
 Σπαθής, Α. (2015). Η επιλογή των διοικητικών στελεχών εκπαίδευσης. Δημοσίευση στις Εφημερίδες 
Τρικάλων «Πρωινός Λόγος, 5-5-2015», «Έρευνα,6-5-2015», «Trikalanews 4-5-2015» 

 
 

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Οι διαδικασίες για την επιλογή των διοικητικών (διευθυντών σχολικών 
μονάδων, διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) αλλά και 
άλλων στελεχών της εκπαίδευσης (σχολικών συμβούλων), βρίσκονται σε 
εξέλιξη και φυσικά στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο στην πολιτική 
όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα.  
Οι εξελίξεις αυτές και η ολοκλήρωσή τους αναμένονται από όλους τους 
εκπαιδευτικούς με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού είναι γνωστό πως οι 
διοικητικές θέσεις επηρεάζουν (στο πλαίσιο της σχετικής αυτονομίας που 
διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί) τις εκπαιδευτικές αλλαγές και τη 
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο εξουσίας. 
 Οι προσπάθειες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. εντατικοποιούνται ώστε με την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2015-16 να βρίσκονται τουλάχιστον 
στις θέσεις τους οι νέοι διευθυντές σχολικών μονάδων και οι διευθυντές 
εκπαίδευσης.  
Μια σωστή και ολοκληρωμένη διαδικασία είναι ένα δύσκολο έργο 
εφόσον αποτελεί συνάρτηση πολλών επίσημων και ανεπίσημων 
κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών. 
Το Υπουργείο Παιδείας σήμερα παραχωρεί το αξιολογικό έργο της 
επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  
Εφόσον οι νόμοι για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν 
καταργούνται, οι εκπαιδευτικοί καλούνται ουσιαστικά να επιλέξουν τον 
αξιολογητή τους. Κατά τον τρόπο αυτό τα κριτήρια απόδοσης ψήφου που 
θα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στο σύλλογο διδασκόντων 
ολισθαίνουν από τον ικανό, δίκαιο και αποτελεσματικό υποψήφιο ηγέτη-
διευθυντή, στον υποψήφιο που διαθέτει επάρκεια ικανοποίησης 
προσωπικών αιτημάτων επειδή είναι ενεργό και δραστήριο μέλος 
κόμματος. Είναι μια διαφορετικού τύπου νομοθετική ρύθμιση που 
υποτίθεται ότι προάγει την  «αξιοκρατία» και την «αναβάθμιση» της 
δημόσιας διοίκησης. Ο Σαΐτης (2005, σ. 252) υποστηρίζει πως η κάθε 
κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει μια υπαλληλική ιεραρχία πρόθυμη 
να υπακούει στα εκάστοτε κελεύσματά της.  
Τα σχετικά όρια συζητήσεων επικεντρώνονται στα αντικειμενικά 
κριτήρια αξιολόγησης και στο σύνολο των αξιολογικών μονάδων που 
συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος, εξαντλούνται δε στην ψηφοφορία του 
συλλόγου διδασκόντων, η οποία αποτελεί και το τελικό στάδιο επιλογής. 
Η ψηφοφορία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή ή την απόρριψη 
των υποψηφίων.  



Το γεγονός της ελεύθερης κρίσης επιλογής από τα χαμηλόβαθμα στην 
ιεραρχία πρόσωπα αποτελεί καινοτομία ενώ επανέρχεται το "κατά την 
αρχαιότητα" σύστημα επιλογής των διοικητικών στελεχών της 
εκπαίδευσης. 
Το σύστημα αυτό επιλογής εκ πρώτης όψεως φαίνεται και ακούγεται ως 
αξιοκρατικό, αντικειμενικό και αναβαθμισμένο. Σημασία όμως έχει το 
ποσοστό και η βαρύτητα των επιμέρους παραμέτρων που συμμετέχουν 
ως παράγοντες που διαμορφώνουν την αθροιστική αξιολόγηση του 
υποψηφίου. Η ποσοστιαία αυτή αναλογία αλλάζει και πρέπει να αλλάζει 
όταν έχουμε να κάνουμε με την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης που 
παρουσιάζουν διαφορές στην αναλυτική τεχνική περιγραφή της θέσης 
εργασίας. Στο υπάρχων σύστημα επιλογής στελεχών απουσιάζει η 
τεχνική περιγραφή της θέσης εργασίας του διοικητικού στελέχους και η 
περιγραφή των προσόντων που απαιτούνται για την κάθε θέση με 
αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η ακριβοδίκαιη αποτίμηση των κριτηρίων 
αλλά και αποκλεισμός των ικανότερων ατόμων από την κατάληψη της 
θέσης αφού δεν έχουμε καθορίσει τι είδους στελέχη θέλουμε να έχουμε 
και κατά πόσο είναι κατάλληλα γι΄ αυτή τη θέση. Επίσης το περιεχόμενο 
και η συνάφεια των τυπικών επιστημονικών και παιδαγωγικών 
προσόντων όπως μεταπτυχιακό, διδακτορικό, εισηγήσεις σε συνέδρια 
κ.α. δεν αποτιμώνται ανάλογα με τις απαιτήσεις της διοικητικής θέσης 
για την οποία ο υποψήφιος στοχεύει με αποτέλεσμα να προάγεται, αλλά 
οι γνώσεις του να είναι άσχετες με την άσκηση διοίκησης. Π.χ. πού 
πρέπει να δοθεί περισσότερη βαρύτητα στο διδακτορικό με θέμα: η 
ενδυμασία της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα  ή στο διδακτορικό με 
θέμα: Σύγχρονες μορφές διοίκησης στην εκπαίδευση; 
 Η αποτίμηση της συνάφειας των επιστημονικών προσόντων 
(μεταπτυχιακά, διδακτορικά) με περισσότερες αξιολογικές μονάδες θα 
ελαχιστοποιούσε αφενός τα παράπονα αλλά κυρίως θα προωθούσε τους 
κατάλληλους υποψηφίους στις κατάλληλες θέσεις. 
Η συνέντευξη επίσης πρέπει να παραμείνει η μεγάλη «δύναμη» των 
αξιολογητών. Το συμβούλιο επιλογής οφείλει και πρέπει να είναι 
ανεξάρτητο και αντικειμενικό, αξιόπιστο και να μη διακατέχεται από μια 
μορφή «κατευθυνόμενου υποκειμενισμού». Η τήρηση πρακτικών για όλα 
τα τεκταινόμενα και η δικαιολόγηση της βαθμολογίας από όλα τα μέλη 
του κατά τη συνέντευξη θα μείωνε τις όποιες αντιδράσεις, αφού η 
διαδικασία θα «έδειχνε» περισσότερο αντικειμενική και αδιάβλητη. 
Η επιλογή των διοικητικών στελεχών εκπαίδευσης λοιπόν είναι και 
παραμένει μια δύσκολη υπόθεση αφού πρέπει να βασίζεται στο τρίπτυχο: 
γνώσεις, κατάρτιση, δεξιότητες, έννοιες που δεν μπορούν επακριβώς να 
οριστούν, να μετρηθούν και να αξιολογηθούν και κατά συνέπεια να 
χρησιμοποιηθούν ακριβοδίκαια για την κατάληψη μιας διοικητικής θέσης 
στελέχους στην εκπαίδευση. 



Προτείνω ένα μεικτό σύστημα επιλογής το οποίο θα περιλαμβάνει 
εξετάσεις, μετρήσιμα επιστημονικά κριτήρια και φυσικά την ανεξάρτητη 
και αντικειμενική  συνέντευξη η οποία θα καθορίζει σε αρκετό ποσοστό 
και την τελική επιλογή των υποψηφίων.  
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