 4 Γπκλάζηα θαη 3 Γεληθά
Λχθεηα. Δπεηδή ζηε Ρνδφπε δελ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία δηνηθεηηθνί ππάιιεινη γξακκαηείο,
παξά κφλν απνζπψληαη ή δηαηίζεληαη γηα νξηζκέλεο ψξεο ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί γηα
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ζπκπεξηειήθζε κεηαμχ απηψλ θαη έλα ζρνιείν ζην νπνίν
6https://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-ypallilwn-ota/diefthyntes-scholion-na-paratathoun-symvasis-oaed-ke-na-

proslifthoun-monimi/
7https://dialogos.minedu.gov.gr/tag/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE
%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7/
8http://www.kathimerini.gr/290124/article/epikairothta/ellada/diey8yntes-sxoleiwn-xwris-orama
9https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20535/1/TsarouchaMariaMsc2017.pdf
ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ
ΥΟΛΙΚΧΝ ΗΓΔΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΣΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ηεο ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΟΤΥΑ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (κε Δηδίθεπζε ζηελ
«Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ηγεζία») Ινχληνο 2017
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εθπαηδεπηηθφο αζθνχζε ρξέε γξακκαηέσο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε 7
Γηεπζπληέο Πξφθεηηαη γηα ζρνιεία κε 180 έσο 410 καζεηέο κε εμαίξεζε ην ζρνιείν κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ- γξακκαηέα πνπ είρε 109 καζεηέο. ηα ζρνιεία απηά φιεο νη ζέζεηο
γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαιχπηνληαη απφ γπλαίθεο. Καη ζηα επηά ζρνιεία νη γξακκαηείο
ππεξεηνχζαλ ήδε ζηα ζρνιεία, φηαλ ηνπνζεηήζεθαλ κε ζεηεία νη Γηεπζπληέο.
ηελ πνηνηηθή έξεπλα ν ζθνπφο είλαη λα αλαδείμνπκε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Δζηίαζα ζηελ νπηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηνλ ππνθεηκεληθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
αληηιακβάλνληαη ην ζέκα. Υξεζηκνπνίεζα εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο γηα λα θαηαλνήζσ
πξννπηηθέο, ζπλαηζζήκαηα θαη θίλεηξα ησλ εξσηεζέλησλ θαη γηα λα πεξηγξάςνπλ νη
εξσηεζέληεο ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνο ηνπο δηεπζπληέο
1. Ση ηχπνο ζρνιείνπ είλαη ην ζρνιείν ζαο;
2. Πφζνπο καζεηέο έρεη;
3. Πφζα ρξφληα έρεη πξνυπεξεζία ε γξακκαηέαο ζην ζρνιείν ζαο;
4. Πφζα ρξφληα είζηε δηεπζπληήο ζην ζρνιείν;
5. Θεσξείηε φηη έρεη θάπνην ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ;
6. χκθσλα κε ηελ άπνςή ζαο ζεσξείηε φηη ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε
ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο;
7. Θεσξείηε φηη ζαο πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δηνηθεηηθφ ζαο έξγν;
8. Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο/ελφο γξακκαηέα ζεσξείηαη θαζνξηζηηθά γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο;
9. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ;

4. Παποςζίαζη αποηελεζμάηυν ηηρ έπεςναρ
Σο δείγμα 1 είλαη έλα γεληθφ ιχθεην πξσηεχνπζαο λνκνχ. Έρεη 335 καζεηέο. Η γξακκαηέαο
ππεξεηεί ζην ζρνιείν απφ ην 2008, ελψ ν Γηεπζπληήο ηνπνζεηήζεθε ην 2017.
Ο διεςθςνηήρ ηος ππώηος δείγμαηορ
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο έρεη θάπνην ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ
ζρνιείνπ απάληεζε πσο ηα γξαθεηνθξαηηθά ηεο θαζήθνληα φπσο γηα παξάδεηγκα ε
δαθηπινγξάθεζε επηζηνιψλ θαη ζπκπιήξσζε ζηαηηζηηθψλ είλαη ην ηειεπηαίν πνπ έρεη
ζεκαζία ζηνλ ξφιν ηεο. Έλαο ξφινο πνιπδηάζηαηνο. 10 Η ζπλεηζθνξά ηεο είλαη πνιχ
κεγαιχηεξε. Σν θπξηφηεξν είλαη φηη ππνδέρεηαη ηνπο γνλείο ζην ζρνιείν. Δίλαη ε βηηξίλα ηνπ
ζρνιείνπ. Δίλαη απηή ε ζπκβνιή πνπ είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί.
10
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ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο απάληεζε φηη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο θξνληίδαο γηα ηνλ
ζπλάλζξσπν ζην ζρνιείν. Δίλαη φπσο ν επηινρίαο ηνπ ιφρνπ, είλαη ε κάλα ηνπ ιφρνπ!
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ηνπ πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν, ήηαλ
θαηεγνξεκαηηθφο φηη ηνπ είλαη άθξσο απαξαίηεηε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Σε βιέπσ
ζαλ ην δηθφ κνπ ην κάηη. Μνπ ιέεη πψο είλαη ην θιίκα αλάκεζα ζηνπο θαζεγεηέο, ηη ιέλε νη
καζεηέο γηα ηνπο θαζεγεηέο. Σν 3ν ΓΔΛ ππνθέξεη πνπ δελ έρεη γξακκαηέα. ηηο θξίζεηο
κεξηθνί δηεπζπληέο επηιέγνπλ ζρνιείν κε βάζε ην αλ ππάξρεη γξακκαηέαο».
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο απνηειεζκαηηθήο
γξακκαηέσο απάληεζε: ε επράξηζηε πξνζσπηθφηεηα θαη ε εξγαηηθφηεηα. Να κπνξεί λα
αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί ζσζηέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ ζεσξεί φηη δελ είλαη απαξαίηεηε,
είλαη ζε φια πνιχ θαιή θαη άιισζηε ηεο απνκέλνπλ ιίγα ρξφληα γηα λα ζα ζπληαμηνδνηεζεί.
Σο δείγμα 2 ήηαλ έλα γεληθφ ιχθεην πξσηεχνπζαο λνκνχ ζην νπνίν θνηηνχζαλ 340 καζεηέο.
Η γξακκαηέαο ππεξεηνχζε 20 ρξφληα ζην ζρνιείν ελψ γηα ηνλ δηεπζπληή ήηαλ ε 2ε ρξνληά ηεο
ζεηείαο ηνπ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζεηεία ζε ζέζε ππνδηεπζπληή.
Ο Γιεςθςνηήρ ηος 2ος δείγμαηορ
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο έρεη θάπνην ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ
ζρνιείνπ απάληεζε φηη έρεη ζεκαληηθφ. Η απνηειεζκαηηθή γξακκαηέαο ζην πιαίζην ηεο
δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο αληηκεησπίδεη επγεληθά φινπο ηνπο γνλείο σο ελ δπλάκεη
„‟πειάηεο‟‟. Η κε θαιή γξακκαηέαο θάλεη δηαθξίζεηο επηηξέπνληαο ηα πξνζσπηθά
πξνβιήκαηα λα θαζνξίδνπλ θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ. ηνπο γνλείο πνπ
ζπκπαζεί είλαη επγεληθή, ζε άιινπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα είλαη
απφηνκε, εηξσληθή θαη ππεξνπηηθή.
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο απάληεζε φηη παίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.
Αλαθέξζεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη ηε δχλακε κηα γξακκαηέαο λα θινλίζεη ην θιίκα
αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε έλα ζρνιείν δεκηνπξγψληαο θηιίεο ή θαη άηππεο νκάδεο
(θιίθεο) κε ηνπο θαζεγεηέο αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληά ηεο. Έρεη δηάζεζε λα ηληξηγθάξεη.
Όηαλ ζπκπαζεί θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή κε ζθνπφ λα ηνπο πξνζεηαηξηζηεί ηνπο
δηεθπεξαηψλεη ηηο εξγαζίεο ηνπο.
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ηνπ πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν απάληεζε φηη
ππάξρνπλ νη θαινί θαη νη κε θαινί γξακκαηείο. Οη δεχηεξνη ζέινπλ λα έρνπλ κεξίδην ζηελ
εμνπζία. Δπεκβαίλνπλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. Γηα παξάδεηγκα ππνβηβάδνπλ ηνπο θαζεγεηέο
επηζεκαίλνληαο ηελ άγλνηά ηνπο ζε γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα; Άιινηε ππνβηβάδνπλ ην θχξνο
ηνπ δηεπζπληή θαη άιινηε ην αλεβάδνπλ αλάινγα κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Ιδίσο, φηαλ είλαη
θαηλνχξηνο ν δηεπζπληήο, θαη έρνπλ ηελ εμνπζία πνπ ε γλψζε θαη ε εκπεηξία πξνζδίδεη
δηεθδηθνχλ κεξίδην ζηε δηνηθεηηθή παξνπζία. Θεσξεί φηη ε δηθή ηνπ γξακκαηέαο ήηαλ
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ρεηξηζηηθή, κπνξνχζε εχθνια λα ρεηξηζηεί ηνλ ζχιινγν, ήηαλ ρεηξηζηηθή θαη καδί ηνπ. ηελ
αξρή ν δηεπζπληήο ηνπ 3νπ δείγκαηνο έλησζε λα ηνλ βνεζάεη, λα κεηψλεηαη ην άγρνο ηνπ
θαζψο ε γξακκαηέαο πξνζπκνπνηνχληαλ λα ηα αλαιάβεη φια εθείλε. Η γξακκαηέαο, θαηά
ηελ άπνςή ηνπ, ήζειε λα ηεο ην αλαγλσξίζεη. Σνλ δεχηεξν ρξφλν δηαπίζησζε φηη δελ είρε
ζηε δηάζεζή ηνπ βαζηθά πξφηππα εγγξάθσλ. Δξγαδφηαλζην USBζηηθάθη ηεο, ην νπνίν
θαζεκεξηλά έπαηξλε καδί ηεο, ρσξίο λα δίλεη πξφζβαζε ζηνλ δηεπζπληή ζε ρξήζηκα έγγξαθα
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ππνδείγκαηα δειψζεσλ καζεκάησλ ησλ καζεηψλ,
ππνδείγκαηα βεβαηψζεσλ. Δπίζεο, φηαλ ε γξακκαηέαο δηαθσλνχζε κε κία απφθαζε ηνπ
δηεπζπληή, θσιπζηεξγνχζε, δελ ηε δηεθπεξαίσλε πξνθαζηδφκελε αθφκε θαη αξξψζηηα. Οη
ζρέζεηο ηεο καδί ηνπ θαη κε ηελ ππνδηεπζχληξηα θινλίζηεθαλ ηφζν, πνπ δήηεζε κεηαθίλεζε
ζε φκνξν ζρνιείν. Όηαλ κεηαθηλήζεθε, πήξε φια ηα ππνδείγκαηα καδί ηεο ηζρπξηδφκελε φηη
είλαη πξνζσπηθή ηεο εξγαζία.
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο απνηειεζκαηηθήο
γξακκαηέσο απάληεζε: ε Γηαθξηηηθφηεηα, ε ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηηο αιιαγέο ζηε
λνκνζεζία, ε ηππηθή πξνζήισζε ζηα θαζήθνληά ηεο.
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεηε ζε
φινπο ηνπο ηνκείο.
Σο 3ο δείγμα είλαη έλα γπκλάζην ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ κε 360 καζεηέο. Η
γξακκαηέαο βξίζθεηαη 25 ρξφληα ζην ίδην ζρνιείν θαη είρε πξνυπεξεζία ζε δηνηθεηηθή ζέζε
εθηφο ζρνιείνπ. Δίλαη ν δεχηεξνο ρξφλνο ηεο ζεηείαο ηεο δηεπζχληξηαο.
Η διεςθύνηπια ηος 3ος δείγμαηορ
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη έρεη θάπνην ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ απάληεζε
αξλεηηθά φηη νη δεκφζηεο ζρέζεηο δελ αθνξνχλ ηε γξακκαηεία. Δπηθνηλσλία ππάξρεη κφλν κε
ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ηνπο ηερληθνχο, ηνπο καξαγθνχο, ηνπο ειεθηξνιφγνπο.
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο απάληεζε φηη ζίγνπξα παίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο.
Τπάξρεη έλα άλζξσπνο ζηαζεξά, κηα ζπλέρεηα. Αλνίγεη ζηνπο γνλείο λα εηζέιζνπλ ζην
ζρνιείν, απαληάεη ζηα ηειέθσλα. Δίλαη ζεκαληηθή ε ζπλεηζθνξά ηεο γηαηί έξρεηαη ζε επαθή
κε αλζξψπνπο ζηαζεξά θαη θαζεκεξηλά. Δπηθνηλσλεί θαζεκεξηλά κε ηνπο θαζεγεηέο, βνεζάεη
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο αλαπηχζζεη κηα θαιή ζρέζε καδί ηνπο.
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο ηε βνεζάεη ζην δηνηθεηηθφ ηεο έξγν απάληεζε
ζεηηθά. Κάλεη κηα πξψηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζην
γξαθείν, ζε πεξίπησζε θάπνηνπ κηθξνηξαπκαηηζκνχ ή κηθξνπξνβιεκάησλ παξέρεη πξψηεο
βνήζεηεο, αλ ρξεηαζηεί ζα θαιέζεη εθείλε ηνπο γνλείο. Καη απφ εθεί θαη πέξα βνεζάεη ζηα
γξαθεηνθξαηηθά θαη δηαδηθαζηηθά ζέκαηα. Αλαιακβάλεη πνιιψλ εηδψλ θαζήθνληα.
ηελ εξψηεζε πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηα γξακκαηέσο ζεσξεί θαζνξηζηηθά γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηεο απάληεζε λα αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο,
λα έρεη δεμηφηεηεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπίζεο ηφληζε φηη ρξεηάδεηαη νη άλζξσπνη πνπ
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εξγάδνληαη πάξα πνιιά ρξφληα ζε έλα αληηθείκελν λα εμειίζζνληαη, λα κε βαιηψλνπλ, λα
ελεκεξψλνληαη ζπλερψο. Να κπνξεί λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο. Σν βαζηθφηεξν φκσο
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα δεμηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο. Όπσο ηξνπνπνηείηαη
ην έξγν ηεο έηζη λα γίλεηαη απνδεθηφ. Να κπνξεί λα εμειίζζεηαη θαη λα αιιάδεη λννηξνπία.
Να κελ ππάξρεη ε ηε λννηξνπία: «εγψ κέρξη ηψξα έηζη ην έθαλα» αιιά λα εμειίζζεηαη θαη λα
επηκνξθψλεηαη.
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ απάληεζε φηη ηα πξάγκαηα
εμειίζζνληαη θαη έρεη κπεη ε ηερλνινγία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Πξέπεη λα είλαη
ελεκεξσκέλε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε Πιεξνθνξηθή επηζηήκε. Θα κπνξνχζε λα
πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα αλ ππήξρε ε γλψζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Βέβαηα, ζεσξεί φηη
ππάξρεη ηφζε πνιιή δνπιεηά, πνπ ζηελ πξάμε δελ είλαη βέβαηε αλ ζα πξνιάβαηλε. Θεσξεί θαη
εθείλε απαξαίηεηε ηελ ηαθηηθή επηκφξθσζε ζε ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ.
Σο 4ο δείγμα είλαη έλα γπκλάζην ηεο πξσηεχνπζαο λνκνχ κε 410 καζεηέο. Η γξακκαηέαο έρεη
πξνυπεξεζία 27 έηε, σο γξακκαηέαο ζην ζρνιείν 9. Ο Γηεπζπληήο ήηαλ κέινο ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ. Δίλαη ε πξψηε ηνπ ζεηεία, αλέιαβε ην 2017.
Ο διεςθςνηήρ ηος 4ος δείγμαηορ
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη έρεη θάπνην ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ απάληεζε
φπσο θαη νη πξνεγνχκελνη, θαζψο εμππεξεηεί ηνπο γνλείο, επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο,
κε ηελ ππεξεζία.
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη έρεη θάπνην ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο
απάληεζε φπσο ηα πξνεγνχκελα δείγκαηα, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαο: «ε γξακκαηέαο
είλαη ε ςπρή ηνπ ζρνιείνπ».
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ηνπ πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν απάληεζε φηη
βνεζάεη αιιά δελ παίξλεη πξσηνβνπιίεο, Αλ ρξεηαζηεί λα ιείςεη ππάξρνπλ νη δχν
ππνδηεπζπληέο λα αλαιάβνπλ ην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν.
ηελ εξψηεζε πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο γξακκαηέσο ζεσξεί θαζνξηζηηθά γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο απάληεζε λα είλαη πξφζραξε, αλνηρηή,
θηιηθή κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ θφζκν πνπ κπαηλνβγαίλεη ζην ζρνιείν.
ηελ εξψηεζε γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ απάληεζε φπσο νη πξνεγνχκελνη
δηεπζπληέο. Σφληζε ηηο πξψηεο βνήζεηεο πνπ ε δηθή ηνπ γξακκαηέαο σο πξψελ λνζειεχηξηα
δηαζέηεη.
Σο 5ο δείγμα είλαη έλα επαξρηαθφ γπκλάζην κε 180 καζεηέο. Η γξακκαηέαο είρε 10 ρξφληα
ππεξεζίαο ζην ζρνιείν. Ο Γηεπζπληήο κφιηο δηαλχεη ηε 2ε ρξνληά ηνπ σο δηεπζπληήο.
Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ ζρνιείν φπνπ ε γξακκαηέαο δελ είρε αλαιάβεη ην myschool.
Ο διεςθςνηήρ ηος 5ος δείγμαηορ
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο παίδεη θάπνηνλ ξφιν ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ
ζρνιείνπ απάληεζε φηη ηεο αλαινγεί ειάρηζηνο ξφινο.
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ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο απάληεζε φηη ππάξρεη θαιφ θιίκα, αιιά απηφ ραξάδεη ν Γηεπζπληήο, φρη ε
γξακκαηέαο. Δπηθνηλσλεί κε ηνπο καζεηέο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκψλ.
ηελ εξψηεζε αλ ηνλ βνεζά ζην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν βεβαίσζε φηη είλαη απαξαίηεηε. Χζηφζν
ν ξφινο ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ Γηεπζπληή. Η γλψκε ηεο είλαη ζεβαζηή, επεηδή
έρεη εκπεηξία θαη γλσξίδεη ην ζρνιείν. Χζηφζν δελ παίξλεη πξσηνβνπιίεο.
ηελ εξψηεζε πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο γξακκαηέσο ζεσξεί θαζνξηζηηθά γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο απάληεζε ηε ζπλεξγαζία.
ρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεηε ε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο, επεηδή ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί κε εζσηεξηθφ δίθηπν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα
clouds.
Σο 6ο δείγμα
Έλα επαξρηαθφ γπκλάζην κε 184 καζεηέο. Η γξακκαηέαο έρεη 4 ρξφληα ππεξεζίαο ζην
ζρνιείν, ελψ πξηλ εξγαδφηαλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ δήκνπ. Η Γηεπζχληξηα δηάγεη ην δεχηεξν
έηνο ηεο ζεηείαο ηεο ζε ζέζε ζηειέρνπο.
Η διεςθύνηπια 6ος δείγμαηορ
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο γξακκαηέσο ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ
απάληεζε πσο επηθνηλσλεί κε ηνπο γνλείο θαη ζπδεηά καδί ηνπο απφ ην πην απιφ σο ην πην
ζχλζεην ζέκα Δίλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα.
ηελ εξψηεζε αλ ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο
απάληεζε φηη νη καζεηέο ηε γλσξίδνπλ, έρεη θαιέο ζρέζεηο καδί ηνπο. Δίλαη 2ε καλνχια γηα ηα
παηδηά.
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ηεο πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δηνηθεηηθφ έξγν ηφληζε φηη ε ίδηα
είλαη μέλε, ελψ ε γξακκαηέαο είλαη ληφπηα, γλσξίδεη ιεπηνκέξεηεο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
ηε γξακκαηέα απεπζχλεηαη φηαλ ζέιεη λα κάζεη ιεπηνκέξεηεο γηα κηα νηθνγέλεηα. Χζηφζν, ε
γξακκαηέαο δελ παίξλεη απνθάζεηο, φηαλ ιείπεη γηα εμσηεξηθέο δνπιεηέο ε δηεπζχληξηα.
Τπάξρεη ζπλεξγαζία.
ηελ εξψηεζε πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο γξακκαηέσο ζεσξεί θαζνξηζηηθά γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηεο απάληεζε φπσο νη πξνεγνχκελνη
δηεπζπληέο.
ηελ εξψηεζε γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ ηφληζε ηηο γλψζεηο γηα ην my school θαη
γεληθά ζηνπο ππνινγηζηέο.
Σο 7ο δείγμα
Πξφθεηηαη γηα έλα επαξρηαθφ ιχθεην 109 καζεηψλ κε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε απφ ηελ
θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο γηα 10 ψξεο ηελ εβδνκάδα.
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Η διεςθύνηπια ηος 7ος δείγμαηορ
Η αζθνχζα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε βξηζθφηαλ ζην ζρνιείν κε ηα ίδηα θαζήθνληα επί έμη
ζπλαπηά έηε. Ήηαλ ε πξψηε ζεηεία ηεο δηεπζχληξηαο ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζεηεία ζηε
ζέζε επζχλεο ηεο ππνδηεπζχληξηαο.
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ε αζθνχζα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε έρεη θάπνην ξφιν ζηηο
δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ απάληεζε φηη, επεηδή ην ζρνιείν ήηαλ κηθξφ, σο δηεπζχληξηα
έρεη ρξφλν εθείλε λα αλαιάβεη ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο θνξείο.
Χζηφζν έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο γνλείο θαηά ηηο εγγξαθέο, κεηεγγξαθέο.
ηελ εξψηεζε θαηά πφζν ζεσξεί φηη ε γξακκαηέαο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο απάληεζε φηη ζπλδηακνξθψλεη απφ θνηλνχ κε ηα άιια κέιε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. Σν γξαθείν ηεο πάληα έρεη καζεηέο θαη είλαη
εμνηθεησκέλνη καδί ηεο. Ννηάδεηαη πνιχ γηα ηνπο καζεηέο, ηελ επίδνζή ηνπο, ηε ζηαδηνδξνκία
ηνπο, ηνπο δίλεη ζπκβνπιέο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηνπο βνεζά ζηε ζπκπιήξσζε
ησλ κεραλνγξαθηθψλ ηνπο δειηίσλ, αθφκε θαη ζηελ εγγξαθή ηνπο ζην παλεπηζηήκην, ηνπο
ζπκπαξαζηέθεηαη ζηα νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηά ηνπο. πκκεηέρεη ζηηο δξάζεηο ηνπο θαη ηνπο
θηηάρλεη αθφκε θαη ηηο αθίζεο ησλ εθδειψζεψλ ηνπο. Με ηνπο γνλείο είλαη πνιχ θαηαδεθηηθή
θαη εμππεξεηηθή θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιειέγγπα θαη δνηηθή. Δίλαη έλα πξαγκαηηθφ
δηακάληη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.
ηελ εξψηεζε αλ ζεσξεί φηη ηεο πξνζθέξεη βνήζεηα ζην δηνηθεηηθφ ηεο έξγν απάληεζε φηη ηε
βνήζεζε πνιχ, γηαηί δελ είρε ζεηεία σο ππνδηεπζχληξηα νχηε σο κέινο ηεο ιπθεηαθήο
επηηξνπήο παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ κε απνηέιεζκα λα ηεο ιείπνπλ ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο
ζρεηηθά κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ησλ παλειιαδηθψλ, ηε δηαδηθαζία ησλ αηηήζεσλδειψζεσλ, ηε γεληθφηεξε πξνεηνηκαζία ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, ηηο θφξκεο ζηηο
εηηθέηεο ησλ δεκάησλ, ηα παξνπζηνιφγηα θαη φια ηα ππνδείγκαηα ησλ εγγξάθσλ. Απφ ηηο
πξνζθιήζεηο πξνο ηνλ ζχιινγν γνλέσλ έσο ηηο θφξκεο γηα λα δειψζνπλ νη καζεηέο ηα
καζήκαηα επηινγήο, ηε δηαδηθαζία θαη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Χζηφζν ζεσξεί φηη κφλν ζε απηφ ην θνκκάηη ηε βνήζεζε, ελψ ε
αίζζεζε ηεο κνλαμηάο ηνπ δηεπζπληή κεγάισλε, θαζψο θαη ε γξακκαηέαο αλήθε ζηελ άηππε
νκάδα ησλ παιηψλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ. Παξ΄φια απηά ζεσξεί φηη ε παξνπζία ηεο
γξακκαηέσο είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ε αιήζεηα είλαη φηη
ηελ απάιιαζζε απφ έλα κεγάιν θνξηίν ηεο θαζεκεξηλήο γξαθεηνθξαηηθήο εξγαζίαο. Απηφ
είρε σο απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν ρξφλνο γηα πην νπζηαζηηθά θνκκάηηα ηνπ έξγνπ ηεο
δηνίθεζεο φπσο απηφ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ κε γνλείο, κε θνξείο θαη ηελ ελαζρφιεζε κε
επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Μεησλφηαλ ην άγρνο ηεο θαη επηηεινχληαλ απνηειεζκαηηθφηεξα ην
δηνηθεηηθφ ηεο έξγν.
ηελ εξψηεζε πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο/ελφο γξακκαηέα ζεσξεί θαζνξηζηηθά
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο απάληεζε: Η ψξηκε πξνζσπηθφηεηα,
ε επζχηεηα θαη φπσο ζε φια ηα επαγγέικαηα, ε αθνζίσζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ
ζρνιείνπ.
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ηελ εξψηεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο απάληεζε φπσο ηα πξνεγνχκελα
δείγκαηα ζπκπιεξψλνληαο φηη απαηηείηαη επηκφξθσζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηηο
δεκφζηεο ζρέζεηο. Θεσξεί απνηειεζκαηηθή κηα επηκφξθσζε ζηελ νπνία αλαιακβάλνπλ ξφιν
επηκνξθσηή δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη έκπεηξεο γξακκαηείο.

5. Ανάλςζη αποηελεζμάηυν ηηρ έπεςναρ
Οι απότειρ ηυν διεςθςνηών
Γηα ηνλ ξφιν ησλ γξακκαηέσλ ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ
Οη δηεπζπληέο ησλ κεγάισλ ζρνιείσλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ηφληζαλ φηη ν ξφινο ηνπο
είλαη πνιπδηάζηαηνο (Sharon Conley, Jewell Gould, Harriet Levine, (2010). Θεσξνχλ πνιχ
ζεκαληηθφ ηνλ ξφιν ησλ γξακκαηέσλ ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο είλαη
εθείλεο πνπ επηθνηλσλνχλ κε ππεξεζίεο, θνξείο θαη πξφζσπα ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή δσή. Οη
γνλείο ζηηο γξακκαηείο απεπζχλνληαη φηαλ ρξεηάδνληαη θάηη, φηαλ έρνπλ έλα αίηεκα. Ο ξφινο
ηνπο είλαη ζεκαληηθφο ζηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. 11 Θεσξνχλ φηη απηή ηνπο ε
ζπλεηζθνξά είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί θαη λα αμηνινγεζεί. Απνηηκνχλ σο ιηγφηεξν
ζεκαληηθφ ηνλ γξαθεηνθξαηηθφ ηνπο ξφιν θαη πην νπζηψδε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ
επγεληθή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ππνδνρή θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηζθεπηψλ ζην ζρνιείν. Οη
δηεπζπληέο θπξίσο ζηα επαξρηαθά ζρνιεία εθηηκνχλ φηη είλαη ειάρηζηνο ν ξφινο ησλ
γξακκαηέσλ ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη πεξηνξίδεηαη ζηηο επαθέο ηνπο κε ηνπο
ηερληθνχο θαη κε γνλείο/θεδεκφλεο.
Γηα ηνλ ξφιν ησλ γξακκαηέσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο
Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο
γξακκαηέσο ζην ζρνιηθφ θιίκα. Θεσξνχλ φηη ην ζπλδηακνξθψλεη παξάιιεια κε ηα άιια
κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. πλήζσο ζεηηθά βνεζψληαο θαζεκεξηλά γνλείο,
εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, δηεπζπληή αλαπηχζζνληαο έλα θιίκα θξνληίδαο
γηα ηνλ
ζπλάλζξσπν. «Δίλαη φπσο ν επηινρίαο ηνπ ιφρνπ, είλαη ε κάλα ηνπ ιφρνπ!» «είλαη δεχηεξε
καλνχια γηα ηα παηδηά» «ε γξακκαηέαο είλαη ε ςπρή ηνπ ζρνιείνπ». Χζηφζν ζηε
ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνχζηεθαλ θαη θσλέο πνπ ρξσκάηηζαλ κε κειαλά ρξψκαηα απηφλ ηνλ
ξφιν. Έγηλε ιφγνο γηα ίληξηγθεο θαη άηππεο νκάδεο (θιίθεο) θαη ζρφιηα εηο βάξνο ησλ
δηεπζπληψλ. Απηέο νη θσλέο απνδεηθλχνπλ πεξίηξαλα φηη δηαδξακαηίδνπλ έλαλ θαίξην ξφιν νη
γξακκαηείο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο.
Γηα ηε ζπκβνιή ησλ γξακκαηέσλ ζην δηνηθεηηθφ έξγν ησλ δηεπζπληψλ
Οη δηεπζπληέο ζεσξνχλ ηηο γξακκαηείο απαξαίηεηεο ζηελ άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο έξγνπ.
«Σε βιέπσ ζαλ ην δηθφ κνπ ην κάηη. Μνπ ιέεη πψο είλαη ην θιίκα αλάκεζα ζηνπο θαζεγεηέο,
ηη ιέλε νη καζεηέο γηα ηνπο θαζεγεηέο». Κάλεη κηα πξψηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ
11P Thomson, L Ellison, T Byrom, D Bulman, L Davies – 2004 An Investigation into Queries that School
Offices Receive from Parents and Carers
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καζεηψλ. Οη γξακκαηείο βνεζνχλ πνιχ ηδίσο ηνπο άπεηξνπο δηεπζπληέο. Απαιιάζζνπλ ηνπο
δηεπζπληέο απφ ην κεγάιν θνξηίν ηεο θαζεκεξηλήο γξαθεηνθξαηηθήο εξγαζίαο κε απνηέιεζκα
λα απμάλεηαη ν ρξφλνο γηα ηελ επνπηεία, ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο κε γνλείο, κε θνξείο θαη ηελ
ελαζρφιεζε κε πξνγξάκκαηα επσθειή γηα ην ζρνιείν. χκθσλα κε ηνπο Tanner, C., &
Atkins, T. (1990) νη δηεπζπληέο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο πξνζσπηθνχο γξακκαηείο ηνπο
νπνίνπο δελ κνηξάδνληαη δειψλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.
Μεηψλεηαη ην άγρνο θαη επηηειείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.12
ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνχζηεθαλ θαη θσλέο πνπ πεξηγξάθνπλ αξλεηηθά ηνλ δηνηθεηηθφ
ξφιν ησλ γξακκαηέσλ. Πεξηγξάθεηαη πεξίπησζε γξακκαηέσο πνπ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε
ηνπ δηεπζπληή, δηεθδηθεί κεξίδην ζηε δηνηθεηηθή παξνπζία θαη κεξίδην ζηελ εμνπζία ηνπ
δηεπζπληή. Η ζπγθεθξηκέλε γξακκαηέαο, αξρηθά έδηλε ηελ εληχπσζε φηη ηα αλαιάκβαλε φια
γηα λα βνεζήζεη ηνλ δηεπζπληή, ζηε ζπλέρεηα φκσο δελ παξείρε πξφζβαζε ζηνλ δηεπζπληή ζε
βαζηθά έγγξαθα ηεο γξακκαηείαο ζεσξψληαο ηα πξνζσπηθή εξγαζία θαη θφπν.
ε γεληθέο γξακκέο θαίλεηαη φηη νη δηεπζπληέο ζέβνληαη ηε γλψκε ησλ γξακκαηέσλ, φηαλ
έρνπλ εκπεηξία θαη γλσξίδνπλ ην ζρνιείν. Χζηφζν ηνλίδνπλ φηη νη γξακκαηείο δελ παίξλνπλ
πξσηνβνπιίεο νχηε απνθάζεηο, φηαλ ιείπνπλ νη δηεπζπληέο απφ ην ζρνιείν.
Γηα ην πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο κηαο/ελφο γξακκαηέσο ζεσξνχλ θαζνξηζηηθά γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηηέιεζε ηνπ ξφινπ ηνπο
Οη δηεπζπληέο αλαθέξζεθαλ ζηελ επράξηζηε πξνζσπηθφηεηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη κία
γξακκαηέαο γηα λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηεο. Θεσξνχλ φηη πξέπεη λα είλαη
πξφζραξε, αλνηρηή, θηιηθή κε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ θφζκν πνπ κπαηλνβγαίλεη ζην
ζρνιείν. Να έρεη δεμηφηεηεο αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Να αλαπηχζζεη
πξσηνβνπιίεο, λα έρεη δεμηφηεηεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπίζεο ηνλίζηεθε φηη ρξεηάδεηαη λα
κπνξεί λα εμειίζζεηαη θαη λα αιιάδεη λννηξνπία, λα κε βαιηψλεη, λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο.
Να ζπλεξγάδεηαη, λα δηαζέηεη ψξηκε πξνζσπηθφηεηα, δηαθξηηηθφηεηα, ε επζχηεηα. Να είλαη
ελεκεξσκέλε γηα ηηο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία, εξγαηηθή θαη ηππηθά πξνζεισκέλε ζηα
θαζήθνληά ηεο. Αθνζησκέλε ζηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.
Γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ γξακκαηέσλ
Δθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ πνπ ζεσξνχλ φηη δελ ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε γηαηί είηε είλαη
πνιχ θαιή είηε γηαηί είλαη ιίγν πξηλ ηε ζχληαμε, νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ζεσξνχλ ηελ
ηαθηηθή επηκφξθσζε απαξαίηεηε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ ειεθηξνληθή νξγάλσζε ηνπ
γξαθείνπ, ζηηο πξψηεο βνήζεηεο 13 , αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη

12Tanner, C., & Atkins, T. (1990). Planning for Stress Reduction in the High School Principalship. The High
School Journal, 74(1), 22-37. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40364588
13
69% γξακκαηείο παξέρνπλ θάξκαθα ζηνπο καζεηέο θαη κία ζηηο ηέζζεξηο γξακκαηείο παξέρνπλ ηε
ζπληαγνγξαθεκέλε ηαηξηθή αγσγή ζηνπο καζεηέο έρνληαο ιάβεη θαζφινπ ή ειάρηζηε επηκφξθσζε φπσο έδεημε
έξεπλα ησλPrice, J. H., Drake, J.A., Murnan, J. and Telljohann, S. K. 2003. Elementary school secretaries'
experiences and perceptions of administering prescription medication. Journal of School Health, 73(10): 373–
379.
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δεκνζίσλ ζρέζεσλ, δεδνκέλα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία14.

ςμπεπάζμαηα
Γηα ηελ έξεπλα επειέγε ε ρξήζε εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ επεηδή παξέρνπλ ζηνλ
εξεπλεηή επειημία ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, επέηξεςαλ ηε
δηαηχπσζε εξσηήζεσλ FOLLOW UP θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εμεγήζεσλ θαη
αλαδηαηππψζεσλ φηαλ νη εξσηεζέληεο είραλ απνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο. Απηή ε
κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηηξέπεη επίζεο ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν λα εκβαζχλεη ζε έλα
εξψηεκα (Patton, 2002: 343). 15 Τπνβιήζεθαλ ινηπφλ εξσηήζεηο, δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο
νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ζπλνκηιία κε έκθαζε ζηνλ ξφιν ηεο γξακκαηέσο. Γεληθά φινη
νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζεηηθά δηαθείκελνη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο.
Καηαιήγνληαο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη νη γξακκαηείο έρνπλ έλαλ εκθαλή, απηφ ξφιν πνπ
πεξηιακβάλεη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, αιιά έρνπλ θαη έλαλ ιηγφηεξν εκθαλή ξφιν πνπ
πεξηιακβάλεη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ, ζην ζρνιηθφ
θιίκα, ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Η δηνίθεζε ελφο ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ
αζθείηαη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη δηεπθνιχλεηαη ε επηηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ,
βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ζηα ζρνιεία πνπ ππνζηεξίδνληαη
απφ γξακκαηείο. Απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ησλ αξκνδίσλ ψζηε λα εκπινπηίδεηαη ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ ζρνιείσλ κε γξακκαηείο. Οη δηεπζπληέο απφ ηε κεξηά ηνπο, φηαλ
αλαιακβάλνπλ ηε δηνίθεζε ελφο ζρνιείνπ, ρξήζηκν είλαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ
χπαξμε ή κε γξακκαηέσο ζην ζρνιείν θαη ελεκεξσκέλνη επίζεο γηα ηε ζεκαζία ησλ
πνιιαπιψλ ξφισλ ηεο γξακκαηέσο φπσο θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο,
ψζηε λα δψζνπλ ηε δένπζα πξνζνρή εμ αξρήο, λα ηεο αλαγλσξίζνπλ ην κεξίδην πνπ ηεο
αληηζηνηρεί ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ ακνηβαίαο
εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ κε απψηεξν ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο γηα έλα ζρνιείν
δεκνθξαηηθφ, αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο πνιίηεο. Υξεηάδεηαη λα εκπηζηεπηνχλ νη
δηεπζπληέο ηηο γξακκαηείο φηη θαη κε ιηγφηεξε επίβιεςε, κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ηα
θαζήθνληά ηνπο. Υξεηάδεηαη νη δηεπζπληέο λα αθνπγθξαζηνχλ απηά πνπ έρνπλ λα πνπλ νη
γξακκαηείο, λα ηνπο δψζνπλ επθαηξίεο γηα επηκφξθσζε, λα πξνζπαζήζνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα ηηο ελζαξξχλνπλ παξακείλνπλ ζην ζρνιείν.
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