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1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

Στα ελληνικά σχολεία εργάζονται χιλιάδες επιστημονικά καταρτισμένοι Εκπαιδευτικοί .  

Όλοι λειτουργούν στα πλαίσια του νόμου, των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και με 

γνώμονα την αγάπη τους για τα παιδιά. Κάποιοι  ισχυρίζονται ότι η βασική αρχή προσφοράς 

όλων είναι το φιλότιμο και το αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν . Ορισμένοι, με πιο 

…προχωρημένη αντίληψη, επικεντρώνουν  τα πάντα στον πατριωτισμό των Ελλήνων. 

Κάποιοι άλλοι, πιο ρεαλιστές, μιλούν για επαγγελματισμό.  Κοινός τόπος είναι η αίσθηση ότι 

τα πράγματα μπορούν να είναι καλύτερα.  

 

Οι εκθέσεις των διεθνών οργανισμών προσγειώσουν τα πράγματα στην δύσκολη 

πραγματικότητα.  Στην έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α1. για την ελληνική εκπαίδευση του 1995 

διαβάζουμε: «Πολύ λίγα σχολεία δείχνουν σημάδια ζωτικότητας. Οι εργασίες των μαθητών 

δεν εκτίθενται. Τα σχολεία στεγάζονται σε μονότονα κτίρια χωρίς στοιχεία που να δείχνουν 

ότι ανήκουν σε επαγγελματίες ή μαθητές. Οι φθορές του εξοπλισμού είναι το σύμπτωμα της 

αποξένωσης από το σχολείο …»2.Η έκθεση δεν αναδεικνύει άγνωστα προβλήματα. Όλοι, 

αναζητούμε λύσεις, άλλοτε στο εξεταστικό σύστημα, άλλοτε στις τροποποιήσεις του νόμου, 

αλλά και σε πειραματισμούς και αλλαγές με προσωπικές υπουργικές υπογραφές.  

Στην ίδια έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α οι παρατηρητές γράφουν: «….Κατά την διάρκεια των 

επισκέψεών μας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα υπήρχε διάχυτη η δυσαρέσκεια και ο θυμός για 

τη διοίκηση και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης».3 

Στο θέμα οι τελευταίοι ερωτώμενοι είναι οι εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικά οι 

εκπαιδευτικοί. Το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό μας σύστημα θεωρεί ότι μπορεί να λύσει τα 

θέματα της εκπαίδευσης από απόσταση.  

 

2 Η «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

2.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όλοι οι τύποι σχολείων στην Ελλάδα και σε όλα τα επίπεδα παρουσιάζουν μια ομοιομορφία. 

Συχνά μιλάμε για απόλυτη αντιγραφή, αν σκεφτεί κανείς ότι αφενός το εγχειρίδιο και 

αφετέρου το αναλυτικό πρόγραμμα επιβάλλουν ακόμη και συγχρονισμό στα διδασκόμενα 

αντικείμενα. Είναι χαρακτηριστική η επικρατούσα κατάσταση στα Ενιαία Λύκεια, όπου ο 

διευθυντής υποχρεούται να αναφέρει μηνιαία πορεία διδασκαλίας των γραπτώς 

                                         

1
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

2 http://posdep.physics.upatras.gr/oosa.htm EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚH ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ  § 58 

3 Στο ίδιο  § 4 

http://posdep.physics.upatras.gr/oosa.htm
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εξεταζομένων μαθημάτων, ώστε  να επιτυγχάνεται ο πανελλήνιος συγχρονισμός των 

διδασκόντων.   

Σ’ αυτό το περιβάλλον φαντάζει μακρινή η εφαρμογή «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής 

στις σχολικές μονάδες.  

 

2.1.1 Συγκεντρωτικό σχολείο  

 

Η Εσωτερική πολιτική, ανάγκη έχει την  απόδοση της δυνατότητας στον 

εκπαιδευτικό οργανισμό να μετέχει του στρατηγικού προγραμματισμού, ώστε να έχει λόγο 

στην διαμόρφωση μακροπρόθεσμων στόχων.1   Όμως ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος περιορίζει ιδιαίτερα την αυτονομία του Σχολείου.  Ο 

περιορισμός έχει διάφορες μορφές και μεγέθη ανάλογα με τον τύπο σχολείου2, αλλά και από 

το βαθμό εξάρτησης του συγκεκριμένου τύπου σχολείου από το εκπαιδευτικό σύστημα και 

την κεντρική του διοίκηση.3 Συνέπεια τούτων είναι η αδυναμία των σχολείων να έχουν 

στρατηγικούς στόχους και δυνατότητα συμμετοχής στην αλλαγή του αναλυτικού 

προγράμματος, στην βελτίωση της αναλογίας  του αριθμού μαθητών ανά εκπαιδευτικό, 

αλλά και στην παροχή εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης.4 

Αλλά και στην περίπτωση του λειτουργικού προγραμματισμού και της βραχυπρόθεσμης 

οργάνωσης της σχολικής ζωής δεν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες άσκησης εσωτερικής 

πολιτικής. Τούτο συμβαίνει επειδή ο λειτουργικός προγραμματισμός είναι συνδεδεμένος με 

τον στρατηγικό. Αλληλοσυμπληρώνονται και τελικά δεν μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε.5 

Το συγκεντρωτικό σχολείο είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα και η ανάπτυξη εσωτερικής 

πολιτικής προϋποθέτει νέο τρόπο προσέγγισης της εκπαίδευσης που μάλλον το 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι έτοιμο να αποδεχθεί.  

 

2.1.2 Τα πολλά αφεντικά 

 

Η ανάπτυξη εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής προϋποθέτει την μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων από το κέντρο και από κάθε χώρο λήψης αποφάσεων στην εκπαιδευτική 

μονάδα. Τούτο είναι αναγκαίο αφού στην επικρατούσα κατάσταση η εκπαιδευτική μονάδα 

                                         

1  Α. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-ΡΕΠΠΑ, Μ. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Β. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων  Τόμος Α’ Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική © ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑ 1999 σελ: 51 
2 Είναι εντονότερος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα Ενιαία Λύκεια. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αντίθετα υπάρχει 

ελευθερία διαμόρφωσης εσωτερικής πολιτικής  

3 Α. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-ΡΕΠΠΑ, Μ. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Β. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων  Τόμος Α’ Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική © ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑ 1999 σελ: 52 
4 Στο ίδιο 
5 Ackoff R. L. A Concept  of Corporate Planning, J. Wiley& Sons. New York, 1949 στο Μ. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, 

Τουριστική νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και συλλογικών φορέων  ΤΟΜΟΣ Α’ Γενικές Αρχές μάνατζμεντ. © 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑ 1999 
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αναφέρεται σε πολλά …αφεντικά, που όλοι έχουν αποφασιστική συμμετοχή στα του 

σχολείου, συχνά χωρίς την γνώμη, έστω, των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας. Και μπορεί, 

συχνά, να αναπτύσσεται ρητορική σχετικά με την ανάγκη αλλαγής και βελτίωσης της 

εκπαιδευτικής πρακτικής, όμως σε τελική ανάλυση η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής είναι 

άσκηση εξουσίας και ελέγχου που έχει ως πεδίο αναφοράς την επιδίωξη ή τη διαιωνίσει 

συγκεκριμένων διευθετήσεων στη σχέση του σχολείου και της κοινωνίας.1   

Φυσικά δεν χαρακτηρίζεται αρνητικά η συμμετοχή των φορέων άσκησης εκπαιδευτικής 

πολιτικής, άλλωστε είναι απαραίτητη η λειτουργία και η συμμετοχή τους. Όμως  στα πλαίσια 

της πολιτικής που ασκούν δεν απελευθερώνουν τον ζωτικό αέρα στοιχειώδους ελευθερίας 

που απαιτείται για να λειτουργήσει η εκπαιδευτική μονάδα.   Θα επιδιώξουμε μια σύντομη 

αναφορά στους εκτός εκπαιδευτικής μονάδας φορείς άσκησης εξουσίας. 

2.1.2.1 Η Κυβέρνηση δια του υπουργείου Παιδείας2.  Στο Ελληνικό σχολείο έχει τον 

πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής  

2.1.2.2 Οι Θεσμικοί σύμβουλοι.3 (Ινστιτούρο εκπαιδευτικής πολιτικής, Κέντρο 

εκπαιδευτικής έρευνας κ.α.)  Έχουν συμβουλευτικό ρόλο αλλά και αποφασιστικό 

συνάμα μετέχοντας στην χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και ειδικά των 

αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων. Παρά τις προσπάθειες 

ένταξης στα προγράμματα θεμάτων π.χ. από την τοπική ιστορία, έχουν τον πρώτη 

και την τελευταία πρόταση προς την εκτελεστική εξουσία (υπουργείο), 

συμβουλευτικό μεν αλλά και μονόδρομο απόφασης.  Δεν πρέπει να παραθεωρούμε 

επίσης και την παρουσία των Σχολικών Συμβούλων, οι οποίοι καλούνται να 

προσφέρουν έργο βασιζόμενοι στην νομοθετική αταξία για το θεσμό4.  

2.1.2.3 Η τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν μεταφερθεί μεγάλος 

μέρος των αρμοδιοτήτων για την εκπαίδευση. Ήδη τα σχολικά διδακτήρια ανήκουν 

ιδιοκτησιακά στους Δήμους και οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις μέσω των ΠΕΠ, 

έχουν την ευθύνη της ανοικοδόμησης της Σχολικής στέγης. 

Σε όλους τους παραπάνω μπορούμε να προσθέσουμε φορείς όπως τα Μ.Μ.Ε με τις 

παρατηρήσεις τους, τους συλλόγους γονέων και τους συνδικαλιστικούς φορείς των 

εργαζομένων στην εκπαίδευση, που όμως δεν έχουν θεσμικό και κατ’ επέκταση 

αποφασιστικό ρόλο, αλλά επηρεάζουν την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής από το σχολείο.  

 

                                         

1 Α. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-ΡΕΠΠΑ, Μ. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Β. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων  Τόμος Α’ Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική © ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑ 1999 σελ: 124 
2 Στο ίδιο 

3 Στο ίδιο 
4 Δεν γνωρίζουν πολλές φορές το ρόλο τους και συχνά εμπλέκονται σε θέματα άσκησης εξουσίας στην εκπαίδευση (με την 

αποφασιστική παρέμβαση του ΥΠΕΠΘ), ειδικά με τη συμμετοχή πολλών σε διάφορα υπηρεσιακά συμβούλια και επιτροπές, 

άσχετες με το αντικείμενό τους. Παράλληλα δημιουργούν προβλήματα στις σχολικές μονάδες αποφεύγοντας την συνεργασία 

με τις διευθύνσεις των σχολείων για οργανωτικά θέματα. 
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2.1.3 Ο Εκπαιδευτικός και η υπαλληλική νοοτροπία 

 

Η άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής  προϋποθέτει  και την αύξηση της 

εμπιστοσύνης που θα δώσει το κέντρο στο Σχολείο. Για το σχολείο όμως τίθεται το ερώτημα 

αν είναι ο εκπαιδευτικός έτοιμος να αλλάξει, αποβάλλοντας την υπαλληλική νοοτροπία.  Στο 

Ελληνικό σχολείο τα πάντα είναι μηχανικά. Και κάθε αλλαγή προϋποθέτει αλλαγή 

νοοτροπίας των εκπαιδευτικών (ειδικά των παλαιοτέρων). Δεν είναι διατεθειμένοι να 

ενταχθούν και να εργαστούν στα πλαίσια εφαρμογής πρακτικών εσωτερικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Δεν βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο την ανάγκη της αλλαγής, αφού μερικοί την 

αντιλαμβάνονται ως απειλή ή ως πηγή ανασφάλειας και ανησυχίας ότι θα αποκαλυφθούν 

οι αδυναμίες τους.1 

 

 

2.1.4 Οι οικονομικοί πόροι 

 

Η άσκηση εσωτερικής πολιτικής προϋποθέτει την οικονομική αυτοτέλεια του εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Στην Ελλάδα το κόστος λειτουργίας για όλες τις  εκπαιδευτικές βαθμίδες 

καταβάλλεται  (και ορθά) από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε μέσω παγίων χορηγήσεων, 

(στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας λογιστικών 

υπηρεσιών), είτε μέσω της διαδικασίας χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών μέσω 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα χρήματα μόλις και επαρκούν για την κάλυψη των τακτικών 

εξόδων. Για παράδειγμα θα αναγέρω την πορεία χρηματοδότησης του Μουσικού σχολείου 

Τρίπολης ως  προς τις λειτουργικές δαπάνες: από 68 χιλ ευρώ το 2008 βρισκόμαστε σήμερα 

στις 14 χιλ. ευρω.  Ως εκ τούτου είναι αδύνατη η άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

με αναπτυξιακό όραμα. Η κατάσταση επιδεινώνεται στην Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση ως αναφορά την οικονομική κατάταξη  του προσωπικού. Υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες εκπαιδευτικών, οι μόνιμοι, οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι. Το εργασιακό 

καθεστώς κάθε κατηγορίας ποικίλει, το ίδιο και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις.  Έχει 

άτυπα επικρατήσει να υπάρχει  και διαφορετικό επίπεδο ευθύνης, ανάλογο της 

μισθολογικής κατάστασης με τους ωρομισθίους ουσιαστικά αμέτοχους στην διαδικασία 

οργάνωσης της Εκπαιδευτικής μονάδας. 

 

 

2.1.5 Το  ευμετάβλητο  νομικό περιβάλλον 

 

                                         

1 EVERARD K.B., MORRIS G. Αποτελεσματική  Εκπαιδευτική διοίκηση  Μετάφραση : Δημήτρης Κίκιζας Πάτρα 1999 σελ: 259 
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Λογική προϋπόθεση για τον προγραμματισμό είναι η διατήρηση σταθερού νομικού 

περιβάλλοντος ως αναφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει η εκπαιδευτική 

μονάδα. Μέσα στα πλαίσια του νόμου θα κινηθεί και θα προγραμματίσει κάθε πράξη είτε με 

καθεστώς ελεύθερης διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής είτε με την εφαρμογή απλώς 

των ρυθμιστικών διατάξεων που διέπουν την λειτουργία της. Στο ελληνικό σχολείο η λογική 

αυτή διαπίστωση δεν είναι, ουσιαστικά εφαρμόσιμη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 

ετών έχουν γίνει τρεις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, με την τέταρτη ήδη να βρίσκεται στο 

στάδιο της υλοποίησης και έχουν εκδοθεί σωρεία Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών 

διαταγμάτων. Ακόμη και για θέματα ρυθμιστικού  χαρακτήρα, όπως ο προγραμματισμός 

του χρόνου, εκδίδονται αποφάσεις, συχνά αλληλοαναιρούμενες, συχνά πρόχειρες και ακόμη 

συχνότερα ανακοινοποιούμενες στο ορθό. 

2.2 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

2.2.1 Οι Διεθνείς οργανισμοί 

2.2.1.1 Οι απόψεις του Ο.Ο.Σ.Α 

Η Ελλάδα μετέχει  στον Ο.Ο.Σ.Α1 από της ιδρύσεως του οργανισμού  και μάλιστα με πλήρη 

δικαιώματα μέλους απολαμβάνοντας τις πολύτιμες συμβουλές των εμπειρογνωμόνων του 

οργανισμού για θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης2. Στο μικροσκόπιο του Ο.Ο.Σ.Α. κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα τίθεται και το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ως αναφορά τις 

διαπιστώσεις για μια εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική αντλούμε αρκετά στοιχεία από την 

έκθεση του οργανισμού που δημοσιεύτηκε στα ελληνικά το 19963. Είναι η χρονιά εκείνη που 

για πρώτη φορά ο Οργανισμός μέσα από την έκθεση μιλάει για μεταρυθμίσεις στην Ελλάδα 

και όχι μόνο στην εκπάιδευση, η περίφημη εργαλειοθήκη. 

Διαπιστώνεται στην έκθεση ότι «η Ελλάδα έχει αρχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση της 

αποκέντρωσης δια της εισαγωγής των νομαρχιακών εκλογών, της μεταβίβασης στην Α’ και 

Β’ θμια αυτοδιοίκηση όχι μόνο χρηματικών πόρων αλλά και εξουσιών για τα σχολικά κτίρια, 

για τη σωστή λειτουργία και συντήρησή του και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης κάποιων 

                                         

1 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και ανάπτυξης. 
2 Στα πλαίσια του οργανισμού λειτουργούν Α) το Κέντρο Εκπαιδευτικών Ερευνών και Καινοτομιών (Centre for Educational 

Research and Innovation (CERI)  

Το CERI πραγματοποιεί μελέτες και συμβάλλει στο διεθνή διάλογο για την εκπαίδευση σε όλες τις χώρες που περιλαμβάνει ο 

Οργανισμός.Έχει προωθήσει την έρευνα και τις καινοτομίες στην εκπαίδευση στις χώρες που περιλαμβάνει ο ΟΟΣΑ επί 30 

έτη και έχει τους εξής στόχους: 

1. Να ενθαρρύνει τους καλύτερους συνδέσμους για την έρευνα, την τακτική των καινοτομιών και της πρακτικής 

2. Να εμπλουτίσει τις γνώσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές τάσεις διεθνώς 

3. Να εμπλέξει ενεργά τους ερευνητές της εκπαίδευσης, τους επαγγελματίες και τους κυβερνητικούς επισήμους σε διεθνικές 

συζητήσεις.  

Β) Η Επιτροπή Παιδείας   Educational Committee Συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, συνήθως αμέσως πριν ή μετά το CERI. 

http://www.ypepth.gr//el_ec_page654.htm 
3 Ο.Ο.Σ.Α Επισκόπηση του εκπαιδευτικού Συστήματος της Ελλάδας. Έκθεση Εμπειρογνωμόνων, Υ.Π.Ε.Π.Θ, Αθήμα 1996 ,Στο  

Απόστολος Ανδρέου «Η Αποκέντρωση, η Αποσυγκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ανάπτυξη της της εσωτερικής 

πολιτικης της σχολικης μονάδας: ζητήματα θεωρίας και εκπαιδευτικής πολιτικής» (Αδημοσίευτη εργασία) Θεσσαλονίκη 

Ακαδημαϊκό έτος 2003-04 σελ 7 
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πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αναγκών σε σχέση με τους δήμους, τη δημιουργία 

περιφερειακών εκπαιδευτικών επιτροπών (…) καθώς και τη δημιουργία σχολικών 

επιτροπών» για  να διαπιστώσει ο Απόστολος Ανδρέου ότι « οι εμπειρογνώμονες του 

Ο.Ο.Σ.Α. αγνοούν ή αποκρύπτουν ότι το σύστημα διοίκησης που εισήγαγε ο Ν. 15566/85, όχι 

μόνο δεν ολοκληρώθηκε, αλλά αποσκοπούσε στην απόσπαση της κοινωνικής συναίνεσης 

και στην ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής κοινότητας στην κρατική εκπαιδευτική πολιτική, 

αφού όχι μόνο οι προγραμματισμοί, οι θεμελιακές επιλογές και οι μακροπρόθεσμες 

στρατηγικές και πολιτικές διαμορφώνονται στο επίπεδο του ΥΠΕΠΘ  αλλά και οι παραμικρές 

λεπτομέρειες και ρυθμίσεις.»1. Ο νομοθέτης τελικά απέδειξε ότι δεν είχε την πρόθεση να 

αποκεντρώσει την εκπαιδευτική πολιτική αλλά μάλλον να την αποσυγκεντρώσει, γεγονός 

που διαπιστώνει και η έκθεση.2  

Η έκθεση προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης εσωτερικής πολιτικής προτείνει: 

1. Την ανάληψη από την Τοπική αυτοδιοίκηση της διαχείρισης επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών 

2. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με άλλες λειτουργικές υπηρεσίες 

όπως της υγείας και της κοινωνικής εργασίας. 

3. Την ανάληψη από το σχολείο μεγαλύτερης ελευθερίας κίνησης στα πλαίσια που 

έχουν καθιερώσει οι τοπικές αρχές sic 

Στο τελικό κείμενο της έκθεσης σημειώνεται ότι τα κριτήρια για τη αποκέντρωση θα πρέπει 

να είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας στα σχολεία να αξιοποιούν πλήρως την 

επαγγελματική κρίση του προσωπικού τους  και να αποφασίζουν για τη χρήση των πόρων, 

σύμφωνα με τις διαθέσιμες τοπικά ανάγκες και μέσα, είτε το δικαίωμα στους «πελάτες» να 

ακούγεται ο λόγος τους σχετικά με την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης3.  Σήμερα, οκτώ χρόνια μετά, τίποτα δεν έχει γίνει και οι προτάσεις της 

επιτροπής παραμένουν ευχολόγια που ήδη ξεπερνιούνται, αφού μεταβάλλεται το θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας των εμπλεκομένων φορέων (τοπική Αυτοδιοίκηση4) κα το σχολείο έχει 

γίνει περισσότερο συγκεντρωτικό, ειδικά μετά την τελευταία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

στο Λύκειο. Ο όρος επίσης πελάτες μας προκαλεί, αφού δεν έχουμε μάθει να μιλάμε με όρους 

εκπαιδευτικού μανατζεντ – δοαχείρισης, θεωρώντας ότι εκπαιδευση και η οργάνωσή της 

είναι δύο μεγεθη που κάπως συναντώνται τυχαία και στην καλύτερη περίπτωση 

διαπλέκονται!  

 

                                         

1 Στο ίδιο  

2 Στο ίδιο 
3 Ο.Ο.Σ.Α Επισκόπηση του εκπαιδευτικού Συστήματος της Ελλάδας. Έκθεση Εμπειρογνωμόνων, Υ.Π.Ε.Π.Θ, Αθήνα 1996 ,Στο  

Απόστολος Ανδρέου «Η Αποκέντρωση, η Αποσυγκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ανάπτυξη της εσωτερικής 

πολιτικής της σχολικής μονάδας: ζητήματα θεωρίας και εκπαιδευτικής πολιτικής» (Αδημοσίευτη εργασία) Θεσσαλονίκη 

Ακαδημαϊκό έτος 2003-04 σελ 8 
4 Τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπουν παρεμβάσεις άσκησης πολιτικής και ήδη έχει περιοριστεί πολύ 

το αρχικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων. 
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2.2.1.2  Οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Στην «Ευρωπαϊκή έκθεση για την Ποιότητα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Δεκαέξι Δείκτες 

Ποιότητα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάιος 2000)1 διαπιστώνεται ότι κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών ’80 και ’90, πολλά εκπαιδευτικά συστήματα έχουν μεταβιβάσει μεγαλύτερο βαθμό 

αυτονομίας και ευθύνης στα σχολεία, θέτοντας μεγαλύτερες απαιτήσεις στο επίπεδο του 

σχολείου και σε ορισμένες περιπτώσεις στο επίπεδο της σχολικής τάξης.  Διαπιστώνεται 

ωστόσο ότι το εγχείρημα της αποκέντρωσης στην εκπαίδευση είναι πολιτική υψηλού 

κινδύνου. Είναι λογική αυτή η παρατήρηση επειδή κάθε τέτοια απόφαση λαμβάνεται σε 

καθεστώς αβεβαιότητας.2  Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ένωσης καθίσταται δυνατή η 

σύγκριση ανάμεσα στα συστήματα και τις πολιτικές που εφαρμόζουν τα κράτη – μέλη για 

την αποκέντρωση στην εκπαίδευση (ή την συγκέντρωση). Στην κατεύθυνση της σύγκρισης 

κινούμενη η έκθεση διαπιστώνει ότι η προώθηση διαδικασιών εσωτερικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής εγείρει ερωτηματικά σχετικά με τη συγκρισιμότητα, την ισοτιμία, τη διασφάλιση 

της ποιότητας και του ελέγχου3.   

 

2.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

2.3.1 Αποσυγκέντρωση ή Αποκέντρωση; 

2.3.1.1 Η Αποσυγκέντρωση του Εκπαιδευτικού συστήματος 

 

Με τον όρο «Αποσυγκέντρωση» ορίζεται η μεταφορά στα περιφερειακά όργανα 

αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες ασκούνται κάτω από την εποπτεία ή την 

καθοδήγηση των κεντρικών πολιτικών και διοικητικών μηχανισμών.4 Στην περίπτωση αυτή 

ουσιαστικά πρόκειται για μεταφορά εξουσίας σε περιφερειακά όργανα που όμως 

λειτουργούν και παραμένουν αναγκαστικά στην ιεραρχία της κεντρικής διοίκησης.  

                                         

1 «Ευρωπαϊκή έκθεση για την Ποιότητα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Δεκαέξι Δείκτες Ποιότητα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάιος 

2000) Στο  Απόστολος Ανδρέου «Η Αποκέντρωση, η Αποσυγκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ανάπτυξη της  

εσωτερικής πολιτικής της σχολικής μονάδας: ζητήματα θεωρίας και εκπαιδευτικής πολιτικής» (Αδημοσίευτη εργασία) 

Θεσσαλονίκη Ακαδημαϊκό έτος 2003-04 σελ 8 

 
2 Μ. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και συλλογικών φορέων  

ΤΟΜΟΣ Α’ Γενικές Αρχές μάνατζμεντ. © ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑ 1999 σελ: 216 

 
3 «Ευρωπαϊκή έκθεση για την Ποιότητα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Δεκαέξι Δείκτες Ποιότητα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάιος 

2000) Στο  Απόστολος Ανδρέου «Η Αποκέντρωση, η Αποσυγκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ανάπτυξη της  

εσωτερικής πολιτικής της σχολικής μονάδας: ζητήματα θεωρίας και εκπαιδευτικής πολιτικής» (Αδημοσίευτη εργασία) 

Θεσσαλονίκη Ακαδημαϊκό έτος 2003-04 σελ 9 

 
4 Απόστολος Ανδρέου «Η Αποκέντρωση, η Αποσυγκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ανάπτυξη της  εσωτερικής 

πολιτικής της σχολικής μονάδας: ζητήματα θεωρίας και εκπαιδευτικής πολιτικής» (Αδημοσίευτη εργασία) Θεσσαλονίκη 

Ακαδημαϊκό έτος 2003-04 σελ 10 
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Χαρακτηριστικό φαινόμενο αποσυγκέντρωσης είναι ο θεσμός του Περιφερειακού Διευθυντή 

εκπαίδευσης, ο οποίος καλείται να λειτουργήσει ως μικρός υπουργός της Παιδείας έχοντας 

δικαιώματα που η εφαρμογή τους θυμίζει παλαιότερες εποχές, (όπως η μετακίνηση 

εκπαιδευτικού από νομό σε νομό χωρίς την συγκατάθεσή του και για τις ανάγκες της 

υπηρεσίας), δικαιώματα που είχαν οι υπερεπιθεωρητές – επόπτες την δεκαετία του ’70.    

2.3.1.2 Η Αποκέντρωση του Εκπαιδευτικού συστήματος 

 

Με τον όρο «αποκέντρωση» ορίζουμε την μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων από το 

κέντρο στην περιφέρεια. Η άσκηση των εξουσιών αυτών γίνεται χωρίς την προηγούμενη 

έγκριση κεντρικών πολιτικών και διοικητικών αρχών.1  Η πολιτική αυτή προϋποθέτει 

κινδύνους. Στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής διαβάζουμε: «Κατά μία έννοια, η 

αποκέντρωση αποτελεί ένα μέσο μετάθεσης της πολιτικής συζήτησης για την ποιότητα στα 

χαμηλότερα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. …. Η μεταβίβαση της εξουσίας λήψης 

αποφάσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη των χαμηλότερων επιπέδων σημαίνει και τη 

μεταβίβαση σε αυτούς της ευθύνης καθορισμού της έννοιας της ποιότητας της εκπαίδευσης, 

όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται, καθώς και την εκχώρηση σε αυτούς της «ιδιοκτησίας» 

του τμήματος του εκπαιδευτικού συστήματος που τους αφορά»2 Όλοι οι παράγοντες που 

θα διαχειριστούν τις αποκεντρωμένες αρμοδιότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

συστήματος λογικό είναι να γνωρίζουν το αντικείμενο, αλλά και να έχουν συναίσθηση της 

ευθύνης που τους μεταβιβάζεται. Όμως το παράδειγμα της εφαρμογής του Β’ βαθμού 

τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα παρατράγουδα που προκάλεσε ειδικά σε θέματα 

νομαρχιακής οργάνωσης της εκπαίδευσης (π.χ. η πρόβλεψη για την συγκρότηση γραφείων 

εκπαίδευσης στα πλαίσια των Οργανισμών Περιφερειακών αυτοδιοικήσεων) δικαιολογεί εν 

μέρει το υπουργείο που ανέκρουσε πρύμνη και δεν εκχώρησε αρμοδιότητες. Και στην 

περίπτωση της μεταγραφής της ιδιοκτησίας των σχολικών κτιρίων στην Τοπική 

αυτοδιοίκηση τα πράγματα δεν πάνε καλά επειδή η οικονομική στενότης των Δήμων δεν 

επιτρέπει ούτε την συντήρηση των χώρων στο βαθμό που θα έπρεπε3. 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μονάδας η αποκεντρωμένη εκπαιδευτική πολιτική απαιτεί 

καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, συνεργάσιμους γονείς, υποψιασμένους τοπικούς 

παράγοντες και φυσικά άρτια λειτουργία των οργάνων, με διάθεση διαλόγου και όχι 

προώθηση ρήξεων και προσωπικού οφέλους. Προϋποθέτει επίσης  και την ετοιμότητα 

αντιμετώπισης των κρίσεων που θα προκείπψουν, αφού δεν θα υπάρχει ο προστατευτισμός 

της ανάληψης της ευθύνης των αποφάσεων άνωθεν. 

                                         

1 Στο ίδιο 
2 «Ευρωπαϊκή έκθεση για την Ποιότητα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Δεκαέξι Δείκτες Ποιότητα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μάιος 

2000) Στο  Απόστολος Ανδρέου «Η Αποκέντρωση, η Αποσυγκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ανάπτυξη της  

εσωτερικής πολιτικής της σχολικής μονάδας: ζητήματα θεωρίας και εκπαιδευτικής πολιτικής» (Αδημοσίευτη εργασία) 

Θεσσαλονίκη Ακαδημαϊκό έτος 2003-04 σελ 9 

 
3 Καλύπτονται οι ζημιές αλλά δεν υπάρχει καμμία προοπτική για την εφαρμογή προγραμμάτων μεσης συντήρισης.  
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2.3.1.3 Η επιλογή είναι πολιτική πράξη 

Η αποκέντρωση των εξουσιών είναι απαραίτητη και όχι μόνο στην εκπαίδευση. Οι 

κυβερνήσεις το γνωρίζουν και ελπίζουν ότι θα λειτουργεί καλύτερα ο εντοπισμός 

προβλημάτων και η θεσμική επίλυσή τους επειδή η τοπικές αποκεντρωμένες αρχές 

αποφασίζουν βασιζόμενες στη συναίνεση που υπάρχει στην τοπική κλίμακα.1 Είναι θέμα 

πολιτικής βούλησης κάθε απόφαση αποκέντρωσης.  Είναι επίσης δημοκρατική ανάγκη  η 

άσκηση και χάραξη πολιτικών από τις τοπικές κοινωνίες, που σε τελική ανάγκη γνωρίζουν 

καλύτερα τις τοπικές ανάγκες. Οι φόβοι ότι «θα επιτευχθεί η γεωγραφική αποκοπή των 

κοινωνικών πρακτικών εμποδίζοντας την οριζόντια διασύνδεση στο σύνολο της 

επικράτειας»2 είναι αβάσιμοι, επειδή η αποκέντρωση δεν είναι κατ’ ανάγκη απομόνωση σε 

τοπικό επίπεδο. Με το δημοκρατικό διάλογο κοινωνούν οι εμπειρίες των πολιτών, τα κοινά 

προβλήματα και οι λύσεις τους. 

2.4 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

2.4.1 Είναι αναγκαία η μεταβολή 

Κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής προϋποθέτει κατ’ 

αρχήν μια σειρά αλλαγών στις διοικητικές δομές της εκπαίδευσης. Αυτές οι αλλαγές θα 

δώσουν τις απαραίτητες ελευθερίες στους εκπαιδευτικούς αρχικά αλλά και σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς στην εκπαίδευση να δημιουργήσουν, προτείνουν και αποφασίσουν 

παρεμβάσεις απαραίτητες για κάθε εκπαιδευτική μονάδα. Η κατάσταση όπως 

διαμορφώνεται σήμερα δεν επιτρέπει ανάπτυξη πρωτοβουλίας της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Τούτο γίνεται ιδιαίτερα έντονο σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη  η αντιμετώπιση των 

τοπικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων.3    

Η ελληνική επικράτεια είναι μεστή εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων. Αυτές οι ιδιαιτερότητες 

μπορούν να ομαδοποιηθούν κατά το δυνατόν: 

 Σχολεία ορεινών περιοχών 

 Μονοθεσία ή ολιγομελή σχολεία 

 Τάξεις υποδοχής μεταναστών 

 Μειονοτικά σχολεία 

 Σχολεία ειδικής αγωγής 

                                         

1 Απόστολος Ανδρέου «Η Αποκέντρωση, η Αποσυγκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ανάπτυξη της  εσωτερικής 

πολιτικής της σχολικής μονάδας: ζητήματα θεωρίας και εκπαιδευτικής πολιτικής» (Αδημοσίευτη εργασία) Θεσσαλονίκη 

Ακαδημαϊκό έτος 2003-04 σελ 12 

 
2 Στο ίδιο 

3 Α. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-ΡΕΠΠΑ, Μ. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Β. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων  Τόμος Α’ Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική © ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑ 1999 σελ: 139 
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Επίσης δημιουργούνται μια σειρά από διαφοροποιήσεις που κατ’ ανάγκη δεν οφείλονται σε 

προβλήματα αλλά στις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής των κατοίκων, στις συνήθειες, στον τρόπο 

ζωής. Σαν τέτοιες διαφοροποιήσεις μπορούμε να αναφέρουμε, τη διαφορά που 

παρατηρείται ανάμεσα στις αστικές και αγροτικές περιοχές ως προς την παρεχόμενη 

εκπαίδευση, την αυξημένη μαθητική αποτυχία στα τουριστικά μέρη, τις ανισότητες στις 

ευκαιρίες συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που προκαλούνται  από την οικονομική 

και μορφωτική κατάσταση της οικογένειας σε συνδυασμό με την απουσία ουσιαστικής 

βοήθειας από το σχολείο. 

Διαπιστώνει κανείς ότι σε ένα τόσο πολυποίκιλο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι ουτοπική η 

ομοιόμορφη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων βασισμένων σε άνωθεν εντολές και 

ταυτόχρονες επιταγές της κεντρικής εξουσίας. Σ’ αυτό πολλοί θα αντιπαρατεθούν με το 

λογικό επιχείρημα και ερώτημα: Πώς διασφαλίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα από τις 

αποκλίσεις που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στις σχολικές μονάδες;   

Η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν σημαίνει αποκοπή του από το κοινό. 

Οι αποφάσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας είναι δυνατό να λαμβάνονται μέσα στο 

πλαίσιο κρατικών ή εθνικών πολιτικών. Οι   πολιτικές και οι οδηγίες αυτές θα έχουν το 

χαρακτήρα γενικών αρχών και δεν θα εισέρχονται σε εξειδικευμένες λεπτομέρειες.1 

Η αποκέντρωση δεν είναι αποξένωση. Κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε την διακίνηση της εμπειρίας 

ανάμεσα στις εκπαιδευτικές μονάδες και τους φορείς της εκπαίδευσης. Επίσης η άσκηση 

εσωτερικής πολιτικής στο σχολείο δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί χωρίς αξιολογικές  

παρατηρήσεις και ανατροφοδότηση του συνόλου των αποφάσεων ως προς την εφαρμογή 

τους. 

 

2.5 Τα βασικά βήματα της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος 

2.5.1 Ανάγκη συμμετοχής  

Το σχολείο δεν είναι ξεκομμένο από την κοινωνία και αν είναι κάτι δεν πηγαίνει σωστά. 

Συχνά σε σχολεία παρατηρείται το φαινόμενο των παρατηρητών, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί 

να μοχθούν εργαζόμενοι στα πλαίσια του νόμου και όλοι οι άλλοι να περιμένουν τυχόν 

αποκλίσεις ώστε να ενεργήσουν ως τιμητές.   

Στην πραγματικότητα η άσκηση «εσωτερικής» πολιτικής προϋποθέτει την συνεργασία όλων 

των εμπλεκομένων φορέων και την ανάπτυξη συνεργασιών. Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, 

οι γονείς, το πολιτικό περιβάλλον (αυτοδιοίκηση), τα Μ.Μ.Ε., όλοι οφείλουν να 

συνεργάζονται. Τούτο επιβάλλει αυξημένη επιστημονική κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών ώστε να αξιοποιήσουν την επαγγελματική τους εμπειρία και τις 

                                         

1 Α. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-ΡΕΠΠΑ, Μ. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Β. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων  Τόμος Α’ Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική © ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑ 1999 σελ: 142 
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δεξιότητες επικοινωνίας, για να αναπτύσσουν εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται για 

την αντιμετώπιση ιδιαιτεροτήτων. 1  

Καμμία μαγική ράβδος δεν θα ενεργοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους, ειδικά όταν η 

ενεργοποίηση αυτή προωθεί αλλαγές στον τρόπο αντίληψης των εκπαιδευτικών 

πραγμάτων. Κατ’ ανάγκη το παλαιό δεν είναι κακό αλλά το νέο περιβάλλον συνεργασιών 

αρχικά φαντάζει ξένο. Εδώ ο ρόλος του διευθυντή, ως συντονιστή είναι μεγάλος. Στόχος του 

είναι η παρακίνηση των συντελεστών, για να λάβει απ’ αυτούς το καλύτερο2.  

Η συμμετοχή αφ’ εαυτής προωθεί την ευθύνη των συμμετεχόντων. Το κάθε μέλος θεωρεί 

το αποτέλεσμα της συνεργασίας και δικό του. Δεν λησμονούμε ότι οι άνθρωποι έχουν 

συνήθως ισχυρότερα κίνητρα να εργαστούν προς ένα στόχο αν έχουν συμμετάσχει στον 

καθορισμό του και , συνεπώς τον αισθάνονται δικό τους.3   

 

2.5.2 Προϋπόθεση ο κοινός τόπος διαλόγου 

 

Η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα δομημένη συγκεντρωτικά έχει αναπτύξει θεσμούς 

διοίκησης και ελέγχου που επιτρέπουν τον εφησυχασμό, γεγονός που πολλοί εκτιμούν και 

επιδιώκουν. Το σημαντικό είναι ότι η όποια επιλογή πρέπει να συμβάλει στη μείωση του 

δημοκρατικού ελλείμματος στην εκπαίδευση.4  Η συζήτηση λοιπόν για την αναδιάρθρωση 

των δομών της εκπαίδευσης και των πλαισίων άσκησης εξουσίας θα πρέπει να αναγνωρίσει 

από την αρχή τα όρια, τα οποία τίθενται από το συγκεκριμένο πολιτικο-διοικητικό, 

κοινωνικό- οικονομικό και ιδεολογικό σύστημα, διαφορετικά θα ολισθήσει στην άγονη 

αυτονόμηση των εκπαιδευτικών θεσμών από το ευρύτερο διοικητικό και πολιτικό σύστημα 

και από το πλαίσιο άσκησης της εξουσίας.5  Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι συχνά στην 

Ελλάδα τα φιλοσοφικά και πολιτικά όρια συχνά διέπονται από την εγωκεντρική μανία που 

μας καταλαμβάνει και μας επιβάλλει να θεωρούμε δημοκρατικά ορθό και πολιτικά 

προοδευτικό ότι έχει σχέση με την προσωπική πολιτική θεώρηση των πραγμάτων. Δεν θα 

ξενίσει καθόλου αν παρατηρηθεί το φαινόμενο να κατακεραυνώνονται αντίθετες απόψεις 

με επιχειρήματα πλειοδοσίας ως προς την δημοκρατία και μειοδοσίας ως προς την πατρίδα. 

Άλλωστε η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από γεγονότα αποτυχιών, προερχόμενα από την 

αδυναμία συνεννόησης.6   

                                         

1 Α. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-ΡΕΠΠΑ, Μ. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Β. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων  Τόμος Α’ Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική © ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑ 1999 Σελ 141 

2 EVERARD K.B., MORRIS G. Αποτελεσματική  Εκπαιδευτική διοίκηση  Μετάφραση : Δημήτρης Κίκιζας Πάτρα 1999 σελ: 45 

 
3 Στο ίδιο  

4 Απόστολος Ανδρέου «Η Αποκέντρωση, η Αποσυγκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ανάπτυξη της  εσωτερικής 

πολιτικής της σχολικής μονάδας: ζητήματα θεωρίας και εκπαιδευτικής πολιτικής» (Αδημοσίευτη εργασία) Θεσσαλονίκη 

Ακαδημαϊκό έτος 2003-04 σελ 13 
5 στο ίδιο  

6 Θα μπορούσαν οι διαφορές που προκύπτουν συχνά ανάμεσα στις απόψεις των Νεοελλήνων για πολλά  θέματα και για τα 

εκπαιδευτικά να παρομοιαστούν με την …λογική των μεσαιωνικών ιπποτών που κονταροκτυπιόντουσαν για να αποδείξουν 

ποιος είχε τον καλύτερο αφέντη. 
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Η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος οφείλει να προωθηθεί με βήματα συνετά 

και σταθερά, εφαρμόζοντας, παράλληλα, και πρακτικές  αποσυγκέντρωσης1  και να οριστεί 

πρώτον σε επίπεδο σχολικής μονάδας και δεύτερον σε επίπεδο περιφερειακό.2 

2.5.3 Αποκέντρωση σε επίπεδο σχολικής μονάδας 

 

Σύμφωνα με την Ο.Λ.Μ.Ε. «ο σύλλογος διδασκόντων είναι το κυρίαρχο όργανο λήψης 

αποφάσεων που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, τον προγραμματισμό, 

το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του διδακτικού και του ευρύτερου εκπαιδευτικού έργου, 

τον προσδιορισμό των επιμορφωτικών αναγκών και τη σύνδεση του σχολείου με τον 

κοινωνικό περίγυρο»3. Για να λειτουργήσει αυτή η πρόταση ουσιαστικά προϋποτίθενται 

παράμετροι βασικές που έχουν σχέση αρχικά με την ενημέρωση και κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, ώστε να λειτουργήσουν σε περιβάλλον αυτονομίας με συνέπεια και ευθύνη. 

Δεν είναι το σχολείο χώρος πειραματισμών και κάθε βήμα που θα γίνει καλό είναι να 

ολοκληρώνεται σε περιβάλλον ασφαλές χωρίς ρίσκο.  

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα αποκεντρωτικά ειδικά στα Γυμνάσια με την 

εισαγωγή προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αθλητικών δραστηριοτήτων, 

καλλιτεχνικών μαθητικών αγώνων. Όλα δυστυχώς έχουν σποραδικό χαρακτήρα και εν 

πολλοίς εξαρτώνται από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, δεν εξασφαλίζεται δηλαδή η 

συνέχισή τους στο μέλλον όταν σταματήσουν τα κοινοτικά χρήματα να καταβάλλονται.  

Αναλυτικότερα μπορούμε να δούμε τις δυνατότητες ανάπτυξης εσωτερικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής στους πιο κάτω τομείς:  

I. Αρχικά το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, το σύνολο 

των πολιτών πρέπει να εργαστεί για την εκπαίδευση. Η εσωτερική πολιτική 

προϋποθέτει ενεργό συμμετοχή και κατ’ ακολουθίαν διάθεση χρόνου, που πολλοί 

δεν είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν.  Ειδικά ο σύλλογος των διδασκόντων καλό 

είναι να αντιμετωπίζει την αποφασιστική θεσμικά κατοχυρωμένη θέση του 

δημιουργικά και παιδαγωγικά. Η διάθεση αποφυγής δεν εξυπηρετεί την εσωτερική 

εκπαιδευτική πολιτική και δεν τιμά τον εκπαιδευτικό ως λειτουργό και υπεύθυνο 

άνθρωπο. 

II. Για τα αναλυτικά προγράμματα η γνώμη όλων των παραγόντων πρέπει να 

ακούγεται.  Η γνώμη της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι προϊόν εμπειρίας. Αν οι 

εκπαιδευτικοί ακούγονταν από τους κεντρικά εξουσιάζοντες δεν θα συνέβαιναν για 

παράδειγμα τα φαινόμενα παρουσίας διδακτικών εγχειριδίων με 600 σελίδες για 

                                         

1 Όπως παραπάνω.  
2 Στο ίδιο 

3 Απόστολος Ανδρέου «Η Αποκέντρωση, η Αποσυγκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ανάπτυξη της  εσωτερικής 

πολιτικής της σχολικής μονάδας: ζητήματα θεωρίας και εκπαιδευτικής πολιτικής» (Αδημοσίευτη εργασία) Θεσσαλονίκη 

Ακαδημαϊκό έτος 2003-04 σελ 5 
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μονόωρο μάθημα, ή με μέγεθος τηλεφωνικού καταλόγου.  Θα δοθεί επίσης στους 

εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις, μέσα από την 

ελεύθερη συμμετοχή των σχολείων σε εκπαιδευτικά δίκτυα συνεργασιών αλλά και με 

την εφαρμογή των συνθετικών εργασιών. 

III. Η διδασκαλία στα πλαίσια αποκεντρωμένης εκπαίδευσης απολαμβάνει των 

πλεονεκτημάτων της εμπειρίας, αφού τα πορίσματα οφείλουν να κοινωνούν. Η 

υποδοχή και η ένταξη των νέων εκπαιδευτικών αποτελεί πρόκληση για το σύλλογο 

και τους εκπαιδευτικούς που καλούνται μέσα από τα όγρανα επιμόρφωσης να 

εντάξουν οργανικά και λειτουργικά το συνεργάτη. 

IV. Η άσκηση εξουσίας μπορεί να εκμεταλλευτεί την δυναμική σχέση που αναπτύσσεται 

μέσα στην ομάδα των εκπαιδευτικών1 και η συνετή άσκηση διοίκησης από τον 

ενημερωμένο διευθυντή θα αποτρέψει πιθανές συγκρούσεις, έστω και με την τήρηση 

δυναμικών ισορροπιών. 

V. Η εκπαιδευτική μονάδα οφείλει να παρεμβαίνει στην κατανομή του χρόνου, 

ιεραρχώντας τις προτεραιότητες. 

VI. Η διαχείριση των μέσων και των υλικών καθώς και η λειτουργία των βιβλιοθηκών 

μπορεί να βασίζεται σε αποφάσεις εσωτερικές για καλύτερη εξυπηρέτηση του 

σχολείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας2.  

VII. Η καλύτερη οργάνωση του προϋπολογισμού με την οριοθέτηση των αναγκών θα 

λειτουργήσει ορθότερα ώστε να επιτευχθεί η μεγίστη ωφέλεια από την διαχείριση 

των πόρων αποτελεί ευθύνη των σχολικών μονάδων.3 

 

2.5.4  Αποκέντρωση σε περιφερειακό επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Απαιτείται η οργάνωση και η ενίσχιση των περιφερειακών δομών που θα αποτελούν το 

κέντρο αναφοράς των εκπαιδευτικών και των μονάδων και θα στοχεύουν: Στην 

αντιμετώπιση της μαθητικής αποτυχίας, στην προώθηση και στο συντονισμό καινοτόμων 

δράσεων, στην επιμόρφωση του προσωπικού, στην κατανομή των πόρων, στην προώθηση 

των θεμάτων κτιριακής υποδομής. 

3 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

 

                                         

1 Α. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ-ΡΕΠΠΑ, Μ. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Β. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων  Τόμος Α’ Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική © ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑ 1999 σελ: 89 

 
2 Παράδειγμα είναι οι ειδικοί μουσικοί χώροι και το θέατρο των μουσικών σχολείων που με αποφάσεις των σχολικών 

επιτροπών διατίθενται για δραστηριότητες πέραν των σχολικών. 
3 Η λειτουργία των Σχολικών επιτροπών είναι ουσιαστικά η μόνη αποκεντρωμένη λειτουργία στα ελληνικά σχολεία, που όμως 

με την σειρά της χωλαίνει στους περιορισμένους πόρους που μόλις επαρκούν. 
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Η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι από μόνη της και αυτόνομα 

θετική1. Για να γίνει θετική προϋποθέτει την συναίνεση των πολιτών και την πολιτική 

βούληση των κρατούντων. Παράλληλα απαιτείται παιδεία των πάντων. Αν είναι η όποια 

αποκέντρωση να οδηγήσει σε εκφυλιστικά φαινόμενα την εκπαίδευση καλύτερα να μην 

γίνει. Τα εκφυλιστικά φαινόμενα όμως δεν θα παρουσιαστούν  αν υπάρξει ακριβής  

εκπαιδευτική πολιτική με καθορισμό των όρων στα πλαίσια δημοκρατικού διαλόγου στις 

εκπαιδευτικές περιφέρειες  και σχολικές μονάδες. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να 

κατακτηθεί γιατί λείπει από την Ελληνική πρακτική. 
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