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Τόν ἄρχοντα τριῶν δεῖ μέμνησθαι:
Πρώτον ὅτι ἀνθρώπων ἄρχει.
Δεύτερον ὅτι κατά νόμους ἄρχει.
Τρίτον ὅτι οὐκ ἀεί ἄρχει.
Αγάθων, 450-400 π.Χ.
Αρχαίος τραγικός

 Θερμές ευχαριστίες στη Διευθύντρια, τους συναδέλφους και τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου
Θεσσαλονίκης για τη μουσική πλαισίωση της εναρκτήριας συνεδρίας.
 Θερμές ευχαριστίες στη Διευθύντρια, τις μαθήτριες και τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Ευκαρπίας και την εικαστικό, κα Θεοδώρα Κλειτσάκη, για την εικαστική πλαισίωση του Συνεδρίου
με την έκθεση έργων ζωγραφικής των παιδιών με θέμα: «Η τέχνη των παιδιών ως αφύπνιση
αξιών».

Επιμέλεια σύνταξης και έκδοσης:
Στυλιανή Γκιώση, Βασιλική Καραβάκου, Βασίλειος Νεοφώτιστος
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και
της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δημήτριος Γερμανός, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τ.
Διευθυντής Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στυλιανή Γκιώση, Διδάσκουσα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της
Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Βασίλειος Δαγδιλέλης, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Γεώργιος Ιακωβίδης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Διευθυντής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»
Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πέτρος Κλιάπης, Δρ. Παιδαγωγικής, Σχολικός Σύμβουλος, Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοσμήτορας της
Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Λεωνίδας Κυριακίδης, Καθηγητής και Πρόεδρος, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Βασίλειος Νεοφώτιστος, Διδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ανδρέας Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη,
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Δήμητρα Πάντα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ευγενία Πετρίδου, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μιλτιάδης Σταμπουλής, Επίκουρος Καθηγητής, Διδάσκων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κωνσταντίνος Τσιούμης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
Διευθυντής Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Τσιρίκας, Μέλος ΕΔΙΠ, Διδάσκων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Λαμπρινή Φρόση, Δρ. Ψυχολογίας, Επιστημονική Συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σοφία Αναστασιάδου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας, Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της
Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Αδάμος Αναστασίου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Διδάσκων της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική
Διοίκηση και Ηγεσία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών «Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης
και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δέσποινα Ανδρούτσου, Διδάσκουσα της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών «Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης»,
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κωνσταντίνα Αντωνίου, Διδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παναγιώτης Αντωνίου, Senior Lecturer, Faculty of Education, University of Cambridge, United
Kingdom
Σοφία Ασλανίδου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Γεώργιος Ασπρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Λάρισας, Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική
Διοίκηση και Ηγεσία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών «Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης
και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας
Stefan Brauckmann, Professor of Quality Development and Quality Assurance in Education,
Institute of Instructional and School Development, Alpen – Adria, University of Klagenfurt, Austria
Μάριος Βρυωνίδης, Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ρένια Γασπαράτου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτριος Γερμανός, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τ.
Διευθυντής Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μιχάλης Γεωργιάδης, Διδάκτωρ της Παιδαγωγικής, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της
Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Βασιλική Γιαννούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Στυλιανή Γκιώση, Διδάσκουσα της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης»,
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Λεωνίδας Γομάτος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Petros Gougoulakis, Associate Professor, Department of Education, University of Stockholm,
Sweden
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Δημήτρης Γουδήρας, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας
Βασίλειος Δαγδιλέλης, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Andrés Davila, Dr in Management and Clinical Psychologist, Head of Program “Well being at work
and HRM” at ESCE International School of Business, Paris, France
Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Άντρια Δημοσθένους, Διδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Καλλιόπη Εμμανουηλίδου, Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων στο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ηθική Φιλοσοφία», του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Μαρία Μένον Ηλιοφώτου, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Andrew J.Hobson, Professor of Teacher Learning and Development, Head of Education Research
Centre, School of Education, University of Brighton, United Kingdom
Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ελένη Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κωνσταντίνος Θεολόγου, Διδάκτωρ της Ιατρικής, Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Γεώργιος Ιακωβίδης, Καθηγητής, Διευθυντής της ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή,
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Γεώργιος Ιορδανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ελένη Καλοκαιρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Καλπίδης, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»,
Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης», Τμήμα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Λευκοθέα Καρτασίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Συντονίστρια της Κατεύθυνσης «Ειδική Αγωγή» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή», Τμήμα
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
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Αικατερίνη Κασιμάτη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., Διδάσκων στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή,
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Alexandra Kendall, Professor, Associate Dean Research and Business Development, School of
Education, Birmingham City University, United Kingdom
Σπυρίδων Κιουλάνης, Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας
Πέτρος Κλιάπης, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής, Σχολικός Σύμβουλος, Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Καλλιόπη Κουνενού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Εμμανουήλ Κουτούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Μάριος Κουτσούκος, Διδάκτωρ της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., Διδάσκων στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Ανώτατη Σχολή,
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Λεωνίδας Κυριακίδης, Καθηγητής και Πρόεδρος, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Αργύρης Κυρίδης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διδάσκων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και
Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σπυρίδων Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ιωάννης Μαρκόπουλος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Μενεξές, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
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A. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
IS EDUCATION AN ANSWER TO PREVALENT
SOCIAL INFERENCE STRATEGIES?
Andrés Davila
Dr in Management and Clinical Psychologist, Head of Program “Well being at work and HRM” at ESCE
International School of Business, Paris, France

ABSTRACT
Developing people’s cultural intelligence (Earley & Peterson, 2004; Ng & al., 2009), intercultural
skills (Carroll & Ryan; 2007; Perry, 2011), diversity management (Nelson& al., 2012; Zhang and al.,
2016) among other reflective skills, has become a priority of schools around the world. The purpose is
to help students to “transform their mental models” to face the challenges of globalization (Dhanaraj
& Khanna, 2011). Indeed, the increasing number of professional and academic programs addressing
these topics underlines the urgent need to develop global managers and leaders open to diversity
(Earley & Earley & Peterson, 2004, 2004; Ng & al., 2009)
Thus, in order to understand if higher education is contributing to shape more diverse minds by
fighting rooted misconceptions and prejudice, we used a specifically designed exercise called the
“perfect employee”. The purpose was to study social inferences (Ames, 2004)across different
populations participating in our study(business students, STEM students and professionals).
We collected qualitative and quantitative data from 2012 to 2017: a first study covered a sample of
1830 people divided into eight groups (six groups of students, one group of working “high potentials”,
and one group of executive MBA students; f = 57%). Here we looked at demographical information
and the words used to describe gender, nationality, personality traits, and physical traits of “the
perfect employee”. The second study covered a sample of 319 business students (f=52%) and
included personality and creativity data. Finally, a third study was based on a sample of 931 STEM
and business students (f=32%) and included social projection items.
Despite the fact that the exercise was about the “perfect employee” and not the “perfect leader”, our
findings seem to echo previous research on stereotypes and implicit leadership theories and, more
specifically, the traits attributed to successful leaders (Offermann, & al. 1994; Keller, 2000; Junker&
van Dick, 2014). The words used by our respondents also resonate with two recent studies in the field
of evolutionary psychology: the first one examines the avoidance of disease threats by preferring
attractive leaders (White& al., 2013) and the second one analyzes leader selection based on positive
physical attributes (Van Vugt& Grabo,2015).
Since the results do not appear to promote diversity, we conclude that schools should continue to
increase their efforts in explaining social inference and bias that lead to prejudice.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΗΓΕΣΙΑ –
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΗΓΕΙΣΘΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΥΣ «ΑΝΑΡΧΟΥΣ»
Petros Gougoulakis,
Associate Professor, Department of Education, University of Stockholm, Sweden

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παιδαγωγική ηγεσία ως έννοια και ως κοινωνική πρακτική βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της
ακαδημαϊκής έρευνας και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα υφίστανται
πολλών ειδών ηγεσίας και διοίκησης, οι οποίες, πέραν κάποιων κοινών στοιχείων, διαφοροποιούνται
ανάλογα με το πολιτικό και κοινωνικό συγκείμενο όπου αναπτύσσονται, το νομικό πλαίσιο που τις
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ρυθμίζει, τις παραδόσεις και την κουλτούρα των διαφόρων μορφών κι επιπέδων εκπαίδευσης που θα
πρέπει να διαχειριστούν, την παιδεία και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ηγέτη, κοκ.
Ενώ οι έρευνες και η βιβλιογραφία που αφορούν στη διοίκηση (management) των σχολικών
μονάδων, καθώς και τις ευθύνες των διευθυντών στη σωστή αξιοποίηση και ανάπτυξη του δυναμικού
του εκπαιδευτικού τους προσωπικού, είναι άφθονη, εν τούτοις δεν δύναται σοβαρά να ισχυριστεί
κανείς ότι το ίδιο ισχύει αναφορικά με την ηγεσία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της
αποκαλούμενης εδώ ακαδημαϊκής ηγεσίας. Στην παρούσα ομιλία γίνεται αναφορά στην ακαδημαϊκή
ηγεσία μέσα από το πρίσμα της ιδιαιτερότητας του Πανεπιστημίου ως ιδέας και ως προνομιακού
πολιτισμικού θεσμού. Τα ερωτήματα που διερευνώνται, αναστοχάζονται και εν μέρει απαντιούνται
είναι: α) Αποτελεί προκατάληψη ή δεδοκιμασμένη εμπειρία ο ισχυρισμός ότι το ακαδημαϊκό ήθος και
τα ακαδημαϊκά καθήκοντα είναι ασυμβίβαστα με μορφές και μοντέλα διοίκησης συνυφασμένα με
άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης και της οικονομίας; β) Τί είδους ηγεσία χρειάζεται το
σύγχρονο Πανεπιστήμιο για να ανταποκριθεί στο ρόλο του και τις μορφωτικές ανάγκες των φοιτητών
του στην εποχής της μαζικοποίησης, της κινητικότητας και της διεθνοποίησης;

BRINGING MENTORING ONSIDE: ENHANCING EARLY CAREER
PROFESSIONALS’ LEARNING, DEVELOPMENT AND WELL-BEING
Professor Andrew J Hobson
Professor of Teacher Learning and Development, Head of Education Research Centre, School of Education,
University of Brighton, United Kingdom

ABSTRACT
This lecture presents and provides a rationale for a holistic mentoring framework, called ONSIDE
Mentoring. The ONSIDE Mentoring framework was designed to avert judge mentoring – an
internationally widespread restrictive and excessively directive and evaluative form of mentoring
(Hobson & Malderez, 2013; Hobson, 2016) – and to help provide effective support for the
professional learning, development and well-being of early career teachers. Professor Hobson outlines
and provides empirical and theoretical support for seven key imperatives of ONSIDE (Off-line, Nonjudgemental, Supportive, Individualised, Developmental and Empowering) Mentoring, and identifies
key elements of a supportive architecture for ONSIDE Mentoring. While developed with a primary
focus on early career teachers, the research underpinning ONSIDE Mentoring, which is outlined in
this chapter, includes two studies of (primary, secondary and further education) teachers of all career
phases, and a study of ten exemplary mentoring programmes across various employment sectors and
six countries (Hobson et al., 2016). The ONSIDE Mentoring framework also shares key assumptions
with influential models of mentoring and theories of well-being, learning and professional learning
which are not specific to the teaching profession, or to early career professionals. As such, ONSIDE
Mentoring is potentially applicable to other professional career phases and to other professional
contexts beyond teaching.

ALL-EMBRACING LEADERSHIP (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ)
Vasiliki Karavakou (Ph.D.)
Associate Professor, Director, Program of Postgraduate Studies, Sciences of Education and Lifelong Learning,
Department of Educational and Social Policy, University of Macedonia, Greece

ABSTRACT
Modern educational leadership bears a considerable weight of the responsibilities that accompany
educational policy, program interventions, learning and teaching planning. In our days, educational
leadership is a well established crucial dimension of education. Tailored, to a great extent, to the
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tenets of the dominant paradigm of management and economics, educational leadership often suffers
from lack of decisiveness, creativity and inventiveness, moral perception and integrity, a sense of
vision for both education and society. As a result, schools and educational organizations fail to
respond to the practical imperatives of an ever-growing multicultural landscape with increasing
dramatization on the educational and social fronts. Do we really need a kind of a “Copernical
revolution” in an attempt to rethink, or even re-conceptualize, educational leadership by giving up the
current shortsighted focus on profitable skills, fashionable qualifications and the need for productive
efficiency? In the paper I argue for a) a pro-active all-embracing account of leadership that debunks
the legitimacy of the assumption that education may be exhausted in what is countable and assessable
by a measuring tape and b) resisting all erosive forces and recapturing the desirable balance between
self-completion, social integrity and economic wellbeing as important constitutive aspects of
education and also as its credible realizable goals.
The paper insists on the need for an all-embracing toolbox of leadership, one that engages proactively with: a) the incredible expansion of knowledge and the capacity of people to learn in lifelong
terms, with the help of educational innovative methods and new technologies, b) the tension between
the traditional and the modern that brings forward all the intersections of self-identity, gender, sex,
human and non-human animality, culture and race, class and economic standards, humanity and
nature, c) the need to re-direct our emphasis on the exercise of capable judgment on all issues that
occupy the human intellect. Modern leaders are learners, who should be able to “sculpture”
themselves as capable judges. And d) the tension between the global and the local; we need to ensure
that educational leadership is a paideutic process, applicable in both universalizable and contextual
terms. The stake for modern education is to ensure that such an all-embracing toolbox of leadership
becomes available on the basis of an educational and social inclusive agenda and policy.

GIVING UP AND GETTING LOST IN PRACTICE: STORIES OF
BEING AND BECOMING FROM AN ACCIDENTAL LEADER
Alexandra Kendall
Professor, Associate Dean Research and Business Development, School of Education, Birmingham City
University, United Kingdom

ABSTRACT
Notions of ‘professionalism’ are increasingly influential in the design of higher education
programmes and of special concern to modern universities whose missions may be intrinsically bound
up with vocationalism, practice and practitioner education. However the expansive, contestable nature
of ‘professionalism’ is rarely explicitly attended to. Instead fixed, stable definitions of professionalism, that draw heavily on dominant discourses asserted through policy and professional, statutory and
regulatory bodies are often put to work to justify performative, technicist approaches to curriculum
design and assessment. As such opportunities for students, and indeed academics, to engage critically
and reflexively with the work of ‘becoming’ a practitioner and shifting meanings of practice efficacy
are substantially limited. Drawing on empirical material from a variety of projects undertaken with
teachers, early years workers and higher education academics I ‘plug-in’ alternative theoretical
perspectives from ‘the posts’ to argue that responsible (more reflexive/ethical/socially just?)
leadership in the practice facing university must give up the failed narratives of performativity and
work towards opening up new provocations and possibilities for practitioner education. We need, I
argue, to dare to think beyond the predictable certainties of a now outmoded professionalism towards
more risky ‘becoming cultures’ of practice uncertainty and practitioner response-ability (Barad, 2007)
if we are to yield more promising benefit for the communities our practice serves. I draw on Lather’s
concept of ‘getting lost’ (2007) and Maclure’s ideas of a playful, disorientating baroque to suggest an
alternative paradigm for leading and practicing in the ‘swampy lowlands’ (Schon, 1983) of everyday
practice.
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ΤΟ COACHING ΩΣ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ!
Ειρήνη Νικολαΐδου, PCC
Certified mBIT Personal & Executive Coach | Corporate Trainer
HRM & Communication Advisor

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Γιατί το coaching είναι καυτό ζήτημα; Τι
πραγματικά συμβαίνει; Ποιο είναι το πλαίσιο; Ποια είναι τα Coaching Skills; Ποιοι είναι οι Coaching
διάλογοι; Πώς χτίζεται μια κουλτούρα Coaching;
Το Coaching - ως εργαλείο μάθησης και ανάπτυξης- έχει σημαντική αυξητική τάση τα τελευταία
χρόνια ειδικά στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έρευνες, η εφαρμογή της μεθοδολογίας του Coaching,
εξασφαλίζει:
1. την αύξηση της αυτογνωσίας του ατόμου και κατ’ επέκταση την αύξηση των επιδόσεων του
2. την εστίαση στην επίλυση και την εξεύρεση λύσης για ένα πρόβλημα ή μια πρόκληση
3. την ενδυνάμωση του ατόμου για την ανάληψη δράσης και την πρόκληση της αλλαγής.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Παρουσίαση Power Point, Δυναμικές Eρωτήσεις, Solution Focus
Approach, mBraining.
Αποτελέσματα/ευρήματα: H εκμάθηση και η εξοικείωση με τις δεξιότητες και την μεθοδολογία του
coaching, υποστηρίζει τα άτομα να παράγουν βέλτιστες πρακτικές και να επιτυγχάνουν υπεραποδόσεις και καλύτερα αποτελέσματα, στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Συμπεράσματα: Απαραίτητες οι δεξιότητες coaching στους Leaders, Managers και τους Επιχειρησιακούς Ηγέτες σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaching (ICF 2016)
Λέξεις κλειδιά: coaching, Executive Coaching, Coachee, Coaching Skills, Δυναμικές Ερωτήσεις,
Solution Focus, mBraining

EDUPRENEURSHIP: THE NEW REALITY-MYTH
OF SCHOOL LEADERSHIP?
Prof. Dr. Petros Pashiardis
Professor of Educational Leadership
Open University of Cyprus, Cyprus

Prof. Dr. Stefan Brauckmann
Professor for quality assurance and quality development in education
Alpes-Adriatic-University (AAU) Klagenfurt

ABSTRACT
In this presentation we will explore the dynamic and turbulent context in which educators and schools
are operating. We argue that, in fact, our immediate and outer context has become:
•

faster

•

more complex

•

more complicated

•

more unstable

•

more competitive
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In short, school leaders around the world are increasingly being asked to do more with less and do it
better (student outcomes) by aligning the inner- and outer world of schools.We are suggesting that
they can do this in a more effective and successful way through a theoretical framework, the
Pashiardis-Brauckmann Holistic Leadership Framework, which meets the challenge of not only
integrating (for the first time) situational governance and situational leadership but also (in order to
reach that goal) it utilizes different research disciplines, different research participants (such as
academics and practitioners) and a mixed research methodology (quantitative and qualitative).
Thus, we argue that school leaders of the 21st century need to embark into more Entrepreneurial
leadership, which means:
•

Involving the parents and other external actors

•

Acquiring resources for the school´s smooth operation

•

Building coalitions with external agents

•

Engaging in a market approach to leadership

At the same time school leaders need to employ more Pedagogical leadership, which means:
•

defining and enabling the achievement of the pedagogical objectives

•

setting high expectations for Self, Staff, Students (3Ss)

•

monitoring and evaluating students and teachers

•

stimulating pedagogical innovation and risk taking

These two leadership styles will help them become an edupreneur leader, which is the new leadership
mix. This means:
•

Scanning the environment

•

Providing a good diagnosis of their personnel

•

Being flexible enough to utilize a variety of leadership styles and their hybrids

•

Influencing the outside environment

•

Influencing the inside environment

In order to stimulate the school development process by creating a community of shared responsibility
between internal and external stakeholders of the school (realizing the educational landscape
region/community).
Finally, in order to be successful, school leaders need to poses the following necessary Leadership
Characteristics:
•

Possessing a realistic optimism-a positive outlook towards life

•

Exhibiting an awareness that what matters most are the people who rely on them as well as
their own self and, therefore, mutuality is the “modus operandi”

•

Knowing their limitations and understanding that they cannot do everything- thus, they need
to learn to live with each other and involve others in Systems Leadership

•

Knowing that they need to be accountable to the people they lead, even before such
accountability is demanded of them (being humble)- thus, don’t force any ideas onto anyone

•

Realizing that they are human and therefore vulnerable
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LEADERSHIP AND THE QUEST FOR (ECONOMIC)
PERFORMANCE IN EDUCATION
Niclas Rönnström
Associate Professor, Director of National School Leadership Training Programme, University of Stockholm,
National Coordinator – CICE European Academic Network, Sweden

ABSTRACT
In this paper I challenge a one sided economic performance orientation in policy, practice but also in
research on education and educational leadership. Nation states seem to imagine education largely in
economic terms. A globalist imaginary have evolved in recent years as the social imaginary of
economic globalization. It is transforming nation states into competition states feverishly concerned
with the economic performance of its members, and they are, in turn, primarily imagined as a human
capital. Globalist imaginaries at work in education assume a tight relationship between economic
growth, education reform and the task of upskilling a nation’s human capital, including school leaders
and teachers. This recent development of a primacy of the economy has consequences for school
leadership, and the way it is expressed in research, reform and in leadership practice.
Educators have reason to challenge a growing one sided economic performance orientation in
education and educational leadership. I argue that education and educational leadership cannot only
be informed or dominated by economic imaginaries which seem to be a strong global trend today, in
terms of the aims, norms, governance, agencies and leadership models in education. In fact, it is
problematic to model educational leadership after performance oriented models of leadership drawn
from economic theories or imaginaries limiting human agency to instrumental reason and human
interaction to economic exchange. We have reason to challenge views of educational leadership
assumed in policy making and reform, but also models taken for granted in educational research
because they suffer from descriptive and explanatory inadequacy and from problematic normative
assumptions. In the paper, I argue that we have reason to take on a difficult task: to imagine
leadership in education anew in a way that takes seriously a broader view of education than the
narrow economic view that seem to be not only dominant but also taken for granted today.

SUCCESSFUL SCHOOL LEADERSHIP – A COMPLEX MATTER
Pia Skott
Assistant Professor, Department of Education, University of Stockholm, Sweden

ABSTRACT
Previous research has identified four key factors for successful school principals. These are:
•

Setting directions

•

Developing people

•

Designing the organization

•

Managing the teaching and learning program

But these are general aspects of school leadership, while schools always take place in specific
contexts. The paper explore what principals need to understand before using the four indicators. In the
paper I will use the Swedish context, and the specific aspect of student health, to show that school
leadership is a much more complex issue than the success factors indicate.
According to Swedish law all students have the right to develop as much as possible, no matter what
starting point. Sweden also has a strong focus on inclusion. Added to this students in primary and
secondary schools are entitled to “student health” – that is an organizational body including medical,
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psychological, psychosocial competences as well as experts on special education. The law also
stipulates that the student health should be concentrated on prevention and health promotion. It is thus
the students ' progress towards the goal of education that should be supported, by the team as well as
the teachers. This means that the school principal´s task is to organize so that:
1. This multi professional body is coordinated to a team
2. The competences of this team are integrated with the work of teachers
Previous research has shown that this is a difficult matter. But why is it so difficult? In the paper I will
show that leading student health can be understood as a “multi wicked problem”. The complexity is
inbuilt in the national educational policy, the local owner school context, the specific schools
developing phase and the specific student group.
The case shows that the four success factors hide the complexity in school leadership. And that this
can be a risk, when for one thing new principals are eager to research base their practice. School
leaders need to understand that the success of teaching and learning programs is not a one
dimensional question. There are a lot of factors that need to be identified and considered before
directions can be set, organizations designed and people developed.

THE SOCIAL DIMENSION OF SCHOOL LEADERSHIP
AT TIMES OF ECONOMIC AND SOCIAL CRISIS:
INVESTING ON SOCIAL CAPITAL
Marios Vryonides, PhD
European University Cyprus

ABSTRACT
The effects of the global economic crisis reached Southern Europe at the end of 2008 and had spiral
effects in many sections of the affected societies. The education system at all levels had to adapt to a
new reality and find ways and strategies to cope with the adverse developments in the economy and
society at a macro and especially micro level. As is the case in most stratified societies in such social
conditions not all segments of society are equally equipped to deal with the effects brought about by
such adversities.
When financial capital is non-existent or limited, the reinforcement of social capital, as indicated by
the works of renowned sociologists (i.e. R. Putnum, F. Fukuyama)may function as an alternative
"investment" that can strengthen the foundations of social structure. Specifically, the concept of social
capital in the way it has theoretically developed by the American Sociologist Robert Putnum as a
civic property can be a useful resource to draw conceptual tools and ideas to address the topic of how
education and schools may operate.
Does the current conjuncture offer the opportunity to schools and school leaders to develop this form
of collective non-monetary capital? How can basic building blocks of social capital be built? To what
extent can schools function as mechanisms for implementing practical social policies at everyday
level? Schools as student communities, as communities of teachers who are primarily pedagogues, as
local communities of parents and communal administrators can extend their horizons for social action.
Educational leaders through a collaborative and inclusive approach are in a unique position to realize
practical social policy implementation targeting those who are in need without distinctions of
ethnicity, religion, social class origin, etc. By enhancing the role of schools, they can be catalysts in
community building inside the school and beyond and can uncover their function as fundamental
components of social fabric with long term positive effects for social solidarity and for achieving
better social cohesion when the latter is challenged.
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ΗΘΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΑΤΙ
Δρ. Γεράσιμος Χατζηδαμιανός
Επίκουρος Καθηγητής Ψυχολογίας, Manchester Metropolitan University, U.K.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Φοιτητές ψυχολογίας συχνά θέτουν υπό
αμφισβήτηση την αξία της ηθικής διδασκαλίας. Ενώ εκτιμούν το ρόλο της στη διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας, όταν τούς ζητείται να αξιολογήσουν τα σχετικά μαθήματα επικεντρώνονται
στην παροχή μεγάλου όγκου πληροφοριών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, στην ανάγκη
συμπλήρωσης μακροσκελών αιτήσεων και την ατελείωτη γραφειοκρατία. Εφόσον η ηθική διδασκαλία είναι ένα αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων σπουδών όλων των εγκεκριμένων προγραμμάτων ψυχολογίας, συγκεκριμένος όγκος ύλης πρέπει να καλυφθεί. Παρόλα αυτά οφείλουμε να
αξιολογήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα σχόλια των φοιτητών μας. Ταυτόχρονα οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι βασικές αρχές ηθικής και η πραγματική κατανόηση και εφαρμογή αυτών δεν
χάνεται στο πλαίσιο διαδικασιών κατά τις οποίες οι φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες
διαδικασίες που μπορεί αποτελέσουν τροχοπέδη στην έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνάς τους.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η παρούσα βιωματική ανασκόπηση επικεντρώνεται στην αναγκαιότητα
της ηθικής διδασκαλίας και στις μεθόδους ενσωμάτωσής της στα προγράμματα σπουδών Ψυχολογίας
στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Επιπλέον, παρουσιάζονται καινοτόμες πλατφόρμες διδασκαλίας οι οποίες έχουν άμεσες επιπτώσεις τόσο στη εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών
όσο και στο αίσθημα ικανοποίησης που βιώνουν από αυτή.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Μέσω των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης αυτής διαφαίνεται ότι η
ηθική διδασκαλία αποτελεί τον ιδανικό δίαυλο μέσω του οποίου ενισχύεται τόσο η κριτική ικανότητα
όσο και τα αναγκαία προσόντα για επαγγελματική αποκατάσταση. Σε μια εποχή κατά την οποία οι
φοιτητές ζουν και μαθαίνουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η ηθική διδασκαλία μπορεί να
υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι που θα επέτρεπε στους φοιτητές να
αντιμετωπίσουν, για παράδειγμα, το φόβο προς τη τρομοκρατία/ριζοσπαστικοποίηση ή να αξιολογήσουν τις πραγματικές αιτίες που οδηγούν πλήθος μεταναστών να διασχίσουν ηπείρους. Η ηθική
διδασκαλία τότε μπορεί να λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος που επιτρέπει σε διαφορετικούς πληθυσμούς να συνυπάρχουν.
Μέσω της χρήσης καινοτόμων εργαλείων μπορούμε να υποστηρίξουμε τους φοιτητές μας να κατάκτούν το αναγκαίο επίπεδο γνώσεων και να απολαμβάνουν το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Συμπεράσματα: Η ηθική διδασκαλία στον τομέα ψυχολογίας στη τριτοβάθμια εκπαίδευση συχνά
εκλαμβάνεται ως μια επίπονη και απαιτητική γραφειοκρατική διαδικασία που εξυπηρετεί ελάχιστα τη
συνολική επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών. Μέσα από τη δημιουργικότητα και τη χρήση
καινοτόμων μεθόδων η ηθική διδασκαλία θα μπορεί να προσφέρει γνώση κεντρίζοντας ταυτόχρονα
το ενδιαφέρον.
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Β. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
1. ΗΘΙΚΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Μιχάλης Αγραφιώτης
Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός
michail.agrafiotis@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η έννοια της ηγεσίας προέρχεται από τις
θεωρίες επιστημονικού management των επιχειρήσεων και εισάγεται στην εκπαίδευση τη δεκαετία
του ’80. Ως εκ τούτου, συνδέεται με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τα εργασιακά περιβάλλοντα.
Εξετάζουμε τη σχέση των θεωριών και πρακτικών των μοντέλων της διοίκησης επιχειρήσεων με τις
απόψεις για τη σχολική ηγεσία και την επίδραση στα υποκείμενα της εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Συνδυασμός εννοιολογικής ανάλυσης και βιβλιογραφικής επισκόπησης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Εντοπίζουμε τρεις περιόδους στις κυρίαρχες αντιλήψεις στη διοίκηση των
σχολικών μονάδων, οι οποίες σχετίζονται με τις αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο: Η τεχνοκρατική
αντίληψη του επιστημονικού management εμφανίζεται τη δεκαετία του ’50 και εξυπηρετεί τις
ανάγκες εκπαίδευσης και διαχείρισης προσωπικού στο μονοπωλιακό καπιταλισμό. Στη συνέχεια, η
έλευση της μετανεωτερικότητας και του μεταβιομηχανικού καπιταλισμού σηματοδοτεί τη μεταγραφειοκρατική στροφή που βασίζεται στην αποκέντρωση, την απορρύθμιση και την υπέρβαση των
ιεραρχιών. Εμφανίζονται οι σύγχρονες εννοιολογήσεις της ηγεσίας, με αιχμή του δόρατος τη μετασχηματιστική ηγεσία. Επικρατεί ο επηρεασμός του εργαζόμενου και η δέσμευση στη στοχοθεσία της
επιχείρησης. Η τρίτη περίοδος εντοπίζεται μετά την ίδρυση του National College for School Leadership το 1997 και υποστηρίζει το μοντέλο της διανεμητικής ηγεσίας. Εμφανίζεται ως πιο προχωρημένη
αποκέντρωση των εξουσιών και πιο ολοκληρωμένη δέσμευση στη στοχοθεσία. Σχετίζεται με τις
πρακτικές των μεγάλων επιχειρήσεων της τελευταίας δεκαετίας, καθώς επεκτείνεται στην καθολικοποίηση της εργασίας που περιλαμβάνει και τον ελεύθερο χρόνο.
Συμπεράσματα: Η εισαγωγή του σύγχρονου management και των μοντέλων ηγεσίας στα σχολεία
μετατρέπει τις κλασικές παιδαγωγικές αξίες σε εταιρικές αρχές. Συνεπώς: Πρώτον, στη δημόσια
εκπαίδευση εμπεδώνει την ανάγκη των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που προωθούν τη δημιουργία
σχολικών αγορών. Δεύτερον, στην ιδιωτική εκπαίδευση, οδηγεί άμεσα στην εντατικοποίηση της
εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Τρίτον, και στις δύο περιπτώσεις, συμβάλλει στην
αναπαραγωγή της ιδεολογίας των επιχειρήσεων μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.
Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, διοίκηση σχολικών μονάδων, μεταγραφειοκρατία, μετακαπιταλισμός,
εργασία
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Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Αδάμος Αναστασίου
Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, PhD
adamosana@gmail.com

Γεώργιος Παυλίδης
Καθηγητής τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
gpavlidiss@yahoo.com

Ευθύμιος Βαλκάνος
Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
evalkan@uom.edu.gr

Δέσποινα Ανδρούτσου
Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, PhD
desp.adam@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει διεθνώς έντονο
ενδιαφέρον για το αν οι σχολικοί διευθυντές διαθέτουν επαρκείς ηγετικές ικανότητες, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι ποικίλες προκλήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) αποτελεί ένα σύγχρονο, παγκόσμιο και απειλητικό
φαινόμενο που δημιουργεί πλήθος προβλημάτων. Οι μέχρι τώρα έρευνες καταδεικνύουν ένα αρκετά
σημαντικό κενό σε ό,τι αφορά τις κατάλληλες ικανότητες απόδοσης που επιδεικνύουν οι διευθυντές
δημοσίων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τη στρατηγική αντιμετώπισης
του εκφοβισμού. Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τη στρατηγική των διευθυντών δημοσίων πειραματικών και μη δημοτικών σχολείων για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, επιχειρώντας να διαπιστώσουμε αν τα στελέχη αυτά στερούνται συγκεκριμένων ικανοτήτων απόδοσης, σε ό,τι αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την ορθή αντιμετώπιση του φαινομένου, με έμφαση στην προώθηση ενός
ήθους μη αποδοχής του.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Ένα δείγμα 11 διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτέλεσε το πεδίο του ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης έρευνας. Ειδικότερα, ο πληθυσμός που
εξετάστηκε ήταν οι διευθυντές των τριών δημοσίων πειραματικών δημοτικών σχολείων του νομού
Θεσσαλονίκης και οκτώ διευθυντές μη πειραματικών δημοσίων δημοτικών σχολείων του ίδιου νομού
για το σχολικό έτος 2016-2017. Κάθε διευθυντικό στέλεχος από τα παραπάνω έδωσε ξεχωριστά
συνέντευξη, με τη χρήση ενός ερευνητικού εργαλείου δομημένης συνέντευξης που δημιουργήθηκε
στην ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με βάση την τρέχουσα ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι ηγέτες-διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης που απαρτίζουν το δείγμα της έρευνας αυτής ακολουθούν συγκεκριμένες στρατηγικές – πρακτικές αντιμετώπισης του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, οι οποίες αφορούν έξι επιμέρους
τομείς, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτόν σε σημαντικό βαθμό μια ενιαία γενική στρατηγική στην
προσπάθειά τους να το αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά γίνεται.
Συμπεράσματα: Το πρόβλημα του εκφοβισμού φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα σοβαρά τους διευθυντές δημοτικών σχολείων, οι οποίοι επιδιώκουν συστηματικά να βρουν ενδεδειγμένες λύσεις για την
άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Η προώθηση από την πλευρά τους ενός ήθους μέσω
συγκεκριμένων δράσεων, σύμφωνα με το οποίο ο εκφοβισμός είναι μη αποδεκτός, αποτελεί πολύ
σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ανεύρεσης λύσεων για την πάταξη του φαινομένου.
Λέξεις κλειδιά: διευθυντές δημοτικών σχολείων, εκφοβισμός, στρατηγική αντιμετώπισης, ήθος
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ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αναστασία-Σοφία Αλεξιάδου
Μετα-Διδακτορική Ερευνήτρια Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας (2016-2017), Τμήμα Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής ΑΠΘ
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
as.alexiadou@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Παρ’ όλο που επικρατούν διάφορες απόψεις
ως προς το πεδίο της δια βίου μάθησης, είναι γενικά αποδεκτό ότι η δια βίου μάθηση δεν είναι πλέον
απλώς μια αφηρημένη αντίληψη / έννοια ή απλά μια εκπαιδευτική μέθοδος. Αντίθετα, με το πέρασμα
των χρόνων, ο όρος «δια βίου μάθηση» προηγούνταν έναντι άλλων που προτείνονταν από πολλούς
μελετητές στα 1970, αναφορικά με τον προσδιορισμό μιας νέας μορφής εκπαίδευσης, η οποία εισήχθη στο μαθησιακό περιβάλλον. Με βάση τα προαναφερθέντα, θα εξετάσουμε την δια βίου μάθηση
από την πλευρά της ηθικής.
Μεθοδολογία / Προσέγγιση: Θα αντλήσουμε στοιχεία από την υπάρχουσα βιβλιογραφική έρευνα.
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα μας περιλαμβάνει την εξέταση των ακόλουθων ερωτημάτων, που έχουν
κεντρική θέση στην ανάλυσή μας. Ποια είναι η φύση της ηθικής; Πώς προσδιορίζεται το νόημα, το
περιεχόμενο της δια βίου μάθησης και ποιες είναι οι συνέπειες της στη ζωή των ανθρώπων; Πώς
εκφράζεται η σχέση μεταξύ της ηθικής και της δια βίου μάθησης στις κοινωνίες της μάθησης;
Aποτελέσματα / ευρήματα: Αξίζει να αναφερθεί με βάση την έρευνά μας ότι η ιδέα, η έννοια της δια
βίου μάθησης είναι πολύ παλιά. Πράγματι, μπορούμε να εντοπίσουμε την προέλευσή της στον
Αριστοτέλη και συγκεκριμένα στο έργο Πολιτικά (Βιβλίο VII), όπου αναφερόταν στην λέξη «σχόλη»
ως την κατάσταση κατά την οποία συντελείται η ανθρώπινη εντελέχεια και η οποία είναι απαραίτητη
για την ανθρώπινη εξέλιξη και ευημερία. Η λέξη «σχόλη» χρησιμοποιείται από τον Αριστοτέλη υπό
την έννοια του ελεύθερου χρόνου για μάθηση και μελέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του
ανθρώπου. Συγχρόνως, ο σημαντικότερος σκοπός, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η ορθή χρήση της
«σχόλης», η οποία να στοχεύει στην ανάπτυξη της αριστείας.
Συμπεράσματα: H δια βίου μάθηση είναι το μέσο με το οποίο οι άνθρωποι προσπαθούν να γνωρίσουν
και να κατανοήσουν τον εαυτό τους, την ηθική ταυτότητά τους, καθώς και την θέση τους στις κοινωνίες της μάθησης.
Λέξεις Κλειδιά: ηθική, δια βίου μάθηση, Αριστοτέλης, Πολιτικά

ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελευθερία Αργυροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης
eargirop@edc.uoc.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρούσα εργασία βασίζεται στις εξής
παραδοχές: α/ οι αποτελεσματικοί και υπεύθυνοι διευθυντές των σχολικών μονάδων είναι πρωτίστως
ηθικοί ηγέτες. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η όλη συγκρότηση και συμπεριφορά τους όσο και οι αποφάσεις που λαμβάνουν κι οι πρακτικές που εφαρμόζουν στην καθημερινή σχολική πράξη στηρίζονται σε
ηθικές αξίες και αρχές, β/ οι αποτελεσματικοί και υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις σχολικές μονάδες διαθέτουν και αναγνωρίζουν πρωταρχικά στοιχεία ηθικής ηγεσίας, γ/ είναι απολύτως
αναγκαίο οι σπουδές όλων των εκπαιδευτικών πριν και μετά την ανάληψη των διδακτικών και λοιπών
διοικητικών καθηκόντων τους να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ηθικής ηγεσίας, δηλ. ένα είδος του
ηθικού «γραμματισμού».
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Στο πλαίσιο αυτού του ηθικού «γραμματισμού», σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει
τρία από τα επικρατέστερα πλαίσια ανάπτυξης της Ηθικής Ηγεσίας στην Εκπαίδευση, τα οποία
αποτελούν προϊόντα μελέτης και έρευνας αμερικανών κυρίως επιστημόνων κατά τις τρεις τελευταίες
δεκαετίες. Πρόκειται για το πλαίσιο των τριών ηθικών αρετών (ευθύνης, αυθεντικότητας, παρουσίας),
το πολυπαραγοντικό πλαίσιο λήψης ηθικών αποφάσεων (εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μαθητών, κώδικες επαγγελματικής ηθικής, κώδικες προσωπικής ηθικής, κώδικες ηθικής κοινότητας, σταθμισμένοι παράγοντες του επαγγέλματος) και το πλαίσιο του ηθικού γραμματισμού (ηθική ευαισθητοποίηση, ηθική λήψη αποφάσεων, ηθική υποκίνηση). Δευτερεύων στόχος του άρθρου είναι να
αποτελέσει έναυσμα κριτικής ανάλυσης και συζήτησης αναφορικά με το αν και κατά πόσον τα στοχευμένα αυτά πλαίσια ανάπτυξης της Ηθικής Ηγεσίας στην Εκπαίδευση θα μπορούσαν να προσαρμοστούν ανάλογα και να συμπεριληφθούν [ή να εμπλουτίσουν παρόμοια μαθήματα που ήδη υπάρχουν] στις σπουδές και την επιμόρφωση των ελλήνων εκπαιδευτικών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η εργασία χρησιμοποιεί ως μέθοδο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων της την επισκόπηση.
Συμπεράσματα: Το μείζον συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των σχολικών μονάδων η αποτελεσματικότητα δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε
δείκτες αξιολόγησης και ορθολογικά μοντέλα διοίκησης, αλλά είναι ανάγκη η παροχή παιδείας και
εκπαίδευσης να είναι το αποτελέσματα του ηθικού έργου ηθικά συνειδητοποιημένων ανθρώπων.
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, ηθική ηγεσία, πλαίσια ανάπτυξης, διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΗΓΕΣΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΥΜΒΑΤΑ
Ή ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ;
Γεώργιος Μ. Ασπρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας
aspridis@teilar.gr

Αθανάσιος Μαλέτσκος
Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γρεβενών
maletsko@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η ηθική ηγεσία στο χώρο της εκπαίδευσης
έχει ως χαρακτηριστικά τη δημιουργία ξεκάθαρου οράματος, την παρακίνηση, την έμπνευση, την
ηθική, τις αξίες, την επικοινωνία και την επιβράβευση της ηθικής συμπεριφοράς των εργαζομένων. Η
εκπαιδευτική ηγεσία απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και ευαισθησία αφού συνδέεται με την πραγματοποίηση των οραμάτων και των στόχων της εκπαίδευσης και την εναρμόνιση με το κοινωνικό και
τοπικό περιβάλλον. Το ερώτημα είναι αν η αποτελεσματικότητα συνάδει με την ηθική στην εκπαιδευτική ηγεσία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων, αντιλήψεων και η
καταγραφή των προτάσεων των στελεχών εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με τη σχέση ηθικής και αποτελεσματικότητας στην εκπαιδευτική ηγεσία στη σύγχρονη εποχή.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Τα εκπαιδευτικά στελέχη προσδιορίζουν το ηθικό πνεύμα του εκπαιδευτικού οργανισμού και κάθε σχολικής μονάδας, άρα πρέπει να θέτουν υψηλά ηθικά πρότυπα και να
τα τηρούν στο πλαίσιο της ηθικής του κοινωνικού και ιστορικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο που
αυτή ασκείται. Για τις ανάγκες της έρευνας διανεμήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο σε στελέχη εκπαίδευσης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται η ανάγκη και τα οφέλη της δια βίου
μάθησης η οποία συνδυάζει την αποτελεσματικότητα, τη στόχευση, την αποκέντρωση και το κριτικό
ήθος. Επίσης προτείνεται η δημιουργία ενός σταθερού, αξιόπιστου, λειτουργικού και αποδεκτού
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συστήματος ανάδειξης στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και εποπτείας, καθοδήγησης και αξιολόγησης. Τέλος, απαραίτητος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας θεωρείται ο προγραμματισμός
και η ουσιαστική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Προτάσεις των στελεχών εκπαίδευσης είναι η
ευελιξία στις θεσμικές διαδικασίες, ο περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ο σεβασμός
στα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού, η παροχή ηθικών, επαγγελματικών και
οικονομικών κινήτρων, η υποστήριξη από την πολιτεία, η υλοποίηση της δια βίου μάθησης και η
συνεχή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη καθώς και η συμμετοχή όλων των στελεχών της
εκπαίδευσης στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η αποτελεσματικότητα έχει υπόσταση και
είναι εφαρμόσιμη μόνον όταν εντάσσεται στο συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισµικό και τοπικό πλαίσιο, αφού οι παράγοντες της αποτελεσματικότητας αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται από τις προσωπικές απόψεις, θέσεις και ιδανικά.
Συμπεράσματα: Η αποτελεσματικότητα στην εκπαιδευτική ηγεσία έχει άμεση σχέση µε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου, την ηθική και τις αξίες που πρεσβεύουν τα στελέχη εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη και η πρόοδος μπορούν να συμβαδίζουν με τις ηθικές
αρετές. Η ηγεσία για να εμπνέει και να οδηγεί στην αποτελεσματικότητα πρέπει να εμπεριέχει την
ηθική. Τα στελέχη της εκπαίδευσης οφείλουν να εντάσσουν, να οριοθετούν και να αναλύουν κάθε
ηθικό δίλημμα που αντιμετωπίζουν, έτσι ώστε να οδηγούνται με διαρκή αγώνα σε ηθικές αποφάσεις
στο πλαίσιο της δημοκρατίας και της διαφορετικότητας.
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, ηγεσία, αποτελεσματικότητα, ηθική

O «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ» ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ HOBBES
Ηλίας Βαβούρας
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για τον Πλάτωνα φορέας του ορθολογισμού, της πολιτικής επιστήμης και της μετρητικής τέχνης είναι
ο βασιλικός υφαντής (ή ο σοφός νομοθέτης που ενεργεί υπό την έμπνευση της βασιλικής επιστήμηςμούσας), αυτός προσωποποιεί την αλήθεια και την ορθότητα κρατώντας στα χέρια του το στημόνι και
το υφάδι συνυφαίνοντας τα διάφορα νήματα προς φιλοτέχνηση του άριστου πολιτικού πέπλου. Η
έννοια της ανθρώπινης φύσης και οι αρεταϊκές κατευθύνσεις που αυτή ενέχει λαμβάνει καθοριστικό
νόημα στην εφαρμογή της πολιτικής συνύφανσης ως συνένωσης των διάφορων στοιχείων και των
διάφορων τάσεων της ανθρώπινης φύσης. Η πολιτική επιστήμη προστάττουσα καὶ ἐπιστατοῦσα αὐτή͵
καθάπερ ὑφαντικὴ (Πλάτ. Πολιτικ. 308d) ελέγχει την εκπαιδευτική διαδικασία των πολιτών και τις
υπόλοιπες διεργασίες που συντελούνται από τους μεγάλους βοηθούς της. Η εκπαίδευση των πολιτών,
η δια γνώσης και έθους διαμόρφωση της φύσης τους, υπό τους όρους του ορθού μέτρου που διαβιβάζει η μετρητική τέχνη, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ορθής και σταθερής πολιτικής διακυβέρνησης. Κάθε εκπαιδευτική διεργασία συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της αληθούς επιστήμης της πόλης. Όσοι πολίτες παρά τις άριστα-επιστημονικά επεξεργασμένες εκπαιδευτικές νόρμες,
υπό την πίεση μιας κακής φύσης (Πλάτ. Πολιτικ. 309a: ὑπὸ κακῆς βίᾳ φύσεως), παρεκκλίνουν από
τον γενικό πολιτικό σκοπό προς ιδιοτελείς κατευθύνσεις, τιμωρούνται άμεσα και δραστικά με τις
κατάλληλες ποινές (εξορία, ατιμία = στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, θάνατος), για να μην εκπέσει
το μεγαλειώδες αληθινό πολιτικό υφαντό σε εμπειρική κακοτεχνία. Συνακόλουθα, η μόνιμη έξη της
δουλικής αμάθειας (σε μια πολιτεία αλήθειας) συνιστά μέγιστη αθλιότητα και πρέπει να ισοδυναμεί
με εξανδραποδισμό του αμαθούς πολίτη που εμμένει σ’ αυτή τη δυσχερή έξη. Η καταδίκη της
αμάθειας στο ζυγό της δουλείας αποτελεί αναπόδραστο παρεπόμενο της ολοσχερούς κυριαρχίας της
γνώσης.
Οι επιδεχόμενες παιδείας ευγενείς φύσεις συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική συνύφανση και στην
επίτευξη του μέσου όρου, του ορθού μέτρου. Η ορθή μόρφωση (Πλάτ. Πολιτικ. 309d: τοῖς ὀρθῶς
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μεταλαβοῦσι παιδείας) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της πολιτικής συνύφανσης. Η εκπαιδευτική
διαδικασία συνένωσης και συνδυασμού των μερών της αρετής, που από τη φύση τους είναι ανόμοια
και έχουν αντίθετες τάσεις, αποτελεί τον θειότερο δεσμό όλων, είναι η θεμελιακή προϋπόθεση όχι
μόνο της εύρυθμης ισχύος του ορθού νόμου, αλλά και της γενικότερης κοινωνικοπολιτικής συνοχής
(Πλάτ. Πολιτικ. 310a: τοῦτον θειότερον εἶναι τὸν σύνδεσμον ἀρετῆς μερῶν φύσεως ἀνομοίων καὶ ἐπὶ
τὰ ἐναντία φερομένων).
Υπό ένα ομοιάζον πρίσμα ο Hobbes καθιστά τον κυρίαρχο αντιπρόσωπο απόλυτο ρυθμιστή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει (De Cive, Πρόλογος) η ανθρώπινη φύση
θα έπρεπε να κυβερνάται καλύτερα μέσω καλής παιδείας και εμπειρίας. Επομένως, οι άνθρωποι είναι
φύσει κακοί, επειδή δε λαμβάνουν την παιδεία τους και τη χρήση της λογικής από τη φύση. Επομένως, ο κυρίαρχος πολιτικός αντιπρόσωπος με το πέρασμα από την απολιτική στην πολιτική συνθήκη
πρέπει ν' απομακρύνει τους ανθρώπους από την φυσική παρόρμηση των ανεξέλεγκτων παθών και να
τους εντάξει δια του νόμου στην ορθή κοινωνικοπολιτική έξη. Η παιδεία, λοιπόν, καθίσταται έτσι
μέρος του πολιτικού νόμου και ως εκ τούτου μείζων παράγοντας κοινωνικοπολιτικής διαμόρφωσης
και ελέγχου.

ΗΓΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Βασίλειος Γεωργολόπουλος
ΜEd. Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτικός
georgolopoulos@sch.gr

Ευαγγελία Παπαλόη
Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
evipapaloi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Από την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας προκύπτει ότι, η Ελλάδα καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τις επιδόσεις των μαθητών, τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και την καινοτομία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). Ένας εναλλακτικός τρόπος ηγεσίας, που βασίζεται στην ηθική και έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αποδοτικότητα των σχολείων, αποτελεί το μοντέλο της ηγεσίας που υπηρετεί, η οποία
συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την εισαγωγή της αλλαγής και της καινοτομίας (Herbert, 2004; Irving, 2004; Laub, 1999; Thompson, 2002). Παρά το ερευνητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το μοντέλο αυτό σε διεθνές επίπεδο, στερείται επαρκούς εμπειρικής θεμελίωσης
(Heskett, 2013; Laub, 2004; Spears, 2002) ενώ, στην Ελλάδα, η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που
διεξήχθη σε εκπαιδευτικό περιβάλλον πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας μελέτης
είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός εφαρμογής των αρχών της ηγεσίας που υπηρετεί από τους διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και, να αποτιμηθεί η θετική συνεισφορά του μοντέλου αυτού στην
εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Επιλέχθηκε η διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας με δείγμα 141 εκπαιδευτικούς από 20 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Τρικάλων. Ως εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο O.L.A (Laub, 1999) - έκδοση για σχολεία. Εφαρμόστηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση προκειμένου να διαφανούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας που υπηρετεί και τις ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις
βάσει δημογραφικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η έρευνα κατέδειξε μια θετική τάση ως προς τον τρόπο πρόσληψης των
χαρακτηριστικών της ηγεσίας που υπηρετεί (αποδίδει αξία στους ανθρώπους, επιδεικνύει αυθεντικότητα, συμβάλλει στην ανάπτυξη των ανθρώπων, διαμορφώνει αίσθημα κοινότητας, αναλαμβάνει
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ηγετικούς ρόλους) από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος.
Συμπεράσματα: Η ηγεσία που υπηρετεί φαίνεται ότι εναρμονίζεται με το υπάρχον νομικό πλαίσιο
λειτουργίας των σχολικών μονάδων, συμβάλλει θετικά στην εύρυθμη λειτουργία τους, ενθαρρύνει
την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών και την εισαγωγή αλλαγών και καινοτομιών, έχοντας σαφή προσανατολισμό προς τους ανθρώπους και, αποδίδοντας αξία σε όλους τους
εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διεργασία.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ηγεσία, ηγεσία που υπηρετεί, αποτελεσματικότητα

ΗΘΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;
Κωνσταντινιά Δόλγυρα
Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ
Δρ. Γνωστικής Ψυχολογίας
Email:konstchr@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το εκπαιδευτικό μας σύστημα μπορεί να
προσφέρει ουσιαστική λύση στην ηθική κρίση που μαστίζει την εποχή μας αν άμεσα κάνει την
εκπαίδευση μια πραγματική ηθική πράξη. Πώς όμως θα το καταφέρει; Με το να εισάγει ένα σχετικό
μάθημα ή με το να στοχεύει στο «ευ ζην» της εκπαιδευτικής κοινότητας περνώντας με βιωματικό
τρόπο ένα ουσιαστικό μήνυμα ζωής στους μαθητές; Βασικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να
αναδείξει το ρόλο του σχολείου στην ηθική ανάπτυξη του μαθητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Εννοιολογική ανάλυση του θέματος και μια σύντομη εξέταση σχετικών
απόψεων άλλων επιστημόνων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: (Σύνδεση της ηθικής διάστασης με τη συναίσθηση του εαυτού).
Αν και η λέξη ηθική (ήθος) παράγεται από την ίδια ρίζα με τη λέξη συνήθεια (έθος), η πρώτη εμπεριέχει την έννοια της εκτιμητικής κρίσης, που προϋποθέτει ότι το άτομο έχει πρόσβαση σε άμεση αντίληψη για τις ψυχικές ενέργειές του. Επομένως, θα λέγαμε ότι κάποιος δεν μπορεί να είναι ηθικός αν
δεν έχει αποκτήσει επίγνωση και συναίσθηση του εαυτού του και της σχέσης του με το περιβάλλον.
Αποτελεί ηθικό στοίχημα το σχολείο να δώσει προτεραιότητα και να βρει τρόπο να βοηθήσει τους
μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον εαυτό τους, να αισθανθούν τον άνθρωπο μέσα τους
ώστε να συνειδητοποιήσουν, χρησιμοποιήσουν και εμπλουτίσουν τις έμφυτες ικανότητες τους για
σκέψη, κρίση και λήψη απόφασης. Αυτό προϋποθέτει οι λειτουργοί του εκπαιδευτικού συστήματος
να χαρακτηρίζονται επίσης από τα παραπάνω.
Συμπεράσματα: (Εφαρμογή μιας σωστής στοχοθεσίας και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαθεματικής προσέγγισης στο σχολείο).
Το επιθυμητό από πολλούς όραμα για την αντιμετώπιση της ηθικής κρίσης είναι εφικτό εάν αρχικά
τεθεί ο κατάλληλος στόχος «ανάπτυξη της συναίσθησης των μαθητών» και για την επίτευξή του
χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαθεματικής προσέγγισης που θα εφαρμόζει την
ανθρωπιστική και την ηθική διάσταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία θα διδάσκουν ειδικά καταρτισμένοι καθηγητές, επίσης, με ανεπτυγμένη συναίσθηση. Έτσι, το σχολείο θα δίνει βαρύτητα στη
δημιουργική σύζευξη των γνώσεων και της ηθικής, εφαρμόσιμη και σε εξωσχολικές δραστηριότητες.
Λέξεις κλειδιά: ηθική ανάπτυξη, ηθική εκπαίδευση, ανθρώπινη συνείδηση
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ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ –
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γεωργία Ζαχαροπούλου
Δρ Π.Μ., Μ.Α. Conservation Studies
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
gzacharopoulou@culture.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η καταρχάς εύληπτη, για τις ανάγκες μιας
εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσέγγιση ότι «κληρονομιά είναι οτιδήποτε θέλεις ‘εσύ’ ‒ως άτομο,
οικογένεια, κοινότητα, περιφέρεια, χώρα, ήπειρος, κόσμος‒ να διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές»
κλονίζεται στην ερώτηση εάν «όλα όσα μας παραδίδονται από τους προγόνους μας αποτελούν μια
προς διαφύλαξη κληρονομιά, εφόσον ‘εσύ’ το αποφασίσεις;». Εκφάνσεις βαρβαρότητας, για παράδειγμα, που ενδεχομένως διασώζονται σε προγενέστερες εθιμικές πρακτικές, αποτελούν πράγματι
στοιχεία προς διαφύλαξη; Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια πρώτη ανίχνευση του σύνθετου αυτού
θέματος.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Περιπτώσεις μελέτης από τον ελληνικό και διεθνή χώρο διερευνώνται, με
κριτήρια αξιολόγησης τα αναφερόμενα στη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (UNESCO, 2003). Βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων, δεν εντάσσονται στα προς
διαφύλαξη στοιχεία εθιμικές πρακτικές που αναζωπυρώνουν μνήμες βίαιων συγκρούσεων μεταξύ
μελών της κοινότητας ή διαφορετικών κοινοτήτων, αποκλείουν με βίαιο και υποτιμητικό τρόπο μέλη
της κοινότητας εξαιτίας του φύλου τους, της ηλικίας τους, της επαγγελματικής τους ιδιότητας, ή του
σεξουαλικού τους προσανατολισμού, καθώς και στοιχεία που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή μελών μιας
κοινότητας ή ακόμη εθιμικές πρακτικές που περιλαμβάνουν κακομεταχείριση ή/και βασανισμό ζώων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η εφαρμογή των παραπάνω στην πράξη, ωστόσο, παραμένει αχαρτογράφητο πεδίο. Απαραίτητες φάσεις της συστηματικής μελέτης του αποτελούν α) η αναγνώριση και η
ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τις αξίες της
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, β) η έρευνα, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των επιμέρους στοιχείων
της, γ) η υποστήριξη των διαδικασιών και συνθηκών μεταβίβασης στις νεότερες γενιές, μέσω της
τυπικής και μη εκπαίδευσης, δ) η ανάδειξη της σημασίας της σε τοπική, περιφερειακή, εθνική και
παγκόσμια κλίμακα.
Συμπεράσματα: Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά μετεξελίσσεται και μεθερμηνεύεται διαρκώς μέσω
σύνθετων κοινωνικών και πολιτισμικών διεργασιών. Κάθε απόπειρα εξαναγκασμένης ‘αναβίωσης’
κάποιας ‘αυθεντικής’ ή ‘γνήσιας’ μορφής μιας πολιτιστικής έκφανσής της παραμένει μεθοδολογικά
μετέωρη και επίπλαστη. Ο ρόλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ανάπτυξη ηθικών αρχών και
κριτικής σκέψης είναι κρίσιμης σημασίας.
Λέξεις κλειδιά: άυλη πολιτιστική κληρονομιά, κοινότητες, αξίες, ηθικές αρχές, κριτική έρευνα, εκπαίδευση
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emvdou@gmail.com

Βασιλική Καραβάκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καθηγητής τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας
vkm@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η σύγχρονη κοινωνία βάλλεται από εντάσεις,
αντιφάσεις και δυσχέρειες θέτοντας δισεπίλυτες πρακτικές προκλήσεις. Η ανάγκη ανταπόκρισης σε
αυτές καλεί τον σύγχρονο άνθρωπο να ισορροπήσει μεταξύ αμφίσημων ή απροσδιόριστων ηθικών
εννοιών και δυσδιάκριτων ηθικών ορίων και να διαμορφώσει ένα προσωπικό σύστημα αξιών, ικανό
να εναρμονιστεί με ένα (συχνά) πολυπολιτισμικό σύστημα αξιών, ιδανικών και προτύπων. Μέσα στο
πλαίσιο αυτού του ευρύτερου κοινωνικού μετασχηματισμού, επιτακτική εμφανίζεται η ανάγκη (ανα-)
προσδιορισμού του περιεχομένου των παραδοσιακών εννοιολογήσεων της ηθικής καθώς επίσης και η
πρόσληψη της ηθικής και η αξιοποίηση αυτής από τον θεσμό της εκπαίδευσης σε διάφορες εκφάνσεις, δομές και βαθμίδες της. Στο πλαίσιο της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης, πολυπολιτισμικής
κοινότητας ανθρώπων, ο προσδιορισμός του ρόλου και (ει δυνατόν) του περιεχομένου της ηθικής
εκπαίδευσης αποτελεί, ίσως, τη σημαντικότερη πρόκληση, καθώς αξιακά συστήματα του παρελθόντος αποδομούνται προκειμένου να διαμορφωθούν νέα που αποφεύγουν επιτυχώς τις καταστρεπτικές
εκδοχές του ηθικού σχετικισμού και στοχεύουν στην καθολική αποδοχή του περιεχομένου τους ή,
τουλάχιστον, στην καθολικευσιμότητα αυτού.
Η εκπαίδευση αξιοποιείται εργαλειακά από τις διάφορες μορφές και τους μηχανισμούς άσκησης της
σύγχρονης εξουσίας τόσο για τη διατήρηση όσο και για τον μετασχηματισμό των αξιών, ανάλογα με
τις εκάστοτε κοινωνικές και φυσικά τις οικονομικές και εργασιακές ανάγκες και συνθήκες. Εύλογα
οφείλουμε, λοιπόν, να αναρωτηθούμε: Συμβάλλει η εκπαίδευση στον μετασχηματισμό της κοινωνίας;
Υπάρχει διαμορφωμένο πλαίσιο ηθικής εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; Ποιος ο
ρόλος του/της εκπαιδευτικού σε αυτήν τη μετασχηματιστική διεργασία με (ενδεχομένως απρόβλεπτες) κοινωνικές προεκτάσεις; Αποτελεί ο/η εκπαιδευτικός ένα πειθήνιο όργανο στις παρεμβάσεις της
εξουσίας ή εμπεριέχεται (εξ ορισμού) στον ρόλο του ένα δυναμικό πρόταγμα άσκησης της ηγεσίας,
ικανής να απεγκλωβίσει το εκπαιδευτικό έργο από τον υπάρχοντα συγκεντρωτισμό και την ηθική
εκπαίδευση από τη λογική της συμμόρφωσης σε δεδομένους κανόνες;
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στο πλαίσιο αυτής της ερωτηματοθεσίας η παρούσα εισήγηση επιχειρεί:
α) να διερευνήσει το πλαίσιο άσκησης της ηθικής εκπαίδευσης, β) να αναδείξει τις ελλείψεις και τις
αδυναμίες αυτής κυρίως σε εθνικό επίπεδο, γ) να επισημάνει τον σοβαρό, ηγετικό ρόλο των εκπαιδευτικών σε θέματα ηθικής διαπαιδαγώγησης, έτσι όπως αυτός αποτυπώνεται στις αντιλήψεις τους
και δ) να διατυπώσει προτάσεις για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ηθικής εκπαίδευσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης αυτού υπό την προϋπόθεση, πάντοτε, της άσκησης της εκπαιδευτικής ηγεσίας.
Οι προαναφερθέντες στόχοι υποστηρίζονται και τεκμηριώνονται από τα ερευνητικά ευρήματα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, σε δείγμα εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού
Καβάλας, με την παράλληλη αξιοποίηση ερευνητικών εργαλείων όπως: η συμμετοχική παρατήρηση,
η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η ερευνητική διαδικασία επέφερε τα εξής αποτελέσματα/ευρήματα: α) Οι
ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους πιστεύουν πως ο/η εκπαιδευτικός αποτελεί ηγετική
προσωπικότητα που συμβάλλει στην ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών, β) Η ηθική διαπαιδαγώγηση αναδεικνύεται σε βασικό σκοπό της εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο σαφές περιεχόμενο και στοχοθεσία, γ) ο/η εκπαιδευτικός στηρίζεται στην εμπειρία του για την επίτευξη της ηθικής διαπαιδαγώγησης, δ) ο/η εκπαιδευτικός αποτελεί απόλυτο ηγέτη της τάξης του ασκώντας μια κατ΄ επίφαση
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συμμετοχική μορφή ηγεσίας.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν την εξαγωγή των ακόλουθων συμπερασμάτων: α) η ηθική εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους κύριους σκοπούς του εκπαιδευτικού έργου,
β) το περιεχόμενο, η ποιότητα και η κατεύθυνση της ηθικής εκπαίδευσης καθορίζεται από τον ίδιο
τον εκπαιδευτικό, γ) η ηθική ηγεσία αποκαλύπτεται ως ενδογενές στοιχείο της εκπαίδευσης και των
σκοπών αυτής, και δ) η προοπτική ενός μοντέλου με στοιχεία αυθεντικής μετασχηματιστικής ηγεσίας
αναδεικνύεται ως αναγκαίο αλλά και ικανό να μετασχηματίσει την εκπαίδευση, παρά τον συγκεντρωτισμό και τη δυσκαμψία που τη διακρίνει, και να ενθαρρύνει την άσκηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας
προς όφελος της ηθικής εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, ηγεσία, ηθική, αξίες, κοινωνικός μετασχηματισμός

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Κατερίνα Κεδράκα
Επικ. Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
kkedraka@mbg.duth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι εξελίξεις στο πεδίο των Βιοεπιστημών
έχουν αναδείξει πληθώρα ζητημάτων που συνδέονται με την ηθική ανάπτυξη των βιοεπιστημόνων
και σχετίζονται με τον ρόλο τους ως επιστήμονες κι ερευνητές στο σύγχρονο επιστημονικό γίγνεσθαι.
Τα θέματα αυτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσεγγίζονται κατά τη διδασκαλία του μαθήματος
της Βιοηθικής. Τα ύψιστης ηθικής, προσωπικής και κοινωνικής σημασίας ζητήματα αυτά που σχετίζονται με τις βιοτεχνολογικές προόδους, έχουν τη δύναμη είτε να μεταμορφώσουν την ανθρωπότητα προς το καλύτερο, είτε να προκαλέσουν καταστροφικές συνέπειες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη χρησιμοποίηση προσωπικών γενετικών πληροφοριών, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
(Designer babies), τις τράπεζες DNA, τη γενετική τροποποίηση στην αγροτική δραστηριότητα, κ.ά.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Ο σκοπός της παρούσας, μικρής κλίμακας μελέτης ήταν να καταγραφούν
οι απόψεις φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης γύρω από το τι αποκόμισαν από τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιοηθικής. Η
έρευνα ήταν ποιοτική και διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2016. Τα δεδομένα συλλέχτηκαν μέσα από
γραπτές απαντήσεις 19 φοιτητών στην ανοιχτή ερώτηση: «Τι σας ‘έμεινε’ από τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιοηθικής;».
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι απαντήσεις τους δείχνουν ότι κατανοούν την αναγκαιότητα καλλιέργειας αξιών κι ανάπτυξης κριτικής σκέψης κι ανάλυσης των σύνθετων επιστημονικών και κοινωνικών
προβλημάτων που προκύπτουν από τις βιοτεχνολογικές εξελίξεις για την υπεύθυνη και ηθική προσέγγισή τους. Από τις απόψεις των φοιτητών αναδεικνύεται, επίσης, η σημασία της μετασχηματιστικής μάθησης για τους νέους βιοεπιστήμονες, οι οποίοι ενεργοποιούνται με εκπαιδευτικές μεθόδους
που προωθούν την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την αναζήτηση, επεξεργασία και παρουσίαση
επιστημονικών δεδομένων και την συνεργασία μεταξύ τους.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα αυτά, στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπογραμμίζουν τη
σημασία οικοδόμησης ενός αξιακού συστήματος και μιας ηθικής οπτικής, ώστε η νέα γενιά των
βιοεπιστημόνων να χειριστούν τις εξαιρετικά σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις με υπευθυνότητα
και συναίσθηση για τις πιθανές επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον του ─φυσικό και
κοινωνικό.
Λέξεις-κλειδιά: Βιοηθική, αξίες, μετασχηματίζουσα μάθηση.
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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αθανάσιος Λαΐνας
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
athlain@uth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το ζήτημα της ηθικής και των αξιών στο
πεδίο της δημοσίας διοίκησης ευρύτερα έχει καταστεί αντικείμενο εκτεταμένων συζητήσεων τις
τελευταίες δεκαετίες. Το ενδιαφέρον αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι η μονομερής έμφαση στην
επίτευξη αποτελεσμάτων (αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα) πολλές φορές είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της διαδικασίας δια μέσου της οποίας επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα αυτά
και των συνεπειών τις οποίες αυτή η υποβάθμιση είναι δυνατό να έχει. Για το λόγο αυτό σε πολλές
χώρες η διδασκαλία θεμάτων ηθικής και αξιών έχει ενσωματωθεί στα προγράμματα εισαγωγικής
εκπαίδευσης και ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των ηγετικών στελεχών είτε με τη μορφή αυτοτελούς μαθήματος είτε με τη διάχυση και διασπορά σχετικών στοιχείων σε διάφορα μαθήματα. Η διδασκαλία θεμάτων ηθικής και αξιών αποτελεί ένα από τα μέσα δια των οποίων επιδιώκεται η βελτίωση
της κατάστασης στον τομέα αυτό.
Από μία σύντομη επισκόπηση των αντιστοίχων προγραμμάτων που οργανώνονται στην Ελλάδα για
τα ηγετικά στελέχη της σχολικής εκπαίδευσης, διαπιστώνεται η ουσιαστική απουσία διδασκαλίας των
θεμάτων αυτών στα περισσότερα από τα προγράμματα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και βιβλιογραφίας για την εισαγωγή της διδασκαλίας θεμάτων ηθικής
και αξιών σε προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης και ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των ηγετικών
στελεχών της σχολικής εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε κατά τη σύνταξη της παρούσας εργασίας είναι αυτή της βιβλιογραφικής επισκόπησης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η τήρηση των αρχών και των κανόνων της ηθικής κατά την άσκηση διοίκησης στην εκπαίδευση συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων
και των υπηρεσιών διοίκησης της εκπαίδευσης, στην πρόληψη της διαφθοράς και των σκανδάλων,
στη διασφάλιση των πόρων που διατίθενται για τη δημόσια εκπαίδευση, στην ενίσχυση του κύρους
των ηγετικών στελεχών και στη διαμόρφωση καλού κλίματος στο χώρο της εργασίας.
Προβλήματα και διλήμματα ηθικής και αξιών με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα ηγετικά στελέχη
της σχολικής εκπαίδευσης αναφέρονται στον τρόπο διαχείρισης θεμάτων των μαθητών (διακρίσεις,
εκφοβισμός, κακοποίηση, εμπιστευτικές πληροφορίες κλπ), στον τρόπο αντιμετώπισης των υφισταμένων (ευνοιοκρατία, κομματισμός, αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού, ανάθεση καθηκόντων κλπ), στον τρόπο διαχείρισης οικονομικών ζητημάτων (κατανομή πιστώσεων και εξοπλισμού,
διαχείριση προμηθειών κλπ) και στις εξωτερικές σχέσεις (με γονείς, ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς φορείς κλπ).
Η διδασκαλία θεμάτων ηθικής και αξιών σε προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ηγετικών
στελεχών της εκπαίδευσης αποσκοπεί στη συνειδητοποίηση των ηθικών προβλημάτων και διλημμάτων που αναφύονται κατά την άσκηση διοίκησης στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων για την κατανόηση των ζητημάτων αυτών και στην καλλιέργεια του
αισθήματος της ηθικής υποχρέωσης και της προσωπικής ευθύνης από την πλευρά των ηγετικών
στελεχών. Ως περισσότερο αποτελεσματική μεθοδολογία για τη διδασκαλία θεμάτων ηθικής και
αξιών προκρίνεται ο συνδυασμός της ανάπτυξης θεωρητικών θεμάτων με μελέτες περιπτώσεων και
εργαστήρια, σύμφωνα και με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Παρά την ευρεία διάδοση της διδασκαλίας θεμάτων ηθικής και αξιών σε προγράμματα προετοιμασίας
και επιμόρφωσης ηγετικών στελεχών του δημοσίου τομέα, επιφυλάξεις και προβληματισμοί εκφράζονται ως προς την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας αυτής για την αλλαγή των στάσεων και της

29

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: ΗΘΙΚΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
συμπεριφοράς των ηγετικών στελεχών. Αυτού του είδους οι προσπάθειες είναι δυνατόν να αποφέρουν αποτελέσματα μόνο μακροπρόθεσμα και σε συνδυασμό με άλλα προληπτικά μέτρα. Τέλος,
ιδιαίτερη σημασία έχει το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και το κλίμα που κυριαρχεί στο χώρο της
σχολικής εκπαίδευσης ευρύτερα.
Συμπεράσματα: Παρά τις επιφυλάξεις που είναι δυνατό να εκφρασθούν και τους περιορισμούς που
πράγματι υπάρχουν, η ενσωμάτωση και η διδασκαλία θεμάτων ηθικής και αξιών στα προγράμματα
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα κρίνεται αναγκαία
και επωφελής.
Λέξεις κλειδιά: ηγετικά στελέχη, ηθική, αξίες, εκπαίδευση, επιμόρφωση

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης
Δάσκαλος, Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου
kostas_0231@yahoo.gr

Παύλος Ευθυμιάδης
Στέλεχος Τμήματος Ποιότητας
Pavlosefthymiadis@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό δείκτη για την αξιολόγηση των διαδικασιών στελέχωσης. Ορισμένοι δημογραφικοί
παράγοντες επιδρούν στη σχέση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα και τα συμπεριφοριστικά
αποτελέσματα που έχουν σχέση με αυτή. Το πλαίσιο αυτό περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη θεωρία
του Gilliland, όπου διαδικαστικοί και διανεμητικοί κανόνες δικαιοσύνης επηρεάζουν το άτομο και
διαμορφώνουν την κρίση του σε ζητήματα ποιότητας. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της
επίδρασης μιας σειράς ανεξάρτητων μεταβλητών σε αξιολογικές κρίσεις υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων σχετικά με την ποιότητα των διαδικασιών στελέχωσης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Υποψήφια στελέχη για τη θέση του διευθυντή, τα οποία συμμετείχαν στις
διαδικασίες στελέχωσης, απάντησαν στην «Κλίμακα αντιλαμβανόμενης ποιότητας διαδικασιών επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων», με στόχο την ποσοτική αξιολόγηση των συσχετισμών ανάμεσα στα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και τη διαμόρφωση των αξιολογικών τους κρίσεων σε
ζητήματα ποιότητας.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα φύλα, την
ηλικία, τον αριθμό ετών διοικητικής και εκπαιδευτικής υπηρεσίας των συμμετεχόντων και την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των διαδικασιών στελέχωσης. Επίσης, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά βάσει του αποτελέσματος των κρίσεων και του παράγοντα της ποιότητας διανομής.
Συμπεράσματα: Οι δημογραφικοί παράγοντες επιδρούν στη σχέση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη
ποιότητα και τα συμπεριφοριστικά αποτελέσματα που έχουν σχέση με αυτή. Οι άντρες αντιλαμβάνονται καλύτερη ποιότητα στις διαδικασίες στελέχωσης, σε σχέση με τις γυναίκες. Ειδικότερα,
διαφορές παρατηρούνται στον παράγοντα της ποιότητας στις σχέσεις και την επικοινωνία κατά τις
κρίσεις αλλά και στον παράγοντα που αφορά την ποιότητα σχεδιασμού. Ομοίως, αντιλαμβάνονται
και καλύτερη ποιότητα σχεδιασμού. Η διοικητική υπηρεσία των συμμετεχόντων φαίνεται ότι συσχετίζεται με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα στις διαδικασίες επιλογής αλλά και με τον παράγοντα της
ποιότητας στις σχέσεις και την επικοινωνία κατά τις κρίσεις. Ακόμη, η ηλικία των συμμετεχόντων και
ο αριθμός των ετών εκπαιδευτικής και διοικητικής εμπειρίας τους συσχετίζονται με την αντιλαμβανόμενη τεχνική ποιότητα. Τέλος, αυτοί που επιλέχθηκαν σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας αντιλαμβάνονται υψηλότερη ποιότητα διανομής σε σχέση με αυτούς που εν τέλει δεν επιλέχθηκαν.
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Λέξεις κλειδιά: αντιλαμβανόμενη ποιότητα, ατομικά χαρακτηριστικά, αξιολογικές κρίσεις, επιλογή
προσωπικού, διευθυντές σχολείων, στελέχωση

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Γεώργιος Μπέστιας
Υποψ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών, ΤΕΕΑΠΗ
gbestias@upatras.gr

Ευστάθιος Μπάλιας
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, ΤΕΕΑΠΗ
balias@upatras.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: σήμερα, τα συσσωρευμένα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία θέτουν επιτακτικά, μεταξύ άλλων, ζητήματα δημοκρατίας τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο δημοκρατικής σχολικής κουλτούρας. Πιο συγκεκριμένα, σε μια εποχή που η ανάγκη για κοινωνική συνοχή και για ενίσχυση του
ενεργού πολίτη είναι απαραίτητη για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας, η εφαρμογή ενός μοντέλου
κατανεμημένης ηγεσίας στα σχολεία που να συνδυάζει τη γνώση των δημοκρατικών αξιών με την
υλοποίηση δημοκρατικών εκπαιδευτικών στόχων, αποτελεί όρο για τον μετασχηματισμό της σχολικής κουλτούρας και τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας, η οποία διερευνά τον βαθμό στον οποίο η σχολική διοίκηση προωθεί σε
επίπεδο γνώσεων και πρακτικών τις δημοκρατικές αξίες, όπως είναι η συμμετοχή, η συνεργασία, η
διαβούλευση και ο σεβασμός των ελευθεριών και των δικαιωμάτων όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας, στον χώρο του σχολείου.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: για την υλοποίηση της εν λόγω έρευνας χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της
επισκόπησης τόσο με τη χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα 30 διευθυντών γυμνασίων και λυκείων
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, όσο και με τη διενέργεια ημιδομημένων συνεντεύξεων σε διευθυντές του δείγματός μας, διευρύνοντας με πληρέστερο τρόπο τη συγκριτική βάση των
αποτελεσμάτων μας.
Αποτελέσματα/ευρήματα: σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι διευθυντές θεωρούν σε
μεγάλο βαθμό ότι οι δημοκρατικές αξίες αποτελούν το μέσο που μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές
στην ενδυνάμωση της δημοκρατικής τους ταυτότητας και να τους προετοιμάσει για μια πιο ενεργή
συμμετοχή τους, ως αυριανών πολιτών, στην ελληνική κοινωνία.
Συμπεράσματα: τα αποτελέσματα της έρευνάς μας μάς οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν πως το σημερινό σχολείο, αν και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως δημοκρατικό, δεν
προσφέρει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη δημοκρατία και δεν υιοθετεί κατάλληλες μαθησιακές
πρακτικές ώστε να προωθηθούν εκείνες οι ηθικές αξίες που θα καταστήσουν τους μαθητές ενεργούς
αυριανούς πολίτες σε μια ανεπτυγμένη δημοκρατική κοινωνία.
Λέξεις κλειδιά: σχολική ηγεσία, κατανεμημένη ηγεσία, δημοκρατικές αξίες
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ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ
Dr. phil. Θεοδώρα Παπαδοπούλου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΠ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
ksirokriny@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η προεδρία του Μ. Ομπάμα ήταν για πολλούς
λόγους μια ενδιαφέρουσα περίπτωση σύγχρονης μορφής διακυβέρνησης. Μάλιστα η συζήτηση γύρω
από το πρόσωπο του συσχετιζόμενη με τις θεωρίες ηγεσίας μας προσφέρει παραδείγματα για τον
τρόπο που μπορούν τέτοια μοντέλα ηγεσίας να εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική πράξη. Ένας πολιτικός έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα· μπορεί να χαρακτηριστεί και «Παιδαγωγός». Ο Ομπάμα έθεσε πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον ρόλο των αξιών ειδικά όταν αναφερόταν σε θέματα
εκπαίδευσης καθώς και στο μεταμορφωτικό χαρακτήρα αυτών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Θα αναλυθούν συγκριτικά οι δυο σημαντικότεροι πολιτικοί λόγοι του Μ.
Ομπάμα σε ΗΠΑ και στην Ευρώπη προκειμένου να μελετηθούν τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο
44ος Πρόεδρος των ΗΠΑ για να διαπαιδαγωγήσει το ακροατήριο του. Η επιλογή των λόγων έγινε με
κριτήριο το περιεχόμενο τους αναφορικά με τον τρόπο, που πρέπει να λειτουργεί η εκπαίδευση και
ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των ηγετών της. Εργαλείο για την προσέγγιση μου θα αποτελέσει κατά
κύριο λόγο η τεχνική της διακειμενικότητας, ενώ για την ανάλυση των συγκεκριμένων λόγων θα
χρησιμοποιηθεί η στρατηγική του T. Locke.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι προς μελέτη πολιτικοί του λόγοι αναδεικνύουν το θετικό χαρακτήρα
των λόγων του και την προσπάθεια σύνδεσης των κοινών ηθικών αξιών, που συνδέουν την Αμερική
και την Ευρώπη. Η χρήση των λέξεων είναι προσεκτική προκειμένου να αντανακλά κοινούς σκοπούς
και την ανάγκη ενός πιο ενεργού ρόλου του εκάστοτε ηγέτη στην ανάληψη αποφάσεων παιδαγωγικής
φύσεως. Ο Ομπάμα χρησιμοποιεί απλό λεξιλόγιο με άμεσα μηνύματα και αποσκοπεί στο να
προσεγγίσει νεαρές ηλικίες προκειμένου να τους εμφυσήσει την ανάγκη ύπαρξης ηθικών αξιών στην
εκπαιδευτική ηγεσία. Με αυτόν τον τρόπο κάνει εμφανές ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για το μήνυμα από ότι για τις τεχνικές πειθούς και αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιείς απλές και σύντομες
φράσεις.
Συμπεράσματα: Η συζήτηση σχετικά με την παιδαγωγική πράξη περιστρέφεται συχνά γύρω από την
αποφυγή υιοθέτησης αμερικάνικων ή γενικότερα ξένων προτύπων από την ελληνική πραγματικότητα.
Θα καταδειχθεί ότι αυτό δεν πρέπει να αποτελεί πάντα πανάκεια. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των
πολιτικών λόγων του Μ. Ομπάμα αποτελεί ένα αντιθετικό παράδειγμα αυτής της τοποθέτησης.
Λέξεις κλειδιά: Ηθική, Ηγεσία, Ομπάμα, πολιτικός λόγος, Ευρώπη

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ AUSCHWITZ»
ΤΟΥ THEODOR W. ADORNO
Κωνσταντίνος Ράντης
Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
kon.rantis@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε μια από τις τελευταίες ραδιοφωνικές διαλέξεις του στις 18 Απριλίου 1966 ο Theodor W. Adorno
ακολουθώντας την καντιανή παράδοση του διαφωτισμού για την έξοδο του ανθρώπου από την
ανωριμότητά του ανέπτυξε τα νευραλγικά σημεία μιας «αγωγής μετά το Auschwitz», ώστε αυτό να
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μην επαναληφθεί. Βασιζόμενος στις έρευνες για την «Αυταρχική προσωπικότητα», που έλαβαν χώρα
στο Berkeley στη δεκαετία του ’40, δεν σκιαγράφησε απλώς θεωρητικά παθολογικούς χαρακτήρες
και χαρακτηριστικά των σαδομαζοχιστικών πρακτικών της βαρβαρότητας, λ.χ. του «χειραγωγικού
χαρακτήρα» ή του «προσκολλημένου στην αυταρχική αυθεντία χαρακτήρα» που επιβεβαιώθηκαν
εμπειρικά με τη δημοσίευση των ημερολογίων και των σημειώσεων του Höss και του Eichmann,
αλλά μας άφησε παρακαταθήκη κριτικούς αναστοχασμούς τόσο για την αγωγή στην πρώιμη παιδική
ηλικία, που σχηματίζονται οι υποκειμενικοί μηχανισμοί για τη σύμπραξη στη βαρβαρότητα, όσο και
για τον γενικό διαφωτισμό της κοινωνίας σχετικά με την πίεση της αρχής του πολιτισμού της και την
«κλειστοφοβία της ανθρωπότητας μέσα στον διοικούμενο κόσμο» που γεννά, ώστε αυτή να μην
ξανακυλήσει στη βαρβαρότητα.
Στην εργασία θα επιχειρηθεί καταρχάς η ανακατασκευή της «αγωγής μετά το Auschwitz»· εν συνεχεία η ανάδειξη της επικαιρότητάς της ως «μιας αγωγής εναντίον του Auschwitz» ενόψει της ανόδου
της «ιδεολογίας της ανισότητας» σε ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού πληθυσμού, που αποκρυσταλλώνεται σε στάσεις υποστήριξης μιας δεξιάς αυταρχικής δικτατορίας και του σωβινισμού, στην
εχθρότητα εναντίον των ξένων, στον αντισημιτισμό, στον κοινωνικό δαρβινισμό και στη μείωση της
σημασίας του ναζισμού, στον εθνικισμό. Αυτή δύναται να μας προσφέρει βοήθεια τόσο για την
ερμηνεία της όσο και για την καταπολέμησή της.
Λέξεις κλειδιά: αυταρχικό δυναμικό, απώλεια της αυθεντίας, ανικανότητα για ταύτιση, σύμπτωμα της
καθολικής ψυχρότητας, αυτονομία, αντίσταση, ζεστασιά

Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Δρ. Μιλτιάδης Σταμπουλής
Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
staboulis@uom.edu.gr

Δρ. Αθανάσιος Τσιρίκας
ΕΔΙΠ, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Faculty Member of ESCE International Business School (Paris, France)
info@tsirikas.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι σύγχρονες επιχειρησιακές και επιχειρηματικές πρακτικές στις αγορές εργασίας, έχουν διαμορφώσει μια εντελώς νέα προοπτική της έννοιας
και του χαρακτήρα των συστημάτων διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στις μεγάλες επιχειρήσεις,
στη βάση της ολοένα αναπτυσσόμενης και δυναμικά μεταβαλλόμενης παγκοσμιοποιημένης λογικής
της εταιρικής διακυβέρνησης και υπευθυνότητας. Ειδικότερα, η διαχείριση τεράστιων όγκων δεδομένων (big data) προσωπικού χαρακτήρα μέσα από ηλεκτρονικά συστήματα, πλατφόρμες και εφαρμογές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού σε πολυεθνικό επίπεδο, εγείρουν θεμελιώδη ηθικά ζητήματα
γύρω από τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας, αξιοποίησης και εν τέλει διάθεσης των δεδομένων
αυτών του ανθρώπινου δυναμικού. Στην λογική αυτή, η ηθική διάσταση της χρήσης και εκμετάλλευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κατέχονται από τις επιχειρησιακές δομές σε
πολυεθνικό επίπεδο, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης των συστημάτων διοίκησης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, καθίσταται αναγκαία η προτυποποίηση
των διαδικασιών διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τόσο
οι οργανισμοί, όσο και οι εργαζόμενοι να είναι διασφαλισμένοι, όχι μόνο στο πλαίσιο των ολοένα
μεταβαλλόμενων νομοθετικών πλαισίων του εργατικού δικαίου, αλλά και σε αυτό της εφαρμογής των
αρχών της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας. Τέλος ιδιαίτερα σημαντικό θέμα αποτελεί το υπόβαθρο δεξιοτήτων των στελεχών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με το συγκεκριμένο
ζήτημα.
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διεθνής βιβλιογραφική κριτική ανασκόπηση για το θέμα,
αλλά και ένα μοντέλο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων μεγάλου όγκου, λαμβάνοντας υπόψη
παράλληλα τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν αλλά και τις τάσεις που αναμένεται να αναδειχθούν
στο μέλλον.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι συνδυασμός βιβλιογραφικής επισκόπησης, εννοιολογικής ανάλυσης και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και του θεσμικού
πλαισίου, ενώ παρουσιάζεται ένα προτεινόμενο μοντέλο διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεγάλου όγκου με στόχο την απόκριση των συστημάτων διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού με
όρους ηθικής διάστασης διαχείρισης της πληροφορίας και με υπόβαθρο την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της εργασίας αναδεικνύουν τη σημασία του τρόπου διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων μεγάλου όγκου στα προηγμένα συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ παρουσιάζεται ένα ρεαλιστικό μοντέλο το οποίο
δύναται να υιοθετηθεί και να ενσωματωθεί από τους φορείς σχεδιασμού συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης.
Συμπεράσματα: Η διακυβέρνηση και διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεγάλου
όγκου, σήμερα και στο μέλλον, αποτελεί στοίχημα τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τους εργαζομένους. Οποιαδήποτε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των δικαιωμάτων όλων
των εμπλεκομένων μερών αλλά και στην πειθαρχημένη αξιοποίηση της πληροφορίας, θα αποτελεί
στο μέλλον μια βασική προτεραιότητα στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Με βάση τη λογική
αυτή, η παρούσα εργασία επιχειρεί την εμβάθυνση στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, παρέχοντας μια ρεαλιστική πρόταση στο πλαίσιο εφικτών εταιρικών πολιτικών διακυβέρνησης.
Λέξεις κλειδιά: ηθική, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεγάλου
όγκου, εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ;
ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥΣ
Στέλλα Σταύρου
Διδακτορική φοιτήτρια
The Open University UK
stella.stavrou@open.ac.uk

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Αυτή η έρευνα σκοπεύει να εκτιμήσει αν η
συναισθηματική νοημοσύνη του ηγέτη επιδρά στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και την εφαρμογή ενός κοινού οράματος σε ένα οργανισμό σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τριών Κύπριων διευθυντών Δημοτικών Σχολείων και των συναδέλφων τους, χρησιμοποιώντας το μοντέλο Συναισθηματικής
Νοημοσύνης των Salovey and Mayer (1990). Επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η μελέτη περίπτωσης.
Με αυτήν αναμένεται η εις βάθος έρευνα σε τρία δημόσια δημοτικά σχολεία της Κύπρου.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Ο ερευνητής έχει επιλέξει τη μελέτη περίπτωσης σαν ερευνητική προσέγγιση για να δώσει μια εις βάθος και λεπτομερή απεικόνιση της συναισθηματικής νοημοσύνης και
της ηγεσίας. Συγκεκριμένα θα ερευνήσει αν επηρεάζει η συναισθηματική νοημοσύνη του ηγέτη την
ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και την εφαρμογή ενός κοινού οράματος σε ένα οργανισμό.
Θα διεξαχθούν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τους διευθυντές και τους βοηθούς διευθυντές των
σχολείων, ενώ θα δοθούν ερωτηματολόγια στους δασκάλους κάθε σχολείου. Οι απομαγνητοφωνη34
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μένες συνεντεύξεις των διευθυντών θα σταλούν πίσω στους συμμετέχοντες για να συμπληρώσουν
οτιδήποτε έχει παραληφθεί. Το ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς όπως και η συνέντευξη των
βοηθών διευθυντών έχουν δομηθεί από το “Leadership questionnaire” (Pashiardis and Brauckmann,
2009), όμως μόνο οι ερωτήσεις που αφορούν την εφαρμογή ενός κοινού οράματος και τo κλίμα
συνεργασίας θα χρησιμοποιηθούν . Επιλέχθηκαν να γίνουν συνεντεύξεις με τους βοηθούς διευθυντές,
καθώς η εμπειρία τους και οι σκέψεις τους ίσως δώσουν πολύτιμα δεδομένα για την ηγεσία που το
ερωτηματολόγιο να περιορίζει.
Επίσης, θα εξεταστούν έντυπα που αφορούν σχέδια δράσης (π.χ. Περιβαλλοντική πολιτική), το ημερολόγιο δραστηριοτήτων του σχολείου όπως και έντυπα που αφορούν την κατανομή υπευθυνοτήτων
σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και κοινοτικές αρχές.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η έρευνα θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο- Απρίλιο 2018. Έχει διεξαχθεί πιλοτική έρευνα τον Νοέμβριο 2016, τα αποτελέσματα της οποίας αφορούν μόνο ένα δημοτικό σχολείο.
Συμπεράσματα: Η συναισθηματική νοημοσύνη του διευθυντή μπορεί να επιδράσει στην ανάπτυξη
κλίματος συνεργασίας και κοινού οράματος μέσα από τη χρήση εσωτερικών κινήτρων.
Λέξεις κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, ηγεσία, συνεργασία, κοινό όραμα, παρακίνηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ,
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δρ. Θεοδόσιος Συκάς
Εκπαιδευτικός, Οικονομολόγος
thsykas@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: H διεθνής βιβλιογραφία διαπιστώνει ελλιπή
καλλιέργεια ηθικών δεξιοτήτων στο σχολείο. Παρουσιάζεται μια ολιστική πρόταση ηθικής εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε σε Πειραματικό Λύκειο της Θεσσαλονίκης και διερευνάται η συμβολή της
στην ηθική ανάπτυξη των μαθητών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η ολιστικότητα της πρότασης αρθρώνεται σε τρία επίπεδα: Περιλαμβάνει
παρεμβάσεις στην τυπική διδασκαλία και στο κοινωνικό-ηθικό κλίμα του σχολείου. Δέχεται ότι
φορέας ηθικότητας είναι συνολικά ο εαυτός του ατόμου. Συνδυάζει δύο μεγάλες παραδόσεις στην
ηθική εκπαίδευση (γνωστική ηθική εκπαίδευση/εκπαίδευση χαρακτήρα), που αντιστοιχούν σε δύο θεμελιώδεις σχολές της ηθικής φιλοσοφίας (δεοντολογική/αρεταϊκή). Αξιοποιώντας ποικίλες θεωρήσεις
για την ηθική ανάπτυξη (Rest, Kohlbreg, Blasi, Turiel, Nucci) περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες:
Ηθική κρίση, Ηθική ευαισθησία, Γνωρίσματα χαρακτήρα και Κοινότητα Δημοκρατίας και Ευθύνης
(ΚΔΕ). Χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία αξιολόγησης, πριν και μετά την εφαρμογή της πρότασης: το
Defining Issues Test-DIT και ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς των μαθητών.
Περιγραφή των ενοτήτων της πρότασης: Ηθική κρίση: Αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου ηθικής
αιτιολόγησης των μαθητών μέσω της διδασκαλίας ηθικών διλημμάτων. Τα διλήμματα αφορούν σε
ζητήματα μακρο-ηθικής και μικρο-ηθικής και αναλύονται μέσω ηθικών θεωριών.
Ηθική ευαισθησία: Αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνωστικού και συναισθηματικού χαρακτήρα δεξιοτήτων πρόσληψης και ερμηνείας ηθικής υφής καταστάσεων. Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης και, ευρύτερα, κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων.
Γνωρίσματα χαρακτήρα: Αποσκοπεί να συνδέσει τον ιδιαίτερο εαυτό κάθε μαθητή με τις αξίες/αρετές: μείζον ζήτημα δεν είναι αν οι αξίες ενυπάρχουν στον εαυτό του μαθητή, αλλά αν και με ποιο
τρόπο βρίσκει τον εαυτό του μέσα στις αξίες. Έμφαση δίνεται σε γνωρίσματα χαρακτήρα που αναπτύσσουν την ηθική ταυτότητά του.
ΚΔΕ: Αποσκοπεί να καλλιεργήσει ηθικό-δημοκρατικό σχολικό κλίμα. Το σχολείο μετατρέπεται σε
δημοκρατική κοινότητα. μέρος της ευθύνης για τη λειτουργία της ανατίθεται στους μαθητές. Οι απο35
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φάσεις λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση με ισότιμη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών. Η
λειτουργία της κοινότητας θεμελιώνεται στον ηθικό διάλογο (Habermas, Alexy), γεγονός που της
προσδίδει χαρακτήρα διαβουλευτικής δημοκρατίας.
Συμπεράσματα: Η ανάλυση των αξιολογικών εργαλείων δείχνει ότι η πρόταση μπορεί να συμβάλλει
στην καλλιέργεια ηθικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Λέξεις κλειδιά: Ηθική ανάπτυξη, εκπαίδευση, ηθικές δεξιότητες, ολιστικότητα

Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Χριστίνα Τσιαφίλλη
Med-Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική Ηγεσία
c_tsiafilli@hotmail.com

Ευαγγελία Παπαλόη
Μέλος ΣΕΠ- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
evipapaloi@gmail.com

Γεώργιος Ιορδανίδης
Αναπληρωτής καθηγητής-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
giordanidis@uowm.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη σημασία και
τις επιδράσεις της αυθεντική ηγεσίας στο σχολικό πλαίσιο. Η αυθεντική ηγεσία αποτελεί θεμελιώδη
έννοια στον τομέα των θετικών προσεγγίσεων για την ηγεσία (Avolio & Gardner, 2005), δίνοντας
έμφαση στην αυτογνωσία, τον αυτοέλεγχο αλλά και την αυτο-ανάπτυξη των ηγετών (Luthans &
Avolio, 2003). Οι ορισμοί της αυθεντικής ηγεσίας εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια των πράξεων των ηγετών, προωθώντας ένα μοντέλο ηθικής ηγεσίας (Yukl, 2010).
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση της σημασίας της αυθεντικότητας της σχολικής ηγεσίας και του βαθμού που εμφανίζεται στη συμπεριφορά του διευθυντή κατά την άσκηση των
καθηκόντων του.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Αναφορικά με την ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, διεξήχθη
ποσοτική έρευνα σε 134 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κοζάνης μέσω
ερωτηματολογίων. Κατόπιν, έγινε παραγοντική ανάλυση των απαντήσεων μέσω του στατιστικού
προγράμματος SPSS v22 και στη συνέχεια συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών και των δημογραφικών στοιχείων των ερωτώμενων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι, η αυθεντικότητα της ηγεσίας είναι πολύ σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας ενώ, οι διευθυντές στο
σύνολό τους, ακολουθούν το μοντέλο της αυθεντικής ηγεσίας (συνειδητά ή μη). Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες του αυθεντικού ηγέτη, όπως η επικοινωνία, η δημιουργία καλών σχέσεων
και η πίστη στις αξίες και πεποιθήσεις, που φαίνεται να εμφανίζουν οι διευθυντές, χαρακτηρίστηκαν
από τους ερωτώμενους ως πολύ σημαντικά σε ποσοστά 83.6%, 82.1% και 79.8% αντίστοιχα, και
συνοδεύονται από λειτουργικά και συναισθηματικά οφέλη για τη σχολική μονάδα όπως την ύπαρξη
αποτελεσματικής επικοινωνίας εντός και εκτός του σχολείου και την προώθηση ενός θετικού εργασιακού κλίματος.
Συμπεράσματα: Από τα ευρήματα προκύπτει ότι, η αυθεντικότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της
σχολικής ηγεσίας. Η αυθεντικότητα του διευθυντή-ηγέτη ευνοεί τη δημιουργία ουσιαστικών και
γνήσιων σχέσεων στο σχολείο, ενισχύεται το κλίμα εμπιστοσύνης, ευημερίας και συνεργασίας μεταξύ
των εκπαιδευτικών, ενώ, μέσω αυτής, προωθείται η επικοινωνία.
Λέξεις κλειδιά: αυθεντικότητα, αυθεντική εκπαιδευτική ηγεσία
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ΗΓΕΣΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣIΑ ΚΑΙ ΑΡΕΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Στέλλα Χατζίκου
Υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ.
chatzikou.s@gmail.com

Ιωάννης Ν. Μαρκόπουλος
Καθηγητής Φιλοσοφίας της Τεχνοεπιστήμης, Π.Μ.Σ.. Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ.
imarkopo@eled.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ιδιαίτερα στις σύγχρονες κοινωνίες της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, των υψηλών εργασιακών απαιτήσεων και του αγοραίου ανταγωνισμού, το ζήτημα της ηγεσίας στο χώρο εργασίας γενικότερα και στο χώρο της εκπαίδευσης ειδικότερα είναι αναμφίβολα ένα από τα πλέον επίκαιρα όσο και σημαντικά ζητήματα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδειχθεί η ουσιαστική σημασία και η καθοριστική προτεραιότητα της αρχαιοελληνικής αλλά και της σύγχρονης αρετολογικής θεωρίας και των ηθικών τους
αξιών για την άσκηση της ηγεσίας ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η σημασία και η προτεραιότητα των αρετολογικών αξιών θα καταδειχθεί
στη βάση μιας βιβλιογραφικής επισκόπησης και μιας αναφοράς και ανάλυσης των εννοιών που σχετίζονται γενικότερα με τις ηγετικές ικανότητες, σε σύγκριση με τις βασικές έννοιες που εκφράζουν
ηγετικές ικανότητες που ουσιαστικά απαιτούνται για μια πετυχημένη εκπαιδευτική ηγεσία.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Στις εργαλειακές και λειτουργικές πρωτίστως γενικές ηγετικές ικανότητες
– άμεσα συνδεδεμένες με τις έννοιες της οργανωτικής επιβολής και αποδοτικότητας, του επικοινωνιακού χαρίσματος, των επιφανειακών, και με αγοραία πάντοτε ματιά, προσεγγίσεων των εργασιακών
ζητημάτων και των ποσοτικών κυρίως αξιολογήσεων της απόδοσης και της παραγωγής – θα πρέπει
να προστεθούν μία σειρά από αρετολογικές αξίες, όπως η φρόνηση και το εσωτερικό μέτρο, η δικαιοσύνη, η έγκυρη επιστημονική γνώση (αρετή είναι η γνώση), η αυτογνωσία (σωκρατική αρετή), ο
αναστοχασμός και η ορθοκρισία, η ειλικρίνεια και η εντιμότητα, η συμπάθεια, η συμπόνια και η
ενσυναίσθηση, ο χιουμιανός συναισθηματισμός, η συναισθηματική νοημοσύνη, η διαφάνεια, η υπομονή, η φροντίδα και η ευγένεια, καθώς και οι αρετές της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
Συμπεράσματα: Η ουσία της εκπαιδευτικής ηγεσίας και οι βασικές ηγετικές ικανότητες μελετώνται
στη βάση της κλασικής αρετολογίας και ορισμένων νεοαριστοτελικών αρετών. Υποστηρίζεται ότι
πέρα από τις βασικές οργανωτικού και εργαλειακού τύπου εκπαιδευτικές ηγετικές ικανότητες, αυτό
που πρωτίστως απαιτείται είναι η ύπαρξη σημαντικών κλασικών όσο και νεοαριστοτελικών αρετολογικών αξιών.
Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, εκπαιδευτική ηγεσία, αρετολογική ηθική, ηθικές αξίες
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Η ΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Αλέξανδρος Φωτείνης
Απόφοιτος ΠΤΔΕ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην κατεύθυνση «Οργάνωση,
Διοίκηση και Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης»
alexandrosfotinis@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα της
σχολικής πειθαρχίας εντός του πλαισίου της σχολικής τάξης, ως παιδαγωγική λογική και εκπαιδευτική πρακτική. Ειδικότερα, ερευνά την αυτοπειθαρχία του μαθητή και το πώς αυτή μπορεί να
επιτευχθεί και να καλλιεργηθεί από τον εκπαιδευτικό. Κεντρικό προβληματισμό για την παρούσα
πραγματεία, αποτέλεσε το προσωπικό ενδιαφέρον αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής
μπορεί να διαπαιδαγωγηθεί στον έλεγχο των συναισθημάτων, των λόγων και των έργων του.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η συγκεκριμένη εργασία, μέσα από την βιβλιογραφική αναδίφηση αντλεί
υλικό από τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολικής Παιδαγωγικής, της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, της
Φιλοσοφίας της Παιδείας, της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, καθώς και της Παιδαγωγικής Συμβουλευτικής.
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Από την ανασκόπηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και την
θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης ως ερμηνευτικό πλαίσιο, αυτό που προκύπτει είναι ότι ο
εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα μέσα από την καθημερινή του επικοινωνία και αλληλεπίδραση με
τους μαθητές, στο πλαίσιο του μαθήματος και του σχολικού βίου γενικότερα, να τους φέρει σε επαφή
και να τους εκπαιδεύσει στον αυτοέλεγχο των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς τους.
Λέξεις-κλειδιά: σχολική τάξη, σχολική πειθαρχία, αυτοπειθαρχία, μαθητής, εκπαιδευτικός

Ο ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΩΘΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αλέξανδρος Φωτείνης
Απόφοιτος ΠΤΔΕ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην κατεύθυνση «Οργάνωση,
Διοίκηση και Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης»
alexandrosfotinis@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα της
ηγεσίας και της παρώθησης-παρακίνησης της σχολικής τάξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Κεντρικό προβληματισμό για την συγγραφή του παρόντος πονήματος αποτέλεσε το προσωπικό ενδιαφέρον σχετικά με το εάν και το κατά πόσο ο εκπαιδευτικός μπορεί να χαρακτηριστεί ως ηγέτης στην
σχολική τάξη.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Δεδομένου ότι θα ήταν μεθοδολογικά και επιστημονικά επιλήψιμη η
οποιαδήποτε αυθαίρετη μεταφορά παραδοχών και αρχών, από τον χώρο της Οργανωτικής-Οργανωσιακής Ψυχολογίας και της Διοικητικής Επιστήμης στον χώρο της Εκπαίδευσης, το ανά χείρας κείμενο προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, μέσα από εννοιολογικές οριοθετήσεις και επισημάνσεις των Επιστημών της Αγωγής. Ειδικότερα, μέσα από την βιβλιογραφική αναδίφηση και την θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης ως ερμηνευτικό πλαίσιο, εξετάζεται το από που ο εκπαιδευτικός αντλεί την ιδιότητα του ηγέτη, καθώς και το πως μπορεί να διαχειριστεί αυτή του την ιδιότητα μέσα στην σχολική τάξη. Παράλληλα, εξετάζεται ένα εξίσου σημαντικό
ζήτημα, αυτό της παρακίνησης-παρώθησης των μαθητών. Με άλλα λόγια, με ποιον τρόπο ο εκπαι38
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δευτικός μπορεί να παρωθήσει τους μαθητές του για την συμμετοχή τους στις μαθησιακές δραστηριότητες της τάξης.
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Από την ανασκόπηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας συμπεραίνεται πως ο εκπαιδευτικός, εκτός από τους πολλούς και αλληλοσυγκρουόμενους ρόλους που διέπουν
το έργο του, διαθέτει όντως στην πράξη έναν ηγετικό και παρωθητικό ρόλο εντός του πλαισίου της
σχολικής τάξης. Ρόλους τους οποίους ο εκπαιδευτικός έχει το περιθώριο να ερμηνεύσει και να
διαχειριστεί όπως η βιβλιογραφία ορίζει και όπως ο ίδιος μπορεί, κρίνει, γνωρίζει και επιθυμεί.
Λέξεις-κλειδιά: σχολική τάξη, ηγετικός ρόλος του εκπαιδευτικού, παρωθητικός ρόλος του εκπαιδευτικού, μαθητής

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ:
ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ιωάννης Φίλος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
filosj@panteion.gr

Βαρβάρα Βελή
PhD cand. Πάντειο Πανεπιστήμιο
tetivel@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της ποιότητας και της ηθικής ως πυλώνες για
την άσκηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας με απώτερο σκοπό τις επιτυχημένες σπουδές στα Ελληνικά
ΑΕΙ. Ερευνά και τεκμηριώνει βιβλιογραφικά, ότι το ηθικό μοντέλο ηγεσίας είναι το καταλληλότερο
για την ανάδειξη ενός κοινού οράματος και πεδίου στόχων, στο οποίο μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το μοντέλο αυτό βασίζεται αφενός στις δημοκρατικές έννοιες της
ανταπόδοσης, της ισότητας και του σεβασμού των κοινωνικών ελευθεριών και αφετέρου, σε εφαρμογή της αριστοτελικής προσέγγισης (Ηθικά Νικομάχεια),στις ηθικές και πνευματικές αρετές. Κάτι
τέτοιο κατακτάται με διαρκή προσπάθεια, κατά την ίδια έννοια που η ηθική κατακτάται με διαρκή
αγώνα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται αυτονόητη ή δεδομένη.
Η έννοια της ηθικής στην εκπαιδευτική ηγεσία έχει τις ρίζες της στην αριστοτελική προσέγγιση της
αρετής και της παιδείας. Η ποιότητα και η ηθική ηγεσία αποτελεί ζητούμενο, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, στους οργανισμούς που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, όπως είναι για παράδειγμα
οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας και η εκπαίδευση. Το ζήτημα της ηθικής της σχολικής
ηγεσίας τίθεται πιο έντονα τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό
περιβάλλον το οποίο δημιουργεί προκλήσεις στην εκπαιδευτική ηγεσία όπως ποτέ μέχρι σήμερα.
Οι διαρκείς αλλαγές που συντελούνται στην εκπαιδευτική πρακτική και πραγματικότητα δημιουργούν πιέσεις στην ηγεσία των ΑΕΙ που σχετίζονται με την εκπλήρωση συγκεκριμένων στόχων απόδοσης, απαιτήσεις για μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό της διοίκησης Των ΑΕΙ, προσδοκίες που σχετίζονται με την καλή διοικητική διαχείριση σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο που σέβεται τη διαφορετικότητα, τις ιδιαιτερότητες και την προσωπικότητα των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για αλλαγές οι οποίες δημιουργούν συνθήκες ασάφειας και περίπλοκων ηθικών επιλογών, γεννώντας σημαντικές συγκρούσεις ρόλων και «παράδοξα διλήμματα». Δεν είναι σπάνιο σε ένα
διαρκώς ρευστό και μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό πλαίσιο οι προσωπικές και οι επαγγελματικές αξίες
να διαφοροποιούνται περιπλέκοντας τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν στην
καθημερινή πρακτική άσκησης της ηγεσίας.
Η πολυπλοκότητα που προκύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων της εκπαιδευτικής ηγεσίας οδήγησε τους θεωρητικούς του χώρου σε προσεγγίσεις οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στη φιλοσοφία, την
ψυχολογία, την παιδαγωγική, την νομική θεωρία, ανάλογα με την εκάστοτε αντίληψη περί ηθικής της
εκπαιδευτικής ηγεσίας.
39
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Απαραίτητη προϋπόθεση για να οδηγηθεί το σύνολο των πολιτών στην ευζωία είναι να διαπαιδαγωγηθούν οι πολίτες ηθικά και να καλλιεργηθούν πνευματικά. Μόνο εντός ενός τέτοιου πλαισίου
διαμορφώνονται μαθητές και μελλοντικοί πολίτες οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι, ίσοι και θα σέβονται
τις πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των συμπολιτών τους.
Λέξεις κλειδιά: ποιότητα, ηγεσία, ηθική, ΑΕΙ.
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2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ευάγγελος Βλάχος
Ειδικός Παιδαγωγός, M.A.
evan.vlachos1987@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η άμεση ανάγκη για αλλαγή στα εκπαιδευτικά συστήματα του δυτικού κόσμου είναι εμφανής, αλλά αυτό που χρειάζεται δεν είναι η βελτίωση
των ήδη υπαρχόντων συστημάτων αλλά η ριζοσπαστική αλλαγή τους, μια ολική μεταμόρφωση. Πόσο
εύκολη είναι όμως μια τέτοια αλλαγή και ποιος θα την πραγματοποιήσει; Σκοπός της εργασίας είναι η
εξερεύνηση του δυναμικού των εκπαιδευτικών ως φορέων κοινωνικής αλλαγής καθώς και η ανάδειξη
των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων που χρειάζονται οι νέοι παιδαγωγοί στο χώρο της δημοκρατικής, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι διεθνής βιβλιογραφική επισκόπηση σε συνδυασμό με εμπειρική ποιοτική έρευνα (συνεντεύξεις εκπαιδευτικών και στελεχών της
εκπαίδευσης) στο Μάντσεστερ της Αγγλίας.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η συμπεριληπτική εκπαίδευση χρειάζεται ηγέτες που εστιάζουν στους
ανθρώπους γύρω τους, στα συναισθήματά τους, τις πρακτικές και τις αξίες τους. Είναι ευθύνη τους να
οδηγήσουν τη σχολική κουλτούρα σε ένα πιο δημοκρατικό δρόμο, αλλά για να το πετύχουν αυτό θα
πρέπει να είναι προσανατολισμένοι στη φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης, που βασίζεται στις αρχές της
δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, του διαλόγου και της συνεχούς αξιολόγησης των πρακτικών που ακολουθούνται.
Συμπεράσματα: Η καλλιέργεια και η καθιέρωση μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας είναι ένας σταθμός πρόκληση για τους παιδαγωγούς του σήμερα, που απαιτεί πληθώρα ικανοτήτων και γνώσεων για
να επιτευχθεί. Θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας ώστε να οδηγηθούμε σε ένα πιο δίκαιο, δημοκρατικό και ενεργό εκπαιδευτικό
σύστημα.
Λέξεις κλειδιά: συνεκπαίδευση, δημοκρατική, εκπαίδευση, αλλαγή

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παναγιώτης Γιαβρίμης
Επίκ. Καθηγητής, Παν/μιο Αιγαίου
giavrimis@soc.aegean.gr

Σουζάννα-Μαρία Νικολάου
Επίκ. Καθηγήτρια, Παν/μιο Ιωαννίνων
snikola@cc.uoi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Από τη δεκαετία του 1980 το «κοινωνικό
κεφάλαιο» αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην επιστημονική κοινότητα. Με τα έργα, μάλιστα, των
Bourdieu (1986), Coleman (1988) και Putnam (1993) αναπτύχθηκε ένας επιστημονικός διάλογος αναφορικά με τη χρήση του όρου στις διάφορες επιστήμες. Το κοινωνικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών,
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, συσχετίζεται με τον τρόπο εργασίας τους, τη βελτίωση της διδασκαλίας και τη διαδικασία αλληλόδρασης στο σχολικό περιβάλλον (Penuel et al., 2009). Σκοπός της πα41
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ρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση του κοινωνικού κεφαλαίου των εκπαιδευτικών
στο σχολικό πλαίσιο και η σχέση του με τις μεταβλητές της κοινωνικής συνοχής και της έννοιας του
«ανήκειν», καθώς και με τη νοηματοδότηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Το δείγμα της ερευνητικής μας προσπάθειας αριθμεί 400 εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (134 άνδρες και 266 γυναίκες). Εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε ένα
αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, που δομήθηκε για να εξυπηρετήσει την παρούσα έρευνα και βασίστηκε
στη θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου και την προσέγγιση των Bullen και Onyx (2005). Για την
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης «συστάδων», προκειμένου να
επιτευχθεί η ταξινόμηση των εκπαιδευτικών σε υποομάδες ανάλογα με το κοινωνικό τους κεφάλαιο.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Ο βαθμός κατοχής του κοινωνικού κεφαλαίου σχετίζεται: α) με την αντίληψη της κοινωνικής συνοχής στο σχολικό πλαίσιο, β) με τον ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, γ) με την υποστήριξη που μπορούν να λάβουν από
τους μετέχοντες στη σχολική κοινότητα σε περιόδους σχολικής ή ατομικής κρίσης ή από το συνδικαλιστικό κίνημα και δ) με το αίσθημα του «ανήκειν» στο σχολείο τους.
Συμπεράσματα: Το κοινωνικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικών μετά την ένταξη τους στο σχολικό πλαίσιο συναρτάται με τη συμμετοχή τους σε φίλια και επαγγελματικά δίκτυα, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εμπιστοσύνης και την ανοχή της διαφορετικότητας. Σε αυτά τα στοιχεία οφείλουμε να
επενδύουμε και κατά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικό κεφάλαιο, σχολείο, εκπαιδευτικοί

Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ;
Παρασκευή Δεληκάρη
Σχολική Σύμβουλος Κυκλάδων
pdelikar@ecd.uoa.gr

Ιωάννης Χανιωτάκης

Διευθυντής 2ου ΓΕΛ Περιστερίου
gchaniot@live.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στην παρούσα εισήγηση εξετάζουμε το πρόβλημα της διοίκησης των ειδικών εκπαιδευτικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο
Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες και Δωδεκάνησος) σε σχέση με το προφίλ των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν θέση Διευθυντή/Διευθύντριας στις μονάδες αυτές. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει ότι
αποτελεί ένδειξη κοινωνικής διάκρισης σε βάρος των μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η ανάληψη της διοίκησης των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων από εκπαιδευτικούς
που δεν πληρούν τις θεσμικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τις λοιπές μονάδες και οι οποίοι συνήθως δεν έχουν επιστημονική ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Αντλούμε θεωρητικά και μεθοδολογικά από την Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης και την πολιτική θεωρία του λόγου (Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Γιάννης Σταυρακάκης), χρησιμοποιούμε ως εμπειρικό υλικό, ποσοτικά στοιχεία που αφορούν το προφίλ των Διευθυντών/Διευθυντριών των ειδικών δευτεροβάθμιων σχολείων του Νοτίου Αιγαίου (ηλεκτρονική βάση
myschool) και ποιοτικά στοιχεία (τέσσερις ημιδομημένες συνεντεύξεις με Διευθυντές). Αναλύουμε το
λόγο (discourse) των πληροφορητών αναζητώντας συναρθρώσεις (articulations) που να παραπέμπουν
σε παραδοχές τους σχετικά με το ποια χαρακτηριστικά του προφίλ τους προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο τύπο σχολείου, αναδεικνύοντας τυχόν ετεροφοβικές και αντιφατικές παραδοχές σχετικά με
το μαθητικό πληθυσμό των συγκεκριμένων μονάδων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα ερευνητικά ευρήματα επιβεβαιώνουν την ερευνητική υπόθεση, καθώς
κίνητρα για την ανάληψη της διοίκησης των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων αποτελούν συνήθως:
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η συμπλήρωση του ωραρίου, η διασφάλιση οργανικής θέσης σε συγκεκριμένο νησί, η περιορισμένη
ζήτηση διοίκησης των συγκεκριμένων μονάδων, το υψηλό επίδομα της συγκεκριμένης θέσης ευθύνης, κοινωνικές ευαισθησίες και σχεδόν ποτέ δεν συνοδεύονται από γνώση της ενταξιακής στόχευσης
της ηγεσίας μιας ειδικής εκπαιδευτικής μονάδας.
Συμπεράσματα: Η ηγεσία των ειδικών σχολείων αναπαράγει στερεότυπα και διακρίσεις σε βάρος των
ειδικών μαθητών και μαθητριών και οι αποσπασματικές πρωτοβουλίες όσων Διευθυντών συνειδητοποιούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δεν αντισταθμίζουν την απουσία συστηματικής εκπαιδευτικής
πολιτικής που να διασφαλίζει ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών και ενταξιακή προοπτική για τους
συγκεκριμένους μαθητές και μαθήτριες και ισονομία τους ως πολιτών.
Λέξεις κλειδιά: ισότητα ευκαιριών, κοινωνικές διακρίσεις, “ευκαιριακή” ηγεσία

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩN
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤYΧΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡEΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανδρέας Δημόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας, Οικονομικό Τμήμα- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
job1j@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η αναζήτηση εργασίας σήμερα είναι πολυπλοκότερη διαδικασία συγκριτικά με το παρελθόν και απαιτεί νέες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες
προκειμένου να είναι αποτελεσματική για τους υποψήφιους εργαζόμενους. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρει ότι οι υποψήφιοι δεν γνωρίζουν σε βάθος τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους
αναζήτησης εργασίας με αποτέλεσμα να αυτοπεριορίζουν έτσι την απασχολησιμότητά τους.
Επίσης έχουν άγνοια σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης επιλογής προσωπικού, είναι απροετοίμαστοι, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν ‘χαμηλές’ επιδόσεις σε πραγματικές συνθήκες.
Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει σύγχρονες τεχνικές και καλές πρακτικές στο ζήτημα της
αναζήτησης εργασίας και της συνέντευξης και ταυτόχρονα να αναδείξει τη σημαντικότητα που μπορεί να έχει μια εκπαίδευση των υποψηφίων στη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.
Επίσης, σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσει τους φορείς εκείνους που ασχολούνται με το ευαίσθητο
θέμα της ανεργίας και της απασχόλησης, έτσι ώστε να υιοθετήσουν, εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους καθοδήγησης, εκπαίδευσης των υποψηφίων στην εύρεση εργασίας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, σε συνδυασμό με εμπειρική έρευνα
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι μια εκπαίδευση των
υποψηφίων σε θέματα αναζήτησης, εύρεσης εργασίας μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα
στην επιτυχή έκβαση αυτής. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να ξεκινήσει από πολύ νωρίς στη ζωή τους
και να συνεχιστεί αργότερα. Αφορά στην αναγνώριση και ‘εκμάθηση’ των πιο αποτελεσματικών
τεχνικών αναζήτησης εργασίας, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, την κατάλληλη προετοιμασία, και εξοικείωση με τη διαδικασία της συνέντευξης επιλογής προσωπικού.
Συμπεράσματα: Η διαδικασία εύρεσης εργασίας μπορεί να βελτιωθεί με την κατάλληλη εκπαίδευση
και καθοδήγηση των υποψηφίων. Η βελτίωση αυτή μπορεί να είναι ουσιαστική και να επιφέρει απτά
αποτελέσματα τόσο στον ίδιο τον υποψήφιο όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής
του, τη μείωση των εργασιακών κενών, την ελάττωση της ανασφάλειας που νιώθει, και την εύρεση
εργασίας, όσο και στην ίδια την οικονομία και παραγωγικότητα μιας χώρας, συνδυάζοντας τη μείωση
της ανεργίας με την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Την εκπαίδευση αυτή μπορούν να την αναλάβουν διάφοροι φορείς όπως, Πανεπιστήμια, Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ο
ΟΑΕΔ, συμβουλευτικές υπηρεσίες και οργανισμοί της χώρας στα πλαίσια μιας ευρύτερης κοινωνικής
και εκπαιδευτικής πολιτικής.
Λέξεις κλειδιά: τεχνικές, αναζήτηση, εύρεση, εργασία, εκπαίδευση, συνέντευξη κλπ.
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Ο ΕΜΦΥΛΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μαρία Κάλφα
Υπ. Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
Κοιν. Ανθρωπολόγος
Gender Studies MSc
Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας MSc (εν εξελίξει)
Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων MSc (εν εξελίξει)
marw.k.011@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στο πλαίσιο της εν λόγω εισήγησης, επιχειρείται η διερεύνηση του έμφυλου τρόπου κατανομής επαγγελματικών καθηκόντων εντός των Εκπαιδευτικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο σκοπός αυτής της έρευνας έγκειται στην διερεύνηση του φαινομένου του έμφυλου καταμερισμού των επαγγελματικών καθηκόντων στην εκπαίδευση και την ανάλυση του δίπολου, το οποίο έχει αναλυθεί και στο παρελθόν (βλ. Φραγκουδάκη:
1985) και συνίσταται στη σύνδεση της γυναίκας με την διδασκαλία και στην σύνδεση του άντρα με
την ανάληψη των διοικητικών-διευθεντικών θέσεων.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η μέθοδος που ακολουθήσαμε για να διερευνήσουμε την σχέση αυτή
είναι η πρωτογενής, ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις, καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να
κατανοήσουμε τους λόγους υποαντιπροσώπευσης και να αναλύσουμε σε βάθος το υπό εξέταση φαινόμενο. Στο πλαίσιο της έρευνας, θα ακολουθήσαμε την συστηματική δειγματοληψία, όπου τα υποκείμενα έρευνας επιλέχτηκαν, από ένα κατάλογο φοιτητών που παρακολουθούν ένα μεταπτυχιακό
πρόγραμμα παιδαγωγικής κατεύθυνσης, ενώ οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε εξωτερικό χώρο,
όπου οι συνθήκες επέτρεψαν την ομαλή διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Ο στόχος αυτής της έρευνας
αποσκοπούσε στη σε βάθος διερεύνηση των υφιστάμενων απόψεων για τον καταμερισμό εργασίας
στη διοίκηση της εκπαίδευσης με βάση το φύλο από εκπαιδευτικούς μικρότερων ηλικιών 22-28.
Θέλαμε να δούμε αν οι νεότερες γυναίκες φέρουν κάποια στερεότυπα για τις επαγγελματικές τους
επιλογές, γεγονός που δείχνει πως μπορεί να δράσουν και οι ίδιες μελλοντικά, όχι με βάση τις δικές
τους ανάγκες, αλλά με κοινωνικές επιταγές περί ολοκλήρωσης και ευθύνης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα ήταν αποθαρρυντικά αποδεικνύοντας ότι τα ερευνητικά
δεδομένα μάλλον επιβεβαιώνουν το δίπολο σχήμα γυναίκες-διδασκαλία και άντρες-διοίκηση, καθώς
τα υπό εξέταση υποκείμενα φέρουν παγιωμένες απόψεις όσο αναφορά τον χαρακτήρα που πρέπει να
έχει και να παρουσιάζει το εκάστοτε φύλο στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ( γυναίκες-πραότητα
και άντρες-αυστηρότητα).
Συμπεράσματα: Η έρευνα αυτή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου για να διαπιστώσουμε αν μπορούν οι παγιωμένες αντιλήψεις να επαναπροσδιοριστούν, ώστε
να αλλάξει το επαγγελματικό μέλλον των γυναικών. Η συμβολή της εν λόγω έρευνας έγκειται στην
εξέταση των προσδοκιών που έχουμε για το κάθε φύλο και πως αυτές μπορούν να λειτουργήσουν
ενθαρρυντικά ή αποτρεπτικά για τη πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης.
Λέξεις κλειδιά: πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διοίκηση, ηγεσία, φύλο
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ΗΓΕΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.
Μανώλης Κουτούζης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ekoutouzis@eap.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το Ελληνικό σχολείο αντιμετωπίζει εδώ και
αρκετά χρόνια μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η δεκαετής πλέον, οικονομική κρίση σε συνδυασμό με
τα κυρίαρχα μοντέλα διοίκησης επιβάλλουν αφενός την «αποτελεσματικότητα» στα σχολεία με όρους
επίδοσης και μετρήσιμων μαθησιακών αποτελεσμάτων, και αφετέρου «λογοδοσία» στο κοινωνικό
σύνολο ή στον φορολογούμενο πολίτη. Παράλληλα όμως, και ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, είναι σε εξέλιξη και η ανθρωπιστική κρίση, η οποία έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της προσφυγικής κρίσης. Βέβαια οι επιπτώσεις της τελευταίας στο ελληνικό σχολείο
δεν είναι ακόμα ορατές.
Φαίνεται λοιπόν ότι το ελληνικό σχολείο θα πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ δύο φαινομενικά ασύμβατων κατευθύνσεων. Θα πρέπει να είναι «αποτελεσματικό», ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι και
«κοινωνικά δίκαιο». Πώς όμως η Ηγεσία του σχολείου μπορεί να ανταποκριθεί με μια τέτοια πρόκληση;
Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται μια συνθετική προσέγγιση, ένας «διάλογος» μεταξύ του P. Freire
και του J. Habermas. Πιο συγκεκριμένα η «αποτελεσματικότητα» του σχολείου προσεγγίζεται με
όρους όχι οικονομικού και διοικητικού, αλλά κοινωνικού ορθολογισμού. Σε μια τέτοια θεώρηση η
εκπαίδευση οφείλει να καλλιεργεί την ιδιότητα του ενεργού πολίτη στα πλαίσια της δημοκρατικής
πολιτείας (πολιτειότητα). Η αποτελεσματικότητα και βάσει αυτής η λογοδοσία, αποκτούν διαφορετικό περιεχόμενο και η ηγεσία στρέφεται προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Πρόκειται για μια εννοιολογική συνθετική προσέγγιση προσαρμοσμένη
στην πραγματικότητα του σύγχρονου ελληνικού σχολείου.
Συμπεράσματα: Η κριτική παιδαγωγική του Freire και η «ιδεατή κατάσταση διαλόγου» του Habermas
αξιοποιούνται, προκειμένου να δοθεί μια νέα προοπτική εξόδου από την κρίση, προβάλλοντας την
αξίωση για «σχολική ηγεσία με σκοπό την κοινωνική δικαιοσύνη» η οποία δεν αναιρεί – ιδιαίτερα σε
συνθήκες κρίσης- την υποχρέωση για «αποτελεσματική διοίκηση», για απόδοση λόγου, για ποιότητα
του εκπαιδευτικού έργου. Διευρύνει και νοηματοδοτεί τις έννοιες αυτές.
Λέξεις Κλειδιά: ηγεσία, πολιτειότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, ελληνικό σχολείο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ-ΗΓΕΤΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΙΚΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θεόδωρος Κουτρούκης
Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ
tkoutro@econ.duth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η αναγκαιότητα για μια κοινωνική Ευρώπη
οδήγησε στην υιοθέτηση της Οδηγίας περί των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργασίας (ΕΣΕ). Αυτή η
εξέλιξη δημιούργησε ένα πυλώνα του εγχειρήματος να δρομολογηθεί μια ευρωπαϊκή διάσταση εργασιακών σχέσεων στην ΕΕ, καθώς παρέχει στους εργαζόμενους το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφόρηση και διαβούλευση (και σπανιότερά συμμετοχή) ως μέρος της προσπάθειας να αναπτυχθούν
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κοινωνικά υπεύθυνες Ευρω-Επιχειρήσεις. Μια ουσιώδης διάσταση ενός αποτελεσματικού ΕΣΕ είναι
και η εκπαίδευση των μελών του ΕΣΕ.Η εργασία αποτιμά ορισμένα ευρήματα μιας έρευνας αναφορικά με τη λειτουργία των ΕΣΕ στην Ελλάδα. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει μερικές
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που αφορούν στα μέλη των ΕΣΕ στην Ελλάδα.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η έρευνα πεδίου επικεντρώνεται στους κλάδους πετρελαίου/λιπαντικών
και τροφίμων/ποτών. Η εργασία εξετάζει τους παράγοντες της λειτουργίας των ΕΣΕ, δια μέσου «ειςβάθος» συνεντεύξεων με αντιπροσώπους των κοινωνικών εταίρων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα ΕΣΕ θα μπορούσαν να συνδράμουν την αποτελεσματικότητας της υπερεθνικής διαβούλευσης και πληροφόρησης στο μέλλον.
Συμπεράσματα: Στην εξέλιξη αυτή μπορεί να βοηθήσει η κατάλληλη εκπαίδευση των μελών των
ΕΣΕ.
Λέξεις-κλειδιά: Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργασίας, Εκπαίδευση στα ΕΣΕ, Πολυεθνικές Επιχειρήσεις,
Συνδικάτα.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Σπύρος Μακρής
Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
smakris@uom.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πειθαρχική χειραφέτηση της Πολιτικής Επιστήμης, από τη δεκαετία του 1970 και εφεξής, σηματοδότησε, ιδίως στην Ευρώπη, εφόσον στις ΗΠΑ η ακαδημαϊκή και θεσμική δομή της Πολιτικής
Επιστήμης ήταν, πλέον, σημαντικά ανεπτυγμένη, την αναγέννηση του γνωστικού πεδίου της πολιτικής, με επίκεντρο, κατά τη δεκαετία του 1990, την περίφημη διαδικασία της Bologna, στα πλαίσια
της οποίας, πια, τείνει να ομογενοποιηθεί ο χώρος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ευρωπαϊκή
ήπειρο, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που στα
τέλη της δεκαετίας του 1980 τέθηκαν υπό μία μακρά διαδικασία εκδημοκρατισμού, λόγω της κατάρρευσης του λεγόμενου ανατολικού μπλοκ.
Η πειθαρχική, θεσμική, εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη της Πολιτικής Επιστήμης στο νέο συγκείμενο, υπό την καθοδήγηση, κυρίως, της European Consortium for Political Research (ECPR), έφερε,
σταδιακά, στο προσκήνιο το κρίσιμο, αν μη τι άλλο, ζήτημα της παιδαγωγικής και, κατ’ επέκταση,
διδακτικής κατάρτισης των νέων πολιτικών επιστημόνων, ιδίως αυτών που θα στελέχωναν, στην
πορεία, τα πανεπιστημιακά τμήματα της Πολιτικής Επιστήμης ή/και Διεθνών Σπουδών, υπό την
καθηγητική ιδιότητα του Young University Teacher ή, αλλιώς, First-time University Teacher.
Το ζητούμενο, συνακόλουθα, τέθηκε και στο επίπεδο των ίδιων των φοιτητών, δηλαδή στο να συγκροτήσουμε ειδικά ακαδημαϊκά curricula με σκοπό να διδάσκουμε, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα
παιδαγωγικά και διδακτικά εργαλεία, τον τρόπο που πρέπει να διδάσκεται η Πολιτική Επιστήμη
στους φοιτητές και στους τρεις, με βάση το σύστημα της Bologna, κύκλους σπουδών (Bachelor’s
degree, Master’s degree και Doctoral degree) ή, σε γενικές γραμμές, στους λεγόμενους προπτυχιακούς (graduate) και μεταπτυχιακούς φοιτητές (post-graduate students). Σήμερα, είναι επιτακτική η
ανάγκη να εκπαιδευτούν και οι εκπαιδευτές, ιδίως σε ένα πολύ σημαντικό γνωστικό αντικείμενο,
όπως η Πολιτική Επιστήμη, που αφορά στη λειτουργία του κράτους και της δημοκρατίας και, συνεπώς, στην ίδια τη συμπεριφορά των πολιτών (citizenship) στη δημόσια σφαίρα.
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Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ»:
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γιώργος Μαυρομμάτης
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΠΗ – ΔΠΘ
gmavromm@psed.duth.gr

Παναγιώτα Καλαφάτη
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΤΔΕ - ΔΠΘ
pkalafat@eled.duth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα στη
Θράκη αποτέλεσε, και σε πολλές πτυχές εξακολουθεί να αποτελεί, έναν «ιδιότυπο και ιδιόρρυθμο»
εκπαιδευτικό χώρο. Οι Θρακιώτες Μουσουλμάνοι Μειονοτικοί δικαιούνται να φοιτούν σε ένα σχολείο που διέπεται από ειδική νομοθεσία και ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας. Το συγκεκριμένο πλαίσιο ύπαρξης και λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων της Θράκης αποτελεί προϊόν σχεδιασμού και
εφαρμογής της ευρύτερης Μειονοτικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή
της οποίας έπαιζε, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η ποιότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και η κατάσταση της εκπαίδευσης της ελληνορθόδοξης μειονότητας στην Τουρκία
(αμοιβαιότητα).
Δεδομένου ότι η εκπαίδευση των Θρακιωτών Μουσουλμάνων Μειονοτικών γινόταν αντιληπτή ως
ένα προνομιακό πεδίο άσκησης ελέγχου της μειονότητας, η κεντρική διοίκηση έδινε ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν όλα τα επίπεδα του σχήματος λήψης και εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων.
Το ζήτημα της επιλογής των διευθύνσεων των μειονοτικών σχολείων αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά
ζητήματα της Μειονοτικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν η
Ελλάδα αποφασίζει να εφαρμόσει τις πρακτικές που η Τουρκία εφάρμοσε στα Ρωμέικα σχολεία της
Πόλης. Ωστόσο μέχρι και σήμερα, και παρά τις πολλές πρωτοβουλίες κανονικοποίησης των διατάξεων που ορίζουν τα της διοίκησης της μειονοτικής εκπαίδευσης, η επιλογή των συγκεκριμένων
στελεχών εξακολουθεί να γίνεται κατ’ εξαίρεση των γενικών προβλέψεων, γεγονός που εμβάλλει τη
σκέψη ότι η όλη διαδικασία εξακολουθεί να κινείται στην υπηρεσία σχεδιασμών ειδικού σκοπού.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στο παρόν άρθρο κατατίθενται τα ευρήματα σχετικής πρωτογενούς αρχειακής έρευνας (υπηρεσιακή αλληλογραφία) της περιόδου 1960-1975, τα οποία κωδικοποιούνται κατά
θεματικές ενότητες και μελετώνται (ανάλυση περιεχομένου) με σκοπό να αποτυπωθεί η ιδεολογία και
οι πρακτικές της διοίκησης της εκπαίδευσης πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, και να απαντηθεί το
ερώτημα: ποιες αξίες φαίνεται να υπηρετεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και πόσο αποτελεσματικά το
έπραξε;
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι, βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης πολιτικής ήταν να υπηρετηθεί το «εθνικό συμφέρον», συχνά εις βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης
εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: Θράκη, μειονότητα, εκπαίδευση, διοίκηση, υποδιευθυντής, πολιτική
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΩΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
Μαρίνα Νιώτα
Δασκάλα, Med «Σπουδές στην Εκπαίδευση»
marinanik@windowslive.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες σε
παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται υψηλή εκπροσώπηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος από γυναίκες ώστε το διδασκαλικό επάγγελμα να οριοθετείται ως «γυναικείο». Αντίθετα, στη διοίκηση της εκπαίδευσης, όσο υψηλότερα ανεβαίνουμε ιεραρχικά, τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό συμμετοχής
των γυναικών, γεγονός που εγείρει προβληματισμό αναφορικά με την ύπαρξη ίσων ευκαιριών στο
πεδίο της επαγγελματικής ανέλιξης των δύο φύλων. Ένα σημαντικότατο εμπόδιο που συναντά μια
εκπαιδευτικός στην προσπάθειά της να ανελιχθεί επαγγελματικά είναι εκείνο της σύγκρουσης ανάμεσα στον επαγγελματικό και οικογενειακό της ρόλο (work and family conflict). Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση του αντίκτυπου που έχει η σύγκρουση αυτή στην προσπάθεια ή την επιθυμία της να αναλάβει το ρόλο της διευθύντριας μιας σχολικής μονάδας, καθώς και
της σημασίας που έχουν δράσεις, όπως οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που προκύπτουν από τη σύγκρουση.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της έρευνας αξιοποιήθηκαν οι αρχές
της ποσοτικής έρευνας και ο ερευνητικός σχεδιασμός που ακολουθήθηκε είναι ο δειγματοληπτικός
Το ερευνητικό μας εργαλείο αποτέλεσε ένα ερωτηματολόγιο και το δείγμα μας περιελάμβανε 117
γυναίκες εκπαιδευτικούς.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τις οικογενειακές υποχρεώσεις ως
κυριότερο εμπόδιο για την ανέλιξη των γυναικών εκπαιδευτικών και επιβεβαίωσαν τον αρκετά μεγάλο βαθμό στον οποίο βιώνονται όλες οι μορφές και διαστάσεις της σύγκρουσης του οικογενειακού
και επαγγελματικού ρόλου, με εξαίρεση εκείνη της συμπεριφοράς. Τέλος, προσδιορίστηκε η βαρύνουσα σημασία που έχει η ύπαρξη και η σωστή λειτουργία ενός πλαισίου κοινωνικής πρόνοιας από
μέρους του κράτους καθώς και η συμβουλευτική-επιμορφωτική υποστήριξη στις ίδιες τις εκπαιδευτικούς προκειμένου αυτές να υποστηριχθούν στη διεκδίκηση και ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων.
Συμπεράσματα: H κατάσταση που επικρατεί στους τομείς αυτούς στη χώρα μας φάνηκε από τις απαντήσεις τους πως είναι απογοητευτική και πως θα πρέπει να γίνουν ορισμένες απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις.
Λέξεις κλειδιά: διοίκηση εκπαίδευσης, γυναικεία υποεκπροσώπηση, σύγκρουση ρόλων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Δέσποινα Ουζούνη
Φιλόλογος
ouzounid@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι εκπαιδευτικές ανισότητες σε σχολεία και
εκπαιδευτικούς οργανισμούς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται ολοένα συχνότερα τα τελευταία
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χρόνια με κοινωνικές προεκτάσεις. Ο ρόλος του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας είναι καθοριστικός
ως προς τη μείωση των παραπάνω φαινομένων και ως προς την προώθηση ενός σχολικού περιβάλλοντος το οποίο θα προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και τις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό σκοπό να αναλύσει το φαινόμενο της κοινωνικής δικαιοσύνης και των
ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσα από το ρόλο της σχολικής ηγεσίας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η έρευνα που ακολούθησε βασίζεται σε δύο ερευνητικά ερωτήματα: α)
Πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές την κοινωνική δικαιοσύνη και οριοθετούν το ρόλο τους αναφορικά με αυτήν και β) Ποιες πρακτικές οι διευθυντές υπηρετούν ή ενθαρρύνουν την άσκηση της ηγεσίας
για την κοινωνική δικαιοσύνη. Για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων, υλοποιήθηκε ποιοτική
έρευνα με τη μέθοδο της ημι-δομημένης συνέντευξης σε δείγμα οκτώ διευθυντών σχολικών μονάδων
της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης. Η συνέντευξη
δομήθηκε σε τρείς βασικούς άξονες κατά τους οποίους οι διευθυντές απάντησαν για θέματα σχετικά
με· α) τις αντιλήψεις, β) τις εμπειρίες και γ) τις πρακτικές τους σε ζητήματα που σχετίζονται με την
κοινωνική δικαιοσύνη, την ηγεσία, την ευαλωτότητα και την προαγωγή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών.
Αποτελέσματα/ευρήματα – Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αναδεικνύεται
συμπερασματικά ότι υπάρχει μια σχετικά μικρή σύγχυση των όρων της κοινωνικής δικαιοσύνης και
των ΕΚΟ (Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων) από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Επίσης, έγινε
αισθητή η συνεχής επαφή των διευθυντών με φαινόμενα κοινωνικής αδικίας, ενώ παράλληλα υπάρχει
ελλιπής ενημέρωση για προγράμματα που προάγουν την ηγεσία για την κοινωνική δικαιοσύνη και
ελλιπής υποστήριξη από το Υπουργείο Παιδείας. Τέλος, γίνεται αισθητή η έλλειψη συνεργασίας με
τους γονείς και την τοπική κοινότητα σε ο,τι αφορά την υιοθέτηση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών
πρακτικών που σχετίζονται με την κοινωνική δικαιοσύνη και την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών.
Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, κοινωνική δικαιοσύνη, εκπαιδευτικές ανισότητες, ίσες ευκαιρίες, ευάλωτες
ομάδες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αριστείδης Παπαδόπουλος
Εκπαιδευτικός
arpapado@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η διοίκηση και ο έλεγχος λειτουργίας των
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μίας συγκεκριμένης περιφέρειας αποτελεί
αρμοδιότητα του διευθυντή εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας διεύθυνσης εκπαίδευσης
αντίστοιχα. Ωστόσο, αρκετά είναι τα ερωτήματα που εγείρονται με βάση το θεσμό του διευθυντή
εκπαίδευσης, όπως τα καθήκοντα και το ρόλο του διευθυντή εκπαίδευσης, τα χαρακτηριστικά και την
προσωπικότητα του διευθυντή εκπαίδευσης, αλλά και συνολικά τα οφέλη που απορρέουν από την
ύπαρξη αυτού του θεσμού. Στην Ελλάδα, ακολουθείται ένα συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης και ως
εκ τούτου, τα παραπάνω ερωτήματα εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συζήτησης με άξονα την αποκέντρωση.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Μέσα από μία ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις με 15 διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας καταδείχθηκαν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Το πρώτο είναι πως, ως διευθυντές εκπαίδευσης μπορούν να επιλέγονται
καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, με συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά όχι διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ
παράλληλα επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης αξιοκρατίας κατά την επιλογή των διευθυντών. Ο
διευθυντής διαδραματίζει τόσο διοικητικό, όσο και παιδαγωγικό ρόλο, και για το λόγο αυτό θα πρέπει
να διέπεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, καθώς εκτός από διοικητικό ρόλο έχει και ηγετικό.
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Συμπεράσματα: Ένα επίσης πολύ σημαντικό συμπέρασμα αφορά το ότι η Ελλάδα δεν είναι ακόμη
έτοιμη για ένα αποκεντρωμένο σύστημα εκπαίδευσης, καθώς αυτό απαιτεί αλλαγή του τρόπου δομής,
λειτουργίας και συνολικά φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Τέλος, μέσα από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα διαπιστώθηκε πως ο θεσμός του διευθυντή εκπαίδευσης δεν
οδηγεί απαραίτητα στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η αναδιάρθρωση του ισχύοντος εκπαιδευτικού πλαισίου, προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης.
Λέξεις κλειδιά: διεύθυνση εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποκέντρωση, Κεντρική Μακεδονία

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2016
Ευφροσύνη Παταπάτη
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Θεσσαλονίκης
epatapati@gmail.com

Δήμητρα Πάντα
Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
panta@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Μετά από είκοσι και πλέον χρόνια στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, μοιάζει να μην έχει
επιτευχθεί στη χώρα μας ο στόχος για ποιοτική εκπαίδευση σε ένα σύγχρονο σχολείο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής των ραγδαίων εξελίξεων που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση και
η τεχνολογία, ενώ το αναμενόμενο θα ήταν οι αλλαγές να προέρχονται από αυτό.
Με χρονική αφετηρία την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 2009-2011, η παρούσα εργασία περιγράφει, εστιάζοντας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που αναλήφθηκαν στην Ελλάδα, ως κράτος – μέλος της ΕΕ, μέχρι το 2016, καλύπτοντας χρονικά την περίοδο της
κοινωνικοοικονομικής κρίσης και των μεγάλων αλλαγών, που καθιστούν ακόμα πιο καθοριστικό τον
ρόλο της Εκπαίδευσης.
Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες των μεταρρυθμιστικών
προσπαθειών και να εντοπιστούν οι αιτίες που λειτουργούν ανασταλτικά στην επίτευξη της αναβάθμισης της εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Επιδιώχθηκε η ανάλυση και κατανόηση της εφαρμοζόμενης εκπαιδευτικής πολιτικής και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών σε συσχετισμό με το κοινωνικο-οικονομικό
και πολιτιστικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν και νοηματοδοτούνται. Μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά των μεταρρυθμίσεων, η εφαρμογή, η εξέλιξή τους και οι αντιστάσεις που δέχθηκαν, αξιολογώντας τον βαθμό επίδρασης των αντιστάσεων αυτών στη μετέπειτα πορεία. Παράλληλα, ερευνήθηκαν οι υπερεθνικές επιρροές που δέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική της αντίστοιχης περιόδου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Διαπιστώθηκε πλούσια η εξεταζόμενη περίοδος σε μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, με σαφή την επιρροή και επίδραση των υπερεθνικών οργανισμών και της ΕΕ και σύγκλιση
του εθνικού και υπερεθνικού «λόγου».
Συμπεράσματα: Διαφαίνεται η προσπάθεια της Ελλάδας να ακολουθήσει τον Ευρωπαϊκό βηματισμό,
αλλά, παράλληλα, διαπιστώνεται αποσπασματικότητα, ασυνέχεια και παλινωδίες στην υλοποίηση
των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, που αναδεικνύουν την έλλειψη ικανότητας της χώρας – τόσο σε
επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο κοινωνίας – να υπάρχει συνέχεια και εξέλιξη με συνέπεια «λόγου» και «πράξης».
50

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική
πολιτική.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ,
ΩΣ ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αλέξιος Πέτρου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Derrida κατά το ύστερο έργο του ασχολήθηκε αρκετά με τη δημοκρατική ηγεσία στο χώρο της
εκπαίδευσης. Στην ομιλία μου αυτή θα επικεντρωθώ στα δοκίμια του φιλοσόφου που βρίσκονται
ενταγμένα στο βιβλίο Τα μάτια του Πανεπιστημίου (Eyes of the University, Stanford University
Press, 2004 – αρχική έκδοση στη γαλλική το 1990, στο Δικαίωμα στη Φιλοσοφία). Ο Derrida αρχικά
συζητά τις απόψεις του Kant (Η διένεξη των σχολών, εκδ. Σαββάλας, 2004, αρχική έκδοση Der Streit
der Fakultaten, 1797) αναφορικά με την ίδρυση του σύγχρονου δημόσιου πανεπιστημίου, και εξετάζει
την ευθύνη που θα πρέπει να έχουν οι Σχολές (οι πανεπιστημιακοί) σε ό,τι αφορά την ηγεσία μέσα
στο πανεπιστήμιο. Για τον Derrida, όπως και για τον Kant, οι πανεπιστημιακοί είναι τα μάτια του πανεπιστημίου, αυτοί που κάνουν το πανεπιστήμιο να υπάρχει, και είναι οι πλέον αρμόδιοι για την ηγεσία του. Έτσι, τα δημόσια σχολεία μπορούν να ξαναγίνουν δημοκρατικά, μονάχα αν στραφούν στους
λόγους και τις πρακτικές της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει την υποκατάσταση του ρόλου του διευθυντή με τον ρόλο του εκπαιδευτικού-ηγέτη. Αν και η πιο πάνω υποκατάσταση μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, για το φιλόσοφο υποδηλώνει μια θεμελιώδη μετατόπιση στη
σκέψη και στην οργάνωση των σχολείων, ενδεχομένως μάλιστα αρκετά ριζοσπαστική. Ο Derrida
εγείρει διάφορα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι εκπαιδευτικοί-ηγέτες. «Τι εκπροσωπούμε; Ποιους εκπροσωπούμε; Είμαστε υπεύθυνοι; Για τι πράγμα και σε ποιους;» Φυσικά, αυτά τα
ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν με απλές αναφορές στα εγχειρίδια εκπαιδευτικής ηγεσίας και
διοίκησης, καθώς στο βάθος τους αναζητούν το νόημα του δημοκρατικού ηγέτη. Αν και πολλές φορές
εύκολα ξεχνούμε αυτά τα ερωτήματα, αυτά είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να έχουν πάντοτε
μπροστά τους οι δημοκρατικοί εκπαιδευτικοί-ηγέτες. Ο Derrida θα μας έλεγε ότι τα ερωτήματα αυτά
αναζητούν μία απάντηση, ως ανάληψη της ευθύνης για μια υπόσχεση, στην περίπτωση αυτή της υπόσχεσης εκείνου που μπορεί να είναι η δημοκρατική εκπαίδευση. Με αυτή την έννοια, η δημοκρατική
εκπαιδευτική ηγεσία είναι μια απάντηση στο αίτημα να κρατηθεί ζωντανή μια υπόσχεση, που
ενδεχομένως σήμερα χαθεί εάν δεν αμφισβητήσουμε τη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική και δεν
επιδιώξουμε το ζήτημα αυτό να τεθεί ψηλά στην ατζέντα με τις προτεραιότητες για εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι μια αποτελεσματική δημοκρατική εκπαιδευτική ηγεσία θα πρέπει
να λειτουργεί με τρόπο λίγο έως πολύ κριτικό, και να αποκτήσει τη φήμη του ταραξία. Συνεπώς, για
να παραμείνει κάποιος αποτελεσματικός ως δημοκρατικός ηγέτης, θα πρέπει να διαπραγματεύεται τα
όρια της συμμόρφωσης και της αντίστασης, και να αναζητά τρόπους υπέρβασης των τοίχων που
χωρίζουν το σχολείο και την κοινότητα, οικοδομώντας συμμαχίες και συνασπισμούς στήριξης.
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Η ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αντώνιος Πλαγεράς
Εκπαιδευτικός ΠΕ 17-03, Υπεύθυνος ΣΣΝ Μαγνησίας
aplageras@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται διαχρονικά στον
ρόλο του σχολείου, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διεύρυνση των μηχανισμών υλοποίησης των εκπαιδευτικών στόχων. Ο
ρόλος αυτός γίνεται εντονότερος, καθώς το σχολείο εκλαμβάνεται ως κοινωνικό δημιούργημα, στο
οποίο αποτυπώνεται ο τρόπος λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνιών. Έμφαση δίνεται, επίσης, στον
τρόπο σχεδιασμού και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία βασίζεται στην προάσπιση
του δικαιώματος ισότιμης συμμετοχής όλων των μαθητών στη γνώση, διασφαλίζοντας την κοινωνική
δικαιοσύνη.
Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως σκοπό την ανάδειξη του ΣΣΝ ως δομής, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να αντιληφθεί το κατά πόσο είναι ή δεν είναι χρήσιμη η ύπαρξη της. Ο ΣΣΝ μέσω του
υπευθύνου του ασκεί υπηρεσίες που έχουν ως σκοπό την εξεύρεση λύσεων σε θέματα διοίκησης του
σχολείου και την διατήρηση ισορροπιών μεταξύ μαθητών-γονέων-εκπαιδευτικών και για την επιτυχή
επίλυση τέτοιων προβλημάτων.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια ποιοτική έρευνα με δείγμα σχολεία
του νομού Μαγνησίας. Ειδικότερα, θα συμμετέχουν 5 διευθυντές και 5 εκπαιδευτικοί σχολείων, που
συμμετείχαν σε προγράμματα ΣΣΝ, Επιδιώχθηκε να είναι εκπρόσωποι και των δύο φύλων, έτσι ώστε
να είναι πιο αποτελεσματικά και έγκυρα τα αποτελέσματα.
Αποτελέσματα/ευρήματα – Συμπεράσματα: Υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης μιας δομής η οποία θα είναι ο
συνδετικός κρίκος που θα ενώνει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικούς-γονείςμαθητές.
Η διαμεσολάβηση περνάει μέσα από τη διδασκαλία, μέσα από τις αντιφάσεις του χώρου της τάξης,
όπου ο εκπαιδευτικός διδάσκει, παίρνει το ρίσκο να ξεπεράσει τα όρια της μοναδικότητας του σαν
προσωπικότητας και αντιλαμβάνεται τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο μαθητή και τις τιθασεύει.
Επίσης σημαίνει να μπορεί να μοιραστεί τα κοινά ενδιαφέροντα με όλους τους εταίρους στο σχολειό.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ηγεσία, διαμεσολάβηση, Σ.Σ.Ν.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Γ. ΑΡΣΕΝΗ
Αθανασία Πολυζοπούλου
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
nancyp1892@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το κράτος παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας, καθώς χρηματοδοτεί, ρυθμίζει και προγραμματίζει κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η κρατική κυριαρχία στην εκπαίδευση
αποτελούσε για πολλές δεκαετίες στοιχείο ακλόνητο. Ωστόσο, η ισχύς του εθνικού κράτους έχει τεθεί
υπό αμφισβήτηση. Η παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη υπερεθνικών δικτύων διακυβέρνησης οδήγησαν στο άνοιγμα των συνόρων και την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, κεφαλαίων, υπηρεσιών και
ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας την παγκόσμια αγορά, ενώ οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι Μη
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Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) ασκούν μεγάλη επιρροή στους κρατικούς θεσμούς. Στον ευρωπαϊκό χώρο, ένα μεγάλο σύνολο πολιτικών επιταγών προέρχεται από τη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) στρέφει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον των κρατών-μελών στην
εκπαίδευση, επιδιώκοντας την ανάπτυξη ενός πλήρως καταρτισμένου κι εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού, ικανού να εξασφαλίσει την ισχυρή παρουσία της Ευρώπης στο διεθνές στερέωμα. Στην
Ελλάδα, αυτή η νέα στοχοθεσία, αλλά και τα πορίσματα της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ελληνική
εκπαίδευση (1995), θα αποτελέσουν το εφαλτήριο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ και του Υπουργού Παιδείας, Γ. Αρσένη. Η μεταρρύθμιση αυτή θεωρείται μια από τις
σημαντικότερες προσπάθειες που έγιναν κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης στο ελληνικό κράτος,
κατά την οποία η χώρα προσπαθούσε να υπερασπιστεί την ευρωπαϊκή της ταυτότητα. Στην παρούσα
εργασία μελετώνται οι θετικές διαστάσεις και οι κριτικές αυτής της μεταρρύθμισης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Πρόκειται για μια σύντομη επισκόπηση, που στηρίχθηκε σε πρωτογενές
υλικό και στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Σε βάθος χρόνου, η μεταρρύθμιση φάνηκε δικαιωμένη, καθώς πολλά από
τα μέτρα που είχαν προταθεί τότε συνέχισαν να εφαρμόζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε
αυτούσια είτε τροποποιημένα.
Συμπεράσματα: Το έργο του Αρσένη, ανεξάρτητα από τις θετικές ή τις αρνητικές του διαστάσεις,
απασχολεί μέχρι σήμερα την εκπαιδευτική σκέψη και πολιτική. Ίσως η προσεκτική ανάλυση των
αποτελεσμάτων αυτής αλλά και των προγενέστερων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών από κοινού με
την προσπάθεια ένταξής τους στο γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό συγκείμενο, να
οδηγήσει κάποτε την ελληνική εκπαίδευση σε μια σταθερή βάση.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, Γ. Αρσένης

ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ
Ιφιγένεια Σαχανά
Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Υποψήφια ΜΔΕ ΠΑ.ΜΑΚ.
ell17033@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η εργασία επιχειρεί να αναδείξει τις επιρροές
της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη στην διδασκαλία του ρεύματος του
Κοινοτισμού για την Παιδεία. Αφού κάνει μια σύντομη επισκόπηση της πλατωνικής και αριστοτελικής θεωρίας για την εκπαίδευση, εκθέτει τις κοινοτιστικές απόψεις για το θέμα και επισημαίνει τις
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των αρχαίων φιλοσόφων και των Κοινοτιστών ως προς το ζήτημα
της οργάνωσης, του χαρακτήρα και της αποστολής της Παιδείας .
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η εργασία θα βασιστεί σε βιβλιογραφική επισκόπηση. Προηγείται η εξέταση των κειμένων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, όπου εκτίθενται οι επιχειρηματολογίες τους
για τον ρόλο και την παιδεία, έπεται η παράθεση της κοινοτιστικής επιχειρηματολογίας για την παιδεία και τέλος εντοπίζονται τα κοινά και τα διαφορετικά τους στοιχεία.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Ο Κοινοτισμός αντλεί σε πολλά σημεία από τους δύο αρχαίους φιλοσόφους (ιδίως στο θέμα της αποστολής της παιδείας) αλλά σε άλλα σημεία διαφοροποιείται (ονομάζονται τα σημεία).
Συμπεράσματα: Οι Κοινοτισμός αντλεί από την πλατωνική και αριστοτελική φιλοσοφία για την παιδεία αλλά και διαφέρει από αυτήν σε μερικά σημεία.
Λέξεις κλειδιά: Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Παιδεία, Κοινοτισμός, κοινωνία, συλλογικότητα
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Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ευαγγελία Γ. Ψυχογυιού
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
epsycho@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η εργασία αυτή αφορά το αν επιτελείται στην
ελληνική σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η θεμελιώδης διοικητική λειτουργία του
προγραμματισμού. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν το αν έχει τη δυνατότητα ο σύλλογος
διδασκόντων να προγραμματίζει το σύνολο των δράσεων της σχολικής μονάδας, αν καταρτίζει προγραμματισμό, τον παρακολουθεί, τον αποτιμά στο τέλος του διδακτικού έτους, αν λαμβάνεται υπόψη
η αποτίμηση αυτή για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται οι
εκπαιδευτικοί την έννοια του προγραμματισμού.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η έρευνα ήταν ποιοτική, η δειγματοληψία ήταν σκόπιμη και τα δεδομένα
αντλήθηκαν με ημιδομημένες συνεντεύξεις από οκτώ διευθυντές/ριες και οκτώ φιλολόγους καθηγητές/ριες της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Για την επεξεργασία των δεδομένων αξιοποιήθηκαν κυρίως αρχές και διαδικασίες της θεματικής ανάλυσης και η ερμηνεία τους έγινε υπό το πρίσμα
των παραδοχών του κριτικού ρεαλισμού.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών παρουσίασαν διαφοροποίηση, ενώ
υπήρξαν και αντιφάσεις. Ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης του προγραμματισμού περισσότερο θετικοί/ές ήταν οι καθηγητές/ριες, ενώ οι περισσότεροι/ες διευθυντές/ριες τοποθετήθηκαν θετικά υπό
προϋποθέσεις· μοιρασμένες ήταν οι απαντήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση του προγραμματισμού· στην αποτίμησή του υπερτερούσαν οι θετικές απαντήσεις των διευθυντών/ριών, οι αρνητικές των καθηγητών/ριών. Αρνητικές ήταν οι περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το αν λαμβάνεται
υπόψη η αποτίμηση της εκάστοτε προηγούμενης χρονιάς για το σχεδιασμό της επόμενης. Τέλος, αποσπασματική και ελλιπής ήταν η γνώση περί προγραμματισμού της πλειονότητας των συμμετεχόντων/
ουσών.
Συμπεράσματα: Από τη συνεκτίμηση των απαντήσεων προέκυψε ότι στην πλειονότητα των σχολικών
μονάδων από τις οποίες προέρχονταν οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα αυτή δεν γίνονται συστηματικές διαδικασίες προγραμματισμού. Ωστόσο, ο σύλλογος διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να καταρτίζει έναν ελαστικό προγραμματισμό, σε ορισμένες βασικές παραμέτρους λειτουργίας του
σχολείου. Από την έρευνα αναδείχτηκαν, επίσης, παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά ή θετικά
στην κατάρτιση προγραμματισμού στη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: προγραμματισμός, σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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3. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΣ
Παναγιώτης Αμηράς
Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ, Μηχανολόγος Μηχανικός
panosamiras@windowslive.com

Χαρίκλεια Παπαδοπούλου
Εκπαιδευτικός, Υπουργείο Τουρισμού
cha.papadopoulou@gmail.com

Ιωάννης Καλπίδης
Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγων
kalpidis@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η ύπαρξη κουλτούρας είναι πολύ σημαντική
για έναν οργανισμό, γιατί δίνει νόημα σε κάθε κομμάτι λειτουργίας του και σε όλα τα στοιχεία που
τον αποτελούν. Συχνά η ύπαρξη ισχυρής κουλτούρας συνδέεται με την αποτελεσματικότητα και την
απόδοση του σχολείου. Μια από τις βασικές λειτουργίες της κουλτούρας είναι η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών, αλλά και η εξασφάλιση της σταθερότητας του οργανισμού.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων για τα χαρακτηριστικά της Σχολικής
Κουλτούρας στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ της περιοχής της Θεσσαλονίκης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στήθηκε για τις ανάγκες αυτής της
εργασίας, σε παραμέτρους που σχετίζονται με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σχολική κουλτούρα και την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ του νομού Θεσσαλονίκης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 93 ενεργοί εκπαιδευτικοί (56 άνδρες και 37 γυναίκες). Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ως προς τους παράγοντες: α) απόψεις εκπαιδευτικών β)
παράγοντες που διαμορφώνουν τη σχολική κουλτούρα και γ) υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τη
σχολική κουλτούρα στα ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.
Συμπεράσματα: Από τη στατιστική επεξεργασία φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης φαίνεται να γνωρίζουν την έννοια της σχολικής κουλτούρας, είναι γνώστες των στοιχείων
που τη συνθέτουν και προκρίνουν το σχολικό κλίμα και τις ικανότητες του διευθυντή ως βασικούς
παράγοντες που τη διαμορφώνουν. Τέλος στην καταγραφή της κατάστασης στα ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης σχετικά με την ύπαρξη κουλτούρας στο σχολείο τους υπάρχει ένα καλό ποσοστό για τη συνεργατικότητα και τα κοινά οράματα, οι απόψεις διίστανται ως προς την υποδομή και υπάρχει ένας
προβληματισμός απέναντι σε ενδεχόμενες αλλαγές.
Λέξεις κλειδιά: σχολική κουλτούρα, σχολικό κλίμα, ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα, αλλαγή
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος
Δάσκαλος Γενικής και Ειδικής Αγωγής
georgioanagnos@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρούσα εργασία σκοπεύει να αναδείξει τα
προβλήματα υποδοχής και υποστήριξης που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί σε μια
σχολική μονάδα. Είναι ένα επίκαιρο θέμα καθώς πάνω από 25.000 εκπαιδευτικοί αλλάζουν σχολική
μονάδα κάθε έτος.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με δείγμα 324 εκπαιδευτικών. Η
μέθοδος επιλογής του δείγματος έγινε με πολυεπίπεδη δειγματοληψία, ενώ το μέσο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα οργανώθηκαν αρχικά σε μορφή
πινάκων αναφορικά με τα διάφορα ερωτήματα του ερευνητή και τον προσανατολισμό του αντικειμένου της μελέτης και εν συνεχεία έγινε χρήση γραφικών και αριθμητικών μεθόδων. Τα συμπεράσματα εξήχθησαν βάσει περιγραφικής στατιστικής.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα προαναφερθέντα προβλήματα προκύπτουν από τον τρόπο άσκησης της
εξουσίας στις σχολικές μονάδες και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει τη διαμόρφωση της κουλτούρας
και του κλίματος μέσα στη σχολική μονάδα. Παρατηρείται ότι σε θέματα υποδοχής και υποστήριξης
των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών υπάρχουν αρκετά προβλήματα στους παραπάνω συναδέλφους
σε ότι αφορά την ενημέρωσή τους, την ομαλή και πλήρη ένταξή τους, την εφαρμογή των καινοτόμων
ιδεών τους και την αντιμετώπισή τους από τους παλαιότερους συναδέλφους.
Συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί κατά την είσοδό τους για πρώτη φορά σε μία σχολική μονάδα,
αντιμετωπίζουν πολλά και σημαντικά προβλήματα. Είναι αποδεδειγμένο ότι εκπαιδευτικοί που έχουν
αρνητικές εμπειρίες στην αρχή της θητείας τους, τις κουβαλούν πάντα μέσα τους και νιώθουν αποθαρρυμένοι και απογοητευμένοι. Αντίθετα αυτοί που κάνουν ένα καλό ξεκίνημα κι έχουν τη συμπαράσταση των συναδέλφων έχουν την αίσθηση της σιγουριάς, της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης
στις δυνατότητές τους. Ως εκ τούτου, η υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών κρίνεται
επιτακτική. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι παλαιότεροι συνάδελφοι της σχολικής μονάδας.
Όμως ο διευθυντής, ως φυσικός ηγέτης της σχολικής μονάδας, θα πρέπει να έχει βασικό ρόλο στα
στην υποδοχή και την υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών και να προβεί σε ορισμένες
δράσεις, ακόμα κι αν δεν ισχύει επίσημα από το νόμο ο θεσμός του μέντορα.
Λέξεις κλειδιά: νεοεισερχόμενοι, υποδοχή, υποστήριξη, διοίκηση, κουλτούρα
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ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
Παναγιώτης Βασιλειάδης
Καθηγητής Μουσικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
pvaseil@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι η διαχείριση των ήπιων ή πιο σοβαρών καθημερινών προβλημάτων
συμπεριφοράς στο πλαίσιο της τάξης, καθώς και η διαχείριση του άγχους, που πηγάζει από αυτές τις
συμπεριφορές.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο σκοπός της έρευνας επιμερίζεται στους παρακάτω στόχους:
1. Να καταγραφούν αντικειμενικά οι προβληματικές συμπεριφορές καθώς και οι κρίσεις που
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο.
2. Να διερευνηθούν οι δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι μέθοδοι, οι
στρατηγικές, οι τεχνικές και τα μέσα που εφαρμόζουν κατά την αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς.
3. Να διαπιστωθούν τα αίτια που προκαλούν αυτές τις προβληματικές συμπεριφορές των μαθητών καθώς και την καταγραφή των τρόπων πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης των από την
πλευρά των εκπαιδευτικών.
4. Να διαπιστωθούν οι επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών (απόκτηση και χειρισμός
γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, χρήση υποδομών) στην καθημερινή τους απασχόληση
στα σχολεία.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για αυτήν την έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση με το ερωτηματολόγιο ως τεχνική συλλογής δεδομένων στην παρούσα έρευνα. Η έρευνα έγινε στην πόλη της
Καλαμαριάς και σε 10 σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν περίπου 250 εκπαιδευτικοί.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως μη επιθυμητή τη συμπεριφορά του μαθητή
που διασπά την κανονική λειτουργία της τάξης, όταν αποφεύγει την συμμετοχή στο μάθημα, τσακώνεται με τους συμμαθητές του και μιλάει συνεχώς.
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αρχικά συζητά με τον μαθητή, σε ατομική συνεδρία, το πρόβλημα
που δημιουργεί. Στη συνέχεια, καλούνται στο σχολείο οι γονείς του μαθητή, για να ενημερωθούν. Οι
εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το κύριο αίτιο είναι τα οικογενειακά προβλήματα.
Συνήθως, οι εκπαιδευτικοί αποποιούνται κάθε ευθύνη για την εκδήλωση αρνητικών συμπεριφορών
από τους μαθητές, επειδή αποδίδουν τις αιτίες της παραβατικής συμπεριφοράς σε παράγοντες εγγενείς στο χαρακτήρα των μαθητών.
Οι εκπαιδευτικοί επιζητούν άμεσα την επιμόρφωσή τους σε θέματα διαχείρισης της προβληματικής
συμπεριφοράς των μαθητών.
Συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να αντιμετωπίζουν τους μαθητές με τη χρήση αρνητικών στρατηγικών, όπως επιπλήξεις, τιμωρίες, ωριαία αποβολή, παραπομπή στον διευθυντή. Συνήθως, οι στρατηγικές αυτές έχουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και εμποδίζουν τον εκπαιδευτικό να
κατανοήσει την ψυχολογία του μαθητή.Oι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να αλλάξουν θέση, να ασχοληθούν πιο δραστικά με τα προβλήματα των μαθητών για να ενταχτούν πιο ομαλά στο σχολικό περιβάλλον.
Τελικά, ίσως ήρθε ο χρόνος της αλλαγής της φιλοσοφίας του σχολικού οικοδομήματος προς μια
ανθρωποκεντρική οπτική με στόχο πλέον τις ανάγκες του μαθητή.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικοί, προβληματική συμπεριφορά μαθητών, ερμηνευτική φαινομενολογική
ανάλυση.
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ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αικατερίνη Βάσιου
Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Ψυχολογίας
ekvasiou@uth.gr

Βασίλειος Σταυρόπουλος
Διδάκτωρ Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Μεθοδολογίας Έρευνας
bstavro@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να σημειώνουν
υψηλές επιδόσεις στο επάγγελμά τους, καθώς επίσης να μαθαίνουν και να ενισχύουν με συνέπεια τις
επαγγελματικές τους δεξιότητες σε όλη τη διάρκεια τους επαγγελματικής τους ζωής. Δεδομένου ότι
οι οργανωσιακοί παράγοντες επηρεάζουν τους στόχους επίτευξης των εργαζομένων και ότι η ηγεσία
επηρεάζει μεταγνωστικές στρατηγικές και διαδικασίες αυτο-ρύθμισης, η διερεύνηση των σχέσεων
μεταξύ οργανωσιακών και ατομικών μεταβλητών είναι δυνατό να ενισχύσει σημαντικά τις γνώσεις
μας για τη μάθηση των εκπαιδευτικών στο εργασιακό τους περιβάλλον και, κατ’ επέκταση, μπορεί να
αποκαλύψει προτάσεις για τη διαχείριση των στόχων επίτευξης στους οργανισμούς. Η έρευνα εξετάζει την επίδραση της ηγετικής συμπεριφοράς των διευθυντών σχολικών μονάδων στη σχέση των
ατομικών στόχων επίτευξης με την αναζήτηση βοήθειας και την αυτο-ρύθμιση της μάθησης των
εκπαιδευτικών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στην έρευνα συμμετείχαν 220 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς με τις κλίμακες: Ηγετική συμπεριφορά
του διευθυντή του σχολείου, Teachers’ Achievement Goals in Work Questionnaire, Perceptions of
Help Seeking και Self-Regulated Learning at Work Questionnaire.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ηγετική συμπεριφορά συσχετίζεται θετικά
με τον προσανατολισμό των στόχων των εκπαιδευτικών στη μάθηση. Επίσης, η ηγετική συμπεριφορά
επηρεάζει τη σχέση των στόχων μάθησης και επίδοσης που ενστερνίζονται οι εκπαιδευτικοί με τις
στρατηγικές αναζήτησης βοήθειας και αυτο-ρύθμισης της μάθησης αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά και θα συζητηθούν τόσο στο πλαίσιο οργανωσιακών και ατομικών διαδικασιών μάθησης των εκπαιδευτικών, όσο και στο πλαίσιο δημιουργίας ενός
εκπαιδευτικού συστήματος υψηλής ποιότητας, με συγκεκριμένες προτάσεις για την επιμόρφωση και
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Λέξεις κλειδιά: ηγετική συμπεριφορά, στόχοι επίτευξης εκπαιδευτικών, αναζήτηση βοήθειας, αυτορύθμιση της μάθησης
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥΣ: ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Αναστασία Βατού
ΔΠΜΣ «Διοίκηση Ολικής ποιότητας και καινοτόμες εφαρμογές στην εκπαίδευση» ΑΠΘ
anasvato1@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το σχολικό κλίμα συχνά περιγράφεται ως «η
ποιότητα και ο χαρακτήρας της σχολικής ζωής» όπου μπορεί να προωθήσει κάποιος θετικά τη
συμπεριφορά, τη σχολική επίδοση και την κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Η
ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης αποτελεί έναν ακρογωνιαίο λίθο για τη διαμόρφωση του κλίματος
της προσχολικής τάξης. Η παρούσα εργασία διερευνά τις αντιλήψεις των παιδαγωγών και των παιδιών ως προς τη ποιότητα της δυαδικής τους σχέσης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας είναι η κλίμακα αξιολόγησης της σχέσης παιδαγωγού-παιδιού από την πλευρά των παιδαγωγών
(STRS) και η κλίμακα αξιολόγησης της σχέσης παιδαγωγού-παιδιού από τη πλευρά των παιδιών
(CARTS). Τα εμπειρικά δεδομένα συλλέχθηκαν από 366 μαθητές (4-6 ετών) και από 36 νηπιαγωγούς. Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι το ερευνητικό εργαλείο STRS αξιολογεί τις
διαστάσεις της σχέσης της «εγγύτητας» (closeness), της «σύγκρουσης» (conflict) και της «εξάρτησης» (dependency), ενώ ερευνητικό εργαλείο CARTS αξιολογεί τις διαστάσεις της σχέσης της
«σύγκρουσης» (conflict) και της «εξάρτησης» (dependency).
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η σχέση των παιδαγωγών με τα παιδιά χαρακτηρίζεται ως αρκετά θετική
από τη πλευρά των εκπαιδευτικών. Βρέθηκε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των αντιλήψεων των
παιδιών και των νηπιαγωγών για τις μεταβλητές της σύγκρουσης και της εξάρτησης. Η εξέταση της
κλίμακας CARTS στα ελληνικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα έδειξε διαφοροποιημένα συμπεράσματα
όσον αφορά την υποκλίμακα της εξάρτησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι η υποκλίμακα της συναισθηματικής εγγύτητας των παιδιών αφομοιώθηκε από την υποκλίμακα της εξάρτησης, γεγονός που ίσως
να οφείλεται στο πολιτισμικό πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας.
Συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αντιλαμβάνονται την εξαρτώμενη συμπεριφορά των
παιδιών, ως μια εκκολαπτόμενη συναισθηματική εγγύτητα παρά ως μια επιζήμια συμπεριφορά. Οι
εκπαιδευτικοί αναφέρουν γενικά λιγότερες συγκρούσεις και μεγαλύτερη εγγύτητα στις σχέσεις τους
με τα κορίτσια από ότι με τα αγόρια. Αντίστοιχα, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια αξιολόγησαν
την ποιότητα των σχέσεων τους με τους εκπαιδευτικούς με το ίδιο τρόπο.
Λέξεις κλειδιά: σχέσεις παιδαγωγού-παιδιού, STRS, CARTS, αντιλήψεις παιδιών, κλίμα προσχολικής
τάξης

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ»
Αρετή Βελή
PhD cand. Πάντειο Πανεπιστήμιο
tetivel@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί
η διερεύνηση της επίδρασης της ηγεσίας στη διαμόρφωση κλίματος συμμετοχικότητας στο πλαίσιο
της σχολικής κοινότητας. Επελέγη το θέμα αυτό διότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η συμβολή
του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη διαμόρφωση κλίματος συμμετοχικότητας. Αυτός άλλωστε
είναι ο καθοριστικότερος παράγων από όλους τους άλλους (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, κ.ά.)
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στο κλίμα που δημιουργείται σε ένα σχολείο, το οποίο επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της μονάδας αλλά και τη μάθηση των μαθητών. Επίσης είναι σημαντικό να ανιχνευτούν απόψεις εκπαιδευτικών για το συγκεκριμένο ζήτημα σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά ενός ικανού και δημοκρατικού
ηγέτη- διευθυντή που δημιουργεί μια λειτουργική ομάδα και ένα συμμετοχικό κλίμα με σκοπό να
αναβαθμίσει και να κάνει αποτελεσματικότερο και δημοκρατικότερο το σχολείο.
Θα αναφερθούν και θα αναλυθούν οι έννοιες της διοίκησης και της ηγεσίας με όλα τα επιμέρους
χαρακτηριστικά τους. Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η ανάδειξη της υπεροχής της συμμετοχικής
ηγεσίας σε σχέση με την αυταρχική και την αδιάφορη καθώς και η επισήμανση όλων εκείνων των
στοιχείων που την καθιστούν προτιμότερη. Βέβαια η διαμόρφωση κλίματος συμμετοχικότητας είναι
μια πολύ δύσκολή υπόθεση που εξαρτάται από τον ηγέτη, την κατάσταση του οργανισμού και την
ωριμότητα του προσωπικού, η οποία δεν αποτελεί πανάκεια αλλά, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή. Αρχικά θα αναλυθεί η έννοια της διοίκησης με τις
λειτουργίες της και έπειτα θα ακολουθήσει η ανάλυση της έννοιας της ηγεσίας και των χαρακτηριστικών της. Συνάμα, θα γίνει ανάλυση των όρων σχολικό κλίμα και σχολική κουλτούρα. Κατόπιν
θα επικεντρωθούμε στις μορφές ηγεσίας για να καταλήξουμε στη συμμετοχική ηγεσία και στον τρόπο
που αυτή επιδρά στη διαμόρφωση κλίματος συμμετοχικότητας το οποίο επηρεάζει άρδην την αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. Καταληκτικά, είναι ευρέως παραδεκτό ότι για να λειτουργεί αποτελεσματικά ένα σχολείο χρειάζεται σωστή οργάνωση και διοίκηση. Επίσης, χρειάζεται από
τους διευθυντές γνώση του αντικειμένου της διοίκησης, κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν
στο σχολικό περιβάλλον και ηγετική συμπεριφορά.
Λέξεις Κλειδιά: διευθυντής, ηγέτης, συμμετοχικότητα, σχολική μονάδα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERNATIONAL TEACHER LEADERSHIP
Ζωή Βιτσάκη
Δρ. Εκπαιδευτικός
Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
zvitsaki@hotmail.com

Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής
Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
gbag@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η ηγεσία εκπαιδευτικού συνδέεται με μορφές
επαγγελματικής ανάπτυξης διερευνητικού και συνεργατικού χαρακτήρα που έχουν ως βάση το σχολείο. Αναφέρεται στη σχεδιασμένη ανάληψη πρωτοβουλιών και στη σκόπιμη άσκηση επίδρασης από
εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από θέση στην ιεραρχία ή κάποιο επίσημο ρόλο που μπορεί αυτοί να
έχουν. Η ηγεσία εκπαιδευτικού μορφοποιείται μέσω των πρωτοβουλιών ανάπτυξης, δηλαδή σχεδιασμένων δράσεων βελτίωσης που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με βάση ένα ζήτημα που τους
απασχολεί. Η πραγμάτωση των πρωτοβουλιών ανάπτυξης υποστηρίζεται από την υιοθέτηση εννέα
πρακτικών: του συμβουλεύεσθαι, της συζήτησης, του αναστοχασμού, της ενημέρωσης, της συλλογής
δεδομένων, της δικτύωσης, της επιμόρφωσης, της κοινής συνεργατικής δουλειάς και του πειραματισμού. Η εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει και να παρουσιάσει τη μεταβολή στην αντίληψη των
πρακτικών, στην ενσωμάτωσή τους δηλαδή στη δουλειά των εκπαιδευτικών, ως αποτέλεσμα της
συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από 21 εκπαιδευτικούς τεσσάρων δημοσίων σχολείων- δύο δημοτικών και δύο γυμνα60
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σίων- που συμμετείχαν στο πρόγραμμα International Teacher Leadership. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 36 κλειστές ερωτήσεις τύπου Likert και 9 ανοικτές ερωτήσεις.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η υιοθέτηση των πρακτικών αυξήθηκε μετά
την συμμετοχή στο προαναφερθέν πρόγραμμα και οι απόψεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν περισσότερο στο τέλος. Η εικόνα ωστόσο δεν είναι ίδια για όλες τις πρακτικές.
Συμπεράσματα: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στα ελληνικά
σχολεία η αξιοποίηση της ηγεσίας εκπαιδευτικού μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στις πρακτικές των εκπαιδευτικών.
Λέξεις κλειδιά: ηγεσία εκπαιδευτικού, επαγγελματική ανάπτυξη με βάση το σχολείο, πρακτικές
εκπαιδευτικών

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Ιωάννα Βορβή
Σχολική Σύμβουλος
ioaborb@gmail.com

Ευγενία Δανιηλίδου
Σχολική Σύμβουλος
daniieugenia@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το σχολείο, ως κοινωνικός σχηματισμός με
σκοπό την παροχή εκπαίδευσης και, παράλληλα, ως ζωντανός οργανισμός που «μαθαίνει», στηρίζεται στη δράση αλληλεπιδρώντων ατόμων. Τα σύγχρονα στελέχη της εκπαίδευσης χρειάζεται να
συνδυάζουν οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και στη δημιουργική συνεργασία της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. Ιδιαίτερα ο διευθυντής του σχολείου είναι βασικός παράγοντας για τη διαμόρφωση οράματος
της σχολικής μονάδας, την οργάνωση της σχολικής ζωής και την αναβάθμιση των σχέσεων των εκπαιδευτικών θεσμών με τις τοπικές αρχές και κοινωνίες.
Στην εργασία παρουσιάζεται ένα σύνολο προτάσεων με βασικό σκοπό το άνοιγμα του σχολείου στην
κοινωνία προς όφελος της σχολικής κοινότητας και των κατοίκων της περιοχής του. Συγκεκριμένα,
επιδιώκεται η ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας ως ενεργού κοινότητας μάθησης, η ενίσχυση της
παρουσίας της και η δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης διαλεκτικής, αμφίδρομης σχέσης και δικτύωσης
με το κοινωνικό περιβάλλον.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Πρόκειται για ευρύ φάσμα αναπτυξιακών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, επιμορφωτικών, κοινωνικών κ.τ.λ. δράσεων του σχολείου με αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
και υποδομών, που χαρακτηρίζονται από καινοτομία και δημιουργικότητα. Υλοποιούνται με τυπικές,
ημιτυπικές και άτυπες σχολικές πρακτικές και μπορούν να αποφέρουν σημαντικά μαθησιακά και
παιδαγωγικά οφέλη μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η εφαρμογή, σε Γυμνάσια και Λύκεια,
δράσεων στοχευμένων στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία αποτιμήθηκε ως προς τα εκπαιδευτικά οφέλη, μέσω της εμπειρικής έρευνας και παρατήρησης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι σημαντικός για
την έμπνευση, οργάνωση, στήριξη και ενθάρρυνσή τους. Επίσης, φάνηκε ότι οι δράσεις συντελούν
στη σύνδεση των μαθησιακών εμπειριών με την κοινωνική πραγματικότητα, στην ανάπτυξη
δημιουργικότητας, εθελοντισμού, στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και στην ενεργή συμμετοχή
στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, οι προτάσεις αποτελούν εν δυνάμει τράπεζα καλών πρακτικών στη
διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαίτερα του διευθυντή σχολικής μονάδας, του οποίου ο
ρόλος είναι καταλυτικός στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας οργάνωσης και συνεργασίας για την
ανάπτυξη και εξωστρέφεια της μονάδας και τη σχέση της με την κοινωνία.
Λέξεις κλειδιά: διευθυντής, σχολείο, άνοιγμα στην κοινωνία, πρακτικές
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ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κατερίνα Γεωργαντά
Ψυχολόγος, ΜΒΑ, PhD, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
katerina.georganta@gmail.com

Anthony Montgomery
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
antmont@uom.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
αποτελεί το κλειδί για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους καθώς και
για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, αλλά όμως η συνεργασία των εκπαιδευτικών σε
ουσιαστικό επίπεδο δεν αποτελεί συχνό φαινόμενο. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει το
πώς η συναδελφικότητα, που σχετίζεται με τη συνεργασία, και αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ
συναδέλφων που βασίζονται στην αμοιβαία συμπάθεια, μπορεί να επωφεληθεί από αλληλεπιδράσεις
διασκέδασης. Σχετικά λίγα είναι γνωστά για τη διασκέδαση στο σχολείο υπό την οπτική του χώρου
εργασίας και του ρόλου της στη διευκόλυνση των εργασιακών σχέσεων. Η μελέτης αυτή έχει στόχο
να διερευνήσει τη διασκέδαση στο σχολείο ως εργασιακό χώρο και να κατανοήσει εάν οι σχέσεις που
βασίζονται στη διασκέδαση μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία και τη συναδελφικότητα μεταξύ
των εκπαιδευτικών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η παρούσα έρευνα υιοθετεί προσέγγιση ποιοτικού τύπου. Δύο ομάδες
εστίασης διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας ένα ημι-δομημένο πρωτόκολλο συνέντευξης. Τα δεδομένα
αναλύθηκαν με τη διαδικασία της φαινομενολογικής ανάλυσης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η σύνθεση των δεδομένων και της βιβλιογραφίας οδήγησε σε έξι θέματα
(οντότητα, συναδελφικότητα, κοινωνική υποστήριξη στην πράξη, απόδραση από την πραγματικότητα, οργανική διασκέδαση με τους συναδέλφους και διασκεδαστικά συμβάντα).
Συμπεράσματα: Η ανάλυση έδειξε ότι οι θετικές σχέσεις βασισμένες στη διασκέδαση μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα χαρακτηριστικό ομάδας που είναι δυνατό να ενισχύσει τη συναδελφικότητα, ενώ
η υποστήριξη της διοίκησης για τη διασκέδαση μπορεί να λειτουργήσει ως οργανωσιακό χαρακτηριστικό που επίσης μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη της συναδελφικότητας.
Λέξεις κλειδιά: διασκέδαση, εκπαιδευτικοί, συναδελφικότητα, υποστήριξη

ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μαρία Δάβουλου
Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Μ.Α. «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική»
madavoulou@hotmail.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με την τεκμηριωμένη άποψη ότι η ποιοτική προσχολική εκπαίδευση αποτελεί
σημαντικό παράγοντα για την μετέπειτα ακαδημαϊκή επιτυχία και κοινωνική ευημερία των μαθητών,
αποτέλεσαν το έναυσμα της παρούσας εργασίας. Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση του τρόπου με
τον οποίο θεωρητικές έννοιες όπως τα κοινωνικά συστήματα, οι τυπικές και άτυπες μορφές οργάνωσης, οι τακτικές πολιτικής σε σχέση με τη συναλλακτική και μετασχηματιστική ηγεσία, καθώς και τα
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στυλ ηγεσίας στο πλαίσιο ενός ολιστικού μοντέλου, μπορούν να συνδεθούν με το ελληνικό νηπιαγωγείο ως σχολικό οργανισμό και με τις ηγετικές πρακτικές των προϊσταμένων.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η παρούσα εργασία υιοθετεί τη μεθοδολογία της βιβλιογραφικής επισκόπησης, η οποία συνοδεύεται από παραδείγματα, ώστε η θεωρία να συνδέεται με την εκπαιδευτική
πραγματικότητα του σύγχρονου νηπιαγωγείου και τις ηγετικές πρακτικές που εφαρμόζουν ή θα μπορούσαν να εφαρμόζουν οι προϊστάμενες/οι.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Το νηπιαγωγείο αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα που βρίσκεται σε διαρκή
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Στο πλαίσιό του ως σχολικού οργανισμού παρατηρούνται τόσο
τυπικές όσο και άτυπες μορφές οργάνωσης και αναπτύσσονται τακτικές πολιτικής που επιδρούν στην
αποτελεσματικότητά του. Οι προϊστάμενες/οι των νηπιαγωγείων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
και να συνδυάσουν τις πολιτικές πρακτικές και τα ηγετικά στυλ που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες
απαιτήσεις του εκάστοτε συγκείμενου ή προβλήματος.
Συμπεράσματα: Η παρουσίαση των θεωρητικών πτυχών της εκπαιδευτικής ηγεσίας, καθώς και τρόπων πρακτικής αξιοποίησής τους στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης, είναι σημαντική για
τους ηγέτες των νηπιαγωγείων, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα της λειτουργίας και της
πολυπλοκότητας των συγκεκριμένων σχολικών οργανισμών, των δυναμικών σχέσεών τους με το εξωτερικό περιβάλλον και των δυνατοτήτων επίλυσης προβληματικών καταστάσεων με την εφαρμογή
κατάλληλων πρακτικών και στυλ ηγεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία τους.
Λέξεις κλειδιά: στυλ ηγεσίας, τακτικές πολιτικής, προσχολική εκπαίδευση

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ευαγγελία Δεσλή
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
destalar40@yahoo.de

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κυρίως
την τελευταία δεκαετία εργάζονται, όχι μόνο δάσκαλοι αλλά και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. Μοιράζονται άραγε όλοι, πέρα από τον κοινό εργασιακό χώρο και κοινά συναισθήματα για το σχολείο που
υπηρετούν; Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης, της επαγγελματικής ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσης των δασκάλων και των εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα και διενεμήθησαν 280 ερωτηματολόγια. Η επιλογή του δείγματος έγινε χωρίς πιθανότητα, με βολική δειγματοληψία. Ανταποκρίθηκαν,
συμπληρώνοντας πλήρως τα ερωτηματολόγια, 177 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από
την Ανατολική Θεσσαλονίκη. 91 εξ αυτών ήταν δάσκαλοι και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί διαφόρων
ειδικοτήτων. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω SPSS (v.24).
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από τα αποτελέσματα δεν φάνηκαν διαφορές μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στα επίπεδα της οργανωσιακής δέσμευσης, η οποία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση και αρνητικά με την επαγγελματική εξουθένωση όλων των εκπαιδευτικών ανεξαρτήτως ειδικότητας. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων φαίνεται να νιώθουν περισσότερο επαγγελματικά εξουθενωμένοι, λιγότερο ικανοποιημένοι
από τα χαρακτηριστικά της εργασίας τους και από τα επίπεδα συνεργασίας με τους συναδέλφους
τους, σε σύγκριση με τους δασκάλους. Τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης διαπιστώθηκαν στους εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών. Ακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής.
Χαμηλά επίπεδα διαπιστώθηκαν στους δασκάλους γενικής αγωγής και στους καθηγητές ξένων γλωσσών.
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Συμπεράσματα: Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν πιθανά να επηρεάζουν ή να προκαλούν
οργανωσιακές δυσλειτουργίες στο χώρο του σχολείου. Ακόμη μπορεί να περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του λόγω της χαμηλής δυναμικότητας που αναπτύσσεται σε αυτό. Η δυναμικότητα
δεν προσδιορίζεται μόνο από το διοικητικό μοντέλο που εφαρμόζει κάθε διευθυντής αλλά και από τη
λειτουργία και τη δραστηριοποίηση του κάθε εκπαιδευτικού. Η ανάδειξη των διαφοροποιήσεων μπορεί αποτελέσει εφαλτήριο πρόληψης ή αντιμετώπισης τους με στόχο πάντα την καλύτερη λειτουργία
του σχολείου.
Λέξεις κλειδιά: οργανωσιακή δέσμευση, επαγγελματική ικανοποίηση, επαγγελματική εξουθένωση,
δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
Ευαγγελία Δουγαλή
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Eva_dougali@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας
είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η προσωπικότητα του και το ηγετικό του στυλ επηρεάζουν τα
επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Οι μεταβλητές του στυλ ηγεσίας και της
επαγγελματικής ικανοποίησης είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας
του σχολείου καθώς η διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων θα βοηθήσει στο σχηματισμό μίας ολοκληρωμένης εικόνας για τη διοίκηση των σχολείων στο ελληνικό συγκείμενο. Σκοπός της παρούσας
έρευνας ήταν η διερεύνηση του αντιλαμβανόμενου από τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπαίδευσης,
στυλ ηγεσίας του διευθυντή της σχολικής μονάδας (μετασχηματιστικό, συναλλακτικό, παθητικό-αποφευκτικό), η διερεύνηση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, καθώς και η
διερεύνηση της σχέσης του αντιλαμβανόμενου στυλ ηγεσίας του διευθυντή της σχολικής μονάδας με
την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Πρόκειται για μία ποσοτική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 128 εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης, οι απόψεις των οποίων αποτυπώθηκαν με τη χρήση ερωτηματολόγιου.
Για την επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων αξιοποιήθηκε η περιγραφική και η επαγωγική στατιστική.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών Αθμιας εκπαίδευσης που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν
αρκετά υψηλός και ότι το αντιλαμβανόμενο ηγετικό στυλ του διευθυντή ήταν τόσο μετασχηματιστικό
όσο και συναλλακτικό, λαμβάνοντας μέτριες βαθμολογίες σε όλες τις διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας και στη διάσταση της συναλλακτικής ηγεσίας «αμοιβή με βάση την επίδοση».
Επιπλέον τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μετασχηματιστική ηγεσία και η διάσταση της συναλλακτικής ηγεσίας «αµοιβή µε βάση την επίδοση» συσχετίζονται θετικά µε όλες τις διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης σε αντίθεση με την παθητική-αποφευκτική ηγεσία που παρουσιάζει σημαντικά αρνητική συσχέτιση.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνάς καταδεικνύουν τη σημαντική επίδραση που μπορεί να
ασκήσει η ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.
Λέξεις κλειδιά: στυλ ηγεσίας, μετασχηματιστική ηγεσία, συναλλακτική ηγεσία, επαγγελματική ικανοποίηση
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ελένη Ζησοπούλου
Νηπιαγωγός, Διδάκτωρ ΑΠΘ
elzisop@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παιδαγωγική αξιοποίηση του χώρου του
σχολείου ( αίθουσες διδασκαλίας, αυλή, κοινόχρηστοι χώροι κ.ά.) και του εκπαιδευτικού υλικού που
υπάρχει σε αυτόν (έπιπλα, εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.) με την εφαρμογή συνεργατικών μορφών διδασκαλίας, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναδείξει νέες εναλλακτικές μορφές δράσης στο χώρο του
σχολείου που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η παρούσα έρευνα ήταν έρευνα δράσης που εφαρμόστηκε σε 2 νηπιαγωγεία. Η διάρκεια της ήταν τρεις μήνες και το δείγμα της 150 παιδιά. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων ήταν ο οδηγός παρατήρησης και η φωτογράφιση. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Τα παιδιά ενσωμάτωσαν στις παιδαγωγικές δράσεις όλους τους χώρους του σχολείου (αίθουσες, αυλή, κοινόχρηστοι
χώροι κ.ά.) και αξιοποίησαν όλο το εκπαιδευτικό υλικό στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό είχε ως
συνέπεια την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών, τη συνεργασία και την απόκτηση γνωστικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων.
Συμπεράσματα: Η παραπάνω διαδικασία συνέβαλλε στην εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων και στην ανάδειξη του ρόλου της οργάνωσης του υλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
Λέξεις κλειδιά: σχολικός χώρος, υλικό πεδίο αγωγής, συνεργατική μάθηση, εκπαιδευτική διαδικασία,
ενεργητική συμμετοχή.

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναστασία Ιακωβίδου
Επιστήμων Τεχνολόγος Τροφίμων της Γεωπονικής σχολής του Α.Π.Θ.
με Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής
aniakov899@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος/ Σκοπός της εργασίας: Όσο ο πολιτισμός και οι γνώσεις του ανθρώπου
αναπτύσσονται, τόσο περισσότερο ο άνθρωπος κατανοεί τις ανάγκες που προσδιορίζουν την υγεία,
την πνευματική και ψυχική του υπόσταση. Κριτήριο επιλογής της συγκεκριμένης μελέτης αποτέλεσε
ο έντονος προβληματισμός στις ανεπτυγμένες κοινωνίες τελευταία, ο οποίος αφορά στα θέματα
υγείας, και κυρίως στις διατροφικές συνήθειες των νέων σχολικής ηλικίας.
Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις και εμπειρίες
σχετικά με την πρόσληψη τροφών, τη φυσική δραστηριότητα, να ευαισθητοποιηθούν και να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής στη μετέπειτα ζωή τους. Ακόμη, να κινητοποιηθεί η σχολική κοινότητα για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την προαγωγή υγείας των μαθητών.
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Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Οι αναζητήσεις της συγκεκριμένης μελέτης στηρίχθηκαν σε βιβλιογραφικές επισκοπήσεις και αναφορές, και η ερευνητική καταγραφή σε εμπειρική έρευνα με ερωτηματολόγια στον Νομό Θεσσαλονίκης.
Αποτελέσματα/ Ευρήματα: Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, υλοποιούνται προγράμματα υγιεινής διατροφής αποσπασματικά, χωρίς να ακολουθούν μια ενιαία πολιτική υγείας,
γεγονός που δεν εξυπηρετεί την επιστημονική έρευνα, γιατί δεν καταγράφονται αξιόλογα ερευνητικά
δεδομένα. Ωστόσο, η συμμετοχή στα προγράμματα που μελετήθηκαν δημιούργησε ευκαιρίες και
προϋποθέσεις για να έρθουν πιο κοντά οι μαθητές, με χαρά και χωρίς διακρίσεις. Οι εκπαιδευτικοί
εξοικειώθηκαν με νέες διδακτικές διεργασίες και διανθίστηκε το πολύπλευρο έργο τους. Φάνηκε, συνεπώς, πως ο δρόμος της επιτυχίας περνάει μέσα από τα σχολεία που, με τη στήριξη της πολιτείας,
εφαρμόζουν σύγχρονα προγράμματα.
Συμπεράσματα: Σήμερα οι μαθητές και οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται δίπλα τους στελέχη με ανοιχτούς ορίζοντες και όχι απλούς διαχειριστές. Το σχολείο, ως εκπαιδευτικός χώρος, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, να προωθήσει συνεργασίες και να επιμείνει σε εξειδικευμένα προγράμματα, όπως
αυτά της διατροφής. Ο διευθυντής κάθε σχολείου μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες, να επιδιώξει
συνεργασίες με τους άμεσους συνεργάτες του, με τους γονείς των μαθητών, με άλλα σχολεία και με
παράγοντες και φορείς της πολιτείας. Μπορεί να ανοίξει δρόμους μέσω της εκπαίδευσης, να δημιουργήσει όραμα στους μαθητές και ταυτόχρονα να εμπνεύσει τους συνεργάτες του.
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, διευθυντής, σχολικό πρόγραμμα, υγεία, διατροφή

H ΗΓΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γεώργιος Ιακωβίδης
Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
iakovidisg51@yahoo.gr

Kωνσταντίνος Θεολόγου
Ορθ/κός Χειρουργός, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Δ.Μ.Υ., Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
konthe@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή προβλήματος/Σκοπός της εργασίας: Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της σχολικής ηγεσίας αποτελεί ένα από τα ευρέως συζητούμενα θέματα στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι
πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο διευθυντής σήμερα δεν έχει να επιτελέσει έναν απλό μονοδιάστατο διοικητικό ρόλο, αλλά ένα σύνθετο και δύσκολο έργο, και ως εκ τούτου πρέπει να διαθέτει
ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία για να μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου διευθυντικού-ηγετικού ρόλου. Αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό αν αναλογιστεί κανείς ότι η σχολική ηγεσία στις ημέρες μας είναι καθοριστικός συντελεστής για την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού
σχολείου, το οποίο στο μέλλον σχεδόν βέβαια θα απαιτήσει έναν χαρισματικό ηγέτη, γιατί οι μετασχηματιστικοί ηγέτες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην παροχή υψηλής εκπαίδευσης.
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνηθεί η επίδραση της ηγετικής τεχνικής στη σχολική
πραγματικότητα και στην ποιότητα εκπαίδευσης μέσω της αναγνώρισης των αναγκών του κάθε σχολικού οργανισμού. Επιπλέον, να αναδειχθεί η εμπλοκή όλων των συντελεστών της δημιουργίας παραγωγικών σχέσεων για την επίτευξη κοινών στόχων και προσωπικής ανάπτυξης όλων των εμπλεκομένων μελών.
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθείται αφορά εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση της
πρόσφατης Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε σχέση με τη σχολική ηγεσία, το σχολικό περιβάλλον και τις νέες διεθνείς προοπτικές του σχολικού Μάνατζμεντ.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Σήμερα υπάρχουν μεγάλα εμπόδια στην επιτυχή άσκηση της σχολικής ηγεσίας. Αυτά οφείλονται σε πολλούς λόγους, όπως στην ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία, στις ελλεί66
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ψεις μεθοδολογικών διδακτικών προσεγγίσεων, στα επίσημα προκαθορισμένα από το θεσμικό πλαίσιο καθήκοντα του διευθυντή, στην έλλειψη κατάρτισης για απόκτηση διοικητικών προσόντων, στην
απουσία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας, και στην απουσία προσφοράς κινήτρων ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας.
Συμπεράσματα: Βάσει της μελέτης αυτής εξάγονται συμπεράσματα που αναδεικνύουν τη συμβατότητα ή μη των ρόλων των διευθυντών – ηγετών εντός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού χώρου
δράσης, καθώς και τις εκπαιδευτικές δυσλειτουργίες που μειώνουν τη σχολική αποτελεσματικότητα
και που οφείλονται στο σχολικό μάνατζμεντ. Τέλος, γίνονται προτάσεις σε σχέση με την περαιτέρω
ανάπτυξη της ηγεσίας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και στο σχολείο.
Λέξεις Κλειδιά: διοίκηση, ηγεσία, διευθυντής, σχολείο, αποτελεσματικότητα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Βασιλική Ιππέκη
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
vippeki71@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρούσα εργασία στηρίζεται στα αποτελέσματα μιας έρευνας, η οποία διεξήχθη με στόχο τη διερεύνηση της εμπειρίας μετασχηματισμού ενός
Δημοτικού Σχολείου σε «Αειφόρο», τις αλλαγές που επιτεύχθηκαν, τη συμβολή τους στην σχολική
ανάπτυξη και τους παράγοντες που συνέβαλαν στη δρομολόγησή του. Προσανατολισμένη στο πνεύμα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον ρόλο της σχολικής ηγεσίας στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, που συνιστούν το Αειφόρο Σχολείο.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στην έρευνα συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, που
αποφάσισε και επιχείρησε τον μετασχηματισμό της στη κατεύθυνση της αειφορίας, οι οποίοι και
κλήθηκαν να εκτιμήσουν την εμπειρία τους. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση εργαλείων
από την ποιοτική έρευνα.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τον παράγοντα
της σχολικής ηγεσίας ως καθοριστικό για την ενεργοποίηση των βελτιωτικών εκείνων αλλαγών στο
κλίμα και την κουλτούρα της σχολικής κοινότητας, που είναι απαραίτητες για το μετασχηματισμό του
σχολείου σε αειφόρο. Ο ρόλος του διευθυντή ως φορέα της αλλαγής και των αρχών της αειφορίας,
που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, συζητείται σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία για
το Αειφόρο Σχολείο και την σχολική ηγεσία.
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα, τα οποία συνάγονται, αφορούν στην αποτελεσματική σχολική
ηγεσία ως το κλειδί για την επιτυχία της εκπαιδευτικής καινοτομίας, που λέγεται «Αειφόρο σχολείο».
Λέξεις κλειδιά: αειφορία, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, αειφόρο σχολείο, σχολική ηγεσία.
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«ΚΑΚΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ:
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Αννούλα Κακαλέ
Msc Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Υπεύθυνη ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Γρεβενών
annnkakale@yahoo.gr

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η κατάλληλη ή μη εκπαιδευτική ηγεσία, αποτέλεσε και αποτελεί σημείο αναφοράς πολλών ερευνητικών μελετών. Αναδεικνύει στοιχεία και χαρακτηριστικά της «κακής» Εκπαιδευτικής Ηγεσίας.
Μεθοδολογική προσέγγιση: Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική αναφορά σε ερευνητικά
δεδομένα κυρίως των ΗΠΑ και του Καναδά.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η σημαντικότητα της εργασίας αυτής έγκειται στην αναγνώριση των στοιχείων της «κακής» ηγεσίας, και των συνεπειών καθώς και στην αποφυγή παρόμοιων μοντέλων ηγεσίας. Επιπλέον, αναφέρονται χρήσιμες πρακτικές αντιμετώπισης κατάχρησης εκπαιδευτικής εξουσίας.
Συμπεράσματα: Η «σκοτεινή» πλευρά της ηγεσίας επηρέασε αρνητικά την επαγγελματική αλλά και
την προσωπική ζωή των εκπαιδευτικών. Αποκαλύπτει σοβαρές συνέπειες της ύπαρξής της στους/στις
εκπαιδευτικούς, στους/στις μαθητές/τριες και στην κοινωνία γενικότερα.
Λέξεις κλειδιά: διοίκηση, «κακή» ηγεσία, ερευνητικά στοιχεία, συνέπειες.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Ελπινίκη Κονταξή
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
kontaxee@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η σύγχρονη ευρωπαϊκή αντίληψη επιδιώκει
τη δημιουργία ενός σχολείου που να διαμορφώνει προοπτική στην επαγγελματική ζωή των μαθητών.
Σε αυτή την τάση εντάσσεται και η λογική της προώθησης της έννοιας της επιχειρηματικότητας στην
εκπαίδευση. Πρόκειται για μια καινοτόμα εκπαιδευτική δράση, η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση
νέων προσεγγίσεων στη διδασκαλία και στη μάθηση, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και εν
τέλει στην ομαλότερη προετοιμασία των μαθητών για την ένταξή τους στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί να συμβάλει στην ανάδειξη αυτής την προοπτικής, κυρίως ως
πλαίσιο κατανόησή της από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης ενός «επιχειρηματικού» σχολείου, δηλαδή ενός σχολείου που θα δίνει ευέλικτες προοπτικές
στην εξέλιξη της βιοπορείας των μαθητών του. Στο πλαίσιο της εισήγησης, αρχικά θα αποσαφηνιστούν οι όροι «επιχείρηση», «επιχειρηματικότητα» «επιχειρηματίας» «επιχειρηματικό σχολείο» ετυμολογικά, σημασιολογικά και πραγματολογικά. Στη συνέχεια, μέσα από παράθεση παραδειγμάτων
πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση» στην Φινλανδία
και στην Ελλάδα, θα παρουσιαστεί η λειτουργική σχέση των όρων «επιχειρηματικότητα» και «εκπαίδευση». Καταληκτικά της εισήγησης θα προταθούν τρόποι υιοθέτησης του επιχειρηματικού πνεύματος από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ενισχύσουν την κριτική σκέψη των μαθητών και, ακολούθως,
οι ίδιοι οι μαθητές να καταφέρουν να διαμορφώσουν το πλαίσιο των προοπτικών που επιθυμούν να
αποκτήσουν στη ζωή τους, πρωτοτυπώντας και χαράσσοντας τη δική τους εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία.
Μεθοδολογική προσέγγιση: Η εισήγηση χρησιμοποιεί ως μέθοδο τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και
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τη συσχέτιση των σχετικών με το θέμα απόψεων, στη βάση των οποίων εξάγονται και τα αντίστοιχα
συμπεράσματα.
Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση, εκπαιδευτικός, επιχειρηματικό πνεύμα

ΠΗΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕYΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Μάριος Κωνσταντινίδης
Διδακτορικός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Frederick
ta.edu.km@frederick.ac.cy

Στέλιος Ορφανός
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμο Frederick
pre.os@fit.ac.cy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το θέμα των επαγγελματικών συγκρούσεων
των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων δεν έχει μελετηθεί στον κυπριακό χώρο.
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των πηγών των επαγγελματικών συγκρούσεων που εμφανίζονται στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Κύπρου, καθώς και η διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή
όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση τους, σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Διεξήχθηκε ποσοτική έρευνα με ερευνητικό εργαλείο κατασκευασμένο
από τον ερευνητή, το οποίο χορηγήθηκε σε 677 εκπαιδευτικούς από 103 δημοτικά σχολεία των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου της Κύπρου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι επαγγελματικές συγκρούσεις των εκπαιδευτικών εμφανίζονται σπάνια
μέσα στη χρονιά, λίγες φορές το τρίμηνο. Μερικές από τις σημαντικότερες πηγές συγκρούσεων είναι
η κατανομή τμημάτων, η κατανομή μαθημάτων, οι συχνές απουσίες εκπαιδευτικών, οι αντικαταστάσεις λόγω της απουσίας εκπαιδευτικών, οι ατομικές διαφορές (απόψεων, αξιών, πεποιθήσεων) και η
κακή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων από
το διευθυντή έχει θετική επίδραση στη δημιουργία καλής επικοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων και
την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας, ενώ η μη αποτελεσματική διαχείριση τους
έχει αρνητική επίδραση όσον αφορά το κλίμα του σχολείου, την επικοινωνία και τη συνεργασία
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών οι επικοινωνιακές
δεξιότητες του διευθυντή, η διαφάνεια, η ειλικρίνεια, η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και ο βαθμός
ενσυναίσθησης του είναι μερικά από τα στοιχεία που βοηθούν τον διευθυντή όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων. Τις περισσότερες φορές οι συγκρούσεις αντιμετωπίζονται
με τη μεσολάβηση του διευθυντή ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.
Συμπεράσματα: Οι επαγγελματικές συγκρούσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς εμφανίζονται καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο ρόλος του διευθυντή είναι πολύ σημαντικός όσον αφορά την
αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων που εμφανίζονται καθώς η αποτελεσματική διαχείριση
τους αποφέρει πολλά θετικά στη σχολική μονάδα, ενώ η μη αποτελεσματική διαχείριση τους έχει
αρνητικό αντίκτυπο στο προσωπικό και στο σχολείο γενικότερα.
Λέξεις κλειδιά: συγκρούσεις εκπαιδευτικών, διαχείριση συγκρούσεων, ρόλος διευθυντή
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ:
ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ
(ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΟΙΝΟ ΧΩΡΟ»
ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
Ειρήνη Λαρδούτσου
Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, M.a Δημιουργικής Γραφής, M.ed Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σε φοίτηση)
irenecou@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στη βάση της πυραμίδας της Εκπ/σης, το Νηπιαγωγείο, μέσα από «υποδόριες» διεργασίες, σε εργαστηριακή βάση αλλά με μεθοδολογική συνέπεια, επιχειρεί το «νέο», διευρύνοντας συνεχώς τα όριά του.
Στα πλαίσια αυτά διερευνήθηκε πως καινοτόμες δράσεις, όπως της «Δημιουργικής Γραφής», μπορούν να υλοποιηθούν με επιτυχία, με ενδιαφέροντα συγγραφικά παραγόμενα εκ μέρους των νηπίων,
δείχνοντας πως το μηχανιστικό κομμάτι της γραφής, που στα αρχικά στάδια υπολείπεται, δεν εμποδίζει μια τέτοια διαδικασία.
Επιπλέον σε μια διάθεση αναδιαμόρφωσης στερεότυπων γονεϊκών αντιλήψεων, τόσο απέναντι στη
σχολική πράξη και διαδικασία, όσο και στη λογοτεχνία, επιχειρείται στα πλαίσια της δομής σχολής
γονέων, μια ταυτόχρονη λειτουργία εργαστηρίου «Δημιουργικής Γραφής» γι’ αυτούς, σε ενιαία θεματική ενότητα με αυτή των νηπίων.
Σκοπός της παράλληλης αυτής δράσης είναι η επαφή ανηλίκων και ενηλίκων με τη διαδικασία της
συγγραφής και της λογοτεχνίας, η διερεύνηση των δυσκολιών αλλά και των δυνατοτήτων μιας τέτοιας συνεκπαίδευσης, σε χρόνο παράλληλο, χώρο ίδιο, θεματική μία, αλλά διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία αντίστοιχα της κάθε ομάδας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η Δημιουργική Γραφή στη σχολική τάξη εφαρμόζεται εργαστηριακά καθ’
όλη τη διαδικασία της εκπαιδευτικής πράξης, διαδραστικά με τα γνωστικά αντικείμενα, αναδύεται
από κάθε δράση, ενώ στο τμήμα των ενηλίκων εφαρμόζονται όλες οι καλές τεχνικές και πρακτικές,
σύμφωνες με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η παραπάνω διαδικασία καθώς έχει υλοποιηθεί για τρία συνεχόμενα σχολικά έτη, έδειξε μέσω των αποτελεσμάτων αλλά και των συγγραφικών παραγόμενων νηπίων και
γονέων, πως οξύνει το λογοτεχνικό κριτήριο όλων, τους μυεί στις λογοτεχνικές τεχνικές, δίνει συγγραφική ώθηση, αλλά και από εκπαιδευτικής πλευράς ανοίγει τις πόρτες του σχολείου στους γονείς,
διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον τους για την κοινή δράση, δείχνει το πρωτοποριακό και ευέλικτο
πρόσωπο του σχολείου, διευκολύνοντας απεριόριστα τις ανθρώπινες σχέσεις βελτιώνοντάς τες.
Συμπεράσματα: Η δημιουργική γραφή, ως επιστημονικό πεδίο προσέγγισης της λογοτεχνίας, μέσα
από τη διαδικασία της συνεκπαίδευσης ανηλίκων και ενηλίκων, φαίνεται πως μπορεί να δώσει νέες
προσεγγίσεις, δυνατότητες και προοπτικές στην εκπ/κή διαδικασία.
Λέξεις κλειδιά: δημιουργική, γραφή, ενήλικες, νήπια, συνεκπαίδευση, καινοτομία
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ΤΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΘΗΣΗΣ;
ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μαρία Λιακοπούλου
Δρ. Παιδαγωγικής
mliakopo@edlit.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Μεταξύ των παραγόντων που συμβάλουν στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενός σχολείου, πρωταρχικής σημασίας είναι να αποκτήσουν τα
σχολεία χαρακτηριστική κοινοτήτων μάθησης. Στα αποτελεσματικά σχολεία, το σχολεία μετατρέπεται σε έναν οργανισμό που όλοι μαθαίνουν διαρκώς, όλοι μαθαίνουν από όλους και η μάθηση έχει
αξία καθ’ αυτή. Πηγή μάθησης για τους μαθητές δεν είναι μόνο το μάθημα που λαμβάνει χώρα μέσα
στη σχολική τάξη, αλλά η κάθε εμπειρία που βιώνουν στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν καθημερινά μέσω τυπικών και άτυπων μορφών επιμόρφωσης. Το σχολείο αποτελεί χώρο μάθησης ακόμη και για τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. Το ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι κατά
πόσο τα ελληνικά σχολεία έχουν χαρακτηριστικά που θα τα καθιστούσαν κοινότητα μάθησης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής θα παρουσιαστούν δεδομένα πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας επισκόπησης ‒συμμετείχαν 1492 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Διερευνάται σε ποιο βαθμό τα σχολεία της χώρας διακρίνονται από χαρακτηριστικά κοινοτήτων μάθησης, καθώς και η συσχέτιση των χαρακτηριστικών αυτών με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχολείων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από τα δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι στα περισσότερα σχολεία
υλοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες για την προώθηση της μάθησης των μαθητών και έξω από τις
σχολικές τάξεις. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί η μεγάλη έλλειψη σε δράσεις υποστήριξης αλλοδαπών μαθητών και μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Σε ό,τι αφορά το κλίμα μάθησης για τους
εκπαιδευτικούς, φαίνεται ότι ενημερώνονται και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις,
όμως δεν υλοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις. Επίσης, τα ελληνικά σχολεία φαίνεται να
υστερούν και στο βαθμό συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Τέλος, τα σχολεία κάποιες φορές
συνεργάζονται με το Δήμο και καλούν ειδικούς, όμως πολύ περιορισμένη συνεργασία έχουν με άλλα
σχολεία, με άλλους φορείς και με το Πανεπιστήμιο.
Συμπεράσματα: Οι σχολικές μονάδες προβαίνουν σε πλήθος δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλίσουν ένα κλίμα μάθησης. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση με δραστηριότητες που
συνδέονται με τη μάθηση των μαθητών, αν και δεν υιοθετούνται δραστηριότητες αντιστάθμισης. Η
μάθηση των εκπαιδευτικών φαίνεται να ενθαρρύνεται, αλλά δεν έχει εγκαθιδρυθεί στη ρουτίνα του
σχολείου. Εκεί που φαίνεται να υστερούν περισσότερο τα ελληνικά σχολεία είναι η συνεργασία με
άλλα σχολεία και κυρίως η «εξωστρέφεια».
Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματικότητα σχολείου, βελτίωση σχολείου, κοινότητα μάθησης, οργανισμός
μάθησης
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αναστασία Λιθοξοΐδου
Φιλόλογος
Msc Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική (ΑΠΚΥ)
lithoxo@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Βασικός στόχος της εισήγησης είναι να διερευνήσει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το ελληνικό σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να
μετατραπεί σε οργανισμό μάθησης, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αλλαγές του κοινωνικού
περιβάλλοντος που λόγω και της παγκοσμιοποίησης γίνονται όλο και πιο ραγδαίες. Τα δύο βασικά
χαρακτηριστικά του οργανισμού μάθησης είναι 1. η συνεχής μάθηση και 2. ο συνεχής μετασχηματισμός. Επομένως, είναι απαραίτητο ο οργανισμός να είναι ικανός να μαθαίνει συνεχώς, ώστε να
είναι ικανός να μετασχηματίζεται. Για να μπορούν τα σχολεία να μετατραπούν σε οργανισμούς μάθησης, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν: ο ρόλος της ηγεσίας στην αλλαγή, το στιλ ηγεσίας που επιτρέπει το σχολείο να λειτουργεί ως οργανισμό μάθησης, οι συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων
που αποτελούν τη βάση για την αποδοχή κάθε εισαγωγής αλλαγής, ο τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων και των πολιτικών παιχνιδιών που λειτουργούν διαιρετικά και όχι ενωτικά, η διαμόρφωση
θετικού σχολικού κλίματος και κουλτούρας για την υιοθέτηση και την εφαρμογή αλλαγών και καινοτομιών, η επαγγελματική επιμόρφωση και παρώθηση των εκπαιδευτικών με την υιοθέτηση του
παιδαγωγικού στιλ ηγεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου παράγοντες που συντελούν
στην κάμψη της αντίστασης των εκπαιδευτικών στην αλλαγή.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Μεθοδολογικά η εργασία θα στηριχτεί σε επισκόπηση βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα-συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα και τα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτήν την
έρευνα παρέχουν κατευθύνσεις για διαρκή αλλαγή και μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, με συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ηγετών και των εκπαιδευτικών, ώστε να βελτιώνεται η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και έτσι οι μαθητές να είναι εφοδιασμένοι με τέτοιες
γνώσεις και δεξιότητες που να μπορούν να συναγωνίζονται τους καλύτερους στον κόσμο, σ’ έναν
κόσμο που βρίσκεται σε διαρκή μετασχηματισμό.
Λέξεις- κλειδιά: οργανισμός μάθησης, ηγέτης, λήψη αποφάσεων, επίλυση συγκρούσεων, σχολικό
κλίμα και κουλτούρα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΣΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Παναγιώτα Μαμάκου
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός, ΠΕ18.10, Νοσηλευτικής
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: giomamakou@gmail.com

Μαριάννα Αποστόλου
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός, ΠΕ05, MSc
Διευθύντρια 4ου ΓΕΛ Τρικάλων, «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mapostol59@yahoo.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αποτελέσει έναυσμα για αναστοχασμό σχετικά με τον τρόπο διοίκησης μιας σχολικής μονάδας, τη διεξαγωγή ερευνών που αφορούν την εφαρμογή μετασχηματιστικής ηγεσίας στην εκπαίδευση, τη διερεύνηση
αναγκών και αντιξοοτήτων κατά την άσκηση των ηγετικών καθηκόντων των διευθυντών Πρωτο72
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βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσκοπώντας στη βελτίωση των ηγετικών πρακτικών
τους. Η ανάλυση του συγκεκριμένου θέματος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναπτύσσεται
έντονος προβληματισμός για τον τρόπο άσκησης των ηγετικών καθηκόντων στη σύγχρονη εποχή και
την αποτελεσματικότητα των διευθυντών στον Ελλαδικό χώρο.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αρχικά γίνεται περιγραφή του
μοντέλου της μετασχηματιστικής ηγεσίας, της θέσης του στο χώρο της εκπαίδευσης και των χαρακτηριστικών του μετασχηματιστικού σχολικού ηγέτη και ακολουθεί εκτενής ανάλυση πρακτικών
μετασχηματιστικής ηγεσίας που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό οργανισμό. Τέλος, διενεργείται κριτική θεώρηση σχετικά με την εφαρμογή του συγκεκριμένου τύπου ηγεσίας στη σχολική μονάδα.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Κύρια ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη, τις ποικίλες πρακτικές οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν στη σχολική μονάδα
από τον ίδιο, τον ενεργό ρόλο των εκπαιδευτικών στην πραγμάτωση του οράματος του ηγέτη, τη
σημασία και την αναγκαιότητα εφαρμογής της στο σχολικό οργανισμό ή στοιχείων αυτής σε συνδυασμό με άλλα στυλ ηγεσίας. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης διακρίνεται για το όραμα που εκπέμπει, τις
αξίες του, τις υψηλές προσδοκίες, τις αλλαγές που εισάγει στο σχολείο, την καθιέρωση μακροπρόθεσμων στόχων, τη δημιουργία αξιόλογης κουλτούρας, την παροχή βοήθειας και στήριξης σε οποιοδήποτε μέλος.
Συμπεράσματα: Μέσα από την δέσμευση για την υλοποίηση των κοινών στόχων της σχολικής μονάδας από όλα τα μέλη της και την ενεργή εμπλοκή τους, υλοποιούνται οι δράσεις του οργανισμού με
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου
εκπαιδευτικού έργου. H υιοθέτηση πρακτικών μετασχηματιστικής ηγεσίας οι οποίες θα επικεντρώνονται στον καθορισμό κατεύθυνσης, στην κατανόηση και ανάπτυξη των ατόμων, στον ανασχεδιασμό του οργανισμού και στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θεωρείται απαραίτητη για
να ικανοποιηθούν οι στόχοι και οι υψηλές προσδοκίες του ηγέτη και των μελών της σχολικής μονάδας.
Λέξεις κλειδιά: μετασχηματιστική ηγεσία, πρακτικές, όραμα, συνεργασία

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ανδρέας Μητσάγγας,
Μεταπτυχιακός φοιτητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
a.mitsaggas2@gmail.com

Ευαγγελούλα Παπαδάτου
Υποψήφια Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
sissipanagiota@gmail.com

Χρίστος Σαΐτης
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
saitis42@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ο χώρος εργασίας ενός κοινωνικού οργανισμού, όπως είναι το σχολείο περιέχει και τους ανάλογους επαγγελματικούς κινδύνους οι οποίοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τους φυσικούς και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Στους πρώτους
μπορούμε να εντάξουμε τις κτιριακές εγκαταστάσεις (π.χ. σαθρή τοιχοποιία, σκυρόδεμα, ολισθηρός
αύλειος χώρος, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.ά). Οι κίνδυνοι αυτοί ελλοχεύουν τόσο για το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και για τους μαθητές. Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν το εργασιακό άγχος, την ψυχολογική βία, τον εκφοβισμό κ.ά. Η έκθεση συνεπώς, σ’ αυτές τις καταστάσεις
εκπαιδευτικών και μαθητών μπορεί να επιδράσει ταυτόχρονα στη σωματική και την ψυχική υγεία
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τους και να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης στον εργασιακό χώρο του σχολείου.
Σκοπός της παρούσης ερευνητικής μελέτης είναι να εξετάσει μέσα από τις αντιλήψεις και στάσεις
των διευθυντικών στελεχών που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κρήτης την ετοιμότητα των σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση
καταστάσεων κρίσης που μπορούν να εκδηλωθούν στο εργασιακό τους περιβάλλον.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των διευθυντικών στελεχών
έγινε με την χρήση ερωτηματολογίου κατάλληλα διαμορφωμένου και σταθμισμένου, το οποίο απαντήθηκε από 66 διευθυντικά στελέχη δημόσιων δημοτικών σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Κρήτης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν, ότι τα σχολεία, στα οποία υπηρετούν τα ερωτηθέντα διευθυντικά στελέχη, δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, αλλά ούτε και οι ίδιοι έχουν
λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. Επίσης, τα συγκεκριμένα σχολεία
αποτελούν συχνά χώρους πρόκλησης ατυχημάτων και προξενούν άγχος στους εκπαιδευτικούς. Περαιτέρω, τα μέτρα πρόληψης είναι περιορισμένα και αφορούν κυρίως την αντιμετώπιση σεισμών και
πυρκαγιών.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά από τα συγκεντρωθέντα αποτελέσματα μπορούμε να πούμε, ότι τα
δημοτικά σχολεία της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κρήτης, δεν πληρούν όλες τις βασικές προϋποθέσεις ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
Λέξεις Κλειδιά: σχολείο, σχολική κρίση, κίνδυνος, σχέδιο ετοιμότητας, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«INTERNATIONAL TEACHER LEADERSHIP».
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γιώργος Μπαγάκης
Καθηγητής, Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης Τμήμα Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
gbag@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στην εργασία θα παρουσιαστούν θεωρητικές,
μεθοδολογικές και πρακτικές διαστάσεις του προγράμματος «International Teacher Leadership» όπως
αυτές προέκυψαν από την υλοποίησή του σε ελληνικά σχολεία της Αθήνας (Δεμερτζή, Τσεμπερλίδου, Βιτσάκη, 2014). Σχετικά με τις θεωρητικές του αναφορές το πρόγραμμα βασίστηκε στη διαμοιραζόμενη ηγεσία (shared leadership), στο πλαίσιο των επεξεργασιών γι’ αυτήν από προηγούμενο
πρόγραμμα, το «Carpe Vitam. Leadership for Learning», που επίσης συμμετείχε η Ελλάδα (Μπαγάκης, Δεμερτζή, Σταμάτης, 2007).
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Αναφορικά με τη μεθοδολογία του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά διαγνωστικά μεθοδολογικά εργαλεία, ως προς την κουλτούρα των συμμετεχόντων σχολείων
και τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας των εκπαιδευτικών τους σε αυτά. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν
περισσότερο πρακτικά εργαλεία, με στόχο την αξιοποίηση της εργασίας στην τάξη στην κατεύθυνση
της ανάληψης πρωτοβουλιών, του αναστοχασμού, της συνεργασίας, της δικτύωσης. Όλα αυτά κατέληγαν σε ένα τεκμηριωμένο φάκελο (portfolio) επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Σε
αυτόν αποτυπωνόταν ο τρόπος που ενισχυόταν η επαγγελματική ανάπτυξη του κάθε εκπαιδευτικού
κατά την διάρκεια του προγράμματος.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Στα αποτελέσματα του πειραματισμού αυτού μπορούν να αναφερθούν η
κατανόηση της αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων άσκησης της ηγεσίας του εκπαιδευτικού σε πραγματικές συνθήκες ελληνικών σχολείων, οι προϋποθέσεις, οι δυσκολίες και τα πλεονεκτήματα των
προσεγγίσεων αυτών που βασίζονται στο σχολείο (school based).
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Συμπεράσματα:Ως γενικό συμπέρασμα από την εφαρμογή του προγράμματος αυτού προκύπτει ότι
υπό κατάλληλες προϋποθέσεις υποστήριξης και συστηματικής εργασίας είναι εφικτό να ενισχυθούν
οι εκπαιδευτικοί στην άσκηση της ηγεσίας στο ελληνικό σχολείο. Από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος προέκυψε καινοτόμο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς (Μπαγάκης, Τσίγκου, 2016). Επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος
αυτού προέκυψαν διδακτορικές διατριβές (Βιτσάκη, 2016) και το πρόγραμμα αξιοποιείται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ηγεσία, διαμοιραζόμενη (shared) ηγεσία, φάκελος (portfolio) επαγγελματικής ανάπτυξης

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Γεωργία Μπόκολα

Καθηγήτρια Φιλόλογος στο 3ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
zetabokola@gmail.com

Γεώργιος Μπαγάκης
Καθηγητής, Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
gbag@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η σύγκρουση στη σχολική κοινότητα μεταξύ
των εκπαιδευτικών εξαιτίας της εισαγωγής εκπαιδευτικών αλλαγών αποτελεί σύνηθες φαινόμενο που
τις περισσότερες φορές διαταράσσει την ισορροπία του συστήματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι η διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στη
διαχείριση των συγκρούσεων, καθώς και οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη στάση τους.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Ως μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα με εργαλείο το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Στην έρευνα συμμετείχαν εκατό (100) εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης των σχολείων της Αθήνας. Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση διακρίθηκαν πέντε στάσεις που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια διαχείρισης ενός συγκρουσιακού επεισοδίου: η
αποφυγή, η παραχώρηση, η επιβολή, ο συμβιβασμός και η επίλυση προβλημάτων. Αναφορικά με
τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση τους, η παρούσα εργασία θέτει: α) σε ατομικό επίπεδο, το
καινοτόμο ή το συντηρητικό προφίλ των εκπαιδευτικών που προκύπτει από τη θέση τους απέναντι
στις εκπαιδευτικές αλλαγές καθώς και τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, όπως η ηλικία, η ειδικότητα
και τα έτη προϋπηρεσίας και β) σε επίπεδο διοίκησης, την ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή της
σχολικής μονάδας.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας η επίλυση των
προβλημάτων αποτελεί το προτιμητέο στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων και υιοθετείται από το
καινοτόμο προφίλ των εκπαιδευτικών και από τη δημοκρατική ηγετική συμπεριφορά. Αντίθετα, στην
τακτική του συμβιβασμού και της αποφυγής προσανατολίζονται το συντηρητικό προφίλ των εκπαιδευτικών, η γραφειοκρατική αλλά και η αυταρχική ηγετική συμπεριφορά. Η ηλικία, η ειδικότητα και
η προϋπηρεσία δεν βρέθηκε να επηρεάζει τη στάση τους.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι το προφίλ των εκπαιδευτικών
(καινοτόμο, συντηρητικό) αλλά και το στυλ ηγεσίας (δημοκρατικό, γραφειοκρατικό, αυταρχικό) αποτελούν παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών απέναντι στη
διαχείριση των συγκρούσεων.
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Λέξεις κλειδιά: δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διαχείριση συγκρούσεων, εκπαιδευτική αλλαγή, εκπαιδευτική ηγεσία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ευαγγελία Μπούτσκου
Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ebutsku@otenet.gr

Αδαμάντιος Παπασταμάτης
π. Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
adpapastamatis@gmail.com

Ευθύμιος Βαλκάνος
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
evalkan@uom.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το σχολείο ως οργανισμός είναι μια μανθάνουσα κοινότητα που αποτιμά το εκπαιδευτικό έργο με στόχο την αυτορρύθμιση και αυτοβελτίωση.
Η συνεργασία και ο αναστοχαστικός διάλογος όλων των εμπλεκομένων μελών είναι τα εργαλεία της
μετασχηματιστικής και κατανεμημένης ηγεσίας που στοχεύουν σε ένα δημοκρατικό σχολείο. Σκοπός
της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών μίας σχολικής μονάδας για τις διαδικασίες διοίκησης του σχολείου προκειμένου το σχολείο να γίνει πιο δημοκρατικό στα πλαίσια της
έρευνας δράσης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι διερεύνησης με συγκριτική μελέτη αρχειακού υλικού και ερωτηματολογίων εκπαιδευτικών.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων γίνεται με ορθολογικό τρόπο αλλά επιθυμούν μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.
Σχετικά με την αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού οι εκπαιδευτικοί
φαίνεται να είναι πιο κριτικοί απέναντι στη διεύθυνση του σχολείου από ότι στο σύλλογο διδασκόντων. Αναφορικά με την οργάνωση και συντονισμό της σχολικής ζωής υπάρχει διαφορά στα ευρήματα του αρχειακού υλικού και σε αυτά των ερωτηματολογίων.
Συμπεράσματα: Τα διλήμματα και οι προβληματισμοί που προκύπτουν αποσαφηνίζονται μέσω της
ανατροφοδότησης των συμμετεχόντων. Η αποτίμηση των διαδικασιών διοίκησης από τους εκπαιδευτικούς είναι μία συνεχής δυναμική διαδικασία μέσω της οποίας εμπεδώνονται συλλογικές, δημοκρατικές και συνεργατικές συμπεριφορές.
Λέξεις κλειδιά: απόψεις των εκπαιδευτικών, διοίκηση, δημοκρατικό σχολείο
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ:
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πρόδρομος Μπρούσας
Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης
prod1978@yahoo.gr

Βασιλική Πετρά
Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης
vasopetra@gmail.com

Μαρία Μπαχτσεβάνη
Απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονιας
mariabaxtsevani@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: H παρούσα εργασία διερευνά το πλαίσιο
μέσα στο οποίο η ηγεσία ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού μπορεί να καταστεί ικανή να ανταποκριθεί
στις σύγχρονες προκλήσεις με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποβεί πιο αποτελεσματική για τον ίδιο τον
Οργανισμό, τους συντελεστές του και να εκπληρώσει τον κοινωνικό της ρόλο.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η βιβλιογραφική έρευνα κατέδειξε ότι η ηγεσία για να το πετύχει και να
χαρακτηριστεί ως «φωτεινή», οφείλει να λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο της αλλαγής και να αποτελέσει «ηγεσία για τη μάθηση», κάτω από την «ομπρέλα» της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από τους τύπους της ηγεσίας που μπορούν να το πετύχουν, και παρουσιάζονται συνοπτικά, επιλέγεται η συμμετοχική ηγεσία (participative leadership) και ως πιο αποτελεσματική εκδοχή της, σήμερα, προτείνεται η διανεμημένη ηγεσία (shared leadership).
Συμπεράσματα: Ο Διευθυντής-ηγέτης (ο όρος αντιδιαστέλλεται προς τον όρο manager) αποκτά νέο
ρόλο μέσα στο πλαίσιο της διανεμημένης ηγεσίας: έχει όραμα, υποκινεί, καθίσταται διευκολυντής,
παρέχει τους απαραίτητους πόρους, ενθαρρύνει τη διαμόρφωση κουλτούρας αμοιβαίας μάθησης και
αλλαγής. Ακόμη, παρέχει αυτονομία και ευκαιρίες για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και έκλυση
της δημιουργικότητας. Οι δεξιότητες και τα γνωρίσματα της ηγετικής μορφής που παρουσιάζονται
στην καταληκτική αιχμή της εργασίας, θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ για τον χαρακτηρισμό της
ηγεσίας του ως φωτεινής και απαιτούν εκπαίδευση. Τον ηγέτη χαρακτηρίζουν προπάντων η ενσυναίσθηση, η ενεργός ακρόαση, το χιούμορ. Τα χαρακτηριστικά αυτά ή τις δεξιότητες δυνάμει μπορούν
να φέρουν ή να εσωτερικεύσουν όλοι οι παράγοντες της σχολικής πραγματικότητας – μέσα στο πλαίσιο της συμμετοχικής ηγεσίας – εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς. Η ελληνική πραγματικότητα υποδεικνύει ότι είναι αναγκαίο να προσανατολιστεί στην κατεύθυνση της συστηματικής επιμόρφωσης των
διευθυντών όσον αφορά τη Διοίκηση και Οργάνωση των Εκπαιδευτικών Μονάδων.
Λέξεις κλειδιά: ΔΟΠ, ηγεσία για τη μάθηση, φωτεινή ηγεσία, διανεμημένη ηγεσία
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ανθούλα Νεραντζίδου
Νηπιαγωγός, Msc
anerantz@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ο οργανισμός του σχολείου θα πρέπει να
είναι μια συνεχής κοινότητα μάθησης για όλα τα μέλη της, με κύριο πρόσωπο, συντονιστή, εκπαιδευτή - επιμορφωτή τον διευθυντή του σχολείου, στην προκειμένη περίπτωση της προϊσταμένης του
νηπιαγωγείου. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να φανεί η τυχόν ενδοσχολική επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής από την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου και πως αυτό
επηρεάζει την διδασκαλία και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Μολονότι η ανάπτυξη είναι ένα
προσωπικό θέμα, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής σε κάθε σχολική μονάδα επηρεάζεται και από τη προϊσταμένη. Για να επιτύχουν στον νέο τους ρόλο, οι προϊσταμένες νηπιαγωγείων θα πρέπει και οι ίδιες να έχουν αυξημένα προσόντα για να περάσουν στον επιμορφωτή-ηγέτη.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στην έρευνα η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ημιδομημένη συνέντευξη με τυχαία δειγματοληψία είκοσι (Ν=20) εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής από το Νομό
Θεσσαλονίκης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα κυριότερα ευρήματα είναι ότι στο νηπιαγωγείο κυριαρχεί η ανεπίσημη
συζήτηση σε συνεργατικό κλίμα και η έλλειψη επίσημης ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής. Υπάρχει κυρίως μη διαφοροποίηση των προσόντων της προϊσταμένης
με αυτά των υφισταμένων της και κάθε εκπαιδευτικός είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το τι και πως θα
διδάξει στην τάξη του. Τέλος, η διδασκαλία των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, συνήθως επηρεάζεται έμμεσα, θετικά ή αρνητικά, από την συμπεριφορά της προϊσταμένης και τα επιπλέον προσόντα της.
Συμπεράσματα: Καταληκτικά, η προϊσταμένη νηπιαγωγείου θα πρέπει δια βίου να επιμορφώνεται η
ίδια και μετά να μπορεί να επιμορφώνει ενδοσχολικά, με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, τους
εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, δημιουργώντας παράλληλα τις κατάλληλες συνθήκες που θα
μετατρέψουν το νηπιαγωγείο σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που όλα τα μέλη του μαθαίνουν.
Λέξεις κλειδιά: προϊσταμένη νηπιαγωγός, επιμορφώτρια, ενδοσχολική επιμόρφωση, επαγγελματική
ανάπτυξη, εκπαίδευση ενηλίκων.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Ελευθερία Πάντσιου
Δασκάλα ΠΕ70- M.Ed. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική Ηγεσία
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Φλώρινα
ritsa94@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης
κοινωνίας από τη δημόσια εκπαίδευση, δημιουργούν όλο και μεγαλύτερες προσδοκίες για υψηλά
επίπεδα εκπαίδευσης των μαθητών, γεγονός που οδηγεί τους διευθυντές των σχολικών μονάδων στη
δημιουργία ενός αποτελεσματικού και θετικού σχολικού κλίματος. Σύγχρονες έρευνες τονίζουν τον
κυρίαρχο ρόλο της ηγεσίας στις διάφορες διαστάσεις της σχολικής ζωής, με τον διευθυντή να καλεί78
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ται να εκπληρώσει αποτελεσματικά τα ηγετικά του καθήκοντα. Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι
υπάρχει θετική επίδραση του ηγέτη ως υπηρέτη στο σχολικό κλίμα. Προηγούμενες έρευνες αναφορικά με την αποτελεσματική ηγεσία, επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους σε ένα μόνο μέρος των χαρακτηριστικών του ηγέτη ως υπηρέτη. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης
των συνολικών χαρακτηριστικών του ηγέτη ως υπηρέτη στο σχολικό κλίμα σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε
για τη συλλογή των δεδομένων αυτής ήταν ο συνδυασμός δύο εργαλείων, αυτών της τροποποιημένης
μορφής του Self-Assessment for Servant Leadership Profile (SALP), όπως διαμορφώθηκε από τους
Page and Wong (1998, 2000) και της τροποποιημένης μορφής του Charles F. Kettering (CFK) Ltd.,
School Climate Profile. Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε αποτελούταν από 64 υποχρεωτικά
ερωτήματα, προσαρμοσμένα σε 6/βάθμια κλίμακα Likert και μοιράστηκε ηλεκτρονικά. Το δείγμα
αποτέλεσαν 253 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων. Η περιγραφή και
ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (Statistical Package for the Social
Science).
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όταν ο διευθυντής της σχολικής
μονάδας διαθέτει χαρακτηριστικά του ηγέτη ως υπηρέτη, τότε επηρεάζει θετικά το σχολικό κλίμα που
επικρατεί στο σχολείο του.
Συμπεράσματα: Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, τα οποία συνάδουν με τη βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε ότι όλα τα χαρακτηριστικά του ηγέτη ως υπηρέτη, όπως παρουσιάζονται στο
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε (SALP), επιδρούν στις πτυχές του σχολικού κλίματος, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο ερευνητικό εργαλείο (CFK).
Λέξεις κλειδιά: διευθυντής, ηγέτης-υπηρέτης, σχολικό κλίμα, αποτελεσματική ηγεσία

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ;
Ελένη Παπαδογιαννάκη
Εκπαιδευτικός στη Δ/θμια Εκπ/ση, Δρ. Φιλολογίας
eleni_pap@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Αποτελεί κοινή παραδοχή το γεγονός ότι το
σχολείο και η εκπαίδευση είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες μιας κοινωνίας εδώ και πολλούς
αιώνες. Το σχολείο, όπως το βιώνουμε και το εννοούμε στις μέρες μας, εμπεριέχει πολλές και διαφορετικές ομάδες, οι οποίες καλούνται να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν προκειμένου να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εκπαίδευση των μαθητών. Έτσι έχουμε τους μαθητές,
χωρίς τους οποίους δεν υφίσταται η έννοια του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τη διεύθυνση, τους
γονείς. Και έξω από το σχολείο τη διεύθυνση, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους σχολικούς συμβούλους,
την περιφερειακή διεύθυνση, το Υπουργείο.
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την έννοια του οργανισμού, όσον αφορά στο σχολείο, καθώς επίσης και τη λειτουργία της μάθησης. Αρχικά θα γίνει αναφορά στην πολυδύναμη διάσταση του σχολείου και στη συνέχεια θα τεθεί ο προβληματισμός του
ρόλου του σχολείου στις μέρες μας από την οπτική του εκπαιδευτικού. Θα συζητηθούν ερωτήματα
όπως: ποιο είναι το ζητούμενο ενός σχολείου; Πώς συνυπάρχουν στην πράξη όλες αυτές οι διαφορετικές ομάδες στον χώρο του σχολείου; Τι μαθαίνει και ποιους μαθαίνει το σχολείο; Μαθαίνει μόνο
τους μαθητές ή μήπως και τους άλλους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της μάθησης; Το ίδιο το σχολείο ως οργανισμός μαθαίνει στην πορεία του χρόνου; Τι θα θέλαμε να μάθει το σχολείο; Ο προβληματισμός που θα αναπτυχθεί μέσα από τις παραπάνω ερωτήσεις θα οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα ως προς το σχολείο και τη διαδικασία της μάθησης με βάση την εμπειρία και τη σχετική
βιβλιογραφία.
Λέξεις κλειδιά: οργανισμός, μάθηση, εκπαιδευτικός
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Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Εκπαιδευτικός
geopapa4u@gmail.com

Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Οικονομικός Επιθεωρητής
giakoxrispa@yahoo.gr

Χαράλαμπος Κουτής
Θεολόγος - Φιλόλογος
cikoutis@hotmail.com

Βασίλειος Στεφανίδης
Πληροφορικός
Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικής
vkstefanidis@gmail.com

Δρ. Βασιλική Καραβάκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
vkm@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να διερευνήσει το επίκαιρο και ταυτόχρονα πολύπλοκο θέμα του σχολικού κλίματος σε σχέση με τον ρόλο του
διευθυντή.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η εργασία μας βασίστηκε στην ποσοτική έρευνα που έλαβε χώρα την
περίοδο του Οκτωβρίου του 2016 έως και τον Ιανουάριο του 2017, μέσω ερωτηματολογίου σε 57
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης.
Το ερωτηματολόγιο διερευνά την συσχέτιση μεταξύ του τρόπου διοίκησης του διευθυντή της σχολικής μονάδας με την επίδραση που επιφέρει θετική ή αρνητική στο υφιστάμενο σχολικό κλίμα, προβάλλοντας παράλληλα τις επικρατέστερες προτάσεις βελτίωσης όπως εκμαιεύθηκαν και ιεραρχήθηκαν από τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.
Μέσω της έρευνας μας προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε δύο ερευνητικά ερωτήματα. (1) Αν το
σχολικό κλίμα επηρεάζει και με ποιο τρόπο την συμπεριφορά των εκπαιδευτικών αναφορικά πάντα
με το εκπαιδευτικό τους έργο και (2) αν ο διευθυντής-ηγέτης της σχολικής μονάδας μέσω του θεσμικού του ρόλου δύναται να συμβάλει στην διαμόρφωση του σχολικού κλίματος.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας επεξεργάσθηκαν μέσω του προγράμματος SPSS και αφού ελέγχτηκαν ( έλεγχος t-test, anova) προέκυψε ότι το κλίμα, η κουλτούρα και ο
σημαντικότατος ρόλος του διευθυντή-ηγέτη της σχολικής μονάδας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα της έρευνάς μας, ήταν (1) πως το καλό σχολικό κλίμα ενισχύει
την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού, ενδυναμώνοντας
την διδασκαλία και την μάθηση σε αντίθεση με το κακό σχολικό κλίμα που προκαλεί αναστάτωση,
άγχος και ανατροπή στις ισορροπίες και (2) στην διαμόρφωση του θετικού ή αρνητικού κλίματος
στην σχολική μονάδα, καθοριστικός κρίθηκε ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη.
Λέξεις Κλειδιά: σχολικό κλίμα, σχολική κουλτούρα, θετικό κλίμα εκπαιδευτικού οργανισμού, ηγέτης
εκπαιδευτικού οργανισμού, σχολείο, εκπαιδευτικός οργανισμός.
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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΛΟΓΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ασημίνα Παπάζογλου
Εκπαιδευτικός ΠΕ60, MEd
pasimina2@gmail.com

Εμμανουήλ Κουτούζης
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
ekoutouzis@eap.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στο μέλλον, μόνον οι οργανισμοί που θα
αξιοποιήσουν τη δέσμευση και την ικανότητα των ανθρώπων να μαθαίνουν συνεχώς, σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, θα υπερέχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να προσεγγίσουμε μία τέτοια πρόκληση, στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, χρειαζόμαστε διευθυντές σχολείων που θα ενεργοποιήσουν με συγκεκριμένες πρακτικές, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, να μετασχηματίσουν τα
σχολεία σε ισχυρούς οργανισμούς μάθησης. Διαπιστώνεται έλλειψη σχετικής έρευνας στο χώρο της
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο
τα σχολεία λειτουργούν ως οργανισμοί που «μαθαίνουν» και να διερευνήσει τους λόγους, τις προϋποθέσεις και τις πρακτικές μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών μονάδων σε οργανισμούς μάθησης,
μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η παρούσα έρευνα πεδίου βασίστηκε σε έναν ερευνητικό σχεδιασμό
μικτών μεθόδων με ταυτόχρονη συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων μέσω ενός ερωτηματολογίου, σε 31 σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Μόνο το 30,6% των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Β΄ Αθήνας
λειτουργούν ως ισχυροί οργανισμοί μάθησης. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, για την ανάπτυξη ή
την ενίσχυση μιας κουλτούρας μάθησης στο σχολείο, ο εκπαιδευτικός ηγέτης οφείλει να προβάλλει
ισχυρό όραμα, να θέτει υψηλούς στόχους, να είναι ανοιχτός στην κοινωνία, να εξασφαλίζει προϋποθέσεις για μάθηση, καινοτομία, πειραματισμό και να συντονίζει τη διαδικασία της ανάπτυξης ενός
σχολείου που «μαθαίνει». Βασικές πρακτικές που συμβάλλουν στο μετασχηματισμό των σχολείων σε
οργανισμούς μάθησης, είναι η αλληλεπίδραση, η ανατροφοδότηση, η δια βίου μάθηση και η σύνδεση
του σχολείου με την κοινωνία.
Συμπεράσματα: Με συστηματική προσπάθεια και συγκεκριμένες πρακτικές μπορεί να ενισχυθεί η
οργανωσιακή μάθηση στα ελληνικά σχολεία. Με αυτόν τον τρόπο, η συνεχής εξέλιξη των εκπαιδευτικών μονάδων σύμφωνα με τις νέες κοινωνικές/εκπαιδευτικές ανάγκες και ο μετασχηματισμός τους
σε χώρους διαρκούς μάθησης, δράσης και παραγωγής γνώσης μπορούν πραγματικά να επιτευχθούν.
Λέξεις κλειδιά: σχολείο, οργανισμός μάθησης, μετασχηματισμός, λόγοι, προϋποθέσεις, πρακτικές

81

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σωτηρία Πολίτου
Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
roulapolitou9@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: To βασικό ερώτημα που διερευνάται στα
πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας αφορά στη δυνατότητα ανάπτυξης ενός μοντέλου συνεργατικής
διδασκαλίας μέσα από την οργάνωση και λειτουργία Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, οι Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης είναι ομάδες συνεργαζόμενων
εκπαιδευτικών, οι οποίες με την συνδρομή μίας συμμετοχικής και υποστηρικτικής ηγεσίας, επιδιώκουν τη διαμόρφωση κοινού οράματος, αξιών και αντιλήψεων στα πλαίσια συνεργατικών διαδικασιών, βασισμένων σε μία διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης που στηρίζεται
στην από κοινού διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας, στη δημοσιοποίηση προσωπικών πρακτικών αλλά και στη δημιουργία των υποστηρικτικών συνθηκών που θα διαμορφώσουν
ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον κατάλληλο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ύπαρξης και λειτουργίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα των χαρακτηριστικών που περιγράφουν και συνθέτουν το συγκεκριμένο παιδαγωγικό μοντέλο.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: H μέθοδος έρευνας που έχει επιλεγεί είναι η περιγραφική επισκόπηση και
πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου, αποτελούμενου από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο εξετάζει δεκαεφτά περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι ομαδοποιούνται
σε πέντε περιοχές που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ύπαρξης Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η ύπαρξη συμμετοχικής και υποστηρικτικής ηγεσίας, καθώς και η συνεχής
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με την εμπειρία από την εμπλοκή σε προγράμματα
και καινοτόμες δράσεις, δημιουργούν το απαραίτητο παιδαγωγικό κλίμα και τη διάθεση εφαρμογής
συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας και πρακτικών που συντελούν καθοριστικά στην αναβάθμιση
της λειτουργίας του σχολικού οργανισμού.
Συμπεράσματα: H μελέτη της ύπαρξης παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη Επαγγελματικών
Κοινοτήτων Μάθησης, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και πηγή πληροφοριών για τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής, τα στελέχη της διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς και γενικά
όλους όσους εμπλέκονται στην παιδαγωγική διαδικασία και επιθυμούν την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από την ανάπτυξη και βελτίωση του σχολικού οργανισμού.
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική κοινότητα μάθησης, συμμετοχική ηγεσία, κοινό όραμα.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΩΣ ΜΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Σοφία Πουλημένου
Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
sofiapoulim14@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η αλματώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της αγοράς εργασίας έχουν διαμορφώσει μια νέα
κοινωνία, όπου γνώσεις, πληροφορίες, άνθρωποι και αγαθά κυκλοφορούν χωρίς δυσκολία και με μεγάλη ταχύτητα. Μέσα σε αυτό το κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, οι οργανισμοί καλού82
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νται να αναπτύξουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες να μετασχηματιστούν σε αυτό που στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία ονομάζεται
«μανθάνοντες οργανισμοί».
Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να προσδιορίσει τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τα σχολεία ως
μανθάνοντες οργανισμούς, ώστε να διαφανούν οι διαδικασίες μετασχηματισμού τους, αλλά και οι
δυσκολίες που ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη διαδικασία αυτή. Διαστάσεις όπως, το όραμα, η
επικοινωνία, ο χρόνος που αφιερώνεται στη μάθηση, η υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής
μάθησης, η λήψη αποφάσεων, ο αναστοχαστικός διάλογος, η συνεργασία, η εγκαθίδρυση κουλτούρας
έρευνας και καινοτομίας αποτελούν πτυχές ενός μανθάνοντος οργανισμού, που θα επιχειρηθεί να
προσεγγιστούν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η εκπαιδευτική ηγεσία και η αποτελεσματική διοίκηση του
σχολικού οργανισμού φαίνεται ότι κατέχει σημαίνουσα θέση.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Αποτελέσματα/ Ευρήματα: Από τα σχολεία σήμερα απαιτείται να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με
το περιβάλλον τους, να αναπτύξουν το ανθρώπινο κεφάλαιο στην κοινωνία της γνώσης, να μάθουν να
διαχειρίζονται την παιδαγωγική γνώση και την πληροφορία, να ενδυναμώσουν τη μαθησιακή τους
ικανότητα, να δείχνουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ώστε να διαπραγματευτούν τις μεταβολές
του περιβάλλοντος, να υποστηρίξουν τις οργανωσιακές αλλαγές, να καινοτομήσουν και τελικά, να
βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματά τους. Ο μετασχηματισμός τους σε μανθάνοντες οργανισμούς μπορεί να συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή.
Συμπεράσματα: Η ανάγκη μετασχηματισμού των σχολείων σε μανθάνοντες οργανισμούς κρίνεται
σήμερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ.
Λέξεις κλειδιά: μανθάνοντες οργανισμοί, εκπαιδευτική ηγεσία, μάθηση

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ
Ελένη Σαμσάρη
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
elenisams@gmail.com

Πέτρος Σαμσάρης
Δρ. Φιλοσοφίας – Δ/ντής 2ου Γυμνασίου Σερρών
psamsaris@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η θέση του διευθυντή της σχολικής μονάδας
είναι πολύπλοκη από τη φύση της και ιδιαίτερα απαιτητική, εφόσον έχει σημαντική επίδραση σε όλες
τις πλευρές της σχολικής ζωής. Τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση ευθύνης και τα ποικίλα
ζητήματα που ανακύπτουν καθημερινά στο σχολικό περιβάλλον και χρήζουν αντιμετώπισης, μπορεί
να αποτελέσουν σημαντικές πηγές άγχους. Μέχρι τώρα λίγες έρευνες έχουν εξετάσει με συστηματικό
τρόπο το επίπεδο του άγχους που βιώνουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων στον ελλαδικό χώρο.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τις πηγές του εργασιακού άγχους των διευθυντών δημόσιων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους τρόπους διαχείρισής του.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική ερευνητική
μεθοδολογία. Διεξήχθησαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με διευθυντές σχολικών μονάδων σχετικά με
διάφορες αγχογόνες καταστάσεις στο εργασιακό περιβάλλον και τις πρακτικές αντιμετώπισής τους.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ανάμεσα στις πιο σημαντικές πηγές άγχους
συγκαταλέγονται η ανεπιθύμητη συμπεριφορά των μαθητών, οι παρεμβάσεις των γονέων, οι αυξη-
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μένες ευθύνες, η λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης, οι διαπροσωπικές σχέσεις με το διδακτικό
προσωπικό και η διαχείριση των συγκρούσεων. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης ότι η σωστή
διαχείριση του χρόνου, η καλή γνώση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, η ιεράρχηση των καθηκόντων,
η οργάνωση τακτικών συναντήσεων με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, καθώς και η άμεση
επιβολή κλιμακωτών κυρώσεων για τη διασφάλιση της σχολικής πειθαρχίας συμβάλλουν στη μείωση
του άγχους.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της έρευνας τονίζουν την ανάγκη επιμόρφωσης των διευθυντών σχετικά με την ανάπτυξη στοχευμένων δεξιοτήτων και στρατηγικών στη μείωση του άγχους στο εργασιακό περιβάλλον και την αποτελεσματική διαχείρισή του.
Λέξεις κλειδιά: εργασιακό άγχος, διευθυντές, σχολική μονάδα, σχολική διοίκηση, Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, συνεντεύξεις.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ:
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Αφροδίτη Σπαλιώρα
Mr Θεολογίας
Διευθύντρια ΓΕΛ Πελασγίας Φθιώτιδας
afro.spa@gmail.com

Δρ Κωνσταντίνος Σπαλιώρας
Διευθυντής 5ου ΓΕΛ Λαμίας
kspalioras@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι αξιόλογες αλλαγές που συντελούνται
εξελικτικά στη σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού στον ελληνικό χώρο με την αθρόα προσέλευση
των μεταναστών από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, με διαφορετική πολιτιστική
παράδοση και νοοτροπία, συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση του προβλήματος της σχολικής βίας,
το οποίο όμως δεν παρουσιάζει την ίδια ένταση με όσα συμβαίνουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Η νέα συμπεριφορά που διαμορφώνεται στον σχολικό χώρο θα μπορούσε να εκληφθεί ως αντανάκλαση της αντίστοιχης διαμορφωθείσας κοινωνικο-οικονομικής και πολιτικής πραγματικότητας
που χαρακτηρίζει την καθημερινότητα στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό και δεν θεωρείται
ως αποτέλεσμα μόνο των εσωτερικών λειτουργικών διεργασιών της σχολικής ζωής. Σκοπός της
παρούσας εισήγησης αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου αντιμετώπισης των νέων συνθηκών στο
σχολείο με την άμεση συνεργασία εκείνων των μελών της μαθητικής κοινότητας που μπορούν να
ανταποκριθούν θετικά στο ρόλο του διαμεσολαβητή.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για την παιδαγωγική προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε η εννοιολογική ανάλυση σε συνδυασμό με την «περιγραφική» και «συγκριτική» επιστημονική μεθόδευση μέσα από την
βιβλιογραφική επισκόπηση.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα κύρια εξαγόμενα της μελέτης αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα της συμμετοχής και εκπαίδευσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε προγράμματα διαχείρισης των
συγκρούσεων, αφού αυτό συντελεί στον περιορισμό των βίαιων επεισοδίων στο σχολείο, δίνοντας τη
δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων στα προβλήματα που παρουσιάζονται. Με την εκπαίδευση στη
διευθέτηση των συγκρουσιακών σχέσεων οι μαθητές γίνονται μέτοχοι της ίδιας της φύσης του προβλήματος, της δυναμικής του ρόλου των κοινωνικών επιρροών, οδηγώντας στη διαμόρφωση ενός
εποικοδομητικού περιβάλλοντος μάθησης μέσα στο οποίο καλλιεργείται η συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, διαμορφώνοντας μια κοινότητα στην οποία οι συγκρούσεις μεταξύ
των μελών της, όταν συμβαίνουν, πρέπει να θεωρούνται μέρος της συνολικής δημιουργικής ανάπτυξής της.
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Συμπεράσματα: Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει την αξία του ρόλου του διαμεσολαβητή
με την ανάθεσή του σε κατάλληλα προετοιμασμένους μαθητές, χωρίς αυτό να σημαίνει περιθωριοποίηση του ρόλου του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της βίας στο σχολείο.
Λέξεις κλειδιά: σχολικό περιβάλλον, εκπαιδευτικός, διευθυντής, σχολική βία, σχολική διαμεσολάβηση

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
Λαμπρινή Φρόση
Δρ. Ψυχολογίας, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΑΣΠΑΙΤΕ, Διευθύντρια Λυκείου
lfrosi@psy.auth.gr

Δήμητρα Πάντα
Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
panta@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Τα σχολεία παραδοσιακά δομούνται ως χώροι
εργασίας όπου η λογική έχει προτεραιότητα έναντι του συναισθήματος. Η έρευνα ωστόσο, ελληνική
και διεθνής, δείχνει πως τα συναισθήματα αφθονούν και διέπουν την καθημερινή σχολική πραγματικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της συναισθηματικής εμπειρίας των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από
την καταγραφή των συναισθημάτων που βιώνουν κατά την άσκηση του έργου τους, και των συνθηκών που προκαλούν τα συναισθήματα αυτά.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι η ποιοτική. Έξι διευθυντές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύο από κάθε τύπο σχολείου (Γυμνάσιο, Γενικό και
Επαγγελματικό Λύκειο), τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, πήραν μέρος σε ατομικές ημιδομημένες
συνεντεύξεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην υποκειμενική εμπειρία του συναισθήματος. Για την
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ερμηνευτική φαινομενολογική μέθοδος, η οποία είναι
κατάλληλη για ποιοτικά ερευνητικά δεδομένα που προέρχονται από μικρό δείγμα.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η έρευνα έδειξε πως τα συναισθήματα είναι συνεχώς παρόντα σε όλες τις
πτυχές του διευθυντικού έργου. Οι συμμετέχοντες/ουσες εμφανίστηκαν να βιώνουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα, έδωσαν, ωστόσο, έμφαση στα τελευταία. Από αυτά, συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση βιώνουν την πίεση, το άγχος, την ευθύνη, την απογοήτευση και τη μοναξιά. Οι εκλυτικοί παράγοντες των αρνητικών τους συναισθημάτων είναι ποικίλοι και αφορούν στον ίδιο τον
διευθυντικό ρόλο, την ανώτερη διοίκηση, τα ηθικά διλήμματα, τα οποία πρέπει οι διευθυντές/τριες να
διαχειριστούν, και την περιορισμένη εξουσία τους, ως προεξάρχων εκλυτικός παράγοντας όμως παρουσιάστηκε το έμψυχο δυναμικό των σχολείων, και κυρίως οι εκπαιδευτικοί.
Συμπεράσματα: Καθώς τα αρνητικά συναισθήματα υπονομεύουν την προσωπική ισορροπία και την
υγεία των επαγγελματικών σχέσεων, γίνεται φανερή η ανάγκη του να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξή
τους, όταν σχεδιάζονται προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης των εν ενεργεία, αλλά και των
υποψηφίων διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων.
Λέξεις κλειδιά: διευθυντές σχολικών μονάδων, συναισθηματική εμπειρία, αρνητικά συναισθήματα,
πηγές συναισθημάτων

85

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Πολύβιος Φώτου
Μεταπτυχιακός φοιτητής
polfot@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρούσα μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση,
με βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών, της ετοιμότητας των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων (κρίσεις όπως θεομηνίες, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, τραυματισμοί εξαιτίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής, βία ανάμεσα σε
μαθητές, βανδαλισμοί, εκφοβισμός μαθητών από συμμαθητές τους).
Κεντρικοί στόχοι της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι να αναδείξει τους κινδύνους πρόκλησης
κρίσεων, να παρουσιάσει το επίπεδο λήψης προληπτικών μέτρων σε περιπτώσεις κρίσεων, να αξιολογήσει το βαθμό επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να διερευνήσει
αν το σχολείο είναι ασφαλής χώρος για μαθητές και εκπαιδευτικούς και να εξετάσει την παροχή
ψυχολογικής στήριξης στους μαθητές σε περιπτώσεις κρίσεων.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για την παρούσα μελέτη διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 124
εκπαιδευτικών από 25 σχολεία (ολιγοθέσια, 6/θέσια, 8/θέσια, 10θέσια, και 12/θέσια) πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν προσαρμογή από
ερωτηματολόγιο άλλων ερευνητών σταθμισμένο σε ελληνικό πληθυσμό και άρα έγκυρο και αξιόπιστο.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Σε ότι αφορά τη συχνότητα με την οποία γίνονται τα ατυχήματα στο
σχολείο η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 57,3% δήλωσε ότι στο σχολείο τους συμβαίνουν συχνά ατυχήματα. Η πλειοψηφία, επίσης, των εκπαιδευτικών, το 96,8%, υποστήριξε ότι στο
σχολείο τους υπάρχει καταρτισμένο σχέδιο αντιμετώπισης σεισμών. Οι μισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί
απάντησαν ότι έχουν επιμορφωθεί στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ενώ οι άλλοι μισοί όχι.
Ακόμη η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι υπάρχει ενημέρωση κάθε χρονιά για την πιθανότητα ατυχημάτων σε χώρους του σχολείου. Το 33,9%, των εκπαιδευτικών που
αποτελεί και την πλειονότητα, δήλωσε ότι τα ατυχήματα ή οι δυσάρεστες καταστάσεις δημιουργούν
πολύ άγχος στους ίδιους, ενώ οι περισσότεροι σε ποσοστό 49,2% έχουν ζητήσει τη βοήθεια του
σχολικού ψυχολόγου σε τέτοια απροσδόκητα γεγονότα. Καταλήγοντας, το 63,7% των εκπαιδευτικών
έχει αντιληφθεί περιστατικά σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο.
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι τα σχολεία αποτελούν συχνά χώρους
πρόκλησης ατυχημάτων, γεγονός το οποίο δεν επηρεάζεται από το μέγεθος του σχολείου. Βασικός
παράγοντας πρόκλησης ατυχημάτων αποτελεί η επιθετικότητα των μαθητών, φαινόμενο που παρατηρείται ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα σχολεία. Ο σχεδιασμός του σχολείου για έκτακτα περιστατικά περιορίζεται κυρίως στην αντιμετώπιση σεισμών αλλά και πυρκαγιών. Ιδιαίτερη είναι η προσοχή που
δίνεται στην παροχή πρώτων βοηθειών, αφού οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τόσο οι άνδρες όσο και
οι γυναίκες ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης επιμορφώνονται σχετικά, σε αντίθεση με την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Τα προληπτικά μέτρα στα σχολεία είναι περιορισμένα, ενώ το σχολείο δεν είναι εντελώς ασφαλές για τους μαθητές. Το περιβάλλον του σχολείου προκαλεί άγχος στους
εκπαιδευτικούς, ενώ οι ίδιοι έχουν ζητήσει την υποστήριξη του σχολικού ψυχολόγου σε περιπτώσεις
κρίσεων. Τέλος, έχουν αντιληφθεί περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, φαινόμενο πολύ σοβαρό για το
κλίμα και την εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο αντιμετωπίστηκε από το σύλλογο διδασκόντων.
Λέξεις κλειδιά: ετοιμότητα, διαχείριση κρίσεων, πρόληψη, επιμόρφωση, πρώτες βοήθειες, ψυχολογική στήριξη
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ - ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΤΑΞΗ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αθανάσιος Ευ. Χαρίσης
Δρ., Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
maximos2004@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η αλληλεπίδραση μαθητών/τριών-ζώων στο
σχολικό πλαίσιο μπορεί να προάγει τις ακαδημαϊκές δεξιότητες των παιδιών αλλά και τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Έχει καταγραφεί ότι η παρουσία ζώων στην τάξη λειτουργεί ως κίνητρο που προκαλεί το ενδιαφέρον, τη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και τη θετική κοινωνική αλληλεπίδραση, αλλά οι εφαρμογές στην
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι ελάχιστες. Σκοπός της εργασίας είναι η αποτίμηση της
εφαρμογής ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος αλληλεπίδρασης μαθητών/τριών-ζώων
μέσα στη σχολική τάξη. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε από τον γράφοντα, ως Υπεύθυνο Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, το σχολικό έτος 2016-17, στα πλαίσια της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα», σε έντεκα τάξεις διαφορετικών ελληνικών γυμνασίων, με έγκριση του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Επιδιώχθηκε να αξιοποιηθεί η παρουσία των ζώων στην τάξη
και η αλληλεπίδραση μαθητών/τριών-ζώων για να επιτευχθούν στόχοι του συναισθηματικού και
κοινωνικού τομέα ανάπτυξης των μαθητών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η αποτίμηση έχει το χαρακτήρα μελέτης περίπτωσης του καινοτόμου
εγχειρήματος, με στοχασμό σχετικά με την πρακτική, επανερμηνεία και αναπλαισίωση του έργου,
κριτική αξιολόγηση και επαναξιολόγηση. Η καινοτόμα δράση προσεγγίζεται με αφετηρία την πεποίθηση ότι κάθε τάξη είναι ένα παιδαγωγικό εργαστήριο και στόχους την αναζήτηση εναλλακτικών
βελτιωτικών παρεμβάσεων σε νέες εφαρμογές και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού με ηθική, κοινωνική και πολιτική δικαιολόγηση.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Στα αποτελέσματα καταγράφονται, ως προϊόντα εσωτερικής αξιολόγησης,
ο διευκολυντικός ρόλος των ζώων, με σεβασμό στα δικαιώματα και την ευζωία τους, για την επίτευξη
των στόχων του συναισθηματικού τομέα, το θετικό κλίμα στην τάξη και η θετική ανταπόκριση των
μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή σε πρώτη φάση είχε διερευνητικό χαρακτήρα και το αρχικό συμπέρασμα είναι ότι, εφόσον διασφαλιστούν οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις και οι προϋποθέσεις ασφάλειας, η εμπλοκή των ζώων στη μαθησιακή διαδικασία μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Σε
επόμενη φάση, με συστηματικότερη αξιολόγηση σε ερευνητικό επίπεδο, μπορούν να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα, καθώς η παιδαγωγική, συμβουλευτική και θεραπευτική αξία των ζώων
αρχίζει να αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα.
Λέξεις κλειδιά: αλληλεπίδραση μαθητών/τριών-ζώων, καινοτομία, συναισθηματικός τομέας, επαγγελματική ανάπτυξη, αξιολόγηση
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δρ. Χαράλαμπος Ψαράς
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
psaras@rhodes.aegean.gr

Ειρήνη Ψαρά
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Νομικής ΑΠΘ
eirpsara@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη διαχείριση της
εκπαιδευτικής καινοτομίας υπό το φως της θεωρίας διαχείρισης καινοτομιών, υιοθετώντας δύο υποθέσεις. Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, η συμπεριφορά απέναντι στην αλλαγή είναι μια δυναμική
διεργασία – και όχι ένα γεγονός – και η οποία περνά από διακριτά στάδια (Στάδια Ανησυχιών), ενώ
σύμφωνα με την δεύτερη, η ένταση των ανησυχιών εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες (δημογραφικούς, ατομικούς και οργανωσιακούς). Οι διοικητικοί και παιδαγωγικοί ηγέτες γνωρίζοντας το
στάδιο ανησυχίας στο οποίο βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία εφαρμογής μίας καινοτομίας, μέσω προσαρμοσμένων παρεμβάσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, μπορούν να προσφέρουν
κατάλληλη ενδυνάμωση προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχημένη εφαρμογή της καινοτομίας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Σ’ αυτή η μελέτη αξιοποιήθηκε ως θεωρητικό πλαίσιο το Μοντέλο ερμηνείας των ανησυχιών των εκπαιδευτικών (CBAM). Σχεδιάστηκε μία μελέτη συσχετίσεων για να
διερευνηθούν τα ερωτήματα της έρευνας, αξιοποιώντας, μαζί με τις ερωτήσεις που σχεδιάστηκαν από
τον ερευνητή, και το ερωτηματολόγιο για τα στάδια ανησυχίας (SoCQ) του CBAM. Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της βηματικής παλινδρόμησης για τον εντοπισμό δυνητικών μεταβλητών πρόβλεψης των ανησυχιών των εκπαιδευτικών σχετικά με την υιοθέτηση και χρήση της καινοτομίας της
Στάδια Ανησυχιών.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Συνολικά, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι υψηλότερες ανησυχίες των εκπαιδευτικών ήταν διαχειριστικές, με σημαντική καταγραφή των ενημερωτικών και προσωπικών ανησυχιών, γεγονός που μπορεί να δείχνει ότι η εισαγωγή της καινοτομίας δεν σχεδιάστηκε κατάλληλα για
να αντιμετωπίσει τις πρωταρχικές ανησυχίες των εκπαιδευτικών.
Συμπεράσματα: Οι μεταβλητές που φάνηκε να είναι δυνητικά προγνωστικές των ανησυχιών των εκπαιδευτικών περιλάμβαναν την προηγούμενη εμπειρία από τη διδασκαλία του Ανθολογίου, την
κατάρτιση στην καινοτομία, το χρόνο ασχολίας με την καινοτομία αυτή, τις στάσεις απέναντι στη
Φιλαναγνωσία, την εφαρμογή άλλων καινοτομιών ή καινοτόμων προγραμμάτων, την υποστήριξη από
τα στελέχη διοίκησης, τις αναγνωστικές συνήθειες των εκπαιδευτικών, τη λειτουργία στην τάξη
λέσχης ανάγνωσης από τους μαθητές και τη συνολική λειτουργικότητα της σχολικής βιβλιοθήκης.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική καινοτομία, στάδια ανησυχιών, φιλαναγνωσία
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4. ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Θωμαΐτσα Θεοδωρακοπούλου
Δρ. Παιδαγωγικής Ε.Κ.Π.Α.
t.thomaitsa@yahoo.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τις
τελευταίες δεκαετίες έχει αναδειχθεί ως ιδιαζούσης σημασίας στο χώρο της εκπαίδευσης. Η αθρόα
εισροή πληθυσμού από χώρες του εξωτερικού για πολλαπλούς λόγους είτε οικονομικούς, είτε κοινωνικούς, είτε πολιτικούς έχει αλλοιώσει την σύνθεση του γηγενή πληθυσμού και έχει προκαλέσει
την ανάμειξη διαφόρων πολιτιστικών στοιχείων με αποτέλεσμα τη χώρα μας να τη χαρακτηρίζουν ο
πολιτισμικός πλουραλισμός και η πολυγλωσσία. Ως εκ τούτου προέκυψε η ανάγκη να επιμορφωθούν
οι εν λόγω εισερχόμενοι πολίτες. Η εκπαίδευση αυτών αποτέλεσε ένα δύσκολο κεφάλαιο στο εκπαιδευτικό στερέωμα. Στη παρούσα ανακοίνωση θα αναδείξουμε την αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και συνείδησης, που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι πρέπει να είναι εξειδικευμένοι γνωστικά στο αντικείμενο τους, αλλά πάνω από όλα πρέπει να διαθέτουν και να κατανοούν
σε βάθος τις έννοιες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και να δύνανται να μετασχηματίσουν τις ιδέες,
τα βιώματα και τις προκαταλήψεις που διαθέτουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν με ενσυναίσθηση
τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Πρέπει να είναι δεκτικοί στο διαφορετικό, να είναι απαλλαγμένοι
από προκαταλήψεις και ρατσιστικές αντιλήψεις και να είναι εκπαιδευμένοι προκειμένου μέσα από
κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές, που αρμόζουν στην φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενηλίκων, να
προσεγγίσουν εξατομικευμένα τον εκάστοτε εκπαιδευόμενο, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα φιλικό
περιβάλλον πρόσφορο στην πολιτισμική διαφορετικότητα και ανοιχτό στον μετασχηματισμό απόψεων, ιδεών και προκαταλήψεων. Κατά συνέπεια η αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για τους
εκπαιδευτές ενηλίκων μεταναστών είναι αναντίρρητη και η ύπαρξη της είναι ανάγκη αδήριτη για την
ομαλή διεξαγωγή των διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Αποτελέσματα/ευρήματα: Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και η διαπολιτισμική εκπαίδευση που πρέπει να
διαθέτει. H αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτές ενηλίκων μεταναστών είναι
αναντίρρητη και η ύπαρξη της είναι ανάγκη αδήριτη για την ομαλή διεξαγωγή των διαπολιτισμικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Συμπεράσματα: Η διαπολιτισμική αξία του ρόλου εκπαιδευτή ενηλίκων
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτής ενηλίκων, διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμική συνείδηση, μετασχηματισμός
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ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΓΙΑΤΙ;
Πολυξένη Καϊμάρα
Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
a16kaim@ionio.gr

Ανδρέας Οικονόμου
Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
anoiko@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η συνεκπαίδευση εισήχθη ως τάση στις αρχές
του 1970 και ενισχύθηκε σε διεθνές επίπεδο από πληθώρα νομοθετικών ρυθμίσεων και αποφάσεων.
Η Ελλάδα υιοθετεί τις αρχές της κοινής εκπαίδευσης, άλλοτε ως ένταξη και άλλοτε ως ενσωμάτωση,
όροι που ωστόσο αντανακλούν διαφορετικές πρακτικές (Ν. 3699/2008). Η νομοθεσία για την ειδική
αγωγή και εκπαίδευση προβλέπει δύο μορφές ένταξης: την παράλληλη στήριξη και τα τμήματα ένταξης. Για τους περισσότερους ερευνητές, η συνεκπαίδευση είναι «ζήτημα ερμηνείας», μετάφρασης
όρων και γενικότερης κουλτούρας. Ακόμα και εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε «τάξεις συν-εκπαίδευσης» έχουν διαφορετική άποψη για το τι είναι, τελικά, συνεκπαίδευση. Η συνεκπαίδευση δεν διαχωρίζει τους μαθητές λόγω αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά τους συμπεριλαμβάνει στη δημόσια εκπαίδευση και στο σχολείο της γειτονιάς παρέχοντας τις ίδιες ευκαιρίες και το
ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να φωτίσει πτυχές των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. Γιατί, τελικά, η συνεκπαίδευση
δεν προχωρά; Ποια είναι τα εμπόδια και ποιες οι προοπτικές;
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι συνδυασμός βιβλιογραφικής επισκόπησης, εννοιολογικής ανάλυσης και καταγραφής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Στην Ελλάδα, σημαντικά εμπόδια για την εφαρμογή «Ενός σχολείου για
όλους» θεωρούνται οι στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών γενικής και
ειδικής εκπαίδευσης, ο διαθέσιμος χρόνος των εκπαιδευτικών για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας,
η επιμόρφωσή τους, η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού, οι περιορισμένες ευκαιρίες συνεργασίας των
εμπλεκόμενων ατόμων, η ανεπαρκής υποστήριξη από την τοπική κοινότητα, κ.ά. Τα περισσότερα
εμπόδια συνδέονται άμεσα με την εκπαιδευτική πολιτική.
Συμπεράσματα: Οι ενταξιακές πρακτικές απαιτούν εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς που να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Οι δυσκολίες που προκύπτουν σχετίζονται άμεσα με
τη στοχοθέτηση, τη μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό υλικό. Αντί να ιδρύουμε νέες σχολικές μονάδες
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, θα ήταν προτιμότερο να ενδυναμώσουμε τα γενικά σχολεία με
εξειδικευμένο προσωπικό και εκπαιδευτικό υλικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Λέξεις κλειδιά: συνεκπαίδευση, ειδική αγωγή, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, «Ένα σχολείο για
όλους»
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Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
Αναστασία Κεφαλά
Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μ.Δ.Ε στη Δια Βίου Μάθηση, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
natasakefala24@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η εγκατάσταση χιλιάδων Σύριων προσφύγων
στον ευρωπαϊκό χώρο αποτελεί τα τελευταία χρόνια παγκόσμιο θέμα συζήτησης και έντονων διαπραγματεύσεων. Με δεδομένη την επ’ αόριστον παραμονή τους, η εκπαίδευση των ενήλικων προσφύγων αποτελεί πρόκληση τόσο για το χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, όσο και για την εκπαιδευτική ηγεσία που επιθυμεί να σέβεται τις αρχές τις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό,
πραγματοποιήθηκε έρευνα με απώτερο σκοπό την αποτύπωση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των προσφύγων και επιμέρους στόχους τη διερεύνηση της πρόθεσης συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και την αναζήτηση των παραγόντων που διαμορφώνουν για τους ίδιους ένα
αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: H ερευνητική διαδικασία υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές της ποιοτικής μεθόδου έρευνας. Επιχειρήθηκε ένα συνδυασμός της βιογραφικής (αφηγηματικής) και φαινομενολογικής (ερμηνευτικής) προσέγγισης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τέσσερις ενήλικες Σύριοι
πρόσφυγες που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η συλλογή των δεδομένων έγινε
με τη χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Αναδεικνύεται η ύπαρξη συνειδητών και ρητών εκπαιδευτικών αναγκών
των ενήλικων προσφύγων, οι οποίες εστιάζουν στα γνωστικά αντικείμενα της αγγλικής και ελληνικής
γλώσσας, την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και ιστορία. Η πρόθεση τους για συμμετοχή σε προγράμματα
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης θεωρείται όχι απλώς θετική, αλλά αναγνωρίζεται ως
άμεση ανάγκη τους. Ο σημαντικότερος παράγοντας για την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία
είναι η εμπιστοσύνη που αναζητούν στο πρόσωπο του εκπαιδευτή.
Συμπεράσματα: Η άμεση σύσταση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται στο εκπαιδευτικό κοινό των προσφύγων κρίνεται αναγκαία. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο
διδασκαλίας, εξέχουσα σημασία πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών που θα αποτελέσουν το ανθρώπινο δυναμικό των προγραμμάτων. Οφείλουν να επικεντρωθούν στην καλλιέργεια
ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ αυτών και των εκπαιδευόμενων, στην ουσιαστική αποδοχή της
πολιτισμικής τους ταυτότητας και στην αξιοποίηση των προγενέστερων βιωμάτων και εμπειριών
τους, ώστε η διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων να ανταποκρίνεται στους στόχους του δημοκρατικού πολιτισμικού πλουραλισμού.
Λέξεις κλειδιά: εμπιστοσύνη, εκπαίδευση ενηλίκων, διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαιδευτική ηγεσία, προσφυγικό ζήτημα.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Γεώργιος Παυλίδης
M.Ed. Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
geopavli@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα
του στρατηγικού σχεδιασμού για εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως τις σχολικές μονάδες, που διαχειρίζονται ανθρώπινο δυναμικό και ο κύριος σκοπός τους είναι η ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωση
του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών, ώστε ως μελλοντικοί ενήλικοι πολίτες να συμβάλλουν θετικά στην αποτελεσματικότητα της κοινωνίας από ανθρωπιστικής και οικονομικής άποψης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι ένα μακρόπνοο, καλά δομημένο σχέδιο, πολύ προσεκτικά μελετημένο, που
λαμβάνει υπόψη του όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εξελικτική πορεία ενός
οργανισμού, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι πρέπει να είναι
ευέλικτος και ανοικτός σε διορθωτικές αλλαγές, μετά από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
του, κατά την πορεία εφαρμογής του. Ένα τέτοιο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο καταγράφεται
στην παρούσα εργασία, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα αστικό σχολείο, που εδράζεται σε μια υποβαθμισμένη περιοχή, από άποψη βιοτικού επιπέδου. Ως αποτέλεσμα
της οικονομικής κρίσης οι μαθητές μεταφέρουν στο σχολικό χώρο τις εμπειρίες που βιώνουν εντός
των οικογενειών τους και πολλές φορές αντιμετωπίζουν αρνητικά το σχολείο, ως μέρος του συστήματος. Από την πλευρά της η σχολική μονάδα οφείλει να ενσκήψει επάνω στα προβλήματα των μαθητών της, να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και να κάνει τους μαθητές να
αγαπήσουν το σχολείο.
Λέξεις κλειδιά: στρατηγικός σχεδιασμός, οικονομική, ανθρωπιστική κρίση

Ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γεράσιμος Ρεντίφης
Δρ Φιλοσοφικής Ε.Κ.Π.Α.
Gerasimosrentifis@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ο πολιτισμικός πλουραλισμός και η πολύγλωσσία που χαρακτηρίζουν σήμερα όλο και περισσότερο τα εθνικά κράτη, μεταξύ των οποίων και
τη Χώρα μας επηρεάζουν άμεσα και το σχολικό θεσμό. Στη παρούσα ανακοίνωση θα αναδείξουμε
την αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η οποία βρίσκει την έκφρασή της σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία δεν περιλαμβάνουν μόνο τις λεγόμενες γλωσσικές και πολιτισμικές μειονοτικές
ομάδες, αλλά όλες τις ομάδες μιας κοινωνίας. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους
εκπαιδευτικούς τόσο κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών, όσο και κατά τη διάρκεια της
επαγγελματικής τους πορείας δια των επιμορφώσεων να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να αποδέχονται την πολυπολιτισμικότητα, να
είναι δεκτικοί στη διαφορετικότητα, να είναι απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις και ρατσιστικές
αντιλήψεις και να διαθέτουν την κατάλληλη εκπαιδευτική τεχνογνωσία, προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολυπολιτισμική κατάσταση της σχολικής τάξης. Έχοντας ως αφετηρία
το γεγονός ότι η διγλωσσία, η πολυγλωσσία και η πολυπολιτισµικότητα συνιστούν βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του μαθητικού πληθυσμού είναι απαραίτητη η επιλογή της κατάλληλης µεθο92
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δoλογίας, προκειμένου να επιτευχθεί η υπέρβαση της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας, η οποία εφαρμόζεται επί σειρά ετών στις σχολικές μονάδες.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τεχνικές στην διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Συμπεράσματα: Ενίσχυση ρόλου εκπαιδευτή.
Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, ετερότητα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Νεζάμ Τζαμπερής
Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
tzaberis@rhodes.aegean.gr

Σοφία Γάτου
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
psemper14006@rhodes.aegean.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η λέξη ρατσισμός πλέον εκφράζει την απόλυτη άρνηση της διαφορετικότητας. Ο ρατσισμός αποτελεί κληρονόμο της ξενοφοβίας και είναι αποτέλεσμα της λογικής της κυριαρχίας απέναντι στους πιο αδύναμους. Αποτελεί μέσο δικαιολόγησης
του φόβου που νιώθει ο άνθρωπος απέναντι στο διαφορετικό. Η κατάσταση αυτή επεκτείνεται και
στα σχολεία, όπου τα φαινόμενα ρατσιστικών συμπεριφορών, λεκτικών ή σωματικών, λαμβάνουν
χώρα, ανάμεσα στους μαθητές. Δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά τις περισσότερες φορές, δεν καταγγέλλονται. Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στον Δήμο της Αγίας Παρασκευής Αττικής
σε ζητήματα που αφορούν την ξενοφοβία και το σχολικό εκφοβισμό. Απώτερο στόχο αποτελεί η
αξιοποίηση των ευρημάτων από την περιβαλλοντική εκπαίδευση για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων
που θα προωθήσουν το σοβαρό αυτό ζήτημα, καθώς και για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για τις ανάγκες της έρευνας, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι
εμπειρική ποσοτική με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με τυχαία δειγματοληψία και οφείλεται στο γεγονός ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών,
οι οποίοι αποτελούν πρότυπα για τους μαθητές, μελλοντικούς ενεργούς πολίτες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στα ζητήματα των προκαταλήψεων και της
διαφορετικότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 19-26 Μαΐου 2017 με συμμετοχή
128 ατόμων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από τα ευρήματα της έρευνα προκύπτει ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό την άποψη ότι η ύπαρξη μεταναστών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, ότι το σχολείο, η οικογένεια, οι φίλοι και τα Μέσα Ενημέρωσης μπορούν να συνεισφέρουν
σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ευαισθητοποίηση των ατόμων και ότι η δημιουργία πολυεθνικών σχολείων θα ήταν πολύ θετικό στοιχείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Συμπεράσματα: Το γενικό συμπέρασμα που μπορεί να διατυπωθεί είναι ότι η εκπαίδευση για την
αειφόρο ανάπτυξη μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στη συνύπαρξη ατόμων με διαφορετική κουλτούρα και στα ζητήματα μεταναστευτικού, προσφυγικού, ρατσισμού και ξενοφοβίας.
Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, ξενοφοβία, ρατσισμός, προκατάληψη
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Παναγιώτα Ευστ. Τσαχαλίδου, MSc.
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
giotatsacha@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής μεταναστών, οι οποίοι έρχονται αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής
και εργασίας. Επομένως, το ελληνικό κράτος καλείται να τους εντάξει στην ευρύτερη κοινωνία, κάτι
το οποίο είναι δυνατό να επιτευχθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό μέσω της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό, είναι
απαραίτητο το σχολείο να καλλιεργήσει μια στάση αποδοχής και ένταξης των μεταναστών μαθητών,
ώστε αυτοί να μπορούν να ενσωματωθούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης σχετικά με ορισμένα θέματα προσαρμογής και επίδοσης των παιδιών των μεταναστών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος ανάλυσης και, ειδικότερα, εργαλείο της έρευνας ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία περιείχε 20 ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έδειξε ότι οι μετανάστες μαθητές αντιμετωπίζουν ορισμένα προβλήματα στα γλωσσικά κυρίως μαθήματα και βιώνουν διάφορα
φαινόμενα ρατσισμού, βίας και επιθετικότητας. Για επίλυση αυτών των προβλημάτων, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συζητούν με όλους τους μαθητές, εφαρμόζουν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, επιδιώκουν συνεργασία με τους τοπικούς κοινοτικούς φορείς και προσπαθούν να συνεργαστούν
ομαλά με τους γονείς των μεταναστών μαθητών.
Συμπεράσματα: Γενικότερα, οι περισσότεροι μετανάστες μαθητές παρουσιάζουν προβλήματα εκμάθησης των γλωσσικών κυρίως μαθημάτων και αρκετά προβλήματα κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να τους εντάξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υποστηρίζοντάς τους γνωστικά και ψυχολογικά.
Λέξεις κλειδιά: μετανάστες, προσαρμογή, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ξανθούλα Τσιολπίδου

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής-ΤΕ 2ο Δ.Σ. Πανοράματος
xtsiolpidou@gmail.com

Μαρία Πλατσίδου
Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
platsidοu@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) στις γενικές τάξεις αποτελεί ηθική αλλά και νομική
υποχρέωση στη χώρα μας. Συνιστά μία μείζονα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση καθώς προϋποθέτει ριζι-
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κή αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης σε επίπεδο δομών, πρακτικών και στάσεων. Αλλαγές αυτής της
τάξης προκαλούν έντονες ανησυχίες στους εκπαιδευτικούς και συχνά την αντίστασή τους. Ειδικότερα
για τους Διευθυντές, οι ανησυχίες τους μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη στάση τους απέναντι
στη συμπερίληψη και άρα την εφαρμογή της στα σχολεία αφού αποτελούν πρόσωπα κλειδιά γι αυτό
το έργο. Ελλείψει σχετικής ελληνικής μελέτης, η παρούσα ποσοτική έρευνα σχεδιάστηκε να μελετήσει τις ανησυχίες των Διευθυντών/Προϊσταμένων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η τετράβαθμη κλίμακα Concerns
about Inclusive Education Scale (Sharma & Desai, 2002). Προσαρμοσμένη ενσωματώθηκε σε ερωτηματολόγιο που μελέτησε παράλληλα και τις στάσεις, το οποίο συμπλήρωσαν 151 άτομα από την
Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Για το στατιστικό έλεγχο χρησιμοποιήθηκε το πακέτο SPSS22.
Η ανάλυση περιελάμβανε περιγραφική στατιστική, έλεγχο γραμμικής συσχέτισης και μη συσχετισμένο έλεγχο t για τις ανεξάρτητες μεταβλητές καθώς και έλεγχο πολλαπλής παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η κλίμακα προσαρμοσμένη αποδείχθηκε κατάλληλη για τον υπό διερεύνηση πληθυσμό (α = .89). Η παραγοντική ανάλυση οδήγησε σε 4 διακριτούς παράγοντες. Καταγράφηκε μέτρια συνολική ανησυχία των Διευθυντών (ΜΟ = 2.20, max 4), χαμηλή για την επιβάρυνση στο προσωπικό τους έργο αλλά υψηλή στους παράγοντες που αφορούν θέματα χρηματοδότησης, στελέχωσης, διοικητικής υποστήριξης και επιμόρφωσης. Η ανησυχία διαφοροποιούνταν μεταξύ των φύλων και των δύο τύπων σχολείων, ενώ μεταβαλλόταν αντίστροφα με τα έτη εκπαιδευτικής
και διοικητικής προϋπηρεσίας, το ποσοστό των μαθητών με εεα και το μέγεθος του σχολείου.
Ανησυχία και στάση βρέθηκε πως συσχετίζονται αρνητικά και ότι η πρώτη μπορεί να προβλέψει τη
δεύτερη.
Συμπεράσματα: Προκύπτει ευθύνη της πολιτείας για διοικητική, οικονομική και στελεχιακή υποστήριξη των σχολείων που θα ανακουφίζει την ανησυχία των Διευθυντών καθώς και η ανάγκη για το
σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών σε θέματα διοίκησης αλλά και συμπερίληψης.
Λέξεις Κλειδιά: ανησυχία, συμπερίληψη, διευθυντές
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5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Δημήτριος Θεοχάρης
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
theoj2009@gmail.com

Φώτης Λαζαρίνης
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
fotis.lazarinis@ac.eap.gr

Αγγελική Κοκκινάκη
Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
kokkinaki.a@unic.ac.cy

Βασίλειος Σ. Βερύκιος
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
verykios@eap.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στην εργασία γίνεται μελέτη, ταξινόμηση και
παρουσίαση των σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Καταγράφηκαν οι τομείς εισαγωγής, καθώς και τα παρεχόμενα μη εμπορικά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε μια σειρά μαθημάτων βίντεο που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα εργαλεία,
σύμφωνα με τις αρχές της ανοικτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο στόχος των μαθημάτων
αυτών, ήταν να αποτελέσουν τη βάση μιας επιμορφωτικής προσπάθειας.
Απώτεροι σκοποί της εργασίας είναι να αναδείξει τους τομείς που μπορούν να εισαχθούν νέες
τεχνολογίες, τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα με έμφαση στα εργαλεία ανοιχτού κώδικα και μέσω της
σειράς βιντεομαθημάτων να συντελέσει στη διάχυση των αποτελεσμάτων και την ενσωμάτωση στη
σχολική καθημερινότητα.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Αρχικά έγινε βιβλιογραφική επισκόπηση ώστε να οριστούν οι έννοιες της
διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και των Τ.Π.Ε., με κύριο σκοπό να καταγραφούν οι τομείς που
μπορούν να εισαχθούν νέα εργαλεία στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Αναζητήθηκαν τα διαθέσιμα εργαλεία και υπηρεσίες και έγινε καταγραφή αυτών. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια σειρά
μαθημάτων με τη μορφή βίντεο που δημοσιεύτηκαν μέσω του διαδικτύου. Τέλος, έγινε αξιολόγηση
των μαθημάτων αυτών από εκπαιδευτικούς.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι Τ.Π.Ε. παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της εκπαίδευσης και την
αλλαγή κουλτούρας του οργανισμού μέσα από τη αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των καθημερινών πρακτικών. Υπάρχει πληθώρα διοικητικών ενεργειών που μπορούν να
υλοποιηθούν με τη βοήθεια ελεύθερου λογισμικού καθώς οι προσφερόμενες λύσεις μπορούν να
καλύψουν τις διαφορετικές, κατά περίπτωση ανάγκες, δίνοντας ανταγωνιστικές λύσεις, σε σχέση με
τα εμπορικά λογισμικά που κυκλοφορούν.
Τα βιντεομαθήματα που δημιουργήθηκαν αξιολογήθηκαν θετικά από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και ανέδειξαν την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης, στα πλαίσια της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
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Συμπεράσματα: Μέσα από την εργασία διαπιστώθηκε η επιβεβλημένη χρήση των νέων τεχνολογιών
στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση, και ιδιαίτερα η «μετανάστευση» των εμπλεκομένων από το εμπορικό λογισμικό, δεν είναι μια αυτονόητη πράξη, αφού
αυτή προϋποθέτει αλλαγή στάσης, υιοθέτηση μιας ανοιχτής λογικής, αλλά και συνεχή επιμόρφωση.
Λέξεις κλειδιά: νέες τεχνολογίες, διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, πληροφοριακά συστήματα

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Όλγα Κασσώτη
Επιστημονική συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ
okassoti@gmail.com

Πέτρος Κλιάπης
Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
pkliapis@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρούσα έρευνα είναι μια ποσοτική έρευνα
που έγινε με ερωτηματολόγιο σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα επιμόρφωσης Β επιπέδου 2017.
Το κεντρικό ερώτημα της έρευνας αυτής ήταν ποια χρήση των αποκτηθέντων γνώσεων από την
επιμόρφωση Β επιπέδου μπορεί να αναβαθμίσει το Σχολείο, εξετάζοντας ταυτόχρονα και την άποψη
των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της χρήσης των ΤΠΕ στο Σχολείο ως οργανισμό,
δηλαδή τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στη διοίκηση.
Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια μεταβλητή που περιλαμβάνει τη
χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση, με τη εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών
τη χρήση ψηφιακών βοηθημάτων στο μάθημα ή ακόμα και την ανάθεση εργασιών που απαιτούν τη
χρήση ΤΠΕ.
Η χρήση των ΤΠΕ στη διοίκηση είναι μια μεταβλητή που περιλαμβάνει την απόφαση για την οργάνωση του Σχολείου, τις πολιτικές και τις δράσεις που διευκολύνουν τη χρήση των ΤΠΕ σε όλα τα
πεδία του Σχολείου ως οργανισμό.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Αναλύθηκαν 70 ερωτηματολόγια, τα οποία καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η χρήση των ΤΠΕ είναι απαραίτητη στο Σχολείο, περισσότεροι από τους
μισούς, είχαν "αυτοεπιμορφωθεί" και χρησιμοποιούσαν τις ΤΠΕ και πριν την επίσημη επιμόρφωση.
Επίσης θεωρούν ότι είναι απαραίτητο προσόν για την εξέλιξη τους σε Διευθυντή Σχολείου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αρχικά αποτελέσματα αυτής της έρευνας καταδεικνύουν την ανάγκη σε
βάθος έρευνας για τη σχέση μεταξύ της χρήσης ΤΠΕ ως συστατικό της διοίκησης/ηγεσίας στο
Σχολείο και της αποτελεσματικής χρήσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συχνά η ελλιπής χρήση
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει αποδοθεί στην έλλειψη πόρων (χαμηλή χρηματοδότηση) των
Σχολείων, αλλά τα δεδομένα των ερευνών καταδεικνύουν ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό να προωθηθεί η χρήση των ΤΠΕ με την τεχνική υποστήριξη και επιπλέον επιμόρφωση.
Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση β΄ επιπέδου, ΤΠΕ, χρήση ΤΠΕ στη διοίκηση της εκπαίδευσης
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩ ΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
Δρ. Δημήτριος Μυλωνάς
Σxολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων
dimmylonas@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως μέσο συνεχιζόμενης και δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης των σύγχρονων εκπαιδευτικών και του σχολείου,
παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Οι Διαδικτυακές-Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (Δ.Κ.Μ.),
ως η πιο σύγχρονη τάση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρέχουν έναν καινοτόμο, ευέλικτο και
πολλά υποσχόμενο τρόπο εκπαίδευσης, κατάρτισης, διάχυσης γνώσεων, βελτίωσης της μάθησης,
αλλά και επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών. Σκοπός της εργασίας είναι η παράθεση των πλεονεκτημάτων των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων για την αποτελεσματική
υιοθέτηση αυτών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης, η εννοιολογική ανάλυση των σχετικών εννοιών και η παράθεση ενός αποτελεσματικού μοντέλου εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης αποτελούν ένα τρόπο εκπαίδευσης
για την επίλυση πολλών από τα προβλήματα επικοινωνίας, συνεργασίας και εκπαίδευσης που συναντώνται στο περιβάλλον της εκπαίδευσης. Αποτελούν ένα κριτικό-στοχαστικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, που συνδέει την επιμορφωτική και ερευνητική-διδακτική διαδικασία
με το περιεχόμενο της μάθησης και τον πραγματικό κοινωνικό κόσμο. Ο ανθρώπινος παράγοντας, η
οργάνωση και η διοίκηση είναι αναγκαίο να γίνουν πιο ευέλικτοι για να είναι η Δ.Κ.Μ. λειτουργική
και βιώσιμη.
Συμπεράσματα: Το μοντέλο του «Κύκλου Μάθησης» που προτείνεται, στηρίζεται και αναπτύσσεται
μέσω της Διαδικτυακής Κοινότητας Μάθησης και αποτελεί ένα «εκπαιδευτικό συμβόλαιο», το οποίο
αποσκοπεί στην σταδιακή διαμόρφωση μιας κουλτούρας μάθησης, η οποία σήμερα λείπει από τη
χώρα. Η εφαρμογή του μοντέλου θεμελιώνεται στις αρχές της εμπιστοσύνης, της ευθύνης, της δικαιοσύνης και της επαγγελματικής δεοντολογίας, και θα συνδέεται µε πρακτικούς και επιστημονικούς
τρόπους συνεχούς βελτίωσής τους, ιδιαίτερα μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης, της αναμόρφωσης
των εκπαιδευτικών εργαλείων και μέσων και της ανασυγκρότησης των εκπαιδευτικών θεσμών.
Λέξεις κλειδιά: σχολική μονάδα, μάθηση, οργανισμοί μάθησης, διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης,
σχολικός σύμβουλος
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΗΓΕΣΙΑ
Σοφία Παπαχρήστου

Δασκάλα, ΠΕ7,4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
sofiapapaxr@gmail.com

Βασιλική Μουρατίδου
Εκπαιδευτικός, Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου
vmouratidou69@gmail.com, vmouratidou@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο πλαίσιο που
χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή, η εκπαίδευση καλείται να βελτιώσει επιτυχημένες παραδοσιακές
πρακτικές και να αναδείξει νέες προσεγγίσεις, οι οποίες να απαντούν στη σημερινή πραγματικότητα
του 21ου αιώνα, στις προσδοκίες και στις ανάγκες των μαθητών. Νέα αντικείμενα, νέα εκπαιδευτικά
μέσα και περιβάλλοντα, νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμες ιδέες φαίνεται να είναι
ιδιαίτερα υποσχόμενες, για μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε ότι αφορά στις εκπαιδευτικές εμπειρίες
και στις ευκαιρίες μάθησης που διαμορφώνουν. Το σχολείο όμως σήμερα παρουσιάζει έντονα φαινόμενα ρουτίνας και τυποποίησης καθώς στόχος του μαθητή γίνεται η απόκτηση τυποποιημένων και
αποσπασματικών γνώσεων, για να μπορέσει να επιτύχει στις εξετάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη, το γεγονός ότι στόχος της καινοτομίας είναι να συνδεθεί η σχολική μονάδα με την κοινωνία, να ανοίξουν
νέοι δρόμοι στην ανάπτυξη της οικονομίας της κοινωνίας,να ανανεωθεί η σχολική ρουτίνα και να
βελτιωθεί η λειτουργία του σχολείου, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην εισαγωγή των καινοτομιών και αλλαγών στην εκπαίδευση στον Ελλαδικό
χώρο.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Βιβλιογραφική επισκόπηση και Εννοιολογική ανάλυση
Αποτελέσματα/ευρήματα: Με την εργασία αυτή θα αναλυθούν o τρόπος αλλά και το στυλ της ηγεσίας που απαιτείται για να προωθηθούν οι εκπαιδευτικές αλλαγές και καινοτομίες σε μία σχολική
μονάδα.
Συμπεράσματα: Η εκπαιδευτική μονάδα τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται ως
το κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος. Για να μπορέσει ωστόσο, να καινοτομήσει απαιτείται μία
πολιτική αποκέντρωσης και ένας νέος σχεδιασμός που της επιτρέπει την άσκηση «τοπικής» εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Για την εφαρμογή της καινοτομίας είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός των στόχων και ο σχεδιασμός του τρόπου δράσης, με τον ηγέτη να εμπνέει τους συνεργαζόμενους στην καινοτομία. έναν ηγέτη που να μην είναι
συγκεντρωτικός, να διακατέχεται από πνεύμα ομαδικότητας και να αναθέτει ρόλους, οργανώνοντας
ομάδες εργασίας, να είναι εμψυχωτής, καθοδηγητής και παρακινητής (Μπελαδάκης, 2010: 106).
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική καινοτομία, εκπαιδευτική αλλαγή, ηγεσία

ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (MOOCS)
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Ναπολέων Παπαγεωργίου
Υποψήφιος Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
papageorgiou31@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Τα Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα ή όπως γράφονται εν συντομία με τη χρήση των αγγλικών αρχικών, MOOCs (Massive Open
Online Courses) αποτελούν ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο εκπαιδευτικό τομέα (Aguaded-Gómez,
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2013). Τα MOOCs είναι κυρίως ακαδημαϊκά μαθήματα που γίνονται στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και έπειτα καταχωρούνται στο διαδίκτυο, όπου είναι ανοιχτά σε όλους όσους επιθυμούν να
τα παρακολουθήσουν διαδικτυακά. Τα μαθήματα αυτά είναι δωρεάν, δεν έχουν χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης και απευθύνονται σε απεριόριστο αριθμό συμμετεχόντων (Leontyev & Baranov, 2013).
Η δημιουργία των MOOCs εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο δράσεων που προωθούν την ελεύθερη
και δωρεάν πρόσβαση στη γνώση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και κυρίως του διαδικτύου
(Siemens, 2008). Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η καταγραφή των MOOCs που σχετίζονται
με την εκπαιδευτική ηγεσία και η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, όπου θα περιέχει τα μαθήματα
αυτά, με σκοπό την αξιοποίησή τους από τους ασκούντες εκπαιδευτική ηγεσία.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Ως προς τη μεθοδολογία, διερευνώνται κυρίως τα MOOCs που σχετίζονται με την εκπαιδευτική ηγεσία, τα οποία υπάρχουν στις επίσημες μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες πανεπιστημίων που χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα, όπως επίσης τα MOOCs ελληνικών
Πανεπιστημίων. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται κυρίως τα MOOCs που υπάρχουν στις πλατφόρμες
MITOpenCourseWare, HarvardX και OpenCourses.gr. Η καταγραφή και κατηγοριοποίηση των σχετικών MOOCs γίνεται με τη μέθοδο της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η εργασία καταλήγει σε μια οργανωμένη παρουσίαση των σχετικών με την
εκπαιδευτική ηγεσία MOOCs που βρέθηκαν κατά την ανάλυση περιεχομένου των σχετικών ηλεκτρονικών πλατφορμών.
Συμπεράσματα: Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της αναγκαιότητας για ανάπτυξη νέων ηγετικών δεξιοτήτων εντός μιας μεταβαλλόμενης κοινωνικής και σχολικής
πραγματικότητας, τα σχετικά MOOCs μπορούν να αξιοποιηθούν και να ενισχύσουν αρκετά την
ποιότητα της εκπαιδευτικής ηγεσίας.
Λέξεις κλειδιά: MOOCs, διαδικτυακά μαθήματα, νέες τεχνολογίες, εκπαιδευτική ηγεσία

ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Μενέλαος Χαρ. Τζιφόπουλος
Διδάσκων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Δ.Π.Θ.
mtzifopo@edlit.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα,
οι ιθύνοντες της εκπαιδευτικής ηγεσίας, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στοχεύουν στη γνώση και
στη μάθηση μέσω πολυτροπικών κειμένων, στη λογική των πολυγραμματισμών. Συνεκδοχικά, στη
σύγχρονη ψηφιακή εποχή, ολοένα και περισσότερο, οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνεται ότι υιοθετούν
στρατηγικές διδασκαλίας για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών και μαθητριών
τους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, στο οποίο ευνοείται ο εποικοδομισμός, τα ψηφιακά κόμικς μπορούν να
αποτελέσουν χρήσιμο παιδαγωγικό «εργαλείο» τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν τα ψηφιακά κόμικς που
δημιούργησαν 40 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής
Κατάρτισης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
(Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας), κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και 20162017. Θα παρουσιαστούν, ακόμη, και θα συζητηθούν μέσω της ποιοτικής μεθοδολογίας έρευνας και,
ειδικότερα, της θεματικής ανάλυσης, οι απόψεις 15 σπουδαστών/τριών αναφορικά με τα οφέλη που
αποκόμισαν από την ενασχόλησή τους με το ψηφιακό «περιβάλλον» “Pixton”, με τα παιδαγωγικά και
διδακτικά οφέλη από την αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς και θα προταθούν τρόποι αξιοποίησης
αυτών των καινοτόμων ψηφιακών-αλληλεπιδραστικών μέσων με στόχο την προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η αξιοποίηση του πλούτου της
ελληνικής γλώσσας και των πολλαπλών εικόνων, οι διαθεματικές προσεγγίσεις, η εξοικείωση με τα
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ψηφιακά μέσα, η καλλιέργεια της αφαιρετικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας, η δημιουργία
κινήτρων μάθησης, η προώθηση της συνεργατικής μάθησης και η ανακάλυψη της γνώσης σε
εποικοδομιστικά περιβάλλοντα μάθησης, αποτελούν ορισμένα μόνο από τα οφέλη που μπορεί να
αποκομίσει ο μαθητής και η μαθήτρια στο σχολείο του μέλλοντος.
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, διαδικτυακά-ψηφιακά κόμικς, ψηφιακός γραμματισμός, παιδαγωγικά
«εργαλεία», εποικοδομισμός

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Iωσήφ Φραγκούλης
Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
sfaka@otenet.gr

Στέφανος Αρμακόλας
ΕΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ
armakolas@aspete.gr

Ειρήνη Χαλέλλη
ΠΕ-19 ΑΣΠΑΙΤΕ
eiriniceid@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η ραγδαία ανάπτυξη και διείσδυση των νέων
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της
ανθρώπινης δράσης (Castells, 1998). Οι εξελίξεις αυτές δεν αφήνουν ανεπηρέαστη και την εκπαίδευση, η οποία είναι αλληλένδετη με τις κοινωνικές μεταβολές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
επιρροή των τεχνολογιών αυτών στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Η εξέλιξη της εκπαίδευσης συμβαδίζει με την εξέλιξη της κοινωνίας. Οι εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας και επικοινωνίας καθώς και η διάδοση του διαδικτύου μετεξέλιξαν αναπόφευκτα τη διοικητική
διαδικασία, από το κλασσικό συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης σε ένα πιο άμεσο και ευέλικτο ώστε
να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η εισαγωγή και η αξιοποίηση των ΤΠΕ
στο σύγχρονο σχολείο έχει επιφέρει καταλυτικές αλλαγές τόσο στο πεδίο οργάνωσης και λειτουργίας
της σχολικής μονάδας όσο και στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Η προσαρμογή αυτή
μπορεί να υποστηριχθεί δια µέσου ενός μοντέλου διοίκησης το οποίο θα συμβαδίζει µε τις αρχές του
management και θα αναφέρεται στις διαδικασίες, τις εισροές και τα αποτελέσματα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι
στις Νέες Τεχνολογίες καθώς και ο βαθμός ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη οργάνωση και
λειτουργία του σχολείου.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για τη μελέτη του θέματος διεξήχθη ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν ιδιαίτερα θετική στάση στην ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη λειτουργία και στην
οργάνωση της σχολικής μονάδας. Ωστόσο, προκύπτουν προβλήματα και εμπόδια κατά την προσπάθεια ένταξης των Νέων Τεχνολογιών.
Συμπεράσματα: Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν καταλύτη για
σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να
αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας στην εκπαιδευτική πολιτική.
Λέξεις κλειδιά: Οργάνωση - διοίκηση, ΤΠΕ, Εκπαιδευτικός
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε.
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Δημήτριος Κ. Χατζηπαναγιώτου,
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης, Φιλόλογος, M.Sc, M.A.
hatzipanagio@ gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση θεωρείται όχι μόνο εργαλείο διδασκαλίας, μάθησης και εκπαιδευτικής καινοτομίας αλλά και ένα σημαντικό μέσο επιτέλεσης διοικητικών λειτουργιών. Πολλές
φορές όμως παρουσιάζονται δυσκολίες στη χρήση των ΤΠΕ, σε όλες τις εκφάνσεις τους, εξαιτίας
διαφόρων ελλείψεων και αδυναμιών, με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική αξιοποίησή τους και την
αδυναμία ενσωμάτωσης στη σχολική πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη εισήγηση επικεντρώνεται
στην ανάδειξη της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών από τους διευθυντές των Σχολικών Μονάδων
στη Διοίκηση, εστιάζοντας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Αρχικά, θα επισημανθούν ουσιώδη θεωρητικά στοιχεία που θα συμβάλλουν στην κατανόηση των εμπειρικών δεδομένων και στο δεύτερο μέρος της εισήγησης θα παρουσιαστούν τα εμπειρικά στοιχεία, αξιοποιώντας την ποσοτική έρευνα, το ψηφιακό λογισμικό του SPSS
21 και το δομημένο ερωτηματολόγιο το συγκεκριμένο αποτελείται από τέσσερα μέρη με 25 συνολικά
ερωτήσεις, που βασίστηκε ‒ για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας ‒ στο ήδη χρησιμοποιηθέν από την κ. Προκοπιάδου για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής (Προκοπιάδου, 2009) και αξιολογήθηκε από τους πανεπιστημιακούς παιδαγωγούς, Prof. Joan Mateo Andres
(University of Barcelona) Dr. Albert Sangra Morer (Open University Of Catalonia) Dr. Georgeta Ion
(Autonomous University of Barcelona), πανεπιστημιακούς παιδαγωγούς, με ειδίκευση στην Μεθοδολογία της Έρευνας και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από τη στατιστική επεξεργασία προέκυψε η συσχέτιση των στάσεων απέναντι στους Η/Υ και της υλικοτεχνικής υποδομής του Σχολείου με τη χρήση τους στη διοίκηση σχολικών μονάδων, ενώ αποδείχθηκε και η επίδραση του τύπου του Σχολείου στη χρήση των Η/Υ στη
διοίκηση των σχολικών μονάδων.
Συμπεράσματα: Επειδή η έρευνα περιορίστηκε στο πλαίσιο συγκεκριμένης περιφερειακής ενότητας
της Κεντρικής Μακεδονίας θα είχε επιστημονικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον αν οι επόμενες επιστημονικές έρευνες θα μπορούσαν να εστιάσουν σε συγκεκριμένο τύπο σχολείων (ανάλογα με τη βαθμίδα και το μέρος που εδράζεται) ή να προχωρήσουν σε συσχετίσεις με άλλες περιφερειακές
ενότητες.
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, διοίκηση, διευθυντής, στάσεις, αξιοποίηση
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6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ –
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Δημήτριος Βασιλείου
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης, Υποδ/ντής Πειραματικού ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
dvas1411@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στη συγκεκριμένη έρευνα επιχειρείται να διερευνηθεί ο ρόλος του Διευθυντή στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών σε μια περιγραφόμενη κατάσταση, όπου ενώ το προσωπικό παρουσίαζε υψηλή απόδοση, η τελευταία διαπιστώνεται ότι έχει
μειωθεί. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκαν τρία θέματα:
1. Τεχνικές παρακίνησης, σύμφωνα με τη θεωρία του McGregor
2. Τεχνικές και ενέργειες διερεύνησης αιτιών χαμηλής απόδοσης
3. Πηγές κινήτρων για την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Επρόκειτο για μικρο-έρευνα πεδίου που βασίστηκε σε έξι δομημένες συνεντεύξεις δύο διευθυντών και τεσσάρων διευθυντριών Λυκείων των δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων.
Για τον σκοπό της ερευνητικής υπόθεσης επιχειρήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση με έμφαση στη
σχέση της σχολικής διεύθυνσης και ηγεσίας, στην αποσαφήνιση των σχετικών με την «παρακίνηση»
εννοιών και στην παράθεση των βασικών θεωριών κινήτρων. Επιπλέον, επιχειρήθηκε να απαντηθεί
βιβλιογραφικά και το πρώτο ζητούμενο, καθώς θεωρήθηκε ότι η συμπερίληψή του στα ερωτήματα της
συνέντευξης προϋποθέτει εξειδικευμένη γνώση.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα διαπιστώθηκε ότι ο Δ/ντής που
επηρεάζεται για την παρώθηση των εκπαιδευτικών από τη θεωρία X και Y του Mcgregor οφείλει να
διερωτηθεί για το μερίδιο της προσωπικής του ευθύνης και να εφαρμόσει το δηµοκρατικό/συμμετοχικό
στιλ ηγεσίας, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση των εκπαιδευτικών.
Με την υποβολή των ερωτημάτων της συνέντευξης επιχειρήσαμε να αντιληφθούμε τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής παρακίνησης (τεχνικές διερεύνησης αιτίων, αξιοποίηση πηγών κινήτρων) που
ακολουθούν οι έξι δ/ντές/ντριες του δείγματος της έρευνάς μας.
Συμπεράσματα: Από τις απαντήσεις τους προκύπτουν τα εξής:
1. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ισχύει το συμμετοχικό μοντέλο. διοίκησης
2. Δίνεται έμφαση στην ενδοσχολική επιμόρφωση και επιδιώκουν να αναλάβουν τον συντονισμό
της.
3. Ως τεχνικές αναζήτησης των αιτίων χαμηλής απόδοσης των εκπαιδευτικών επιλέγονται η παρατήρηση (που φτάνει ως την αυτοπαρατήρηση) και η συζήτηση/συνέντευξη.
4. Οι πηγές κινήτρων που αξιοποιούν οι δ/ντές/ντριες για την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών
απορρέουν από το μοντέλο ηγεσίας που ασκούν, το σχολικό κλίμα, την επικοινωνία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
Λέξεις κλειδιά: παρακίνηση, απόδοση, κίνητρα, διεύθυνση, ηγεσία
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ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δρ. Γεώργιος Ν. Βοζαΐτης
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Πανεπιστήμιο Πατρών
vozaitis@upatras.gr

Αμαλία Α.Υφαντή
Καθηγήτρια Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Πολιτικής
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ifanti@upatras.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στην Ελλάδα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι ασκούν
έναν πολυσύνθετο ρόλο στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, αναλαμβάνοντας δράσεις με στόχο, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία κλίματος αποδοχής και συνεργασίας όλων
των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα και την πραγμάτωση της παιδαγωγικής αποστολής του σχολείου. Ωστόσο, δεν έχει διερευνηθεί αρκούντως το πλαίσιο συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ των ίδιων των Σχολικών Συμβούλων με τα άλλα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση στάσεων
κατά τη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τον Περιφερειακό Διευθυντή, τους Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων της ίδιας βαθμίδας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Ως μεθοδολογικό εργαλείο αξιοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη που
διενεργήθηκε σε 34 Σχολικούς Συμβούλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την υφιστάμενη διάσταση μεταξύ
του διοικητικού και καθοδηγητικού πλαισίου λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης
αλλά και την έλλειψη μιας κουλτούρας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων με τα
διοικητικά στελέχη της σχολικής εκπαίδευσης.
Συμπεράσματα: Συμπεραίνεται ότι τα ποικίλα προβλήματα συνεργασίας σχετίζονται τόσο με το συγκεντρωτικό χαρακτήρα και τις κάθετες δομές της διοικητικής διάρθρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και με την προσωπικότητα των στελεχών αυτών.
Λέξεις κλειδιά: Σχολικοί Σύμβουλοι, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στελέχη εκπαίδευσης, συνεργασία,
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΜΗ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
Μαρία Βουβούση
Φιλόλογος,
Msc 1. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού, 2. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία.
mariavouvousi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Μια, από τις πιο βασικές ικανότητες ενός ηγέτη, είναι η ικανότητά του να μπορεί να κάνει τους υφιστάμενούς του να αναπτύσσουν τις ικανότητές
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τους, έτσι, ώστε να βελτιώνονται, συνεχώς, για την επίτευξη των στόχων της ομάδας των, που είναι,
στην περίπτωση του διευθυντή του σχολείου, η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Η παρούσα
μας έρευνα βιβλιοθήκης βλέπει, ότι αυτό θα καταστεί δυνατόν, με την έμπνευση, που θα τους δώσει,
στην προώθηση του συνεργατικού πνεύματος, για την επίτευξη των στόχων, που τίθενται από το σχολείο, ως σύνολο.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η εργασία μας αποτελεί έρευνα βιβλιοθήκης, επικουρούμενη από τα σχετικά με το θέμα ευρήματα της σύγχρονης βιοψυχολογίας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται μέσα από τις έως
εδώ μελέτες της Ομάδας Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας, με άξονα έργου «το φύλο ως ερώτημα», συντονιζόμενης από τον MSc / δρ (ΙΚΥ) Ψυχιατρικής Κλινικής Ψυχολογίας Κ.Β. Δημουλά, με την
γραμματειακή στήριξη των Ευ.Κ. Δημουλά, Θ. Ευ Παπαδημητρίου και Έ.Κ. Βέλλιου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Ο ρόλος του διευθυντή, είναι, εδώ, κομβικός, καθώς αποτελεί το άτομο, που
θα καταφέρει να παραμεριστεί η εικόνα του ηγέτη, που, συνήθως, ταυτίζεται, αποκλειστικά, με την
άσκηση εξουσιαστικού εποπτικού ρόλου, εμπνέοντας, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, όραμα συνεχούς
ανύψωσης του σχολείου, με ανάληψη πρωτοβουλιών, ώστε αυτό να πραγματοποιηθεί, επηρεάζοντάς
τους, στο να καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους, που έχουν τεθεί, εξαρχής, τόσο με την χρήση της
λογικής, όσο και των συναισθημάτων. Μια, από τις πιο βασικές ικανότητες ενός ηγέτη, λοιπόν, είναι η
ικανότητά του να μπορεί να κάνει τους υφιστάμενούς του να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, έτσι,
ώστε να βελτιώνονται, συνεχώς, για την επίτευξη των στόχων της ομάδας των, που είναι, στην περίπτωση του διευθυντή του σχολείου, η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, «φιλτράροντας» την
εκπαιδευτική πολιτική, που εκπορεύεται, από την κεντρική διοίκηση, έτσι, ώστε να περνάει, όχι ως
εξουσιαστική εποπτική μέθοδος, αλλά ως δυναμική βελτίωσης του σχολείου (πέρασμα της κεντρικής
πολιτικής μέσα από αυτό που το σχολείο το ίδιο θεωρεί, βάσιμα, τρόπο βελτίωσής του), παραμερίζοντας, με πλήρη αιτιολόγηση, ό,τι δεν είναι.
Συμπεράσματα: Θα πρέπει να συγκεραστεί το λογικό (πολιτεία) με το συναίσθημα (σύλλογος εκπαιδευτικών). Στην, εκ των προτέρων, «αμυντική» έως επιθετική στάση, οι εκπαιδευτικοί βλέπουν, προκαταβολικά, τον διευθυντή ως τον εκπρόσωπο της πολιτείας. Αποδεικνύεται, βιβλιοερευνητικά, ότι, εδώ,
είναι η μαεστρία του διευθυντή: να πείσει, ότι δεν είναι έτσι.
Λέξεις κλειδιά: διευθυντής, ηγέτης, εντολοδόχος, σύλλογος εκπαιδευτικών

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ
Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος
Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής
gianak@sch.gr

Χάρης Ρέτσος
Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01 Φυσικός
haris.retsos@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Μία από τις βασικές παραμέτρους που καθορίζει τη συμμετοχική-ενεργητική και ποιοτική διαδικασία εκπαίδευσης ανηλίκων είναι ο αριθμός των
μαθητών ανά τμήμα. Ο μέγιστος αριθμός για την ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία
και Δημοτικά Σχολεία) είναι 25 μαθητές ανά τμήμα και αποτελεί πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής
κοινότητας η σταδιακή μείωσή του στους 20 μαθητές ανά τμήμα, με βάση τις διεθνείς πρακτικές (σε
πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται και για χωροταξικούς λόγους). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι
να παρουσιάσει μία μέθοδο με την οποία αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα, ξεκινώντας από τα
Νηπιαγωγεία ή/και την Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, με τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό
να παραμένουν σχεδόν ίδιες με σήμερα.
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Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η ανακατανομή των μαθητών
εντός της Καλλικρατικής Κοινότητας του σχολείου εγγραφής τους. Σήμερα κάθε μαθητής εγγράφεται
σε μια σχολική μονάδα και φοιτά σε αυτήν. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ανά σχολική μονάδα.
Πολλές φορές εμφανίζεται το φαινόμενο δύο κοντινές σχολικές μονάδες να έχουν εντελώς άνισο αριθμό μαθητών.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Με χρήση αριθμητικών δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα
myschool για το σχολικό έτος 2016-2017, αποδεικνύουμε ότι με ήπια μετακίνηση μαθητικού δυναμικού
(<5%) και πάντα αυστηρά στα όρια της Καλλικρατικής Κοινότητας του σχολείου εγγραφής τους,
μπορεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα να μειωθεί στους 20, ενώ ο απαιτούμενος αριθμός
εκπαιδευτικών παραμένει σχεδόν ίδιος με σήμερα. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά περίπου το 40% των
Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, μιας και πρόκειται για τις μοναδικές σχολικές μονάδες αυτού
του τύπου στην Καλλικρατική Κοινότητά τους. Προτείνεται αλγόριθμος ελαχιστοποίησης των μετακινούμενων μαθητών, ενώ δύναται να ληφθούν υπόψη και κοινωνικές παράμετροι (αδέλφια, μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κτλ.), ώστε να εξαιρεθούν από τον αλγόριθμο.
Συμπεράσματα: Το συμπέρασμα είναι ότι η μείωση του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα στους
20 μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συναίνεση της κοινωνίας ως προς το κόστος/όφελος της όλης διαδικασίας.
Λέξεις κλειδιά: μέγιστος αριθμός μαθητών, μείωση, Καλλικράτης, myschool

Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ
ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Καλομοίρα Γιαννούλη
M.Ed. στην Εκπαιδευτική Πολιτική & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός, ΠΕ 02 Φιλόλογος
egiann07@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ο αποτελεσματικός ηγέτης στο σύγχρονο σχολείο, οφείλει να προσανατολίζεται στο διοικητικό έργο και στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της
σχολικής μονάδας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των κινήτρων που ώθησε τους
διευθυντές/ντριες να θέσουν υποψηφιότητα και σε ποιο βαθμό αυτά τα κίνητρα αποτελούν, συγχρόνως,
χαρακτηριστικά που πρέπει να εστιάζει ο σχολικός ηγέτης για την επίτευξη ενός «αποτελεσματικού
σχολείου».
Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη εργασία, δεκαπέντε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, α) παραθέτουν τα κίνητρα που τους « οδήγησαν » στην απόφασή τους
να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του σχολικού ηγέτη μιας σχολικής μονάδας, β) διατυπώνουν την
άποψή τους με βάση την εμπειρία τους, για τα χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να δίνει έμφαση ένας
διευθυντής, ώστε να επιτυγχάνει, όσο το δυνατόν, αποτελεσματική διοίκηση στο σχολείο, γ) επισημαίνουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, όσον αφορά στις διοικητικές,
γραφειοκρατικές και παιδαγωγικές αρμοδιότητές τους δ) αποτυπώνουν την άποψή τους για το αν η
κατοχή ενός μεταπτυχιακού στη διοίκηση της εκπαίδευσης βοηθά στο έργο του σχολικού ηγέτη και ως
εκ τούτου πρέπει να προσμετράται περισσότερο στη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής τους.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο μέσα
από βιβλιογραφική ανασκόπηση και στη συνέχεια σε εμπειρικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκε το μεθοδολογικό εργαλείο ενός ερωτηματολόγιο και 15 ημι-δομημένες συνεντεύξεις Διευθυντών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Η μελέτη και η εξέταση των συνεντεύξεων έγινε με βάση τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Κατά την ερμηνεία των ευρημάτων, διαπιστώνεται ότι υπερτερούν τα κίνητρα της προσωπικής φιλοδοξίας για επαγγελματική ανέλιξη και του οράματος για ένα αποτελεσματικό
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σχολείο. Σχεδόν, ομόφωνα, το δείγμα της έρευνας αναγνωρίζει ως δυσκολίες το γραφειοκρατικό κομμάτι της διοίκησης και τον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτομάτως, αυτά τα δύο
χαρακτηριστικά μαζί με το προσωπικό όραμα αναδεικνύονται ως τα βασικά χαρακτηριστικά στα οποία
πρέπει να δίνει έμφαση ο σύγχρονος σχολικός ηγέτης.
Συμπεράσματα: Η γραφειοκρατία στις διοικητικές υπηρεσίες, ο τρόπος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και το προσωπικό όραμα αναδεικνύονται ως τα βασικά χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να
δίνει έμφαση ο σύγχρονος σχολικός ηγέτης.
Λέξεις κλειδιά: όραμα, διευθυντής/ντρια σχολικών μονάδων, εκπαιδευτική διοίκηση, διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού, γραφειοκρατία.

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Ουρανία Γιώτη
Απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση ολικής ποιότητας και
καινοτόμες εφαρμογές στην εκπαίδευση, ΑΠΘ.
g.rania93@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Πρόβλημα έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια
η έλλειψη κινήτρων εργασίας για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, γεγονός που καθιστά
την πλειοψηφία αυτών μη αποδοτικούς. Για αυτό το λόγο στην παρούσα μελέτη διερευνώνται τα
κίνητρα εργασίας στις δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες. Σκοπός, της ήταν να διερευνήσει
τα κίνητρα των εργαζομένων στις σχολικές μονάδες και να τα κατατάξει σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Το θέμα είναι αρκετά ενδιαφέρον γιατί μελετά μια θεματική ενότητα που δεν έχει εξετασθεί εκτενώς στην ελληνική βιβλιογραφία.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η εργασία εκτείνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο που είναι η αποσαφήνιση των
βασικών εννοιών, οι θεωρίες γύρω από αυτές και η ανασκόπηση της αντίστοιχης υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Το δεύτερο κεφάλαιο που περιλαμβάνει την έρευνα, την μεθοδολογία και τα συμπεράσματα
της. Στο τρίτο μέρος, η εργασία ολοκληρώνεται μια εποικοδομητική συζήτηση που συνοψίζει τα
ευρήματα και, προτείνει πρακτικές εφαρμογής και θέματα για περαιτέρω έρευνα. Στην έρευνα έλαβαν
μέρος 102 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη μέθοδο της Conjoint analysis. Η Conjoint analysis
(CA) είναι μία στατιστική μέθοδος, η οποία εμπεριέχει πολλές μεταβλητές και αποσκοπεί στην μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, των προτιμήσεων και των αναγκών τους.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Ανάμεσα στα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ότι τα κίνητρα της ισορροπίας
εργασιακής-προσωπικής ζωής, το αντικείμενο εργασίας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την
υποκίνηση των εκπαιδευτικών.
Συμπεράσματα: Βασικό εύρημα της έρευνας είναι ότι ο μισθός είναι το κίνητρο που οι εκπαιδευτικοί
θεωρούν το πιο σημαντικό για την υποκίνηση τους ανάμεσα στα υπόλοιπα που είχαν να επιλέξουν
Λέξεις κλειδιά: κίνητρα, υποκίνηση, θεωρίες κινήτρων, εκπαιδευτικοί, Conjoint analysis, ανθρώπινο
δυναμικό.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Γεώργιος Γιωτόπουλος
Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας
ggiotop@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη σχετικά με
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολικής Μονάδας (ΣΜ). Έγινε τεκμηρίωση της
αναγκαιότητας της αξιολόγησης και ακολούθησε SWOT ανάλυση της ΣΜ. Σχολιάστηκαν τα τρία
μοντέλα αξιολόγησης καθώς και η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, ενώ έγινε αναφορά στην
εποπτική (360ο) αξιολόγηση.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Βιβλιογραφική επισκόπηση, εννοιολογική ανάλυση.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Ο συνδυασμός μοντέλων αξιολόγησης σχετικά με την αξιολόγηση του
προσωπικού (εποπτική, ιεραρχική και εξωτερικού κριτή) μπορεί να ενισχύσει την εγκυρότητα και την
αξιοπιστία.
Συμπεράσματα: Από τη μελέτη, διαφαίνεται η αναγκαιότητα χρήσης του συνδυασμού των πιο πάνω
μεθόδων προκειμένου η διαδικασία αυτή να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά και για τον αξιολογούμενο
εκπαιδευτικό καθώς και για τη ΣΜ.
Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, εποπτική, ιεραρχική, σχολική μονάδα

ΤΟ ΦΥΛΟ, ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ, ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Βασιλική Εξάρχου
Παιδαγωγός Προσχολικής Εκπαίδευσης, Γεωπόνος,
Διοικητικός και Οικονομικός Υπάλληλος Κοσμητείας Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Λάρισας.
MSc: 1. Ψυχολογία της Άσκησης, 2. Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Λέγεται, ακόμα και όταν δεν είναι θέμα, απλώς,
«προβολής», αλλά υφίσταται, στην συγκεκριμένη επίκριση, (όση) αντικειμενική κρίση, ότι υπάρχει
«αυταρχισμός», στον ρόλο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, ανάλογα, μάλιστα, με το φύλο του, ακόμα και όταν αυτός ο «αυταρχισμός» δεν είναι, εντελώς, φανερός, που είναι και το σύνηθες. Ο «αυταρχισμός», όπως και άλλα ψυχοπαθολογικά ιδιώματα, συνήθως, προτιμούν, για έκφραση, πλάγιες οδούς.
Θα δούμε, σε έρευνα βιβλιοθήκης, από σύγχρονη βιοψυχολογική σκοπιά, αν έτσι (ευθέως ή πλάγια)
έχει, με κριτήριο την «επιθετικότητα», που υποκρύπτεται, σ’ αυτόν τον «αυταρχισμό», του στελέχους
της διοίκησης, και της Σχολικής Μονάδας, κατά το φύλο.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η εργασία μας αποτελεί έρευνα βιβλιοθήκης, επικουρούμενη από τα σχετικά με το θέμα ευρήματα της σύγχρονης βιοψυχολογίας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται μέσα από τις έως
εδώ μελέτες της Ομάδας Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας, με άξονα έργου «το φύλο ως ερώτημα», συντονιζόμενης από τον MSc / δρ (ΙΚΥ) Ψυχιατρικής Κλινικής Ψυχολογίας Κ.Β. Δημουλά, με
την γραμματειακή στήριξη των Ευ. Κ. Δημουλά, Θ. Ευ. Παπαδημητρίου και Ε.Κ. Βέλλιου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Το άτομο, λόγω της προκαταβολικής (από φόβο, καθώς το ίδιο αισθάνονται,
εναντίον του, και οι άλλοι) αμυντικής τάσης, κινείται σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα εγωιστικής συμπεριφοράς κατά των άλλων, μέχρι του σημείου, που, μη μπορώντας να αντεπεξέλθει άλλο εναντίον
των, τους αποδέχεται (μην ξεχνώντας, ποτέ, την καταπιεσμένη επιθετικότητα, που την εκφράζει, πια,
πλάγια, μέχρι να έρθει η ώρα να γίνει αυτό ευθέως), φτάνοντας (όσον πιο κοντινοί, εκείνοι, που σημαίνει πιο απειλητικοί) μέχρι και στην αυτοπαράδοσή του, σ’ αυτούς. Έτσι, η «κατά» συμπεριφορά φαίνε108
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ται, αντιδραστικά διαμορφωμένη, ως «υπέρ» συμπεριφορά. Ο από «κατά» (εναντίωση) έως «υπέρ»
(προσοικείωση), ως έκφραση, βιολογικής δομής, κυμαινόμενος (ενιαίος) «πόλεμος», ως προς την τακτική του, διαφορίζεται, αφού η τεχνική του εξαρτάται, καθότι φυλοορμονικής δομής, από το φύλο του
ανθρώπου.
Συμπεράσματα: Τουλάχιστον, στις αντροκρατούμενες κοινωνίες, διακρίνεται η «κατά» ως ανδρική
(τάση για επιβολή, με ενεργητικά στοιχεία του χαρακτήρα) και η «υπέρ» ως γυναικεία (υπακοή και
υποταγή) συμπεριφορά (συνοπτικά, αδρομερώς, η «κατά» συμπεριφορά παρατηρείται στους άντρες και
η «υπέρ» στις γυναίκες), χωρίς να πρόκειται, βέβαια, για αντρική ή γυναικεία διαφορά, αφού ισχύει και
στα άτομα που εκ γενετής κινούνται φυλοσυμπεριφορικά μεταξύ των δύο φύλων, αλλά για αρσενική ή
θηλυκή διαφορά, κινούμενη μεταξύ των σημείων ενός continuum φυλοσυμπεριφοράς αρσενικότητας –
θηλυκότητας. Αυτό, και για την διεύθυνση του σχολείου.
Λέξεις κλειδιά: διευθυντής, αυταρχισμός, επιθετικότητα

Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Γεωργία Ζαλίδου
Εκπαιδευτικός
zageo@yahoo.gr

Γεώργιος Ασπρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Θεσσαλίας
aspridis@teilar.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Σε μια κοινωνία που εξελίσσεται με ταχύτατους
ρυθμούς, οι απαιτήσεις για ποιότητα στην εκπαίδευση αυξάνονται. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει αν οι διευθυντές διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση στις αρχές της διοίκησης και ταυτόχρονα
ηγετικές ικανότητες, ώστε να μπορέσουν να διοικήσουν αποτελεσματικά τη σχολική μονάδα. Επιμέρους στόχος της έρευνας είναι να εξακριβώσει αν οι διευθυντές αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά ενός
αποτελεσματικού διευθυντή.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για την έρευνα επιλέχτηκε το ποσοτικό μοντέλο και ως εργαλείο μέτρησης
και συλλογής πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Το δείγμα αποτελούσαν οι διευθυντές 40 σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αρχαιότητα και η πολυετή
εμπειρία στην εκπαίδευση, είναι καθοριστικοί παράγοντες για προαγωγή σε διευθυντικές θέσεις. Ένα
μεγάλο ποσοστό στερείται μεταπτυχιακού διπλώματος σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, αλλά
διακρίνονται για την επιμόρφωσή τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια. Στις διαπροσωπικές σχέσεις τους με
τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν ότι με τους
μαθητές, όλοι οι διευθυντές συμφώνησαν ότι πρέπει να μεριμνούν για την ασφάλεια και τον προσανατολισμό τους στη μάθηση. Όλοι οι διευθυντές συμφώνησαν ότι πρέπει να φροντίζουν για την ύπαρξη
θετικού κλίματος συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς και να τους ενημερώνουν για το όραμα και τους
στόχους του σχολείου. Ένα ποσοστό της τάξης του 40% κράτησαν ουδέτερη στάση στο θέμα της
αξιολόγησης.
Οι σχέσεις των διευθυντών με τους γονείς χαρακτηρίζονται γενικά ως καλές, με ένα μεγάλο ποσοστό
διευθυντών να ζητάει τη συμμετοχή τους. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τον
αποτελεσματικό διευθυντή είναι δίκαιος και διοικητικά καταρτισμένος.
Συμπεράσματα: Ένα διευθυντικό στέλεχος για να είναι αποτελεσματικός διευθυντής-ηγέτης, χρειάζεται
να διαθέτει εκτός από γνώσεις εκπαιδευτικής διοίκησης και ένα σύνολο ικανοτήτων (τέχνη επηρεασμού, επικοινωνίας, συναισθηματική νοημοσύνη, κατάλληλη διαχείριση των συγκρούσεων). Στόχος
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των διευθυντών είναι η δημιουργία ενός θετικού κλίματος όπου όλοι θα συνεργάζονται αρμονικά με
σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική διοίκηση, ηγεσία, αποτελεσματικός διευθυντής-ηγέτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αννούλα Κακαλέ
Msc Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Υπεύθυνη ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Γρεβενών
annnkakale@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου είναι ότι αντιμετωπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/ριών σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι ένα λιγότερο αποτελεσματικό.
Μεθοδολογική προσέγγιση: Στην παρούσα εργασία, γίνεται βιβλιογραφική αναφορά σε ό,τι αφορά τις
προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της αποτελεσματικής διοίκησης και του αποτελεσματικού σχολείου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Μια έρευνα ανέδειξε 13 οργανωσιακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που
πρέπει να διαθέτει ένα αποτελεσματικό σχολείο. Επιπλέον, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες,
όπως τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία ασκώντας επιτελικούς ρόλους, την ηγετική ικανότητα των στελεχών της εκπαίδευσης, την επάρκεια των υλικοτεχνικών υποδομών, τους πόρους που
αξιοποιούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, την κατάρτιση των στελεχών, τη σχολική κουλτούρα
που διαμορφώνεται και το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και το
κοινωνικό περιβάλλον της εκάστοτε σχολικής μονάδας.
Συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους άλλους οργανισμούς. Πρώτον ο σκοπός τους, η παροχή «εκπαίδευσης»` δεν μπορεί να
καθοριστεί με σαφήνεια, με συνέπεια να είναι δύσκολο να οριστεί και η έννοια της αποτελεσματικότητας. Δεύτερον, στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς παρατηρείται επικάλυψη ρόλων. Δεν υπάρχει
δηλαδή σαφής διάκριση μεταξύ του «πελάτη», του «εργαζόμενου» και του αποτελέσματος-προϊόντος
που προσφέρεται από τους οργανισμούς αυτούς.
Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματικό σχολείο, αποτελεσματική διοίκηση, χαρακτηριστικά, πρόοδος

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ
Ζαχάρω Κουνή
Μαθηματικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Θεσ/νίκης
zahkouni@gmail.com

Δήμητρα Πάντα
Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Θεσ/νίκης
panta@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η διεθνής βιβλιογραφία έχει καταγράψει
πολλές έρευνες οι οποίες έχουν αποδείξει τη σχέση ανάμεσα στους παράγοντες ηγεσία και εργασιακή
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ικανοποίηση, ηγεσία και δέσμευση στον οργανισμό. Συγκεκριμένα, η μετασχηματιστική ηγεσία σχετίζεται σε υψηλό βαθμό με δύο σημαντικά θετικές εργασιακές συμπεριφορές, την επαγγελματική ικανοποίηση και τη δέσμευση στον οργανισμό. Στο σχολικό πλαίσιο αυτό ερμηνεύεται με τη δυνατότητα
να ασκεί ο διευθυντής ή η διευθύντρια μετασχηματιστικού τύπου ηγεσία, προκειμένου να προκαλέσει
καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα μέσα από την εργασιακή ικανοποίηση και τη δέσμευση του
εκπαιδευτικού στους στόχους του σχολείου. Στη χώρα μας ελάχιστες είναι οι εμπειρικές έρευνες που
έχουν γίνει προκειμένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σχέση της μετασχηματιστικής ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και δεν έχει καταγραφεί
εμπειρική έρευνα σχετική με αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σχέση της μετασχηματιστικής ηγεσίας με την οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο διερεύνησης τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς το βαθμό που η μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην επαγγελματική ικανοποίηση και στη δέσμευση των εκπαιδευτικών στους στόχους του
σχολείου.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχτηκε είναι ο συνδυασμός ποσοτικής και
ποιοτικής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου και συνέντευξης. Το δείγμα αποτέλεσαν 171 εκπαιδευτικοί από δύο τύπους σχολείων, γυμνάσια και λύκεια, της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν με σαφή τρόπο ότι οι εκπαιδευτικοί
νιώθουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποίηση και δέσμευση στους στόχους του σχολείου, όταν ο διευθυντής ή
η διευθύντρια ασκεί μετασχηματιστική ηγεσία. Οι δημογραφικές μεταβλητές, τύπος σχολείου και
προϋπηρεσία, δεν επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών.
Συμπεράσματα: Υπάρχουν περιθώρια για λήψη πρωτοβουλιών από το διευθυντή ή τη διευθύντρια να
εφαρμόσει μετασχηματιστικές πολιτικές σε επίπεδο σχολικής μονάδας, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης
και εδραιώνοντας κουλτούρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Να γίνει ηγέτης και εμψυχωτής των
εκπαιδευτικών με καθημερινή φυσική παρουσία, καθώς και πρωτοπόρος στην εισαγωγή καινοτομιών
για τον εκσυγχρονισμό του σχολείου του και το άνοιγμά του στην κοινωνία.
Λέξεις κλειδιά: μετασχηματιστική ηγεσία, επαγγελματική ικανοποίηση, οργανωσιακή δέσμευση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ευαγγελία Κρεβετζάκη M.Sc.
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Υποψήφια διδάκτωρ
evakrevetz@yahoo.gr

Ευστάθιος Στιβακτάκης Ph.D.
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε
ststivakt@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση την έννοια της αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση, την
έννοια και το προφίλ του αποτελεσματικού σχολείου καθώς τους παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα και λειτουργία του.
Σύμφωνα με τις διάφορες μελέτες και έρευνες η σχολική αποτελεσματικότητα φαίνεται να επηρεάζεται
από την επίδραση διάφορων σχολικών παραγόντων όπως είναι η διοίκηση, το κοινό όραμα, το κλίµα
του σχολείου, η γνωστική και συναισθηματική επίδοση εκπαιδευτικών και μαθητών, η συνεργασία
σχολείου και οικογένειας, η σταθερότητα του προσωπικού στα σχολεία, η αξιολόγηση του προσωπικού
κ.ά.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, ότι ο χαρακτηρισμός ενός σχολείου σε «αποτελεσματικό» ή «μη αποτελεσματικό», είναι δύσκολο να αποδοθεί,
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λαμβάνοντας υπόψη μας τις διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις των διευθυντών, εκπαιδευτικών,
γονέων και μαθητών καθώς και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, αναφορικά με τη σχολική
αποτελεσματικότητα και τη σχολική κουλτούρα των σχολείων σε συνάρτηση µέσα στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν.
Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματικό σχολείο, αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, αποτελεσματική διδασκαλία.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Λεωνίδας Κυριακίδης
Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
kyriakid@ucy.ac.cy

Εύη Χαραλάμπους
Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
echara10@ucy.ac.cy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Διεθνείς έρευνες αξιολόγησης δείχνουν ότι
στην Ευρώπη περίπου το 20% των νέων δεν διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες στα Μαθηματικά και
συγκεκριμένα ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές έχουν διπλάσιες
πιθανότητες να έχουν χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις από έναν μαθητή που προέρχεται από μια εύπορη
οικογένεια. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα είχε ως στόχο να στηρίξει δημοτικά σχολεία με
υψηλά ποσοστά μαθητών με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (ΚΟΕ) σε τέσσερις ευρωπαϊκές
χώρες (Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία και Ιρλανδία), ώστε να χρησιμοποιήσουν τη δυναμική προσέγγιση
βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας και να αξιολογηθεί η επίδρασή της τόσο στην προώθηση
της προόδου των μαθητών στα Μαθηματικά (ποιότητα) όσο και στη μείωση διαφορών στα μαθησιακά
αποτελέσματα μεταξύ μαθητών με διαφορετικό ΚΟΕ (ισότητα).
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για την επίτευξη του στόχου αυτού, διενεργήθηκε πειραματική έρευνα και
συγκεντρώθηκαν δεδομένα στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2015-2016. Συγκεκριμένα,
72 δημοτικά σχολεία από τις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες κατανεμήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες
(πειραματική ομάδα [Ν= 36] και ομάδα ελέγχου [Ν=36]) και όλοι οι μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄ και Στ΄
(n=5560) και εκπαιδευτικοί των σχολείων (n=428) συμμετείχαν στην έρευνα. Υλοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί τύποι παρέμβασης (η δυναμική και η ολιστική προσέγγιση) και αναλύοντας τα δεδομένα με
τη χρήση πολυεπίπεδων μοντέλων ανάλυσης αξιολογήσαμε την επίδρασης της δυναμικής προσέγγισης
στις δύο διαστάσεις εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας
πέτυχαν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (διάσταση της
ποιότητας). Σε σχέση με την επίδραση της δυναμικής προσέγγισης στην προώθηση της ισότητας, στο
τέλος της παρέμβασης οι αρχικές διαφορές στην επίδοση μεταξύ των μαθητών που οφείλονταν στο
ΚΟΕ αυξήθηκαν για την ομάδα ελέγχου, ενώ στα σχολεία που ακολούθησαν τη δυναμική προσέγγιση
οι διαφορές έμειναν σταθερές. Με τη χρήση δομικών μοντέλων ανάλυσης επιβεβαιώθηκε η βασική
υπόθεση της δυναμικής προσέγγισης, αφού φάνηκε ότι η παρέμβαση συνέβαλε στη βελτίωση των
παραγόντων στο επίπεδο του σχολείου και με αυτό τον τρόπο επηρέασε θετικά τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν τις βασικές υποθέσεις της δυναμικής προσέγγισης και μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής έρευνας, την
ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών και την εφαρμογή ορθών εκπαιδευτικών πρακτικών για
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προώθηση τόσο της ποιότητας όσο και της ισότητας στην εκπαίδευση.
Λέξεις κλειδιά: βελτίωση σχολικής αποτελεσματικότητας, βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων,
ισότητα στην εκπαίδευση, εμπειρικός έλεγχος μοντέλων αποτελεσματικότητας, πολυεπίπεδα μοντέλα,
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (ΚΟΕ).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Κυριακή Μαμάκου
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Msc στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία, Msc στη Συστηματική Φιλοσοφία
kmamakou@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η συμβολή του Διευθυντή σχολικής μονάδας
είναι καθοριστική για την αποτελεσματική λειτουργία της, όπως αποδεικνύεται από πλήθος ερευνών,
σύμφωνα με τις οποίες η σχολική ηγεσία είναι ο δεύτερος παράγοντας, μετά τους εκπαιδευτικούς, που
επηρεάζει τη σχολική μάθηση. Κατά συνέπεια, ως βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας τίθεται η
διερεύνηση των αντιλήψεων των Διευθυντών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τον
ρόλο του αποτελεσματικού Διευθυντή σχολικής μονάδας. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο το συγκεκριμένο θέμα να επανεξεταστεί με βάση τις νέες συνθήκες, καθώς και επίκαιρα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων διεξήχθη ποιοτική έρευνα με
ημιδομημένες συνεντεύξεις σε δείγμα δέκα (10) Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κιλκίς.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν πως οι Διευθυντές/ντριες
αντιλαμβάνονται τον συντονιστικό, οργανωτικό και παιδαγωγικό ρόλο τους, ενώ στην πράξη λειτουργούν κυρίως ως διεκπεραιωτές διοικητικών θεμάτων. Τάσσονται υπέρ ενός συμμετοχικού μοντέλου
ηγεσίας με περιορισμένη όμως τη συμμετοχή των γονέων, ενώ προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα
κλίμα ανοιχτής επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς και μαθητές. Θεωρούν πως δεν ανήκει στον ρόλο τους
η ενασχόληση με θέματα που αφορούν τη βελτίωση της διδασκαλίας. Τέλος, αρκετοί είναι θετικοί στην
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τους ίδιους τους Διευθυντές, ενώ διαφαίνεται ξεκάθαρη η τάση
υπέρ ενός αυτοδιοικούμενου σχολείου.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, οι Διευθυντές/ντριες της έρευνάς μας αντιλαμβάνονται μόνο κάποιες
πτυχές του πολυσύνθετου ρόλου τους. Συγκεκριμένα, είναι εμφανές πως στην πράξη δεν μπορούν να
ξεφύγουν από τον διεκπεραιωτικό τους ρόλο. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, αλλά πιθανόν και στην έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων εκ μέρους τους. Εύλογα, λοιπόν, γεννάται το ερώτημα, σε ποιο βαθμό είναι έτοιμοι να αναλάβουν ένα διαφορετικό ρόλο με διευρυμένες αρμοδιότητες στο πλαίσιο ενός αυτοδιοικούμενου σχολείου, ο οποίος θα είναι στενά συνυφασμένος με την έννοια της ηγεσίας και λιγότερο με αυτή της διοίκησης.
Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματικό σχολείο, ρόλος Διευθυντή, διοίκηση σχολικών μονάδων, ηγεσία
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ξένια Μήτση
Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
pollymitsi@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις της σύγχρονης
κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας επιτάσσουν την ανάγκη αναπροσαρμογής και ενδυνάμωσης του ρόλου του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην πορεία επιτέλεσης του πολυσύνθετου
έργου του. Είναι καθοριστικής σημασίας η συμβολή του, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, μαθητές
και γονείς, προκειμένου να καταστεί το σχολείο δυναμικό, καινοτόμο και ανοιχτό στη ζωή αλλά και
την κοινωνία.
Με την παρούσα έρευνα μελετάται ο βαθμός υποστήριξης που παρέχεται από την σχολική μονάδα σε
εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Ειδικότερα, διερευνάται ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας από το διδακτικό προσωπικό και ως εκ τούτου γίνεται αποτύπωση των υπαρχουσών
υποστηρικτικών δομών του σχολείου, ο βαθμός κάλυψης των αναγκών για την αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και εξετάζονται οι θεσμικές προϋποθέσεις που επενεργούν θετικά ή μη στην
πορεία εφαρμογής εναλλακτικών διδακτικών τρόπων σκέψης και διδασκαλίας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στην παρούσα έρευνα αξιοποιούνται ποσοτικές αλλά και ποιοτικές μέθοδοι
άντλησης δεδομένων με την αξιοποίηση του ερωτηματολογίου με κλειστού τύπου ερωτήσεις και με
ημιδομημένες συνεντεύξεις σε δασκάλους και διευθυντές σχολικών μονάδων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα πορίσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών
γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ωστόσο στην πράξη δεν επιχειρούν την εφαρμογή της καθώς αναφέρουν ως δυσκολία την έλλειψη υποστηρικτικού υλικού και την
ανελαστικότητα του Αναλυτικού Προγράμματος. Οι δε διευθυντές σχολικών μονάδων εκδήλωσαν την
προθυμία τους για την παροχή των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αν και στην πράξη τόνισαν ότι κάτι τέτοιο ενίοτε καθίσταται ανέφικτο.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της έρευνας αν και είναι περιορισμένα αποτελούν το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και αυτό θα ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό καθώς θα μπορούσαν να αυξηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής καινοτόμων εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες θα συμβάλλουν δυναμικά στη διεύρυνση της σχολικής μάθησης.
Λέξεις κλειδιά: διευθυντής, αποτελεσματική διοίκηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία, σχολική μάθηση

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Κωνσταντίνα Μαρία Μονεμβασιώτη
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
monekonstantina@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Τα τελευταία χρόνια οξύνεται το ερευνητικό
ενδιαφέρον αναφορικά με την έννοια του «αποτελεσματικού ηγέτη» και των χαρακτηριστικών που τον
προσδιορίζουν. Στην σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μο-
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νάδας αναπροσαρμόζεται αποσκοπώντας στην βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας. Ο διευθυντής επωμιζόμενος ένα πολυσύνθετο ρόλο καλείται να ασκήσει αποτελεσματικά τη διοίκηση και να
συμβάλλει στην προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών
πρακτικών στοχεύοντας στην βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας διερευνάται ο βαθμός υποστήριξης που παρέχεται
από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης της μαθητικής επίδοσης. Συγχρόνως, μελετώνται οι παράγοντες που επιδρούν ανασταλτικά στην εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης, ο ρόλος του διευθυντή στην προώθηση
των μεθόδων αυτών και εξετάζονται οι προϋποθέσεις που συμβάλλουν θετικά στην αποτελεσματική
εφαρμογή τους.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκαν ποσοτικές μέθοδοι
άντλησης δεδομένων και συγκεκριμένα δομημένο ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις το
οποίο απευθύνθηκε σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ενώ γνωρίζει το θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης, εμμένει στην εφαρμογή παραδοσιακών
μεθόδων αξιολόγησης του μαθητή και διστάζει να εφαρμόσει κάποια από τις εναλλακτικές μορφές. Τα
δεδομένα ανέδειξαν την προτίμηση τους στην βαθμολογική κλίμακα αποτύπωσης του αξιολογικού
αποτελέσματος ενώ διαπιστώθηκε ότι στα πλαίσια της διαμορφωμένης σχολικής πραγματικότητας η
εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή θεωρείται αναποτελεσματική.
Παράλληλα, μολονότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων στην πλειονότητα τους δηλώνουν πρόθυμοι να παράσχουν το απαραίτητο υποστηρικτικό περιβάλλον που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί και να
προωθήσουν ένα κλίμα αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας, αδυνατούν λόγω της διαμορφωμένης
σχολικής πραγματικότητας.
Συμπεράσματα: Αναδύεται η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της έννοιας της αξιολόγησης και επανάκτησης του παιδαγωγικού της περιεχομένου στα
πλαίσια βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας και της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Λέξεις κλειδιά: διευθυντής, αξιολόγηση της επίδοσης, εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, περιγραφική
αξιολόγηση, σχολική αποτελεσματικότητα

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Βασιλική Μουρατίδου
Εκπαιδευτικός, Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου
Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
vmouratidou@sch.gr

Σοφία Παπαχρήστου

Δασκάλα,ΠΕ70, 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
sofiapapaxr@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου έγκειται στο ότι, καθώς δεν αποτελεί διαδικασία διαπιστωτικού και ελεγκτικού χαρακτήρα,
στοχεύει στην ανατροφοδότηση της διδακτικής πράξης, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των
εκπαιδευτικών .Μια τέτοια καινοτομική παρέμβαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επιχειρήθηκε
μέσω της εφαρμογής του θεσμού της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς. Σκοπός της εργασίας είναι να διαφανεί ότι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
είναι μία διαδικασία που μπορεί να οργανώνεται από τους ίδιους τους παράγοντες του σχολείου και να
αποτελεί «δείκτη υγείας του όλου εκπαιδευτικού συστήματος» .
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Βιβλιογραφική επισκόπηση και Εννοιολογική ανάλυση.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Με την εργασία αυτή θα αποτυπωθούν τα πλεονεκτήματα, οι κίνδυνοι και οι
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προϋποθέσεις επιτυχίας του θεσμού της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, αλλά και το στυλ της
ηγεσίας.
Συμπεράσματα: Η εσωτερική αξιολόγηση, η οποία εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
(Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Φιλανδία, Σουηδία κ.α.), έχει ως στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού
έργου από τη μία πλευρά, αλλά να καταστήσει τη σχολική μονάδα ουραγό καινοτομιών και εκπαιδευτικών πρακτικών από την άλλη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του διευθυντή-ηγέτη αναδεικνύεται
πλέον ως κεντρικός για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του σχολείου και τη βελτίωση της ποιότητας
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. Η ανάδειξη της σχολικής μονάδας σε φορέα διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής διευρύνει το ρόλο του εκπαιδευτικού, (που αφορά στη
συνεργασία με γονείς και φορείς), στην αποτίμηση (αποτύπωση) της εσωτερικής ζωής της, δηλαδή στο
«προφίλ» της ή στο «πορτραίτο» του σχολείου, αποκτώντας μια σφαιρική και πολυδιάστατη αντίληψη
της πραγματικότητας.
Λέξεις κλειδιά: αυτοαξιολόγηση, σχολείο, ηγεσία

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΓΕΣΙΑΣ
Ανδρέας Νικολάου
Διδακτορικός Φοιτητής
Frederick University Cyprus
andreaniko@cablenet.com.cy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος: Η αποτελεσματική ηγεσία έχει καθιερωθεί πλέον ως βασικός παράγοντας
έμμεσης επίδρασης για βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης. Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών,
τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε το ηγετικό μοντέλο πρόσκλησης, το οποίο προάγει μία θετική
παρωθητική δομή και είναι βασισμένο πάνω στη θεωρία της πρόσκλησης. Η εφαρμογή του λαμβάνει
χώρα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, όπου τα σχολεία μπορούν να καταστούν αποτελεσματικά, αφού
επικεντρωθούν σε πρακτικές όπως: η χάραξη κατεύθυνσης, η ανάπτυξη των ανθρώπων, η διαχείριση
του προγράμματος διδασκαλίας, ο επανασχεδιασμός και η οργάνωση της σχολικής μονάδας, όπως προτείνουν και τα ευρήματα της έρευνας. Αλήθεια τι γίνεται στην περίπτωση του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου;
Ο Σκοπός της Έρευνας: Η παρούσα έρευνα σκοπεύει στη διερεύνηση της έμμεσης επίδρασης που έχει
η εφαρμογή του ηγετικού μοντέλου πρόσκλησης στην ακαδημαϊκή επίδοση, διαμέσου των σύγχρονων
πρακτικών ηγεσίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των Λυκείων στην περίπτωση της
Κύπρου.
Μεθοδολογία: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 531 εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης που εργάζοντο
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-16 σε 19 Λύκεια των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και
ελεύθερης Αμμοχώστου. Οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ένα ειδικό ερωτηματολόγιο το οποίο
ουσιαστικά ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς την άτυπη αξιολόγηση του διευθυντή τους, όσον αφορά
την εφαρμογή των διαστάσεων του ηγετικού μοντέλου πρόσκλησης και σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας
με επίκεντρο την ακαδημαϊκή επίδοση. Το ερωτηματόλογιο περιελάμβανε ερωτήσεις από παλαιότερες
σχετικές έρευνες με στόχο την αναγνώριση των πιο συνηθισμένων πρακτικών των διευθυντών. Η
ακαδημαϊκή επίδοση μετρήθηκε από τους μέσους όρους των βαθμολογιών των τελικών εξετάσεων για
εισαγωγή στο πανεπιστήμιο στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, και Νέα Ελληνικά των παιδιών της Γ
τάξης των 19 Λυκείων που συμμετείχαν στην έρευνα. Η ανάλυση των δεδομένων περιελάμβανε περιγραφική και επαγωγική στατιστική (πολυπαραγοντική, επιβεβαιωτική και δομική ανάλυση).
Προκαταρκτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα: Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, ο βαθμός αποδοχής του ηγετικού μοντέλου πρόσκλησης και σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας από τους διευθυντές των
λυκείων με επίκεντρο την μάθηση είναι ικανοποιητική με δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης. Έχουν
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αναγνωριστεί συγκεκριμένες περιοχές όπου οι διευθυντές κάνουν μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη
χρήση των διαστάσεων του ηγετικού μοντέλου πρόσκλησης και σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας (επίδειξη σεβασμού προς τον εκπαιδευτικό, ανάπτυξη των ανθρώπων και διαχείριση του εκπαιδευτικού
προγράμματος), αλλά και περιοχές αδυναμίας με αρνητική επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση (έλλειψη επίδειξης φροντίδας, αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης προς τον εκπαιδευτικό με αποτέλεσμα την
απουσία οράματος και υιοθέτησης στόχων, καθώς επίσης επανασχεδιασμού και οργάνωσης της σχολικής μονάδας). Στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα εντοπίζεται ιδιαίτερη αδυναμία των διευθυντών
στη χάραξη κατεύθυνσης και υιοθέτηση στόχων. Η ανάγκη εκπαιδευτικής μεταρρυθμιστικής πολιτικής
είναι ιδιαίτερα σημαντική για επίτευξη αποτελεσματικότερης μάθησης, καθώς έχουν εντοπιστεί περιοχές μελλοντικής επαγγελματικής ανάπτυξης των διευθυντών.
Λέξεις κλειδιά: ηγετικό μοντέλο πρόσκλησης, σύγχρονες πρακτικές ηγεσίας, σχολική επίδοση, αποτελεσματικότητα της μάθησης, ακαδημαϊκή επίδοση, εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαιδευτική μεταρρυθμιστική πολιτική.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Κερασία Ντίκογλου
Φιλόλογος
dikoglou@sch.gr

Γεώργιος Ιορδανίδης
Αναπληρωτής καθηγητής ΠΤΔΕ Φλώρινας
giordanidis@uowm.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης και του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί πρόκληση
για την έρευνα, καθώς πρόκειται για βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία η παρουσία εκπαιδευτικών
διαφόρων κλάδων και η συνάρτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την εισαγωγή των μαθητών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση δημιουργούν ιδιότυπες εργασιακές συνθήκες. Η προτεινόμενη έρευνα εστιάζει
στην επαγγελματική ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος των φιλολόγων, όχι μόνο λόγω του εύρους
και της ποιότητας των αντικειμένων που διδάσκουν, αλλά και επειδή από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που διενεργήθηκε προέκυψε ερευνητικό κενό αναφορικά με τη διερεύνηση των δύο μεταβλητών.
Με πληθυσμό-στόχο τους φιλολόγους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών η έρευνα αποσκοπεί στην
αποτύπωση των επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης και εργασιακού τους άγχους, στην ανίχνευση
των γενεσιουργών παραγόντων τους σε συνάρτηση με δημογραφικά και εργασιακά τους δεδομένα και
στη διερεύνηση της ύπαρξης σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα στις δύο έννοιες.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η έρευνα στηρίχτηκε σε ποσοτική έρευνα, με γραπτό ερωτηματολόγιο δομημένο με κλειστού τύπου ερωτήσεις.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων κατέδειξε ότι το δείγμα βιώνει
μέτρια προς υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης και εργασιακού άγχους. Οι σχέσεις με τους
συναδέλφους, τον Διευθυντή και τους μαθητές αναδείχθηκαν οι σημαντικότεροι παράγοντες ικανοποίησης, ενώ κυριότερες πηγές εργασιακού άγχους αναδείχτηκαν οι αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής,
η πίεση χρόνου και η έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων από τους μαθητές. Παράλληλα, το φύλο και
η ηλικία φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης και εργασιακού
άγχους του δείγματος, ενώ αποτυπώθηκε στατιστικά αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές.
Συμπεράσματα: Παρά τους περιορισμούς της έρευνας τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η επαγγελματική ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος των φιλολόγων αποτελούν παραμέτρους που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα τόσο του
εκπαιδευτικού όσο και του εκπαιδευτικού συστήματος. Τέλος, νέες έρευνες σε μεγαλύτερα δείγματα,
άλλης μεθοδολογικής προσέγγισης και με διαφορετικές συσχετίσεις θα μπορούσαν να διεξαχθούν.
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Λέξεις κλειδιά: δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματική ικανοποίηση, εργασιακό άγχος, πηγές επαγγελματικής ικανοποίησης και εργασιακού άγχους, φιλόλογοι

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΩΣ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ
Αφροδίτη Ντίνου

ΠΕ11, Διευθύντρια 5ου Δ. Σ. Κιλκίς, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»
στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
afroditintinou@gmail.com

Φωτεινή Τσάγγα
ΠΕ70,15ο Δ.Σ. Ευόσμου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» στην
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
tsaggouli@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη
του θεσμού του Συλλόγου Διδασκόντων και η ανάδειξη της σημασίας και της αξίας του στην αποτελεσματική λειτουργία της Σχολικής Μονάδας και του Εκπαιδευτικού Συστήματος γενικότερα.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Πραγματοποιείται αφενός μια ιστορική αναδρομή και αφετέρου μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του θεσμού και προσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Σύλλογος
Διδασκόντων ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του. Αναδεικνύεται η δυναμική που διαθέτει ο
Σύλλογος ως ομάδα και τα ευεργετικά αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η συλλογική μορφή
διοίκησης.
Αποσαφηνίζονται έννοιες όπως σχολική μονάδα, διοίκηση σχολικής μονάδας, συλλογική διοίκηση,
συλλογικό όργανο, καθώς και ο όρος λειτουργία. Προσδιορίζεται η έννοια της “ομάδας” και διαχωρίζονται τα είδη της. Περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα στάδια ανάπτυξής της, η εσωτερική
της δομή, καθώς και η “συμπεριφορά” της σε καταστάσεις ανταγωνισμού και συγκρούσεων. Καθορίζεται η έννοια και το περιεχόμενο του όρου “απόφαση”, προσδιορίζεται η διάκρισή της βάσει του
αριθμού συμμετεχόντων σ’ αυτήν, καθώς και τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα που
εμφανίζει κάθε είδος. Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία λήψης απόφασης και τα στάδια που
ακολουθούνται. Αναπτύσσεται η θεωρία της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων, καθώς αυτή αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στον χώρο της Εκπαίδευσης, που επηρεάζει την ποιότητά της.
Περιγράφεται το Συμμετοχικό Μοντέλο Διοίκησης, καθώς και το μοντέλο διοίκησης, που βρίσκει
εφαρμογή στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από την βιβλιογραφική έρευνα συγκεντρώθηκε και καταγράφηκε το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως επίσης τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητές του και
το έργο του στη σχολική μονάδα. Διαφαίνεται επίσης ότι η αυξημένη συμμετοχή του Συλλόγου
Διδασκόντων στις αποφάσεις της ηγεσίας της σχολικής μονάδας, φέρνει καλύτερα αποτελέσματα τόσο
στη διοίκηση όσο και στις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας.
Συμπεράσματα: Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται, είναι ότι το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα,
εξακολουθεί να διέπεται από γραφειοκρατία και να είναι άκρως συγκεντρωτικό, ωστόσο το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης κερδίζει έδαφος και σ’ αυτό αποκτά σημαντικό ρόλο η συμμετοχή του
Συλλόγου Διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων.
Λέξεις κλειδιά: σύλλογος διδασκόντων, συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης, ομάδα, απόφαση, θεσμικό
πλαίσιο, λειτουργία.
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ΗΓΕΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤ’ΑΛΗΘΕΙΑ;
Στέλιος Ορφανός
Επίκουρος Καθηγητής Εκπ. Διοίκησης και Ηγεσίας
Frederick University Cyprus
pre.os@fit.ac.cy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος: Μία από τις βασικότερες επιδιώξεις των ηγετών σχολικών μονάδων είναι
η προώθηση και η βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και της παρεχόμενης μάθησης. Οι αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες επικεντρώνονται στις πρακτικές διδασκαλίας και συστηματικά προσπαθούν
για την βελτίωση των διαδικασιών μάθησης και διδασκαλίας (Ofsted, 2011). Η ηγεσία με επίκεντρο την
μάθηση περιλαμβάνει πρακτικές όπως ένα πλαίσιο ηθικής για ισότητα στις ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξη εμπιστοσύνης και ποιοτικών επαγγελματικών σχέσεων, κατοχή εξαίρετης γνώσης για αποτελεσματική διδασκαλία, ενημέρωση για τρέχουσα έρευνα όσον αφορά τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας, μοντελοποίηση αποτελεσματικής διδασκαλίας, έμφαση στην πρόοδο των μαθητών και προώθηση του επαγγελματικού αναστοχασμού των εκπαιδευτικών (Leithwood et al, 2010; Day et al, 2010).
Σκοπός έρευνας: Ο στόχος της παρούσης έρευνας ήταν η διερεύνηση της έκτασης της ηγεσίας για
επίκεντρο την μάθηση ανάμεσα σε διευθυντές σχολικών μονάδων δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο
όπως την αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα, η προσπάθεια ήταν η αναγνώριση περιοχών δύναμης και αδυναμίας των διευθυντών όσον αφορά την άσκηση των πρακτικών που χαρακτηρίζουν την ηγεσία με επίκεντρο την μάθηση.
Μεθοδολογία: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 380 εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης που εργάζονται ως εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης σε δημοτικά της Επαρχίας Λεμεσού στην Κύπρο. Οι
εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ένα ειδικό ερωτηματολόγιο το οποίο ουσιαστικά ζητούσε από τους εκπαιδευτικούς την άτυπη αξιολόγηση του διευθυντή τους όσον αφορά τις πρακτικές της ηγεσίας με επίκεντρο την μάθηση. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις από παλαιότερες σχετικές έρευνες με
στόχο την αναγνώριση των πιο συνηθισμένων πρακτικών των διευθυντών. Η ανάλυση των δεδομένων
περιελάμβανε περιγραφική και επαγωγική στατιστική (πολλαπλή παλινδρόμηση)
Προκαταρκτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα: Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η χρήση πρακτικών ηγεσίας με επίκεντρο την μάθηση εκ μέρους των διευθυντών είναι ικανοποιητική αλλά όχι εκτεταμένη. Έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένες περιοχές όπου οι διευθυντές κάνουν μεγαλύτερη χρήση των
πρακτικών (δημιουργία ποιοτικών επαγγελματικών σχέσεων, δημιουργία πλαισίου ηθικής για ευκαιρίες
μάθησης) αλλά και περιοχές αδυναμίας ( γνώση αποτελεσματικής διδασκαλίας, ενημέρωση σύγχρονης
έρευνας όσον αφορά την αποτελεσματική διδασκαλία, μοντελοποίηση αποτελεσματικής διδασκαλίας,
συλλογή-αξιολόγηση-ερμηνεία δεδομένων μαθησιακής επίδοσης). Ιδιαίτερη αδυναμία των διευθυντών
εντοπίζονται όσον αφορά τις πρακτικές μοντελοποίησης αποτελεσματικής διδασκαλίας και ερμηνείας
μαθησιακών δεδομένων. Οι προεκτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς
έχουν εντοπιστεί περιοχές μελλοντικής επαγγελματικής ανάπτυξης των διευθυντών δημοτικής εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: Ηγεσία, μάθηση, πρακτικές ηγεσίας, σχολική βελτίωση, αποτελεσματικότητα, εκπαιδευτική πολιτική
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Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΡΑΜΑΤΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Δρ. Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ
ipapav@uom.edu.gr

Χριστίνα Ζουρνά
Μαθηματικός, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ
c.zourna@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Θα περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά της
μεθόδου του Εκπαιδευτικού Δράματος (Drama in Education), μεταξύ των οποίων η διερεύνηση ζητημάτων από πολλαπλές οπτικές γωνίες, η διατύπωση κατάλληλων ερωτημάτων, η λήψη απόφασης και ο
αναστοχασμός επάνω σε πράξεις και εμπειρίες. Επιπλέον θα γίνει αναφορά στον δυναμικό χαρακτήρα
και την οργανωμένη δομή της μεθόδου, χαρακτηριστικά που ωστόσο επιτρέπουν ευελιξία τόσο στο
σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή της.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η εξ ορισμού βιωματική μέθοδος του Εκπαιδευτικού Δράματος (Drama in
Education) είναι μία μορφή θεατρικής τέχνης με καθαρά παιδαγωγικό/διδακτικό χαρακτήρα, η οποία
συνδυάζει συναισθηματική εμπλοκή και νοητική επεξεργασία, βίωμα και αναστοχασμό. Πρόκειται για
μια δυναμική διαδικασία που αποβλέπει στη μάθηση/κατανόηση του εαυτού και του κόσμου, μέσω
ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων και εμπειριών. Το Εκπαιδευτικό Δράμα απευθύνεται ταυτόχρονα στο θυμικό και στο λογικό των συμμετεχόντων, αντιμετωπίζοντάς τους ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Το Εκπαιδευτικό Δράμα θεωρείται αποτελεσματική μέθοδος στην επιμόρφωση ενηλίκων, ειδικά όσων ετοιμάζονται για θέσεις-κλειδιά στη διοίκηση, ηγεσία και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση/κατάρτιση επαγγελματιών στους τομείς: της υγείας (γιατρών, νοσοκόμων,
μαιών), της ασφάλειας (αστυνομικών), των επιχειρήσεων (μάνατζερ, υπευθύνων προσλήψεων προσωπικού, συμβούλων σταδιοδρομίας), της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης (σε όλες τις βαθμίδες).
Συμπεράσματα: Για την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου θα παρουσιαστούν εφαρμογές της σε εργαστήρια επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης ενηλίκων, διαφορετικών επαγγελματικών ειδικοτήτων, καθώς και στοιχεία από τις αξιολογήσεις των εργαστηρίων από τους συμμετέχοντες. Επίσης,
θα παρουσιαστούν αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών για την επίδραση του Εκπαιδευτικού Δράματος
στην επαγγελματική ανάπτυξη ηγετικών στελεχών.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικό δράμα, δεξιότητες σταδιοδρομίας ηγέτη, βιωματική μάθηση
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Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ MASLOW
ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Χ ΚΑΙ Ψ ΤΟΥ MCGREGOR ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Εκπαιδευτικός
geopapa4u@gmail.com

Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Οικονομικός Επιθεωρητής
giakoxrispa@yahoo.gr

Χαράλαμπος Κουτής
Θεολόγος - Φιλόλογος
cikoutis@hotmail.com

Βασίλειος Στεφανίδης
Πληροφορικός
Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικής
vkstefanidis@gmail.com

Μαρία Δρ. Πλατσίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
platsidu@uom.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρακίνηση χρησιμοποιείται από τον Διευθυντή του σχολείου ως βασικό εργαλείο που μπορεί να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της
εκπαίδευσης όπως αυτοί ορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Μέσω της παρακίνησης ο Διευθυντής
προσπαθεί να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας καθιστώντας τους πιο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς. Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιούμε το θεωρητικό μοντέλο του Maslow για
την πυραμίδα των ανθρώπινων αναγκών και τη διπολική θεωρία Χ και Ψ του McGregor, προκειμένου
να απαντήσουμε στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: (1) Κατά πόσο οι Διευθυντές ασκούν διοίκηση
λαμβάνοντας υπόψη τους την διπολική θεωρία του McGregor. (2) Στην περίπτωση που δεν ασκείται η
εκπαιδευτική διοίκηση βάσει της διπολικής θεωρίας του Mc Gregor, τότε ποιες ανάγκες (από το μοντέλο του Maslow) των εκπαιδευτικών επιλέγει να καλύψει ο Διευθυντής, προκειμένου να τους παρακινήσει.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η διερεύνηση των ανωτέρω ερωτημάτων έγινε σε εννέα Διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εξετάστηκαν ατομικά, με δομημένη
συνέντευξη.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν επαληθεύεται κανένα από τα δύο θεωρητικά μοντέλα και οι Διευθυντές των σχολείων δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους τεχνικές παρακίνησης, που να ακολουθούν πιστά τα δύο θεωρητικά μοντέλα που ελέγχθηκαν.
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα της ερευνάς μας (1) δεν επαλήθευσαν το θεωρητικό μοντέλο της
διπολικής θεωρίας. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που να χαρακτηρίζονται αμιγώς από στοιχεία
της ομάδας Χ ή της ομάδας Ψ του μοντέλου αυτού, αλλά εμπλέκουν στοιχεία και χαρακτηριστικά και
από τις δύο ομάδες σε διαφορετικό βαθμό και ένταση, κατά περίπτωση. (2) H επιλογή από τους
Διευθυντές των προς κάλυψη αναγκών από την πυραμίδα του Maslow στα πλαίσια της παρακίνησης
γίνεται κατά περίπτωση χωρίς να ακολουθείται η ιεραρχική διαδοχή μεταξύ των διαζωμάτων της
πυραμίδας.
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, ηγεσία, παρακίνηση, διπολικό μοντέλο Χ και Ψ του D. Mc Gregor, πυραμίδα των ανθρώπινων αναγκών του A.H. Maslow
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Μαρία Παπαϊωάννου
Ph.D Εκπαιδευτικής Διοίκησης - Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ
papaioannou.mary@gmail.com

Παναγιώτα Τσίρμπα
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΕΑΠ
yiotatsirba@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η εργασία αποτελεί το πρώτο μέρος μίας
μεταπτυχιακής έρευνας, η οποία σκοπό έχει να διερευνήσει το κίνημα της σχολικής βελτίωσης στη
διεθνή βιβλιογραφία. Η έννοια της σχολικής βελτίωσης συνδέθηκε στενά με την σχολική αποτελεσματικότητα και αποτέλεσε μία πιο ποιοτική έκφανση αξιολόγησης των μαθησιακών και οργανωσιακών αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση. Αντικατέστησε σε σημαντικό βαθμό τις απόλυτες μετρήσεις
στην εκπαίδευση και ενσωμάτωσε πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά σχολικής αλλαγής. Αν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο της Λισσαβόνα (Μάρτιος του 2000), έθεσε ως στρατηγικό στόχο να γίνει
η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πιο ανταγωνιστική στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη,
με δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, οι ευρωπαϊκές
πολιτικές δείχνουν να απέχουν σημαντικά από αυτόν τον στόχο.
Ποια είναι η αξία των παρεμβατικών προγραμμάτων σχολικής βελτίωσης ως πολιτικής στρατηγικού
προγραμματισμού της σχολικής μονάδας και πώς ενσωματώνονται στην κουλτούρα του σχολείου;
Αποτελέσματα/ ευρήματα: Η σχολική βελτίωση είναι σε πρώιμο ερευνητικό στάδιο στη χώρα μας σε
αντίθεση με χώρες της Ε.Ε, τις Η.Π.Α και τον Καναδά όπου εφαρμόζονται παρεμβατικά προγράμματα
από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. O σχεδιασμός παρεμβατικών προγραμμάτων στο επίπεδο του σχολείου αποτελεί ύψιστο παράδειγμα μακροπρόθεσμου στρατηγικού προγραμματισμού.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Συμπεράσματα: Η επιστημονική έρευνα στο πεδίο είναι σημαντικά περιορισμένη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο εκπαιδευτικός διάλογος για τη βελτίωση των δημόσιων σχολείων και οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν, περνούν μέσα από την καθιέρωση ενός συστήματος διαμορφωτικής
αξιολόγησης.
Λέξεις κλειδιά: σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα, πλάνα σχολικής βελτίωσης, παρεμβατικά
προγράμματα, προγράμματα σχολικής βελτίωσης, καινοτομία και εκπαιδευτική αλλαγή.
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗ
Κωνσταντίνος Σαπουντζάκης
Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
Γεωπόνος (Τ.Ε.), Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Σύμβουλος
sapountzakis@gmail.com, 16.sapountzakis@master.aspete.gr

Μάριος-Παντελής Σαπουντζάκης
Μαθητής Λυκείου, Ανεξάρτητος Ερευνητής
marios.sapountzakis@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Μελέτη που συγκρίνει δύο παιδαγωγικά συστήματα/προσεγγίσεις, η οποία ανάγεται στην χρήση των συμπεριφορικών οικονομικών ως βοήθημα του
εκπαιδευτικού για την αποτελεσματικότητα του έργου του.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η χρήση των συμπεριφορικών οικονομικών στην εκπαίδευση δεν χρησιμοποιείται σήμερα λόγω ελλειπών γνώσεων των διδασκόντων γι’ αυτή τη μέθοδο.
Συμπεράσματα: Τα συμπεριφορικά οικονομικά μπορούν κάλλιστα να βοηθήσουν το έργο του εκπαιδευτικού και να το κάνουν αποτελεσματικότερο, όπως φαίνεται άλλωστε και από την επιτυχία άλλων παιδαγωγικών μεθόδων που τα χρησιμοποιούν.
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, καινοτομία, ψυχολογία, συμπεριφορά, συμπεριφορικά οικονομικά, ώθηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωνσταντίνος Ζ. Σβώλης
Δάσκαλος-Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου-MSc Δημόσιας Διοίκησης
ksvolis@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η εφαρμογή των διαδικασιών της Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π), είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να πετύχουμε τη βελτίωση της Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο.
Το ερώτημα ήταν αν εφαρμόζεται η Δ.Ο.Π στα ελληνικά Δημοτικά Σχολεία και αν θεωρούν αναγκαία
την εφαρμογή της οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς που έχουν σχέση με αυτά.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2016 στα Δημοτικά Σχολεία
του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ) της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της
ποιοτικής έρευνας που περιλάμβανε συνέντευξη με ημιδομημένο ερωτηματολόγιο και ηχητική καταγραφή των απαντήσεων.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν διευθυντές, δάσκαλοι-ες, καθηγητές-τριες ειδικοτήτων που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία και γονείς που έχουν μαθητές-τριες σε αυτά, ένας-μια από κάθε κατηγορία ανά Δήμο. Καθένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν από διαφορετικό σχολείο. Με
βάση τα δεδομένα, έχουμε καλή εικόνα για τις ποιοτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στα 14 από τα
103 Δημ. σχολεία του Π.Σ. της Δυτ. Θεσσαλονίκης, περίπου 13,6 % του συνόλου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Εντοπίστηκαν έλλειψη οράματος σε κεντρικό επίπεδο και κατά σχολείο,
έλλειψη αυτονομίας των δημοτικών σχολείων, έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην ποιότητα, έλλειψη κύκλων ποιότητας κατά τάξη, συνεχείς μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο διευθυντώνντριων και εκπαιδευτικών, ανάλωση των διευθυντών-ντριων σε ατέρμονη γραφειοκρατία, έλλειψη
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εκτίμησης της γενικής εικόνας του σχολείου και αυτοαξιολόγησης. Η αναγκαιότητα εφαρμογής της
Δ.Ο.Π αναγνωρίστηκε από όλους-ες (100%).
Παράλληλα διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση σε κάθε σχολείο ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού, συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων για παιδαγωγικά θέματα, επιλογή από τους εκπαιδευτικούς μεθόδων διδασκαλία που ενεργοποιούν το μαθητή-τρια, λειτουργία υποστηρικτικών δομών για
τη μάθηση, όπως Τμήματα Υποδοχής, Τμήματα Ένταξης, Ενισχυτική Διδασκαλία, λιγοστή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους, καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων και
ύπαρξη κοινωνικών υποστηρικτικών δομών.
Εντοπίστηκαν σημεία της εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο που υπάρχει ποιότητα και σημεία στα
οποία παρατηρείται έλλειψη ποιότητας.
Συμπεράσματα: Δεν εφαρμόζεται η Δ.Ο.Π στα δημοτικά σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης αν και
πολλές λειτουργίες και διαδικασίες που εφαρμόζονται σε αυτά είναι συμβατές με αυτήν. Γονείς και
εκπαιδευτικοί συμφωνούν στην εφαρμογή της. Τέλος διατυπώνονται προτάσεις για το σκοπό αυτό.
Λέξεις κλειδιά: διοίκηση ολικής ποιότητας, δημοτικό σχολείο, εκπαιδευτικός, μαθητής, γονέας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μαγδαληνή Τσιόνκη
Σύμβουλος σταδιοδρομίας, καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνίας
tsionkhm@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται το πρόβλημα της επαγγελματικής ικανοποίησης. Αποβλέπει στην διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση του
βαθμού ικανοποίησης των διευθυντών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Τα ερευνητικά ερωτήματα προσεγγίσθηκαν με την ποσοτική μέθοδο. Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για τη συλλογή των απαντήσεων. Το δείγμα της έρευνας
αποτέλεσαν 93 (71,5%) άνδρες και 37 (28,5%) γυναίκες διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από την ανάλυση των δεδομένων δεν προέκυψε διαφοροποίηση στη γενική
ικανοποίηση ως προς το φύλο. Η επιμόρφωση φαίνεται να επιδρά στην επαγγελματική ικανοποίηση
των διευθυντών καθώς υποδηλώνει μια έλλειψη υποκίνησης. Σημαντική είναι και η επίδραση του σχολικού κλίματος και των διαπροσωπικών σχέσεων στην επαγγελματική ικανοποίηση των διευθυντών.
Συμπεράσματα: Η στάση των διευθυντών φαίνεται να είναι ουδέτερη σχετικά με την επαγγελματική
τους ικανοποίηση και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως την προϋπηρεσία που έχουν στη
θέση.
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ικανοποίηση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διευθυντές
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
Ευγενία Τσιουπλή
Εκπαιδευτικός, ΠΕ.02
Μ.Α. Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ., Μ.Α. Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
evtsioupli@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η έννοια
της αξιολόγησης αποτελεί ένα πεδίο διαρκών αντιπαραθέσεων και, ουσιαστικά, ανολοκλήρωτων πολιτικών επιλογών. Αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η συναφής με αυτήν επιμόρφωση τους. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην σημαντικότητα της
αξιολόγησης και της διαρκούς επιμόρφωσης ως παράγοντες βελτίωσης της επαγγελματικής ταυτότητας
και του ανθρώπινου δυναμικού εν γένει.
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να εντοπιστούν οι δυσκολίες στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και των εκπαιδευτικών, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από την εμπειρία των Σχολικών Συμβούλων κατά την πιο πρόσφατη προσπάθεια αξιολόγησης το 2013-2014 με το Π.Δ. 152/2013.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία χρησιμοποίησε ως μέθοδο συλλογής
δεδομένων τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε Σχολικούς Συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν με την μέθοδο της θεματικής
ανάλυσης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η αξιολόγηση, κατά την τελευταία προσπάθεια εφαρμογής της, δεν μπόρεσε
να αρθεί στο ύψος των απαιτήσεων της εποχής. Οι προθέσεις των εμπλεκομένων μερών ήταν κατά
κύριο λόγο αγαθές αλλά η ουσιαστική διαδικασία περιορίστηκε, για μία ακόμη φορά, στην καταγραφή
των τυπικών προσόντων των αξιολογούμενων. Η πολιτική συγκυρία δεν στάθηκε αρωγός αλλά μάλλον
εμπόδισε την όλη διαδικασία.
Συμπεράσματα: Η αξιολογική διαδικασία προκάλεσε έντονη αμφιθυμία στους Σχολικούς Συμβούλους
παρότι, ως ένα βαθμό, δημιούργησε προσδοκίες για αλλαγή στο εκπαιδευτικό σκηνικό και απαγκίστρωση από χρόνιες αρτηριοσκληρωτικές συμπεριφορές. Υπό το βάρος των ασαφειών και του χαοτικού
χαρακτήρα των νομοθετημάτων, των βεβιασμένων κινήσεων και των σφοδρότατων αντιδράσεων που
παραδοσιακά προκαλεί κάθε υπόνοια αξιολόγησης, κανένας, έστω και μικρότερης φιλοδοξίας, στόχος
τους δεν επετεύχθη.
Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση εκπαιδευτικών, σχολικοί σύμβουλοι, επαγγελματική ταυτότητα

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ Η ΓΟΝΕΪΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ
Ευσταθία Τσιτούρα
Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός
fei_tsitoura@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή προβλήματος: Διερεύνηση των αντιλήψεων των γονέων αναφορικά με την εμπλοκή τους
στη σχολική λειτουργία και την επικοινωνία τους με το σχολείο.
Σκοπός της εργασίας: Καταγραφή απόψεων των γονέων για το περιεχόμενο και την ποιότητα της
εμπλοκής και της επικοινωνίας τους με το σχολείο, αλλά και η σημασία που τους αποδίδουν ως παραγόντων που επιδρούν στη σχολική λειτουργία και τις επιδόσεις του παιδιού.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Πραγματοποιήθηκε η ευρεία ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ενώ
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διεξήχθη επιπλέον έρευνα ποσοτικού χαρακτήρα μέσω της διανομής ερωτηματολογίων σε ένα τυχαίο
δείγμα 112 γονέων με παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών τα οποία φοίτησαν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο
Λαμίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι γονείς τείνουν να αναγνωρίζουν τη σημασία της επικοινωνίας τους με το
σχολείο και κρίνουν κατά βάση ως θετικές και επαρκείς τις εμπειρίες επικοινωνίας τους με το σχολείο.
Ωστόσο, δεν αναγνωρίζουν στην ίδια έκταση τη σημασία της εμπλοκής τους στη σχολική λειτουργία,
την οποία και επιδιώκουν σπανιότερα.
Συμπεράσματα: Αναγνωρίζεται ως πολύ σημαντική από τους γονείς η επικοινωνία τους με το σχολείο
και ειδικότερα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Επιπλέον, η επισκεψιμότητα των γονιών εκτιμήθηκε σε
χαμηλά επίπεδα λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων και η εμπλοκή τους στη σχολική
λειτουργία παρουσιάζει ελάχιστο ενδιαφέρον. Τέλος, μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενων γονέων αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της ποιότητας της επικοινωνίας μεταξύ οικογένειας-σχολείου καθώς έχει
αντίκτυπο στις επιδόσεις του παιδιού.
Λέξεις κλειδιά: γονεϊκή εμπλοκή, επικοινωνία, γονείς, σχολική λειτουργία, ακαδημαϊκές επιδόσεις

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ:
ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Άντρη Χαραλάμπους
Εκπαιδευτικός – Υποψήφια Διδάκτορας
xestay@cytanet.com.cy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
και των σχολικών μονάδων για εντοπισμό και ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους αλλά παράλληλα και
των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση είναι αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό έργο στην εκπαίδευση.
Στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα προηγμένων χωρών (π.χ.,
Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία, Αυστραλία, Χονγκ Κογκ) το σημαντικό αυτό έργο
επιτελείται μέσα από τον θεσμό της επιθεώρησης. Επισημάνθηκε ότι σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα (π.χ. Αγγλία, Κύπρο, Γερμανία κ.ά.) τα τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες προσπάθειες για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμού της επιθεώρησης, ώστε να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικότερα στη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου θεωρείται σημαντική η συλλογή και ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των πληροφοριών για τον θεσμό της επιθεώρησης για να αποσαφηνιστεί καλύτερα ο βαθμός της χρησιμότητας και της αναγκαιότητάς του. Παράλληλα, η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη μιας αποτελεσματικότερης κατανόησης του θεσμού της
επιθεώρησης, στηριζόμενη στα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών, ώστε να μπορεί να συμβάλλει
στις προσπάθειες μεταρρύθμισης του θεσμού αυτού.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η μελέτη αυτή αποτελεί μια βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με την
επίδραση του θεσμού της επιθεώρησης στη σχολική βελτίωση. Κατά την επισκόπηση αυτή έχουν
συλλεχθεί και έχουν μελετηθεί συγκριτικά πάρα πολλές έρευνες από διάφορες χώρες όπου εφαρμόζεται
ο θεσμός της επιθεώρησης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών έδειξαν ότι η επιθεώρηση έχει θετικά
αποτελέσματα στη βελτίωση τόσο της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, όσο και στη βελτίωση του
διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών αλλά και των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων των μαθητών. Από
την άλλη όμως, εντοπίστηκαν και έρευνες των οποίων τα αποτελέσματα έδειξαν αρκετές αρνητικές
συνέπειες. Συνεπώς τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών δεν αποκαλύπτουν μια συνεκτική
εικόνα για την θετική επίδραση ή όχι της επιθεώρησης και έτσι οι απόψεις διίστανται. Αυτό, πιθανόν,
να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική αυτή
επισκόπηση.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη διχογνωμίας στα αποτελέσματα των
εμπειρικών ερευνών για το θέμα της επίδρασης της επιθεώρησης στη σχολική βελτίωση καθιστά ανα126
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γκαία τη συνέχιση διεξαγωγής περισσότερων ερευνών και μελετών για τον θεσμό αυτό, ώστε να
δοθούν περισσότερα στοιχεία για την αποσαφήνιση του βαθμού χρησιμότητας και αναγκαιότητάς του
αλλά παράλληλα και του ρόλου που διαδραματίζει στη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: επιθεώρηση, επιθεωρητής, επίδραση, βελτίωση, αρνητική συνέπεια
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7. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, MENTORING ΚΑΙ COACHING
ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Βασιλική Βέργου
Εκπαιδευτικός ΠΕ, ΜSc
kvergp@gmail.com

Δρ. Ιωάννης Φύκαρης
Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ifykaris@cc.uoi.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η εργασιακή και προσωπική ενίσχυση των
εκπαιδευτικών και, ειδικότερα, των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών αποτελεί βασική στρατηγική, η
οποία συνδυάζεται με τη βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Κύρια έμφαση δίνεται
στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στη διδακτική τους αποτελεσματικότητα, η ανταπόκρισή τους
στα σύνθετα εκπαιδευτικο-διδακτικά προβλήματα και η ανάδυση της ικανότητας του κριτικού στοχασμού στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου.
Στην Ελλάδα το έργο της επαγγελματικής ενδυνάμωσης και εμψύχωσης των εκπαιδευτικών ασκείται
κυρίως από τους Σχολικούς Συμβούλους. Ωστόσο, για τον συγκεκριμένο ρόλο των Σχολικών Συμβούλων υπάρχει σοβαρό ερευνητικό κενό.
Για τον λόγο αυτόν στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται έρευνα, η οποία επιχειρεί να αναδείξει την
αντίληψη της λειτουργικότητας των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις
δυνατότητές τους για την ανάπτυξη καταστάσεων εμψύχωσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών
στην υλοποίηση του έργου τους.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2016 έως και τον Ιανουάριο του 2017 και ως όργανο μέτρησης
χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, με ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήματα. Στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ανταποκρίθηκε το σύνολο του δείγματος, πλην ενός.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Κεντρικό εξαγόμενο της έρευνας είναι ότι εντοπίζεται σοβαρό νομοθετικό
κενό ως προς τη σαφήνεια των διαστάσεων του ρόλου των Σχολικών Συμβούλων ως επαγγελματικοί
σύμβουλοι και εμψυχωτές εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και επισήμανση της υψηλής σημαντικότητας
που αποδίδουν οι ίδιοι και στην δική τους ενδυνάμωση, μέσω ανάλογων επιμορφωτικών δράσεων από
την πλευρά των αρμόδιων φορέων.
Συμπεράσματα: Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους αρμόδιους φορείς τόσο το νομοθετικό
κενό για τις διαστάσεις του ρόλου των Σχολικών Συμβούλων όσο και το ενδιαφέρον των Σχολικών
Συμβούλων για επιμόρφωση ώστε να αποφασιστεί η εφαρμογή ανάλογων επιμορφωτικών πρωτοβουλιών, αλλά και νομοθετικών παρεμβάσεων προς την επίτευξη της βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ενίσχυση, εμψύχωση-ενδυνάμωση, σχολικός σύμβουλος, κριτικός στοχασμός, διάδραση
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PROJECT BASED LEARNING ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΗΓΕΣΙΑΣ:
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μαρία-Αμαλία Βέργουλα
Οικονομολόγος, Διδάσκουσα Εργαστηρίου Ηγεσίας, Αρσάκειο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης της Φ.Ε.
vergoula.m@e-arsakeio.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει
την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της διδασκαλίας βάσει εργασιών (project based learning) σε εργαστήριο ηγεσίας με μαθητές ηλικίας 13-15 ετών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η διδασκαλία ηγεσίας σχετίζεται με δεξιότητες ζωής όπως αποτελεσματική
επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, ενσυναίσθηση. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες καλλιεργούνται με την
εφαρμογή διδακτικών μεθόδων όπως η διδασκαλία βάσει εργασιών. Αυτή ήταν η μέθοδος διδασκαλίας
που εφαρμόστηκε σε εργαστήριο ηγεσίας σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το σύνολο των
μαθητών που επέλεξαν το εργαστήριο ως απογευματινή δραστηριότητα συμμετείχε σε ένα κεντρικό
έργο η ολοκλήρωση του οποίου απαιτούσε έρευνα, συνεργασία, ανατροφοδότηση σε όλες τις φάσεις. Η
τελική φάση ενέπλεξε την ευρύτερη μαθητική και τοπική κοινότητα ευαισθητοποιώντας τους συμμετέχοντες αλλά και το περιβάλλον τους για ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Η προσέγγιση που
ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση της μεθόδου περιλαμβάνει α) Ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση με
προσωπικές συνεντεύξεις των εμπλεκομένων β) σύγκριση των τελικών αποτελεσμάτων με τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν, γ) ανάλυση swot σε σχέση με την εφαρμογή της μεθόδου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η συγκεκριμένη μέθοδος κρίθηκε αποτελεσματική στο να βελτιώνει δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, λήψης αποφάσεων στους μαθητές αλλά και την κοινωνική τους ευαισθησία.
Συμπεράσματα: Η μέθοδος project based learning μπορεί να εφαρμοστεί στην εκμάθηση δεξιοτήτων
ζωής στο πλαίσιο μαθημάτων ηγεσίας αλλά και σε μαθήματα τυπικής μάθησης όπως τα οικονομικά,
υπό προϋποθέσεις.
Λέξεις κλειδιά: project based learning, δεξιότητες ζωής, διδασκαλία ηγεσίας, οικονομική εκπαίδευση.

Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ:
ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Δρ. Στυλιανή Γκιώση
Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης,
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
sgiosi@uom.edu.gr

Γεώργιος Γ. Γκαμάνης
Προπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
george.gk8@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, η
διαρκώς προβαλλόμενη ως αναγκαία σε όλα τα επίπεδα της τυπικής εκπαίδευσης και με διεπιστημονικό
χαρακτήρα, εγείρει απαιτήσεις για την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών στο συγκεκριμένο πεδίο. Τα διάφορα προτεινόμενα μοντέλα και οι καλές πρακτι-
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κές δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να οριοθετήσουν πλήρως τον τρόπο προετοιμασίας και εκπαίδευσης των εκπαιδευτών προς αυτή την κατεύθυνση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι ηγετικές και επιχειρηματικές δεξιότητες των υποψήφιων εκπαιδευτών στα πλαίσια μιας
καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης όπου ο εκπαιδευτής λειτούργησε κυρίως ως καθοδηγητής και διευκολυντής μάθησης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η μεθοδολογία της παρούσας ερευνητικής μελέτης συνδυάζει την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ποιοτική προσέγγιση με έμφαση στη συμμετοχική παρατήρηση και τις
ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων ποιοτικής έρευνας επιλέχθηκε για να
διερευνηθούν, να μελετηθούν και να προσδιοριστούν στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές των συμμετεχόντων αναφορικά με την επιχειρηματική τους νοοτροπία και τις ηγετικές τους δεξιότητες. Για την
ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου, η ανάλυση λόγου και η ανάλυση των
συμπεριφορών με σκοπό την ολιστική κατανόηση. Το περιορισμένο σε αριθμό δείγμα απετέλεσαν υποψήφιοι εκπαιδευτές που βρίσκονται στην προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας,
τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου που συμμετείχαν στη διδασκαλία μαθήματος υποχρεωτικής επιλογής σχετικό με την ηλεκτρονική και τη νέα επιχειρηματικότητα.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η ανάληψη πρωτοβουλίας, η ανάληψη ρίσκου, η δημιουργική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η αντιμετώπιση του φόβου της αποτυχίας και η αυτοεκτίμηση αξιολογήθηκαν ως σημαντικοί παράγοντες στην απόκτηση επιχειρηματικού πνεύματος μέσα σε ένα πλαίσιο
πραγματικής καθοδήγησης.
Συμπεράσματα: Η καθοδήγηση ως επιλεγόμενη διδακτική προσέγγιση με εστίαση σε μαθησιακά αποτελέσματα όπως η ανάπτυξη ηγετικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων μπορεί να προετοιμάσει εκπαιδευτές που μπορούν σκέφτονται επιχειρηματικά σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη της επιχειρηματικότητας.
Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικό πνεύμα, καθοδήγηση, εκπαιδευτής, ηγετικές δεξιότητες, καινοτόμα
διδακτική προσέγγιση, μαθησιακά αποτελέσματα.

ΤΟ MENTORING ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Τιμολέων Θεοφανέλλης
Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Β. Αιγαίου & Δωδεκανήσου
timtheo@sch.gr

Σουλτάνα Παπαδημητρίου

Διευθύντρια 4ο Γυμνασίου Πτολεμαΐδας
papadimi@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν να διδάσκουν χωρίς
να μεσολαβήσει κάποια πρακτική εξάσκηση, που θα μπορούσε να τους προσφέρει τα βασικά εφόδια
στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Γι’αυτό το λόγο είναι σημαντική η υλοποίηση προγραμμάτων
mentoring, τα οποία έχουν ως στόχο την υποστήριξη, καθοδήγηση και πρακτική βελτίωση των εκπαιδευτικών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διατυπωθούν οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική
λειτουργία της διαδικασίας του mentoring, η μεντορική σχέση και ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ μέντορα και προστατευομένου/νων, το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ τους, οι τεχνικές συμβουλευτικής, η
παρατήρηση μαθήματος και ανατροφοδότηση, ώστε η διαδικασία να είναι αποτελεσματική.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η προσέγγιση βασίζεται στην εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι συγγραφείς
σε συνδυασμό με μία εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στην εργασία αναλύεται η θετική συμβολή
του mentoring, περιγράφονται τα μοντέλα που κυριαρχούν στην εφαρμογή, καθώς και οι μέθοδοι και τα
στάδια εφαρμογής. Αναπτύσσονται οι ρόλοι μέντορα και προστατευόμενοι και οι δεξιότητες/προσόντα
που απαιτούνται από έναν μέντορα, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικός.
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Αποτελέσματα/ευρήματα: Καθώς η σχέση μπορεί να διαλυθεί πολύ εύκολα αφού γίνεται εθελοντικά,
υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να προσεχθούν. Ο μέντορας ακούει και συζητάει και δεν
προσφέρει λύσεις και συνταγές. Αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης, έτσι ώστε ο προστατευόμενος να
μην είναι διστακτικός στην εφαρμογή διδακτικών πρακτικών, φοβούμενος την κριτική από την πλευρά
του μέντορα. Σημαντική παράμετρος αποτελεσματικής εφαρμογής του είναι το πλαίσιο στο οποίο
συνεργάζονται.
Η συνεργασία μέντορα και προστατευόμενου προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και
για τις δύο πλευρές. Είναι σημαντικό να συζητηθούν από την αρχή οι αμοιβαίες προσδοκίες καθώς και
οι στόχοι και να καλλιεργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ τους. Ο μέντορας
πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως: ενσυναίσθηση, ενεργή ακρόαση και αναγνώρισης της διαφορετικότητας. Ο μέντορας δεν ασκεί κριτική, αλλά συμβουλεύει, βοηθά, καθοδηγεί και
επιβραβεύει. Η ανατροφοδότηση είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Συμπεράσματα: Απαιτείται όμως αποτελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι
οποίοι αναλαμβάνουν το ρόλο του μέντορα, σε θέματα αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, ψυχολογίας, συμβουλευτικής και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Λέξεις κλειδιά: mentoring, επαγγελματική ανάπτυξη, καθοδήγηση, εκπαίδευση

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΝΤΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Βενετία Kαπαχτσή
Phd, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
bekapah@gmail.com

Ιωάννα Παπαβασιλείου -Αλεξίου
Επίκουρη καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ipapav@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο μέντορας, ως αρωγός στο έργο του εκπαιδευτικού, αποτελεί ένα θεσμό διαδεδομένο σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, διεθνώς (Bullough, 2005∙Bullough, Young, Hall, Draper & Smith, 2008∙ Λασκαράκης, 2012∙ Orland-Barak, 2010∙Wang & Odell, 2007). Το έργο του αποτελεί μια σύνθετη αλληλεπιδραστική διαδικασία μεταξύ ατόμων –μέντορα και μαθητευόμενου, (mentor-mentee)– με διαφορετικά
επίπεδα εμπειρίας και πραγματογνωμοσύνης η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα δεδομένο περιβάλλον.
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει ένα μοντέλο μεντορικής, που υλοποιήθηκε με
ετήσια έρευνα δράση σε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Στην έρευνα-παρέμβαση συμμετείχαν ως μαθητευόμενοι έξι εκπαιδευτικοί, ενώ η ερευνήτρια ανέλαβε
τον ρόλο του μέντορα. Σκοπός της έρευνας υπήρξε η ενεργή εκπαίδευση των μαθητευόμενων εκπαιδευτικών στη μεντορική σχέση, μέσα από την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών. Ως εκ τούτου,
η εποικοδομητική θεωρία της μάθησης απετέλεσε τη βάση της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με το
coaching, τον σχεδιασμό, την παρατήρηση, την ανατροφοδότηση και την ανάπτυξη αναστοχαστικών
διαδικασιών.
Το μοντέλο της μεντορικής που δημιουργήθηκε, συνδύασε την τεχνοκρατική ή συμβατική προσέγγιση
της μεντορικής με τη μετασχηματιστική, καθώς θεωρήθηκε πολύ βασική η ανάπτυξη του μαθητευομένου σε αναστοχαζόμενο άτομο.
Το μοντέλο μεντορικής περιελάμβανε 4 φάσεις: i. Μύηση στη μεντορική, ii. Καθοδήγηση-καλλιέργεια,
iii. Αποσύνδεση και iv. Επαναπροσδιορισμός της σχέσης μέντορα-μαθητευόμενου.
Από την ανάλυση των δεδομένων, μετά την υλοποίηση της έρευνας-παρέμβασης προέκυψε ότι ο μέντορας προάγει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσω (α) της μετατροπής της θεωρητικής
γνώσης σε πράξη, β) της ατομικής εστίασης και της συνεχούς ανατροφοδότησης, αλλά και γ) της ανά-
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πτυξης της διαδικασίας του αναστοχασμού.
Λέξεις κλειδιά: μεντορική, αναστοχασμός, ανατροφοδότηση, εποικοδομητισμός, σχολική μονάδα,
έρευνα δράσης.

ΤΟ ΜΕΝΤΟΡΙΝΓΚ ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Βενετία Μπαρμποπούλου
Κοινωνιολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
vbarbopoulou@gmail.com

Δρ. Ανδρέας Οικονόμου
Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
anoiko@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος: Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι πολύπλευρο, ξεπερνάει την απλή
μετάδοση γνώσεων προς τους μαθητές του. Άτυπα καλείται, εκ του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματός του και των εκάστοτε περιστάσεων και να ασκήσει ποικίλους ρόλους χρησιμοποιώντας γνώσεις
και δεξιότητες που ταιριάζουν περισσότερο σε άλλες ιδιότητες. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μαθητών που συναντούν δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων, τους βοηθάει στην προσαρμογή
τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επίσης, βοηθάει νεότερους συναδέλφους του για να μπορέσουν
αντιμετωπίσουν το αρχικό στρες που τους προκαλεί η επαφή με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα
εκπαιδευτικά καθήκοντά τους και να τους μυήσει, τελικά, στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Σκοπός
της εργασίας είναι να εξερευνήσει κατά πόσο ο ρόλος του μέντορα, και οι δεξιότητες που αυτός απαιτεί, απαρτίζουν μέρος του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, τόσο ως προς τους μαθητές του, όσο και
ως προς τους νεότερους συναδέλφους του.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η εργασία στηρίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα και εννοιολογική ανάλυση
όρων όπως μέντορινγκ, εκπαίδευση και εκπαιδευτικός.
Αποτελέσματα/Ευρήματα: Το μέντορινγκ το οποίο γίνεται με τυπικό/θεσμοθετημένο ή με άτυπο/πρακτικό τρόπο, τόσο από μεγαλύτερους συναδέλφους προς νεοεισερχόμενους, όσο και προς τους μαθητές/
εκπαιδευόμενους, έχει θετικά αποτελέσματα, αφενός, στην προσαρμογή και απόδοση των νέων
συναδέλφων και, αφετέρου, στην ενσωμάτωση των μαθητών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στη
βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων τους.
Συμπεράσματα: Η τυπική εφαρμογή προγραμμάτων μέντορινγκ σε νέους εκπαιδευτικούς μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η απόκτηση
των δεξιοτήτων που άπτονται του μέντορινγκ και η άτυπη εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να αυξήσει την επαγγελματική ικανοποίηση και απόδοση των εκπαιδευτικών και την
επιμέλεια των μαθητών.
Λέξεις-κλειδιά: μέντορινγκ, εκπαίδευση, εκπαιδευτικός.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Βασίλειος Νεοφώτιστος
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υποψήφιος Διδάκτορας τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
vneof@uom.edu.gr

Αναστασία Βασιλειάδου

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
anasvas71@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η ερευνητική μελέτη παρουσιάζει το ρόλο που
διαδραμάτισαν οι εκπαιδευτικοί στην πορεία μιας ομάδας μαθητών/τριών του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου, τα τελευταία τέσσερα χρόνια στα πλαίσια του Ομίλου Ρομποτικής και της
συμμετοχής του στο διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ρομποτικής First Lego League (FLL). Η
ενεργή δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία κλίματος ελεύθερης έκφρασης και η
διαρκής υποστήριξη και ανατροφοδότηση που παρείχαν τόσο στην αντιμετώπιση των ψηφιακών προκλήσεων στον τομέα της ρομποτικής όσο και στην εκπόνηση πρότυπου project αποτέλεσε προϋπόθεση
για τη σωστή λειτουργία της ομάδας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Χρησιμοποιήθηκε η έρευνα δράσης η οποία καλείται να αντιμετωπίσει ένα
πρόβλημα που εντοπίζεται σε μία άμεση κατάσταση. Η έρευνα βασίστηκε στην παρατήρηση και σε
δεδομένα που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών χρησιμοποιώντας ποικιλία μηχανισμών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανάδυση των συμπερασμάτων εκμαιεύτηκε μέσω συνεντεύξεων,
ερωτηματολογίων και ημερολογίου που αποτύπωνε την πορεία της δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η ανάλυση των δεδομένων απέδειξε τη σημαντικότητα του ρόλου του μέντορα-προπονητή εκπαιδευτικού. Οι απόψεις των μαθητών/τριων στο σύνολο τους παρουσιάζουν την
ιδιαίτερα θετική τους στάση απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Τη θετική τους στάση επιβεβαίωσε και η
ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους γονείς. Η ανάλυση του ημερολογίου της δράσης ανέδειξε τα προβλήματα, τις δυσκολίες αλλά και την αποτελεσματική παρέμβαση των
εκπαιδευτικών όπου ήταν απαραίτητο.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η σημασία του ρόλου του μέντορα-προπονητή κυρίως επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σχέση με θέματα που αφορούν το
ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για τη διαχείριση ενός πολυσύνθετου και απαιτητικού έργου. Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση διαπιστώθηκε
επίσης ότι έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή των
μαθητών.
Λέξεις κλειδιά: μέντορας, προπονητής, ομάδα
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Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ελισάβετ Παυλίδου
Εκπαιδευτής Ενηλίκων/Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Msc., PhD
elsa.paulidou@gmail.com

Σοφία Παναγιωτίδου
Φιλόλογος/Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, M.Sc., M.A.
pansof@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας συνιστά μία
από τις πιο κρίσιμες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο σε φοιτητές όσο και σε προσφάτως αποφοιτήσαντες. Η λειτουργία της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για
άτομα με ειδικές ανάγκες εντάσσεται στο ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσέγγισης των φοιτητών με αναπηρία και έχει ως βασικούς στόχους αφενός την επιτυχή ενσωμάτωσή τους
στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και αφετέρου την αποτελεσματική μετάβασή τους στην αγορά εργασίας
και την εκπλήρωση των επαγγελματικών τους προσδοκιών στο πλαίσιο που η αναπηρία τους επιτρέπει.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων βασική προϋπόθεση είναι ο σχεδιασμός εξατομικευμένης συμβουλευτικής/εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά την οποία εφαρμόζονται, πάντα σε συνεργασία με τον
επωφελούμενο και το περιβάλλον του, συντονισμένες ενέργειες ενίσχυσης μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων
που σχετίζονται με την επαγγελματική ετοιμότητα/απασχολησιμότητα του ατόμου και αξιολογούνται
ως απαραίτητες στη διαδικασία επιλογής.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η μελέτη της περίπτωσης του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας ως δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα σχεδιασμού σταδιοδρομίας θα
αποτελέσει το ερευνητικό πεδίο της παρούσας ανακοίνωσης, όπου θα επιχειρηθεί η αποτύπωση των
αναγκών και η διατύπωση προτάσεων συμβουλευτικής υποστήριξης φοιτητών ΑμεΑ.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Για την αποτίμηση του αριθμού των επωφελουμένων φοιτητών ΑμεΑ του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την διαπίστωση των αιτημάτων τους που αφορούν σε θέματα σταδιοδρομίας αξιοποιήθηκαν τα αρχεία των γραμματειών των τμημάτων του ιδρύματος. Ακόμη, διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο στους φοιτητές με ειδικές ανάγκες μέσω των οποίων καταγράφηκαν εκτός των
άλλων οι απόψεις τους σχετικά με την επαγγελματική τους επάρκεια αλλά και η διαθεσιμότητά τους για
να ενταχθούν στο χώρο εργασίας.
Συμπεράσματα: Τα δεδομένα που προέκυψαν από σχετική έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης με στόχο
την αποτύπωση του φοιτητικού πληθυσμού ΑμεΑ και των αναγκών τους, σε σχέση πάντα με την
ανάπτυξη στοχευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας αποτέλεσαν το
υπόβαθρο για την ανάπτυξη της σχετικής κατηγορίας στην διαδικτυακή εφαρμογή του γραφείου η δομή
και το περιεχόμενο της οποίας θα αναλυθεί στην παρούσα ανακοίνωση.
Λέξεις κλειδιά: ΑμεΑ, συμβουλευτική σταδιοδρομίας, δεξιότητες, επαγγελματική ετοιμότητα/απασχολησιμότητα

134

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, MENTORING ΚΑΙ COACHING

Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
Βασιλική Πλιόγκου
Δρ. Επιστημών Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ.-Διδάσκουσα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Τμήματος Παιδαγωγικών Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το
University of East London
pliogouv@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι ραγδαίες και συνεχείς μεταβολές της σύγχρονης κοινωνίας χαρακτηρίζονται από την εντεινόμενη διεθνοποίηση στους τομείς της επιστήμης, της
τεχνολογίας, της οικονομίας, των μέσων επικοινωνίας, οι οποίες οδήγησαν στη διαμόρφωση του πολύπολιτισμικού χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών, του πλουραλισμού των μορφών διαβίωσης και της
διεθνοποίησης των συνθηκών ζωής. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα παιδιά και οι έφηβοι δύνανται να
απολαμβάνουν από τη μια, την ως ένα βαθμό, υλική ευημερία της σημερινής κοινωνίας, από την άλλη
όμως να γίνονται φορείς ψυχοκοινωνικών παρενεργειών εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής και των
διαρκώς αυξανόμενων ρυθμών του, εκδηλώνοντας ανασφάλειες και συνεχή βιο-ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση εκφραζόμενη με ψυχοσωματικά συμπτώματα και χρόνιες ασθένειες, όπως συχνοί και συνεχείς
πονοκέφαλοι, στομαχικές διαταραχές, διαταραχές ύπνου κ.ά. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους τα παιδιά και οι έφηβοι, βρίσκονται στο σχολείο, όπου οι ομάδες ομηλίκων, οι εκπαιδευτικοί του και οι εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων καλούνται να αποτελέσουν φορείς της ψυχοκοινωνικής τους υποστήριξης.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας της συμβουλευτικής αρωγής από
τον/την εκπαιδευτικό ως μιας βασικής παιδαγωγικής διάστασης του ρόλου του /της.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Πρόκειται για μια βιβλιογραφική επισκόπηση μέσα από την οποία επιχειρείται η εννοιολογική ανάλυση της συμβουλευτικής και η ανάδυση της αξίωσης μιας ποιοτικά αναβαθμισμένης σχέσης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/ριών τους.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η μελέτη συναφών πηγών αναδεικνύει ότι η συμβουλευτική στο σχολείο δεν
αποτελεί μόνο τη δίοδο παροχής πληροφοριών για την αντιμετώπιση προσωπικών δυσκολιών, κυρίως
όμως ενισχύει τη διδασκαλία, την αποτελεσματική μάθηση, τη συνεργασία μεταξύ οικογένειας,
σχολείου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Συμπεράσματα: Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια σειρά συμβουλευτικών δεξιοτήτων, όπως ενεργητική ακρόαση, προσεκτική παρακολούθηση των γεγονότων, κοινωνική ενσυναίσθηση, γνωριμία με τον εαυτό του/της, αποτελεσματική επικοινωνία. Η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μια ατέρμονη διαδικασία διαβίου εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών, με στόχο και την προετοιμασία τους ως αποτελεσματικών ηγετών (Καρακατσάνη & Παπαδιαμαντάκη, 2012 ; Πασιαρδής, 2014)
για την ικανοποίηση των αναγκών της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα.
Λέξεις κλειδιά: συμβουλευτική, βασική παιδαγωγική διάσταση, εκπαιδευτική ηγεσία
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MENTORING ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βασιλική Πολυμεροπούλου
Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας, Υπ. Διδάκτωρ Παν. Θεσσαλίας
polymero@uth.gr

Αγγελική Λαζαρίδου
Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
alazarid@uth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ο συγκεντρωτισμός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχει αποτελέσει τροχοπέδη, σε αρκετές περιπτώσεις,
στην εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Σε μια προσπάθεια υπέρβασης των δυσκολιών και
αγκυλώσεων του συστήματος αναφέρεται η παρούσα εργασία, η οποία περιγράφει αναλυτικά την πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα mentoring των διευθυντών της. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό, τη δημιουργία,
και την εφαρμογή μεντορικών δικτύων εντός της Δ.Δ.Ε για τη στήριξη και την περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών της περιφέρειας. Στην παρουσίαση της εργασίας θα γίνει αναφορά:
α) στα πρώτα στάδια της διαδικασίας, τα οποία περιελάμβαναν τη δημιουργία και τη στατιστική ανάλυση αρχείου προσοντούχων εκπαιδευτικών και στελεχών της περιφέρειας, αποτυπώνοντας, όχι μόνο
τον αριθμό, αλλά και τις εξειδικεύσεις του δυναμικού που υπηρετεί στα σχολεία, προκειμένου, αφενός
να αποτυπωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του προφίλ των εκπαιδευτικών και των στελεχών που απασχολούνται στην Δ.Δ.Ε., αλλά και να προταθούν τρόποι άτυπων μορφών αξιοποίησης και ανάδειξής
τους,
β) στη δημιουργία μεντορικών δικτύων εντός της Δ.Δ.Ε.
γ) στην εφαρμογή μεντορικών πρακτικών στους διευθυντές
Ερευνητικός σχεδιασμός: Περιλαμβάνει, σε πρώτη φάση, τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών
εκπαιδευτικών και διευθυντών με τη χρήση ερωτηματολογίου και στη συνέχεια, το σχεδιασμό βιωματικών επιμορφωτικών σεμιναρίων και δικτύων συνεργασίας μεταξύ τους. Η δεύτερη και η τρίτη φάση θα υλοποιηθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά.
Αποτελέσματα: Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δύο πρώτων φάσεων
του προγράμματος και ο σχεδιασμός για την υλοποίηση της 3ης φάσης.
Συμπεράσματα: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά τα δεδομένα από τις πρώτες
δύο φάσεις του αναδεικνύουν το ενδιαφέρον και την ανάγκη της εκπαιδευτικής κοινότητας για παρόμοιες δράσεις. Αναδεικνύει, παράλληλα, και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάληψη παρόμοιων δράσεων με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας μας.
Λέξεις κλειδιά: mentoring, διευθυντές, διεύθυνση εκπαίδευσης
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Ο E-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΩΣ E-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ
Δήμητρα Σαρακατσιάνου
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης,
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ell16060@uom.edu.gr

Δρ. Στυλιανή Γκιώση
Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης,
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
sgiosi@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στα περισσότερα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, κυρίως λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και της υιοθέτησης της σύγχρονης
εκπαιδευτικής κουλτούρας, η ηλεκτρονική μάθηση, ως μέθοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εμφανίζεται να ενισχύει ή ακόμη να υποκαθιστά εξ ολοκλήρου τη διά ζώσης εκπαίδευση.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν αρχικά να διερευνηθούν οι ρόλοι του e-εκπαιδευτή αναφορικά με
τις τρεις συνιστώσες της ηλεκτρονικής μάθησης, τη διδασκαλία, την αξιολόγηση και την υποστήριξη.
Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν οι επιμέρους αρμοδιότητες των ρόλων αυτών προκειμένου να οριοθετηθεί και να κατανοηθεί ο κάθε ρόλος ξεχωριστά. Επιπλέον, εξετάστηκε η κατανομή των ρόλων του
e-εκπαιδευτή σε συνδυασμό με τους βασικούς και αντιπροσωπευτικούς τύπους της ηλεκτρονικής μάθησης ως βάση για την αποτύπωση των προϋποθέσεων της ενίσχυσης του ρόλου του e- εκπαιδευτή ως
e-καθοδηγητή.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η μεθοδολογική προσέγγιση αυτής της μελέτης βασίστηκε στη συνθετική
βιβλιογραφική επισκόπηση και την κριτική μελέτη. Η πρώτη διερευνά και επανεξετάζει τη σχετική
βιβλιογραφία και δημιουργεί παράγωγα δεδομένα, ενώ η δεύτερη αναλύει περαιτέρω τα αρχικά ερευνητικά δεδομένα και οδηγεί στην εξαγωγή νέων δεδομένων που αποτελούν τα ευρήματα της παρούσας
μελέτης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η ανάλυση και επεξεργασία των αρχικών δεδομένων οδήγησε στην καταγραφή δεκαεννέα ρόλων του e-εκπαιδευτή. Ειδικότερα, ο ρόλος του e-καθοδηγητή ανταποκρίνεται
στους περισσότερους τύπους της ηλεκτρονικής μάθησης. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
του e-καθοδηγητή διαμορφώνονται σύμφωνα με τον επιλεγόμενο τύπο ηλεκτρονικής μάθησης και τους
ρόλους που ο e-εκπαιδευτής θα ενστερνιστεί.
Συμπεράσματα: Ο συνεχώς εξελισσόμενος τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης προβάλλει έντονα τον ρόλο του e-εκπαιδευτή. Ο τύπος της
ηλεκτρονικής μάθησης παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των ρόλων του e-εκπαιδευτή. Η ανάγκη
ανάπτυξης του ρόλου του e-καθοδηγητή θεωρείται επιτακτική για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική μάθηση, e-εκπαιδευτής, e-καθοδηγητής, εκπαιδευτική διαδικασία.
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ PISA
Ελένη Τόδα
Εκπαιδευτικός, Φυσικός(MSc)
etoda@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι επιδόσεις των μαθητών σε διεθνή συστήματα αξιολόγησης αποτελούν σημαντικούς δείκτες ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων, (OECD,
2006･ Sahlberg, 2007･Osborne & Dillon, 2008) και συναρτώνται άμεσα με την ποιότητα της διδασκαλίας (Ξωχέλλης, 2007·Φρυδάκη, 2009). Οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών των ελληνικών σχολείων
στο PISA στις Φυσικές Επιστήμες αποτέλεσαν την αφετηρία της έρευνας αυτής. Το PISA εστιάζει στην
επίλυση προβλήματος (problem solving) (OECD, 2010) και ως εκ τούτου γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν χαρακτηριστικά της επίλυσης προβλήματος ώστε να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Έτσι εξετάζονται οι διδακτικές προσεγγίσεις που απαιτούνται τόσο για την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, όσο και για την ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Επιπλέον γίνεται ανάλυση ενδεικτικών θεμάτων του PISA, όπου εντοπίζονται οι απαιτούμενες γνωστικές
και μεταγνωστικές διεργασίες των μαθητών και γίνονται συγκρίσεις με τα γνωστικά ικριώματα
(scaffold) που δημιουργούνται από την κατασκευή μαθησιακών περιβαλλόντων επίλυσης προβλημάτων
(Jonassen H.D., 2010)
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τόσο γνωστικές ικανότητες δημιουργίας σχημάτων, αναλογιών, τακτικών και επιχειρημάτων, όσο και μεταγνωστικές ικανότητες επεξεργασίας πληροφοριών, εφαρμογής στρατηγικών, διατύπωσης απόψεων.
Συμπεράσματα: Η επίλυση προβλήματος είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό περιβάλλον για την μάθηση των μαθητών όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός και επιπλέον είναι ανάγκη να
αξιοποιηθούν μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας για να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για
μάθηση και η ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν θέματα από την καθημερινή τους ζωή.
Λέξεις κλειδιά: PISA, επίλυση προβλήματος, επιδόσεις μαθητών

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΜΕΝΤΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:
ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΣΤΟ Π.Τ.Δ.Ε.
Ιωάννα Τσάρπα
Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
tsarpa@aegean.gr

Αλιβίζος Σοφός
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Lsofos@aegean.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα
περιγραφικής, εμπειρικής έρευνας που αναφέρονται στο ρόλο του/της εκπαιδευτικού ως συμβούλουμέντορα στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των φοιτη138
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τών/τριών, ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του μοντέλου πρακτικής άσκησης της μεντορείας
που εφαρμόζεται στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η παρούσα περιγραφική, εμπειρική έρευνα έχει ως δείγμα 40 εκπαιδευτικούς και 40 φοιτητές/τριες οι οποίοι παρακολούθησαν επιστημονική ημερίδα του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου τον Ιούνιο του 2016. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι: τα σημαντικότερα κίνητρα για τη
συμμετοχή των εκπαιδευτικών ως μέντορες, οι σημαντικότερες ενέργειες από τη μεριά του μέντορα, οι
πιο σημαντικές μέθοδοι συμβουλευτικής μεταξύ μέντορα και φοιτητή, η πιο κατάλληλη προσέγγιση της
πρακτικής για την άσκηση των φοιτητών σε παιδαγωγικά τμήματα, οι σημαντικότερες λειτουργίες των
πρακτικών ασκήσεων για τους φοιτητές. Εργαλείο συλλογής των δεδομένων αποτέλεσε ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας, ενώ ο τρόπος ανάλυσης των αποτελεσμάτων της
έρευνας είναι η περιγραφική ανάλυση.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι φοιτητές/τριες θεωρούν ότι τα σημαντικότερα κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ως μέντορες είναι για τη μετάδοση γνώσεων και εμπειρίας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί και οι
φοιτητές/τριες υποστηρίζουν ότι οι σημαντικότερες ενέργειες από τη μεριά του μέντορα είναι η συμβουλευτική στήριξη – ανάπτυξη παιδαγωγικών δεξιοτήτων, η ανατροφοδότηση – στοχασμός. Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν ότι οι πιο σημαντικές μέθοδοι συμβουλευτικής μεταξύ μέντορα και φοιτητή/
τριας αποτελούν οι προγραμματισμένες συναντήσεις για να συζητείται η πρόοδος της διδασκαλίας.
Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα της περιγραφικής, ποσοτικής ανάλυσης διαπιστώνεται ότι τόσο
οι εκπαιδευτικοί όσο και οι φοιτητές/τριες του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θεωρούν ότι ο
ρόλος του/της εκπαιδευτικού ως συμβούλου-μέντορα στην Πρακτική Άσκηση είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος για τη διευκόλυνση και καθοδήγηση των φοιτητών/τριών στην ένταξη της
μεντορείας στο πλαίσιο των πρακτικών ασκήσεων στα Παιδαγωγικά Τμήματα.
Λέξεις κλειδιά: μεντορεία, μέντορας, σύμβουλος, πρακτικές ασκήσεις, φοιτητές.

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
Άντρη Χαραλάμπους
Εκπαιδευτικός – Υποψήφια Διδάκτορας
xestay@cytanet.com.cy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
θεωρείται ο κυριότερος παράγοντας διατήρησης, βελτίωσης και ανάπτυξης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και κατά συνέπεια της βελτίωσης της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα ο θεσμός του επιθεωρητή αποτελεί έναν σημαντικό φορέα και παράγοντα
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, αφού στον ρόλο του εμπεριέχεται η άσκηση της διαμορφωτικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η καθοδήγηση και η στήριξη για βελτίωση και ανάπτυξή
τους. Ως εκ τούτου, έχει ιδιαίτερη σημασία να εξετάσει κανείς τις αντιλήψεις και τις στάσεις των
εκπαιδευτικών αναφορικά με τις δραστηριότητες της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, οι οποίες αναπτύσσονται και προωθούνται από τους επιθεωρητές. Απώτερος σκοπός της διερεύνησης αυτής είναι η
αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης για το θέμα αυτό και η εισήγηση μέτρων βελτίωσης του θεσμού του επιθεωρητή αναφορικά με την συμβολή του στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για τον σκοπό αυτόν, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οποία συμμετείχαν
654 εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Η έρευνα ήταν ποσοτική και πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση ερωτηματολογίου. Μέσα από μιαν Ανάλυση Διακύμανσης ως προς δύο παράγοντες
(2x4) (two way ANOVA - between subjects), διερευνήθηκαν πιθανές επιδράσεις του Φύλου και της
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Προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στις Αντιλήψεις και Στάσεις τους για τις Δραστηριότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης που αναπτύχθηκαν και προωθήθηκαν από τους επιθεωρητές.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν η επίδραση της Προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών
στις Αντιλήψεις και Στάσεις τους αυτές ήταν στατιστικά οριακή ενώ δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική
επίδραση του Φύλου των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του Φύλου και της Προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στις
Αντιλήψεις και Στάσεις τους αυτές. Γενικά παρατηρήθηκε ότι οι Αντιλήψεις και οι Στάσεις των εκπαιδευτικών για τις Δραστηριότητες της Επαγγελματικής τους Ανάπτυξης που αναπτύχθηκαν και προωθήθηκαν από τους επιθεωρητές ήταν ελαφρώς υψηλότερες κατά τα πρώτα χρόνια της προϋπηρεσίας των
εκπαιδευτικών και κατά τα επόμενα χρόνια, στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι σημαντικότερες τους
αριθμητικές αξιολογήσεις.
Συμπεράσματα: Οι χαμηλές Αντιλήψεις και Στάσεις των εκπαιδευτικών, στα μετέπειτα χρόνια της
υπηρεσίας τους, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί, με την αύξηση της προϋπηρεσίας
τους, δε θεώρησαν και τόσο αποτελεσματικές, για τη βελτίωση και ανάπτυξή τους, τις δραστηριότητες
Επαγγελματικής τους Ανάπτυξης από τους επιθεωρητές. Ως εκ τούτου, συμπεράθηκε ότι αφενός
χρειάζεται εξέταση για βελτίωση και διαφοροποίησή των δραστηριοτήτων αυτών με βάση τα χρόνια
υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Αφετέρου, επισημάνθηκε ότι και ο ίδιος ο θεσμός του επιθεωρητή χρειάζεται τροποποίηση και βελτίωση ώστε να μπορεί να συμβάλλει πιο αποτελεσματικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε όλα τα χρόνια της υπηρεσίας τους.
Λέξεις κλειδιά: αντίληψη, στάση, επιθεωρητής, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Πέτρος Χρήστου
Μεταπτυχιακός φοιτητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
christouschool@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το πρόβλημα στο οποίο θα επικεντρωθεί η
παρούσα εργασία σχετίζεται με τη βιωματική μάθηση και τη χρήση των βιωματικών συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών διδασκαλίας. Ο σκοπός της εργασίας, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων, είναι να αναδείξει τη σημασία της βιωματικής
μάθησης και των εκπαιδευτικών τεχνικών της στη σύγχρονη Εκπαίδευση. Επίσης ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με
τις βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος και το ερωτηματολόγιο
ως εργαλείο συλλογής δεδομένων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 136 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προσέγγιση του θέματος της εργασίας έχει δυο μέρη: το θεωρητικό και το
ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνονται εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και παρουσιάζονται τα θεωρητικά μοντέλα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια της αξιοποίησης των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προβληματισμοί ως προς την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της χρήσης
των τεχνικών αυτών. Το ερευνητικό μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας. Παρουσιάζονται επίσης τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Στο
πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται σχολιασμός και ερμηνεία των δεδομένων. Προκύπτουν συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν
στην πλειοψηφία τους την αποτελεσματικότητα της χρήσης των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου και υποστηρίζουν πως είναι απαραίτητη η
σχετική επιμόρφωσή τους.
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Συμπεράσματα: Η σύγχρονη κοινωνία των αλλαγών και των εξελίξεων σε πολλούς τομείς, επιβάλλει
την ανάπτυξη νέων θεωριών και τεχνικών μάθησης στην Εκπαίδευση που θα καταστήσουν την
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης ολοκληρωμένη και αποτελεσματική. Η βιωματική μάθηση
έρχεται να συμβάλλει σ’ αυτό το έργο με τις πρωτοπόρες επιστημονικές προσεγγίσεις και απόψεις της.
Λέξεις κλειδιά: βιωματική μάθηση, βιωματικές συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές
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8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μαρία Θεοδωρίδου
Εκπαιδευτικός Δ.Ε., ΠΕ 17.08
mtheod72@gmail.com

Γεώργιος Ιακωβίδης
Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
iakovidisg51@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η ανάγκη του ανθρώπου για συνεχή βελτίωση
των συνθηκών της ζωής του, τον οδήγησε στην αποκλίνουσα σκέψη. Η αποκλίνουσα-δημιουργική σκέψη ακολουθεί ασυνήθιστες διεργασίες, που επιτρέπουν την εμπλοκή νέων εναλλακτικών ιδεών που
έχουν σαν στόχο και μπορούν να αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση ή να την τροποποιήσουν σε μια
καλύτερη.
Βασιζόμενοι σε αυτή τη λογική, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών, ομάδα των πέντε ατόμων,
ανέλαβε το θέμα «Εκπαιδευτικό Μοντέλο Οργάνωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών» ευελπιστώντας στην ανάδειξη νέων ιδεών και προτάσεων για τη βελτίωση του υφιστάμενου προγράμματος.
Έτσι, σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστούν προτάσεις και καινοτόμες ιδέες που θα
διανθίσουν τη συζήτηση μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και θα προετοιμάσουν τις συνθήκες μελλοντικής βελτίωσης αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για την προσέγγιση του θέματος η ομάδα, ακολουθώντας τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, βασίστηκε σε προγενέστερες γνώσεις και πληροφορίες από τα διεθνή και
ημεδαπά μεταπτυχιακά τμήματα. Έτσι, μέσα από αυτήν τη διεργασία καταγράφηκαν προτάσεις και
πρωτότυπες ιδέες, που καταλαμβάνουν όλο το φάσμα του κανονισμού σπουδών και ενδεχομένως είναι
εφικτές να εφαρμοστούν.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η οργάνωση ενός καινοτόμου μεταπτυχιακού μοντέλου αποτελεί το θεμέλιο
λίθο για κάτι καινούργιο που διαρκώς βελτιώνεται και προσαρμόζεται στα διεθνή δεδομένα. Η εφαρμογή του προγράμματος που προτείνεται το καθιστά σύγχρονο, ισχυρό και ενδιαφέρον με βάση τα
διεθνή πρότυπα. Με τις καινοτόμες αλλαγές που προτείνονται αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμα σπουδών, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο ανταγωνιστικό ως προς το περιεχόμενό του, ανθρώπινο ως προς την
υποστήριξη που παρέχει και σύγχρονο ως προς την οργάνωσή του.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα οδήγησαν στη δημιουργία αρκετών καινοτόμων προτάσεων ως προς την
υλικοτεχνική υποδομή, τις σχέσεις συνεργασίας, την ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος, την
εφαρμογή διαφορετικού τύπου μαθημάτων και τρόπου διδασκαλίας αυτών, την επιλογή εκπαιδευτικών
και σπουδαστών, την υποστήριξη αυτών με γραφεία διασύνδεσης και καινοτομίας, με την ανάπτυξη
ερευνητικών και υποστηρικτικών δομών για την αξιοποίηση του προγράμματος.
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, καινοτομία, μεταπτυχιακό πρόγραμμα
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Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ
ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ
Πέτρος Κλιάπης
Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
pkliapis@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Παρόλο που υπάρχει αρκετή έρευνα γύρω από
το σχολικό χώρο και το ρόλο του στην εκπαιδευτική διαδικασία, ελάχιστα αναφέρονται για το ρόλο του
ως παράγοντα εκπαιδευτικής καινοτομίας που μπορεί να επηρεάσει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να
εμπνευστούν για να μπορούν να το αξιοποιήσουν σαν εργαλείο εργασίας και επικοινωνίας τόσο για
τους ίδιους όσο και για τους μαθητές τους.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών του ΠΜΣ της ΑΣΠΑΙΤΕ
για το σχολικό χώρο και το ρόλο που αυτός θα μπορούσε να έχει στην εκπαιδευτική καινοτομία.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Οι εργασίες με θέμα το σχολικό χώρο στο μάθημα «Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομιών στην Σχολική Μονάδα» του β’ εξαμήνου του ΠΜΣ και οι συνεντεύξεις με τους 10
φοιτητές που επέλεξαν την αντίστοιχη εργασία, ήταν τα κύρια εργαλεία συλλογής δεδομένων της έρευνας. Η Θεμελιωμένη Θεωρία (Grounded Theory) υιοθετήθηκε για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Μέσα από την έρευνα καταδεικνύεται ο σχολικός χώρος ως σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη της καινοτομίας για τους εκπαιδευτικούς – φοιτητές του ΠΜΣ και παράλληλα
ο ρόλος του στη διαμόρφωση των αντιλήψεών τους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εκπαιδευτική καινοτομίας στο σχολείο τους. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως οι φοιτητές «βλέπουν»
το χώρο ως περιβάλλον διδασκαλίας στο οποίο με καινοτόμες παρεμβάσεις θα προκύψουν αλλαγές α)
στην οργάνωση του χώρου με τρόπο που να ευνοεί τη συστηματική ανάπτυξη συνεργατικών μαθησιακών διαδικασιών β) στην εισαγωγή των ΤΠΕ στη σχολική τάξη και γ) στην αναβάθμιση του χώρου
σε Τεχνολογικά Εμπλουτισμένο Μαθησιακό Περιβάλλον (ΤΕΜΠ).
Συμπεράσματα: Οι καινοτόμες παρεμβάσεις και το ΤΕΜΠ προσφέρουνε μια νέα ποιότητα σχολικού
χώρου καθώς αφενός υποστηρίζονται δραστηριότητες με συνεργατική ποιότητα και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφετέρου υποστηρίζεται η σχολική διοίκηση με τη δυνατότητα να έχει άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, διαχείριση ψηφιακού υλικού και
ηλεκτρονική επικοινωνία & συνεργασία.
Λέξεις κλειδιά: σχολικός χώρος, εκπαιδευτική καινοτομία, τεχνολογικά εμπλουτισμένο μαθησιακό
περιβάλλον.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
Βασιλική Κουτρούτσου
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης
ekoutroutsou@gmail.com

Αναστάσιος Μπαλής
Μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης
tasosmpp@gmail.com

Ιωάννης Μουτζίκος
Μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης
ymoutzikos2000@gmail.com

Χαράλαμπος Ξεφτέρης
Μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης
cxefteris@gmail.com

Δημήτρης Κοπανίδης
Μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης
kopanidisdimis@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στην χώρα μας το ποσοστό των μαθητών που
επιλέγουν την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Ε.) σε σχέση με την Γενική Εκπαίδευση,
παρουσιάζει σημαντική απόκλιση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. Σκοπός
της εργασίας μας είναι ο εντοπισμός των αιτιών και διατύπωση προτάσεων ώστε η Τ.Ε.Ε. να αναβαθμιστεί ποιοτικά, αποτελώντας πόλο έλξης περισσότερων μαθητών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η συγκεκριμένη εργασία βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα και ανασκόπηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, μέχρι και την άνοιξη του 2017 σχετικά με την παρούσα κατάσταση της Τ.Ε.Ε. και τη δυνατότητα αλλαγών προς την κατεύθυνση της αναβάθμισής της.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Το ποσοστό των μαθητών που ακολουθούν την Τ.Ε.Ε. στην Ελλάδα ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Η εφαρμογή του Δυϊκού συστήματος στη Ελλάδα είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει
ισότιμη πρόσβαση στα ΑΕΙ από μαθητές της Τ.Ε.Ε. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι εστιασμένο στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις. Δεν εφαρμόζεται η διδασκαλία με χρήση σύγχρονων μεθόδων (Project,
STEM). Το σύστημα επιλογής τομέων - ειδικοτήτων δεν ακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας
ενώ απουσιάζει κάποιο σύστημα διασύνδεσης με αυτήν. Η εφαρμογή της Μαθητείας είναι σε εμβρυικό
στάδιο.
Συμπεράσματα: Το νέο μοντέλο της Τ.Ε.Ε. είναι σημαντικό να είναι ελκυστικό στους μαθητές και
μέσω νέων προγραμμάτων σπουδών να βοηθήσει στην ανάσχεση της νεανικής ανεργίας και την άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων. Ο διευθυντής στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) εκτός από
εκπαιδευτικός οφείλει να είναι και Μάνατζερ και να επιζητεί την εξωστρέφεια στην κοινωνία με
πρακτικές διασύνδεσης της τεχνολογικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Επιβεβλημένη είναι η
εφαρμογή του δυϊκού συστήματος και ο εκσυγχρονισμός του τρόπου επιλογής τομέων-ειδικοτήτων,
καθώς και η επέκταση του θεσμού της Μαθητείας. Θα πρέπει να διαμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
Λέξεις κλειδιά: τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, καινοτομία, επαγγελματικό λύκειο, εκπαιδευτικό μοντέλο Τ.Ε.Ε.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (EDUCATIONAL
APPLICATION) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δρ. Μάριος Κουτσούκος
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ
koutsoukos.marios@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στη σύγχρονη παιδαγωγική, οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, καθώς συνδέουν τη θεωρία με τη πράξη, προάγουν τη βιωματική
μάθηση και παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να επισκεφθούν διάφορα ενδιαφέροντα μέρη. Ειδικότερα στη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, οι διδακτικές επισκέψεις, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περίστασης, διενεργούνται σε χώρους επιστημονικού, ιστορικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως επίσης και σε παραγωγικές μονάδες και επαγγελματικούς χώρους.
Αναμφίβολα, η οργάνωση μιας διδακτικής επίσκεψης δεν είναι πάντοτε εύκολη, καθώς υπεισέρχονται
πολλοί παράγοντες και αρκετές λεπτομέρειες. Έτσι, για τον επιτυχημένο σχεδιασμό μιας διδακτικής
επίσκεψης απαιτούνται χρόνος, οργάνωση, μεθοδικότητα και σωστός προγραμματισμός. Στη κατεύθυνση αυτή, η ανάπτυξη μιας ειδικής εκπαιδευτικής εφαρμογής (educational application) θα μπορούσε
να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς και διοικητικά στελέχη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, συστηματοποιώντας τις επιμέρους διεργασίες που διέπουν την οργάνωση και
παιδαγωγική αξιοποίηση των διδακτικών επισκέψεων.
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιάσει μια καινοτόμο εκπαιδευτική εφαρμογή
(educational application) η οποία θα μπορούσε να υιοθετηθεί από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να καταστήσει πιο εύχρηστη τη σχεδίαση, την υλοποίηση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των διδακτικών επισκέψεων.
Μεθοδολογία/προσέγγιση: Η παρούσα εισήγηση, προτείνει το σχεδιασμό μιας κατάλληλης εκπαιδευτικής εφαρμογής (educational application) που θα μπορούσε να συνδράμει στην οργάνωση και την
υλοποίηση διδακτικών επισκέψεων. Η εφαρμογή μπορεί να σχεδιασθεί με ένα από τα αντίστοιχα προγράμματα-εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών που υπάρχουν στο διαδίκτυο και μπορεί να υιοθετηθεί
πιλοτικά από σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Συμπεράσματα: Όπως συμπεραίνεται από την παρούσα εισήγηση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διδακτικών επισκέψεων είναι μια πολυδιάστατη και πολυσύνθετη διαδικασία. Όλες οι επιμέρους ενέργειες
που υπεισέρχονται σε αυτή τη διαδικασία, θα μπορούσαν να συστηματοποιηθούν και να καταστούν
λειτουργικότερες στη διαχείρισή τους, αν χρησιμοποιούνταν μια κατάλληλη εκπαιδευτική εφαρμογή
(educational application).
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική εφαρμογή, διδακτικές επισκέψεις, σχεδιασμός, οργάνωση

145

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Φώτης Λαζαρίνης
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
fotis.lazarinis@ac.eap.gr

Δημήτριος Θεοχάρης
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
theoj2009@gmail.com

Αγγελική Κοκκινάκη
Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
kokkinaki.a@unic.ac.cy

Βασίλειος Σ. Βερύκιος
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
verykios@eap.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στη συγκεκριμένη εργασία ασχολούμαστε με
το πρόβλημα της αποτελεσματικής οργάνωσης και διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να αυξηθεί η διάχυση της τεχνολογίας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Σκοπός μας είναι να προταθεί ένα πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης
των εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για να μπορέσουμε να προτείνουμε το νέο μοντέλο διαχείρισης και οργάνωσης, έπρεπε πρώτα να καταγράψουμε την υφιστάμενη κατάσταση και να διερευνήσουμε τις απόψεις
και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Με αυτό τον τρόπο έγινε κατανοητό πώς προκύπτουν τα προβλήματα στο τρέχον οργανωτικό μοντέλο και πώς θα έπρεπε να είναι οργανωμένη η διαδικασία, ώστε να
διευκολυνθεί η χρήση των εκπαιδευτικών πληροφοριακών συστημάτων. Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση των ερευνητικών τεχνικών της ανάλυσης εγγράφων και δομημένων ερωτηματολογίων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι στο υφιστάμενο μοντέλο, στο κέντρο
της οργανωτικής δομής, είναι ο εκπαιδευτικός πληροφορικής του σχολείου. Αυτός είναι ο σύνδεσμος
μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου και των διαθέσιμων λογισμικών και υλικού. Αυτό το μοντέλο
οργάνωσης είναι δυσλειτουργικό και δεν επιτρέπει να εφαρμοστούν τεχνικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπου έχει ως βασική επιδίωξη την πλήρη και ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού. Τελικά προτάθηκε ένα πιο συμμετοχικό μοντέλο, όπου χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα επικοινωνίας και
διάχυση γνώσης μεταξύ εκπαιδευτικών με γνώσεις ΤΠΕ. Στο κέντρο του προτεινόμενου μοντέλου βρίσκεται μια ομάδα υπευθύνων εκπαιδευτικής τεχνολογίας με αυξημένο οργανωτικό και εμψυχωτικό
ρόλο. Με αναλυτική καταγραφή, με πλούσια μεταδεδομένα, των τεχνολογιών και των πόρων που διαθέτει το σχολείο είναι δυνατόν να γνωρίζουν όλοι τις διαθέσιμες τεχνολογίες του σχολείου.
Συμπεράσματα: Τα βασικά συμπεράσματα για την οργάνωση των εκπαιδευτικών πληροφοριακών συστημάτων είναι ότι πρέπει να υπάρχει καταγραφή του υλικού και του λογισμικού που είναι διαθέσιμο,
ώστε να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Θα πρέπει να αναπτυχθούν
κάποια πρωτόκολλα για τη χρήση των τεχνολογιών, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στη χρήση
από χρονικούς και άλλους περιορισμούς. Ο υπεύθυνος των τεχνολογιών πρέπει να βοηθήσει τους
εκπαιδευτικούς στην οργάνωση και ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη δημιουργία μιας ομάδας εκπαιδευτικών που έχουν περισσότερες γνώσεις και αναβαθμισμένο ρόλο και θα
βοηθούν τους υπολοίπους.
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Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική τεχνολογία, διαχείριση, οργάνωση, διοίκηση ολικής ποιότητας, πληροφοριακά συστήματα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ:
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ;
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ευάγγελος Μαυρικάκης
Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Δρ. Παν. Κρήτης
evmavrik@edc.uoc.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας παρά
τη ρητορική των τελευταίων ετών περί εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού παραμένει έντονα
συγκεντρωτικό και αυταρχικό, ενώ λειτουργεί με όρους που παραπέμπουν ευθέως στο γραφειοκρατικό
πρότυπο οργάνωσης και διοίκησης. Στη διοικητική αυτή φιλοσοφία έχει κατά καιρούς ασκηθεί έντονη
κριτική για τις επιπτώσεις που φαίνεται να έχει τόσο στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό όσο και ευρύτερα στη σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο συγκεντρωτισμός, όμως και η γραφειοκρατία, από την άλλη φαίνεται ότι κατά τα πρώτα βήματα του εκπαιδευτικού συστήματος του νεοελληνικού κράτους επέδρασαν θετικά στην εξάπλωση και παγίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και
προώθησαν την εκπαιδευτική αλλαγή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσουμε την πορεία
του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας προς τον συγκεντρωτισμό και τη γραφειοκρατική θέσπιση, καθώς και τις επιπτώσεις των οργανωτικών και διοικητικών αυτών επιλογών στην προώθηση της
εκπαιδευτικής αλλαγής και της καινοτομίας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η μελέτη, μεθοδολογικά, προσανατολίστηκε προς το «ποιοτικό παράδειγμα». Συγκεκριμένα επιχειρήθηκε η ιστορικοκοινωνική προσέγγιση των μηχανισμών οι οποίοι στο παρελθόν επέδρασαν και διαμόρφωσαν τόσο τη δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όσο και τους
όρους με τους οποίους ασκήθηκε η διοίκησή του. Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά πρωτογενείς πηγές, όπως
νόμοι, διατάγματα, εισηγητικές εκθέσεις των νόμων και άλλα επίσημα έγγραφα. Ταυτόχρονα αξιοποιήθηκαν και δευτερογενείς βιβλιογραφικές πηγές για τη συμπλήρωση και την επαλήθευση, όπου ήταν
εφικτό, της εικόνας σχετικά με την πορεία της σχολικής διοίκησης στην Ελλάδα.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από τη μελέτη προέκυψε ότι ενώ αρχικά το κράτος και οι θεσμοί του απουσίαζαν πλήρως από την εκπαιδευτική καθημερινότητα στην πορεία η εικόνα αυτή ανατράπηκε και η
πολιτεία ανέλαβε, μέσω της κεντρικής διοίκησης, πιο ενεργό ρόλο. Θεμελιώθηκε, έτσι, σταδιακά το
γραφειοκρατικό πρότυπο οργάνωσης και ασκήθηκε η διοίκηση συγκεντρωτικά.
Συμπεράσματα: Οι τάσεις αυτές ενίσχυσης των κεντρικών εξουσιών και γραφειοκρατικής οργάνωσης,
φαίνεται ότι επέδρασαν θετικά στην εξάπλωση και την επέκταση του εκπαιδευτικού συστήματος και
συνδέθηκαν με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν από τα τέλη του 19ου αιώνα και
εξής.
Λέξεις κλειδιά: συγκεντρωτισμός, γραφειοκρατία, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, εκπαιδευτική πολιτική.
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θωμάς Μπάκας
Αναπληρωτής. Καθηγητής,
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
mpakass@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ο προβληματισμός για ανανέωση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ήταν και είναι έντονος στην ελληνική κοινωνία και καθημερινά κατακλύζει τον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τις δημόσιες και ιδιωτικές συζητήσεις, καθώς και την επιστημονική αναζήτηση. Σε αυτόν τον προβληματισμό επιχειρεί να συνεισφέρει, στο μέτρο του δυνατού, η παρούσα
εργασία με σκοπό τη μελέτη των διαφόρων ιδεών και προτάσεων που έχουν διατυπωθεί και διατυπώνονται για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για να παρουσιαστούν προτάσεις με τις οποίες είναι πιθανόν να ανανεωθεί
το εκπαιδευτικό μας σύστημα η εργασία με τη χρήση της ιστορικής-συγκριτικής έρευνας θα εστιαστεί
στην ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας η οποία αναφέρεται στο θέμα των καινοτομιών στην
εκπαίδευση και ειδικότερα αυτών που αφορούν την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της εκπαίδευσης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι διάφορες απόψεις και προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα ταξινομηθούν
σε θεματικές κατηγορίες και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι σχετικές αναλύσεις και ερμηνευτικές
προσεγγίσεις.
Συμπεράσματα: Στο τέλος της εργασίας θα διατυπώνονται οι βασικές απόψεις και προτάσεις για τις
αναγκαίες διοικητικές καινοτομίες στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας.
Λέξεις κλειδιά: διοικητικές καινοτομίες, μεταρρυθμίσεις, εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Μάνος Παυλάκης
PhD, Εκπαιδευτής / Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

manospavlakis@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Έμπειροι και ικανοί εργαζόμενοι, ιδιαίτερα
όσοι είναι εξειδικευμένοι σε ένα θέμα, συχνά χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτές για την κάλυψη των
εκπαιδευτικών κενών και αναγκών άλλων εργαζόμενων στον ίδιο οργανισμό. Οι Εσωτερικοί Εκπαιδευτές περισσότερο προκύπτουν, παρά αναπτύσσονται στη βάση μιας συνειδητής απόφασης που λαμβάνεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και συχνά δεν λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά
με εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές ικανότητες ή βασικές ικανότητες που θα τους βοηθήσουν στον ρόλο
τους και θα βελτιώσουν τα επίπεδα αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εκπαιδευόμενούς τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των Εσωτερικών Εκπαιδευτών και του βαθμού της συμβολής τους στην ανάπτυξη του οργανισμού ως ολότητα, ώστε τελικά να
καταλήξει σε αυτό που αναφέρεται ως Οργανισμός Μάθησης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Το project «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ικανών Εσωτερικών Εκπαιδευτών»
(TraDeCΙT) σε ένα πολυεθνικό οργανισμό σχεδιάστηκε για να διερευνήσει αυτή την πρόκληση. 36
Εσωτερικοί Εκπαιδευτές εκπαιδεύτηκαν και παρακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο
ετών μετά τη συμμετοχή τους στο TraDeCIT.
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Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα ευρήματα από ποιοτική έρευνα δείχνουν μια σημαντική αλλαγή στη
στάση των Εσωτερικών Εκπαιδευτών σχετικά με τη δυνατότητά τους να επηρεάσουν θετικά τη δική
τους μαθησιακή εξέλιξη και την αντίστοιχη άλλων ατόμων στον οργανισμό. Ακόμα, υπάρχουν
ενδείξεις ότι ο οργανισμός πληροί κάποια βασικά κριτήρια Οργανισμού Μάθησης, όπως μάθηση σε
ομάδες, δημιουργία οργανωσιακών μαθησιακών μηχανισμών και διάχυση γνώσης.
Συμπεράσματα: Υπάρχει η πεποίθηση ότι τα ευρήματα της μελέτης μπορούν να συμβάλλουν στην
κατανόηση του περιβάλλοντος μάθησης εντός του οποίου οι Εσωτερικοί Εκπαιδευτές σχεδιάζουν,
οργανώνουν, υλοποιούν και αξιολογούν μαθησιακές δραστηριότητες, αναπτύσσουν οριζόντιες
ικανότητες, όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επικοινωνία, ενσυναίσθηση και συνεργατικότητα
και γενικότερα λειτουργούν ως καταλύτες αλλαγών συνεισφέροντας στην ανάπτυξη ενός Οργανισμού
Μάθησης.
Λέξεις κλειδιά: εσωτερικοί εκπαιδευτές, οργανισμός μάθησης, οριζόντιες ικανότητες.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Iωσήφ Φραγκούλης
Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
sfaka@otenet.gr

Μάριος Κουτσούκος
Δρ. Γεωπονίας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ
koutsoukos.marios@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου καθώς και για την
ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, η μαθητεία αποτελεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος της μαθητείας είναι η προετοιμασία των υποψήφιων εργαζόμενων στην απόκτηση γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την ομαλότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η μαθητεία ορίζεται ως ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ του χώρου εργασίας και της εκπαιδευτικής δομής, συνδυάζοντας έτσι την ενδοεπιχειρησιακή και
τη θεωρητική κατάρτιση στις κύριες και στις επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες ενός επαγγέλματος.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς Επαγγελματικών Λυκείων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε σχέση με τη συμβολή της
μαθητείας στην ένταξη των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην αγορά εργασίας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Ως εργαλείο διεξαγωγής της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο
το οποίο επιτρέπει τη συλλογή των απόψεων των εκπαιδευτικών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί των Επαγγελματικών
Λυκείων στην πλειοψηφία τους αναγνωρίζουν τη συμβολή της μαθητείας στην ένταξη των αποφοίτων
τους στην αγορά εργασίας. Εκφράζουν την άποψη πως το σύστημα μαθητείας βοηθά τους εκπαιδευόμενους όχι μόνο να αποκτήσουν γνώσεις, αλλά να αναπτύξουν και ποικίλες δεξιότητες σε πραγματικό
εργασιακό περιβάλλον.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν την άποψη πως σημαντικά οφέλη
αποκτά και η σχολική μονάδα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα μαθητείας, όπως επίσης και οι
μαθητές καθώς αποκτούν άμεση εποπτεία από τον τρόπο λειτουργίας του εργασιακού περιβάλλοντος.
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Τέλος ωφελούνται και οι επιχειρήσεις καθώς στο έμψυχο δυναμικό τους συμμετέχουν άτομα με στέρεη
θεωρητική κατάρτιση.
Λέξεις κλειδιά: μαθητεία, απόφοιτοι επαγγελματικών λυκείων, αγορά εργασίας
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9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αντωνία Αραβαντινού-Καρλάτου
Εκπαιδευτικός ΠΕ30
toniakoinerg@hotmail.com

Ιωάννης Φραγκιαδουλάκης
Εκπαιδευτικός ΠΕ25
fragiasgiannis@hotmail.com

Στέφανος Αρμακόλας
ΕΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ
armakolas@aspete.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι μαθητές με προβλήματα όρασης, παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες κατά την είσοδο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, γι’ αυτό το λόγο χρήζουν
ιδιαίτερη βοήθεια και υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία χρόνια με τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση, τα παιδιά με προβλήματα όρασης βοηθιούνται, καθώς με
τη χρήση κατάλληλων λογισμικών και υποστηρικτικού υλικού μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση
στην εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αποτυπώσει τις γνώσεις, απόψεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών σε μαθητές με προβλήματα όρασης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 6 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής από το Νομό
Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης, ενώ το μέσο συλλογής των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με δομημένη
συνέντευξη.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν, ότι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής
γνωρίζουν υποστηρικτικές τεχνολογίες για μαθητές με προβλήματα όρασης, όμως ανέφεραν ότι οι γνώσεις αυτές δεν επαρκούν για την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών
της παρούσας έρευνας, ανέφερε ότι ενημερώνεται για περαιτέρω υποστηρικτικές τεχνολογίες από το
διαδίκτυο και όχι από κάποιο κρατικό φορέα, σεμινάρια, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
τόνισαν ότι αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα, όπως ελλιπής εξοπλισμός, ανεπαρκή τεχνική υποστήριξη. Παράλληλα η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις υποστηρικτικές τεχνολογίες φάνηκε ιδιαίτερα θετική, ανέφεραν ότι με υποστηρικτικές τεχνολογίες και χρήση διαδικτύου οι μαθητές με προβλήματα όρασης μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, ενώ ζήτησαν την περαιτέρω επιμόρφωση
τους σε αυτές.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, η κάθε χώρα για να έχει προοπτική ανάπτυξης οφείλει να βάζει σε
πρώτη προτεραιότητα την επένδυση στη γνώση, προσφέροντας ολοκληρωμένο και ποιοτικό σύστημα
εκπαίδευσης σε όλους. Ως προς αυτή την κατεύθυνση, για να δοθούν λύσεις, οφείλει η πολιτεία να
λάβει τα κατάλληλα μέτρα, δίδοντας οικονομική στήριξη στα σχολεία, και παράλληλα προσφέροντας
κατάλληλη ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τις υποστηρικτικές
τεχνολογίες.
Λέξεις κλειδιά: μαθητές με προβλήματα όρασης, υποστηρικτικές τεχνολογίες, επιμόρφωση εκπαιδευτικών
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗΣ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Σ’ ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Ελευθερία Αργυροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης
eargirop@edc.uoc.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει δυο μείζονες παράγοντες αναταραχής της σύγχρονης κοινωνίας, την οικονομία και την ασφάλεια,
και να διερευνήσει την επίδραση τους στην καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων άλλα και τις
προκλήσεις που δημιουργούν για την Ηθική Σχολική Ηγεσία.
Χωρίς να παραγνωρίζει την ύπαρξη κι άλλων σημαντικών παραμέτρων της κοινωνίας, η εργασία
εστιάζει στην οικονομία και την ασφάλεια, αφού αυτοί οι δυο παράγοντες φαίνεται ότι ευθύνονται κατά
κύριο λόγο για τις σημαντικότερες ανατροπές στην ελληνική κοινωνία και τα σχολεία μας τα τελευταία
τουλάχιστον επτά χρονιά. Ως εκ τούτου, το εννοιολογικό περιεχόμενο των δυο όρων εξειδικεύεται και
περιγράφεται στο πλαίσιο του ελληνικού γίγνεσθαι και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Τα δεδομένα της παρούσας εργασίας αντλούνται από σχετικά κείμενα Αμερικανών αλλά και Ελλήνων συγγραφέων. Η τεκμηρίωση της συζήτησης και ανάλυσης αντλεί επίσης
από τα εκτενή κείμενα του μνημονίου αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και
των διεθνών δανειστών (2015), των δυο Προγραμμάτων Προσαρμογής της Ελλάδας (2010, 2012) και
των οδηγιών προς την ελληνική κυβέρνηση που εκπονήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον
ΟΟΣΑ.
Η εργασία υιοθετεί την ποιοτική προσέγγιση και ειδικότερα την Περιγραφική Μέθοδο, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έργο του Wolcott. Πιο αναλυτικά: α/ τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να πληροφορήσουν την επιστημονική κοινότητα για τους υπό συζήτηση παράγοντες και την επίδραση τους στην
εκπαίδευση,, β/ανιχνεύονται και ερμηνεύονται οι υποφώσκουσες σχέσεις μεταξύ των δυο παραγόντων
και της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης σε επίπεδο σχολικής μονάδας καθώς επίσης και τα ηθικά
διλήμματα που καλούνται να επιλύσουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, γ/ η ανάλυση της επίδρασης των δυο παραγόντων και των σχέσεων με την εκπαιδευτική πραγματικότητα συνοδεύεται από
κριτική συζήτηση πάνω στην ηθική διαχείριση και διευθέτηση των ζητημάτων που αναφύονται στις
σχολικές μονάδες.
Αποτελέσματα/ Συμπεράσματα:: Τα κυριότερα ευρήματα της εργασίας συνοψίζονται στα εξής:
(επανα)διατύπωση του εννοιολογικού περιεχομένου της κοινωνικής αναταραχής στην ελληνική κοινωνία του σήμερα, την αναγνώριση των εξειδικευμένων αιτίων που αυξάνουν την αναταραχή, την ένταση
και την ευαλωτότητα, τόσο στην ίδια την κοινωνία όσο και στα σχολεία [που αποτελούν μικρογραφία
της κοινωνίας], το νέο «τοπίο» στην διαχείριση εκπαιδευτικών ανθρωπίνων και υλικών πόρων, τα
ηθικά διλήμματα των διευθυντών και των διδασκόντων στις σχολικές μονάδες και τέλος τις προκλήσεις
που δημιουργούν οι δυο αυτοί παράγοντες στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση και τη
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Λέξεις κλειδιά: αναταραχή, οικονομία, ασφάλεια, εκπαιδευτική πράξη, σχολική ηθική ηγεσία, ηθικά
διλήμματα
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OI ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Καλομοίρα Γιαννούλη
M.Ed. στην Εκπαιδευτική Πολιτική & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός, ΠΕ 02 Φιλόλογος
egiann07@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος: Τις τελευταίες δεκαετίες η επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη διάσταση
του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού βίου του σχολικού ηγέτη. Εντούτοις, προβληματισμός έχει εκφραστεί, τόσο για τη διεξαγωγή όσο και για τη συχνότητα της επιμόρφωσης των στελεχών της Εκπαίδευσης.
Σκοπός της εργασίας: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του ρόλου του θεσμού της συνεχούς επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Ειδικότερα, στη
συγκεκριμένη εργασία, με μεθοδολογικό εργαλείο την ημι-δομημένη συνέντευξη, δεκαπέντε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, 9 άνδρες και 6 γυναίκες, α)
διατυπώνουν την άποψή τους για την ύπαρξη ή μη επιμόρφωσής τους κατά τη διάρκεια της θητείας
τους στις σχολικές μονάδες που προΐσταντο, β) επισημαίνουν την αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης τους, γ) προτείνουν σε ποια πεδία πρέπει να εστιάζει η επιμόρφωσή τους και ποια χρονική
διάρκεια πρέπει να έχει αυτή, δ) διαμορφώνουν προτάσεις για το ποια μορφή πρέπει να έχει η επιμόρφωσή τους και από ποιους φορείς να πραγματοποιείται.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο μέσα
από βιβλιογραφική επισκόπηση και στη συνέχεια σε εμπειρικό επίπεδο μέσα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις 15 Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η μελέτη και η εξέταση των συνεντεύξεων έγινε με βάση τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Κατά την ερμηνεία των ευρημάτων διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των
Διευθυντών δεν έλαβε καμιά είδους επιμόρφωση κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε σχέση με τις
διοικητικές και τις παιδαγωγικές τους αρμοδιότητες.
Συμπεράσματα: Ομόφωνα, το δείγμα των Διευθυντών της παρούσας έρευνας, αναγνωρίζει α) την επιβεβλημένη ανάγκη της συνεχούς επιμόρφωσης τους σε σχέση με θέματα διοίκησης και διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου η οποία θα διασφαλιστεί από την ποιότητα των προγραμμάτων
επιμόρφωσης, β) θεωρεί ότι η επιμόρφωση ταχύρρυθμη ή περιοδική, αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, μια
διαδικασία που καθιστά το σχολικό ηγέτη σε επαγρύπνηση για οτιδήποτε καινούριο συντελείται στο
χώρο της εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, Διευθυντής/ντρια σχολικών μονάδων, εκπαιδευτική διοίκηση, διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Αργυρώ Γεωργάκη
Εκπαιδευτικός
roula-g@windowslive.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στη συγκεκριμένη εργασία πραγματεύονται
ζητήματα που αφορούν στην πολυπλοκότητα του σύγχρονου διευθυντικού ρόλου, στην επαγγελματική
ταυτότητα και την επαγγελματική ανάπτυξη με αναφορά στον/στη διευθυντή/διευθύντρια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Τα ζητήματα προσεγγίζονται μέσα από τη μελέτη της ζωής διευθυντών/διευθυντριών δημοτικών σχο153
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λείων. Οι βιογραφίες έρχονται να ρίξουν φως όχι μόνο στις προσωπικές ιστορίες των διευθυντών/
διευθυντριών, αλλά και στο κοινωνικό-οικονομικό, πολιτισμικό και θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου
αυτές δομούνται.
Μέσω από την αφηγηματική έκθεση εμπειριών και βιωμάτων αντλούνται πληροφορίες για το βιογραφικό υπόστρωμα των διευθυντών/διευθυντριών, για την ενεργοποίηση της βιογραφικής τους θεματοποίησης, για τη συγκρότηση της εικόνας του εαυτού και της ταυτότητάς τους, για την αντίληψη και
νοηματοδότηση του ρόλου τους και για την αίσθηση της εσωτερικής τους ταυτοσημίας και (αυτό)επάρκειας.
Η διερεύνηση των βιογραφικών αυτών διαδρομών έχει ως στόχο να παρέχει απάντηση στο ερώτημα
ποιοι τελικά είναι αυτοί οι οποίοι κατέχουν το διευθυντικό αξίωμα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για τη μελέτη του θέματος διεξήχθη εμπειρική ποιοτική έρευνα με τη μέθοδο της βιογραφικής αφηγηματικής συνέντευξης.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Το οικογενειακό περιβάλλον, εντός του οποίου τα υποκείμενά μας θεματοποιούνται, κατέχει ισχυρή παρουσία στην αφήγηση. Καλλιεργεί και εμπεδώνει στάσεις και αντιλήψεις,
πρότυπα δράσης και συμπεριφοράς που λειτουργούν ως γόνιμο υπόστρωμα για να οικοδομηθεί μία
αξιόλογη βιογραφία.
Συμπεράσματα: Ο ορισμός της έννοιας του διευθυντικού ρόλου από τους ίδιους τους κατόχους του
αναδεικνύει τη μεταβαλλόμενη και δυναμική φύση του. Οι σύγχρονοι διευθυντές, ωστόσο, στέκονται
με σκεπτικισμό απέναντι στον θεσμό, όπως τον βιώνουν σήμερα, και με προβληματισμό σε ό,τι διαφαίνεται να διαμορφώνεται στο μέλλον.
Λέξεις κλειδιά: πολυπλοκότητα του σύγχρονου διευθυντικού ρόλου, επαγγελματική ταυτότητα, επαγγελματική ανάπτυξη, διευθυντής/διευθύντρια, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

OIKONOMIKH ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EFQM
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Παναγιώτα Ζαχαράτου
Οικονομολόγος απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΔΠΜΣ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας &
Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
pzacharatou@gmail.com

Παύλος Πετσάβας
Οικονομολόγος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΔΠΜΣ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Καινοτόμες
Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
pavlospeb@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η ποιοτική εκπαίδευση απαιτεί αποτελεσματική
οργάνωση και διαχείριση συστημάτων, άρα θα πρέπει κανείς να ερευνά διάφορες τεχνικές από τις
βιομηχανικές οργανώσεις μέσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι πιο συνηθισμένες από τις μεθόδους
αυτές στηρίζονται στη χρήση των αποκαλούμενων «δεικτών ποιότητας», με τη βοήθεια των οποίων
επιχειρείται η χαρτογράφηση της ποιότητας της εκπαίδευσης συνολικά ή των επιμέρους διαδικασιών
της όπως για παράδειγμα το μοντέλο EFQM. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η ποσοτικοποίηση της
ποιότητας μέσα από τη σύνδεση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), της ΔΟΠ (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας) με τη χρήση του μοντέλου ΕFQM και των χρηματοοικονομικών ροών του εκπαιδευτικού οργανισμού μέσω χρήση αριθμοδεικτών.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η μεθοδολογική προσέγγιση στηρίζεται στην μελέτη περίπτωσης. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, εφαρμόζεται το μοντέλο αξιολόγησης της ποιότητας, EFQM, σε έναν εκπαιδευτικό
οργανισμό ιδιωτικού δικαίου και παράλληλα αναλύονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (προ154
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ϋπολογισμοί, απολογισμοί, πίνακες μερισμού δαπανών κ.α.) που συντάσσει. Στη συνέχεια γίνεται αντιπαραβολή των ποιοτικών και των οικονομικών δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Από την έρευνα εξάγονται τα εξής γενικά συμπεράσματα:
• Μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις εξάγονται συμπεράσματα για τους αντικειμενικούς στόχους του εκπαιδευτικού οργανισμού.
• Διακρίνεται η σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού οργανισμού μέσα από την
οικονομική τους αποτύπωση.
• Διαφαίνεται το μοντέλο ηγεσίας που ακολουθείτε.
• Διαμορφώνονται οικονομικοί αριθμοδείκτες για την μέτρηση της ποιότητας.
Συμπεράσματα: Βασικό γενικό συμπέρασμα της παρούσας έρευνας είναι πως δεν αρκεί μόνο η ποιοτική διερεύνηση για την αξιολόγηση της ποιότητας μιας εκπαιδευτικής μονάδας αλλά απαιτείται η οικονομική ανάλυση και αποτύπωση όλων των γεγονότων που συνδέονται με τον εκπαιδευτικό οργανισμό.
Σε δεύτερο στάδιο, με την ποσοτικοποίηση της ποιότητας διαμορφώνονται οι κατάλληλοι αριθμοδείκτες για την μέτρηση της προόδου των εκάστοτε αντικειμενικών στόχων. Κλείνοντας, ποιοτική και
οικονομική διερεύνηση δίνουν στον αξιολογητή μία σφαιρική, αντικειμενική και σαφέστερη μέθοδο
αξιολόγησης.
Λέξεις κλειδιά: μοντέλα ποιότητας, εκπαίδευση, οικονομικά της εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Φώτιος Επ. Ζυγούρης
Εκπαιδευτής Ενηλίκων - Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αναστασία Κουτλουμπάση
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στην ΝΑ Ευρώπη

Βασιλική Παγούνη
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στην ΝΑ Ευρώπη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
στο εργασιακό χώρο και συγκεκριμένα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αποτελεί θεμέλιο λίθο για
την καθημερινή επιτακτική αντιμετώπιση των απαιτήσεων του κάθε υπαλλήλου αλλά και σε όλη την
ιεραρχική κλίμακα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι ικανότητες και δεξιότητες των υπαλλήλων
τους βοηθούν στην ανάπτυξη ενός κλίματος επικοινωνίας, συνεργασίας για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχος της κάθε υπηρεσίας. Επίσης είναι σημαντικό η αποφυγή και μείωση των
συγκρούσεων αλλά και η διαχείριση αυτών στον εργασιακό χώρο. Τα επιμορφωτικά προγράμματα βοηθούν καταλυτικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Βασικός στοιχείο όμως στην ανάπτυξη
αυτών των προγραμμάτων αποτελεί η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών. Αυτή η διάγνωση θεωρείται από τους καθοριστικότερους παράγοντες για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα
μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Σκοπός της εργασίας
είναι να παρουσιαστεί η σημασία των επιμορφωτικών προγραμμάτων στην αποτελεσματικότητα και
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον εργασιακό χώρο. Τα τελευταία χρόνια, εξελίσσεται
παράλληλα με την έννοια της ατομικής μάθησης και η έννοια της συλλογικής μάθησης, με τον τρόπο
όπου αυτή αναπτύσσεται μέσα σε ομάδες και οργανισμούς.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της
βιβλιογραφικής επισκόπησης τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία.
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Αποτελέσματα/ευρήματα: Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναμένεται να αναδειχθεί η
σημασία των επιμορφωτικών προγραμμάτων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Συμπεράσματα: Στα συμπεράσματα αναδεικνύεται η κατανόηση της σημασίας της δια βίου μάθησης,
των επιμορφωτικών προγραμμάτων και της συνεχούς εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της ατομικής και
συλλογικής παραγωγικότητας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
Λέξεις κλειδιά: εργασία, επιμόρφωση, εκπαιδευτικές ανάγκες, ανθρώπινο δυναμικό

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΙΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ; ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Χαρίκλεια Γ. Μαρκογιαννάκη
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02
Joymark2407@yahoo.gr

Θεόδωρος Κουτρούκης
Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ
tkoutro@econ.duth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, μέσω της
εμπειρικής μελέτης, να διερευνηθεί αν τα στελέχη διοίκησης (διευθυντές/υποδιευθυντές των Σχολικών
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) διαθέτουν τις ηγετικές/διοικητικές ικανότητες που τους αποδίδονται βάσει της βιβλιογραφίας. Ειδικότερα, διερευνήθηκε αν οι διευθυντές/υποδιευθυντές διαθέτουν
1. τις ηγετικές/διοικητικές ικανότητες της λήψης αποφάσεων, 2. τις ηγετικές/διοικητικές ικανότητες για
την άσκηση εξουσίας, 3. τις ηγετικές/διοικητικές ικανότητες του άρχειν δια του προσωπικού τους παραδείγματος, 4. τις ηγετικές/διοικητικές ικανότητες της καθοδήγησης, 5. τις ηγετικές/διοικητικές ικανότητες της επίδειξης ενδιαφέροντος/αλληλεπίδρασης με την ομάδα, και 6. τις ηγετικές/διοικητικές ικανότητες της παροχής πληροφόρησης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Ειδικότερα, 189 διευθυντές-υποδιευθυντές των νομών Δράμας, Καβάλας
και Ξάνθης κλήθηκαν μέσω ποσοτικού ερωτηματολογίου να απαντήσουν σε ερωτήματα βάσει των
οποίων αξιολογούσαν τις ηγετικές/διοικητικές ικανότητές τους. Μετά την επεξεργασία (με τη χρήση
του στατιστικού προγράμματος SPSS 14.0) των απαντήσεων των στελεχών επιβεβαιώθηκε ότι διαθέτουν τις ικανότητες που τους αποδίδονται, καθώς οι ικανότητες τους εμφανίζονται να κινούνται αρκετά
πάνω από τον μέσο όρο έως υψηλά
Αποτελέσματα/ευρήματα: Πιο συγκεκριμένα, βάσει της παραγοντικής ανάλυσης και της μελέτης των
μέσων όρων εξάγεται το συμπέρασμα ότι εν συνόλω οι ηγετικές ικανότητες των στελεχών (3,8639)
κινούνται αρκετά πάνω από το μέσο της κλίμακας, όταν τιμές κοντά στο 3 υποδηλώνουν ηγετικές ικανότητες στο μέσο της κλίμακας.
Συμπεράσματα:. Σαφώς, λοιπόν, οι διευθυντές-υποδιευθυντές διαθέτουν ηγετικές-διοικητικές ικανότητες. Συνεπώς, το εύρημα ευκταίο είναι να λαμβάνεται υπόψη αναφορικά με την επιλογή και λειτουργία
των στελεχών της διοίκησης των σχολικών μονάδων..
Λέξεις κλειδιά: ηγετικές/διοικητικές ικανότητες, Διευθυντές/Υποδιευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ποσοτικό ερωτηματολόγιο, επιλογή στελεχών διοίκησης σχολικών μονάδων.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ:
ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Σοφία Μπουτσιούκη
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
sofiab@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η εκπαίδευση έχει αναδειχθεί σε έναν από τους
βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού εθνικών πολιτικών μέσω των οποίων επιδιώκονται οι στόχοι της
οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού πολιτειότητας. Στο πλαίσιο υπερεθνικών οντοτήτων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής παραμένει στην εθνική αρμοδιότητα, η δυνατότητα συντονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων αποκτά
μεγαλύτερη σημασία, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε πιο σύνθετες προκλήσεις. Η ευρωπαϊκή
πολιτική στην εκπαίδευση άρχισε να δραστηριοποιείται σχετικά πρόσφατα στο πεδίο της εκπαιδευτικής
ηγεσίας συνδέοντάς την με το αίτημα για τη διαμόρφωση δυναμικών, ποιοτικών, καινοτόμων και
συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Η εργασία εστιάζει στην εξέλιξη της έννοιας της εκπαιδευτικής ηγεσίας από το αρχικό όραμα προς τη διατύπωση της αποστολής της και στην αναζήτηση των
καταλληλότερων παρεμβάσεων για την επίτευξη της τελευταίας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η εργασία εστιάζει στις θεσμικές αναφορές και τις απορρέουσες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διερευνά τη δυνατότητά τους
να διαδραματίσουν εμβληματικό ρόλο στη διαμόρφωση κοινού οράματος, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στη συνεργατική ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων από τα κράτη μέλη.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι διεθνείς τάσεις στο ζήτημα της εκπαιδευτικής ηγεσίας έχουν εμφανώς
επηρεάσει την αντίστοιχη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Επιχειρείται η δημιουργία ενός κοινού οράματος και
υποδεικνύονται διαφορετικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων. Όμως, κάθε κράτος μέλος
(ενθαρρύνεται να) εξατομικεύει την αποστολή που αποδίδει στην ηγεσία και (να) διαφοροποιεί ανάλογα τους στόχους και την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία.
Συμπεράσματα: Η εκπαιδευτική ηγεσία στην ευρωπαϊκή προοπτική αποτελεί πεδίο όπου διαφαίνεται η
δυνατότητα ενεργοποίησης πολλών και διαφορετικών δρώντων σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού
συστήματος σε ό,τι αφορά τόσο το γενικότερο σχεδιασμό όσο και την εξειδικευμένη εφαρμογή στα
εθνικά περιβάλλοντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έμφαση σε αυτήν αφορά κυρίως την ενδυνάμωση της
εκπαίδευσης στην άσκηση του οικονομικού ρόλου της. Είναι, όμως, ενθαρρυντικό ότι σταδιακά ενισχύεται και η κοινωνικοπολιτική διάσταση της εκπαιδευτικής ηγεσίας για τα σύγχρονα ευρωπαϊκά
κράτη.
Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπαιδευτική πολιτική, ηγεσία, όραμα, αποστολή
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ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ «ΚΕΝΟ»
ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σοφία Παναγιωτίδου
Φιλόλογος, M.Sc., M.A., Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
pansof@uom.edu.gr

Σουλτάνα-Μαρία Τσάγκα
Φιλόλογος, Μ.Α., Μ.Α., Σύμβουλος Εκπαίδευσης
sandy@uom.gr

Βενετία Μπαρμποπούλου
Κοινωνιολόγος, M.Sc., Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
vbarbopoulou@gmail.com

Ελισάβετ Παυλίδου
Εκπαιδευτής Ενηλίκων
M.Sc., Ph.D., Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
elsa.paulidou@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η αποτύπωση και διαχείριση της «απόστασης»
των ακαδημαϊκών σπουδών από τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, με αναφορά στον πληθυσμό των νέων αποφοίτων, αποτελεί τα τελευταία χρόνια την καινούργια πρόκληση εκσυγχρονισμού
και ανταγωνιστικότητας των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στον πυρήνα του χάσματος (gap)
μεταξύ γνωστικής επάρκειας και επαγγελματικής ετοιμότητας των αποφοίτων ΑΕΙ εμφανίζονται, τόσο
στην διεθνή βιβλιογραφική παραγωγή όσο και σε σχετικές εμπειρικές εταιρικές μελέτες, οι κοινωνικές,
μεταβιβάσιμες δεξιότητες (soft skills) η αποτίμηση των οποίων περιλαμβάνεται στην διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεί προτεραιότητα για την
κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, ως εγγυητής επένδυσης και μείωσης κόστους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την περιγραφική και στατιστική
μελέτη δεδομένων αναφοράς αναντιστοιχίας (mismatch) προσόντων υποψηφίων / απαιτήσεων εργοδοτών, σε σχετική έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Για την άντληση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης τα οποία διανεμήθηκαν σε υπεύθυνους προσωπικού και περιελάμβαναν τέσσερις ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής και δύο «ανοικτά» ερωτήματα: α) υποκειμενικής εκτίμησης
του «ιδανικού» προφίλ των νέων πτυχιούχων και β) αξιολόγησης της δράσης. Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν στη διάρκεια των Ημερών Καριέρας του ιδρύματος, κατά έτη 2015-2017. Ακόμη, αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις αποφοίτων μας που βρίσκονται ήδη σε κάποιο
χώρο εργασίας και τελειόφοιτων και μεταπτυχιακών φοιτητών μας που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης και συμμετείχαν στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την προαναφερόμενη διαδικασία
αναδεικνύουν συγκεκριμένες μεταβιβάσιμες δεξιότητες όπως ενδεικτικά οι: δημιουργικότητα, ευελιξία,
πρωτοβουλία, ομαδικότητα κ.ά., οι οποίες παρέχουν στους κατόχους τους συγκριτικό πλεονέκτημα
υποψηφίου τόσο κατά την επιλογή όσο και σε επόμενα στάδια επαγγελματικής εξέλιξης.
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω στοιχεία αξιοποιήθηκαν από το Γραφείο Διασύνδεσης ως υπόβαθρο στο
σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης και ουσιαστικής παρέμβασης για την
αντιμετώπιση ελλειμμάτων δεξιοτήτων. Ειδικότερα, σχεδιάστηκαν 14 βιωματικά σεμινάρια «Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Διαχείρισης Σταδιοδρομίας/Career Management Skills» τα οποία θα προσφέρονται
στους φοιτητές μας από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ενώ η απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών θα
πιστοποιείται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ/DIPLOMA SUPPLEMENT του κάθε Τμήματος (απόφ.
Συγκλήτου 11/23.11.16).
Λέξεις κλειδιά: μεταβιβάσιμες-δεξιότητες, ελλείμματα, αναντιστοιχία, απόφοιτοι, σταδιοδρομία, απασχολησιμότητα
158

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δρ Γεώργιος Παναγιωτόπουλος
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
gpanag65@gmail.com

Δρ Ζωή Καρανικόλα
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
zoekaranikola3@gmail.com

Ευάγγελος Ζιάκας
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc
Ziakas1968@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι συνεχείς αλλαγές στον εργασιακό χώρο της
εκπαίδευσης καθιστούν ζήτημα μείζονος σημασίας την επιμόρφωση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού εξελίσσεται και δεν περιορίζεται σε αυτόν του απλού καταθέτη γνώσεων. Βασικό ζητούμενό του είναι η ανανέωση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων
του, όπως αυτές υπαγορεύονται από τις τοπικές, εθνικές αλλά και διεθνείς εξελίξεις. Η επιμόρφωση, η
οποία συνδέεται με την απόδοση του εργαζόμενου και την εργασιακή ικανοποίηση καλείται να παίξει
σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση της επιμόρφωσης με την εργασιακή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηλείας και με τον τρόπο αυτό να εμπλουτιστεί η
σχετική βιβλιογραφία.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Ακολουθήθηκε η ποσοτική μεθοδολογία με τη χρήση του ερωτηματολογίου, το οποίο χορηγήθηκε στο σύνολο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού
Ηλείας (975 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί). Συνολικά συμπληρώθηκαν και επιστράφηκαν 278 ερωτηματολόγια, η στατιστική επεξεργασία των οποίων έγινε με τη χρήση του λογισμικού SPSS έκδοση 22.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι η επιμόρφωση βελτίωσε την
ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, ενώ το 46% απάντησε
ότι μετά το πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στην εργασία τους. Επιπλέον, η επιμόρφωση τους βοήθησε να έρθουν αντιμέτωποι με τις ελλείψεις και τις αδυναμίες που
είχαν ως προς την εκτέλεση του έργου τους.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έρχονται να ενισχύσουν τα αποτελέσματα άλλων
παρόμοιων ερευνών, όπου διαπιστώνεται η θετική επίδραση της επιμόρφωσης στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εργαζομένων, και να συμβάλλουν στον σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων επιμόρφωσης. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων,
καθώς αφορούν έναν συγκεκριμένο νομό.
Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, εκπαιδευτικοί, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα
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Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Αντώνιος Παπαδόπουλος
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, MΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία
antonypapado@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ο τομέας της σχολικής ηγεσίας δεν έχει ερευνηθεί σε βάθος, αφού υπάρχουν διαστάσεις και μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται με τον εξεταζόμενο
τομέα, και οι οποίες, όταν εντοπιστούν, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και στον εμπλουτισμό της θεωρίας της σχολικής ηγεσίας. Σκοπός της εργασίας είναι κατά πόσον το είδος της προσωπικότητας του
διευθυντή/ντριας σχετίζεται με τη διαχείριση των σχέσεων στο σύλλογο διδασκόντων, δηλαδή τις πρακτικές/στυλ ηγεσίας που αυτός/ή εφαρμόζει στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 113 διευθυντές/ντριες δημοτικών σχολείων από όλη την Ελλάδα. Η στρατηγική δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η απλή τυχαία
δειγματοληψία. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ερευνητικά εργαλεία: α) το
ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών, β) το Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο Ηγεσίας
(M.L.Q. - 5X Short) και γ) το Τεστ Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας - ΤΕΧΑΠ5 (ΤPQue5). Η
στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το Στατιστικό Πακέτο IBM SPSS Statistics 21.0 για τις δοκιμασίες Independent Samples T-Τest, Pearson r και Kruskal-Wallis Test.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση
ανάμεσα στη Δεκτικότητα στην Εμπειρία, την Προσήνεια και την Ευσυνειδησία με τη Μετασχηματιστική Ηγεσία (r = 0,31, 0,24 και 0,25 p < 0,05 αντίστοιχα). Ακόμη, βρέθηκε αρνητική συσχέτιση της
Ευσυνειδησίας και της Εξωστρέφειας με την Παθητική/Προς Αποφυγή Ηγεσία (r = - 0,22 και - 0,27 p <
0,05 αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Ο διευθυντής/ντρια του σχολείου που παρουσιάζει σε υψηλό βαθμό τη Δεκτικότητα
στην Εμπειρία, την Προσήνεια και την Ευσυνειδησία, χρησιμοποιεί περισσότερο τα τέσσερα χαρακτηριστικά της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας (Εξατομικευμένο Ενδιαφέρον, Διανοητική Διέγερση, Εμπνευσμένη Παρακίνηση και Εξιδανικευμένη Επιρροή) για τις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε κάθε ένα από τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, να
βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, να μεταφέρει προσδοκίες για τους
στόχους που πρέπει να ολοκληρωθούν και τέλος να αποτελεί πρότυπο επιδεικνύοντας εκείνες τις
στάσεις και συμπεριφορές που θα ήθελε να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί.
Λέξεις κλειδιά: προσωπικότητα, διευθυντής/ντρια, στυλ ηγεσίας, διαπροσωπικές σχέσεις, σύλλογος διδασκόντων
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ΠΟΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΑΠΕΧΟΥΝ:
ΚΙΝΗΤΡΑ, ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ
Κωνσταντία Σπυριάδου
Υποψήφια Διδάκτωρ
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
schdia81@gmail.com

Μανώλης Κουτούζης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ekoutouzis@eap.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η παρούσα εργασία εξετάζει τα κίνητρα και
αντικίνητρα των εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση διευθυντικής θέσης σε συνάρτηση με τα φερόμενα
κεφάλαιά τους, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της θέσης αυτής. Τα προσδοκώμενα
οφέλη της διευθυντικής θέσης καθίστανται κίνητρα που ενισχύουν τη δόμηση «Ηγετικής Ταυτότητας»,
ενώ οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις ευθύνες λειτουργούν αποτρεπτικά ως αντικίνητρα. Τα άτομα
ενσωματώνουν την Ταυτότητα του/της ηγέτη/ας ή του/της ακόλουθου/ης ως μέρος της αυτοαντίληψής
τους στο πλαίσιο της ατομικής εσωτερίκευσης, που αποτελεί μια κοινωνική διαδικασία.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε 14 παλαιούς/ες και 8 νέους/ες διευθυντές/ες, 9 υποψήφιους/ες διευθυντές/ες και
12 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, ενώ
η εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας διασφαλίστηκε με τριγωνισμό πηγών δεδομένων, εφόσον
συμμετείχαν εκπαιδευτικοί με διαφορετικούς ρόλους, ειδικότητα και ηλικία.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι περισσότεροι διεκδικούντες είχαν εσωτερικά κίνητρα ενώ κάποιοι/ες ανέφεραν και εξωτερικά, όπως για παράδειγμα το επίδομα και το υψηλό κοινωνικό status. Τα πιο σημαντικά αντικίνητρα των εκπαιδευτικών είναι οι πολλές ευθύνες και οι συγκρούσεις του διευθυντή με συναδέλφους και γονείς, καθώς και η χαμηλή αυτοεπάρκεια ως προς το κομμάτι της γραφειοκρατίας, της
νομοθεσίας και των ηγετικών χαρακτηριστικών.
Συμπεράσματα: Η εκδήλωση Ηγετικής Ταυτότητας σχετίζεται με τα οφέλη της διευθυντικής θέσης, τη
δυναμική της Προσωπικής Ταυτότητας, την εκπαιδευτική ειδικότητα, το φύλο, τα φερόμενα κεφάλαια
(πολιτισμικό, κοινωνικό), ενώ η έγκριση της Ταυτότητας αυτής από το κοινωνικό πλαίσιο είναι υψίστης σημασίας.
Λέξεις κλειδιά: κίνητρα, αντικίνητρα, ηγετική ταυτότητα, προσωπική ταυτότητα
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ:
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΩΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
Ευστάθιος Στιβακτάκης Ph.D.
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε
ststivakt@yahoo.gr

Ευαγγελία Κρεβετζάκη M.Sc.
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου
evakrevetz@yahoo.gr

Ιωσήφ Φραγκούλης
Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
sfaka@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής ηγεσίας σε ένα οργανισμό, όπως είναι οι σχολικές μονάδες
και να επισημάνει μέσα από τη βιβλιογραφία, το ρόλο του διευθυντή στη λειτουργία της σχολικής
μονάδας ασκώντας διοίκηση ως ένας αποτελεσματικός εκπαιδευτικός ηγέτης.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Βιβλιογραφική επισκόπηση
Αποτελέσματα/ευρήματα: Όπως διαφαίνεται μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η επίδραση που
δέχονται οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας από τον αποτελεσματικό ηγέτη Διευθυντή τους, βοηθά
στο εκπαιδευτικό τους έργο και στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ενός οράματος, που προάγει τις ατομικές συνεισφορές στη διαχείριση της σχολικής μονάδας.
Σήμερα εποχή κρίσης στη χώρα μας, είναι ευνόητο περισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι ο ρόλος της
αποτελεσματικής ηγεσίας κρίνεται ιδιαίτερα νευραλγικός στη διαχείριση προβλημάτων και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής μονάδας.
Συμπεράσματα: Στα βασικά συμπεράσματα της εργασίας μας που πηγάζουν από τα χαρακτηριστικά
των αποτελεσματικών ηγετών στην αποτελεσματική διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων, συνοψίζονται: η καλή σχολική οργάνωση, το κλίμα και οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της
σχολικής μονάδας, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη των στόχων και την ανάπτυξη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας.
Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματική ηγεσία, αποτελεσματικός ηγέτης, διευθυντής σχολείου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μαρία Τσαρούχα
Εκπαιδευτικός, Msc στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
ell16026@uom.edu.gr

Ιωάννα Παπαβασιλείου - Αλεξίου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ipapav@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Ο σχολικός διευθυντής ως σύγχρονος ηγέτης
καλείται να διαδραματίσει έναν πολυδιάστατο και απαιτητικό ρόλο. Καλείται να διοικήσει αποτελεσματικά την σχολική μονάδα αλλά ταυτόχρονα να έχει όραμα, να εμπνέει τον σύλλογο διδασκόντων,
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να ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της ομάδας και των ατόμων, να φροντίζει για την σωστή εκπαίδευση
των μαθητών και να επικοινωνεί αποτελεσματικά με την εκτός σχολείου κοινότητα. Για την επιτέλεση
ενός τόσο απαιτητικού έργου ο ηγέτης χρειάζεται να έχει συνειδητοποιήσει τον ρόλο του και να διαθέτει δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.
Μεθοδολογία / Προσέγγιση: Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ποιοτικής
εμπειρικής έρευνας για τις αντιλήψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων αναφορικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Για τις ανάγκες της έρευνας διενεργήθηκαν
ημι-δομημένες συνεντεύξεις με 20 διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από
σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση δεδομένων στηρίχτηκε στην εμπειρικά θεμελιωμένη
θεωρία.
Αποτελέσματα / Ευρήματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι διευθυντές-ηγέτες σχολικών
μονάδων (i) αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους κυρίως ως την ευθύνη που φέρουν τόσο για την επιτυχή
διεκπεραίωση του καθημερινού προγράμματος όσο και για την επιτυχία των μαθητών (ii) εμποδίζονται
στο έργο τους κυρίως λόγω των πολλαπλών αρμοδιοτήτων και της μεγάλης γραφειοκρατίας, (iii) πιστεύουν ότι η πολιτεία δεν προσφέρει επαρκείς και οργανωμένες ευκαιρίες και κίνητρα για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, και (iv) επισημαίνουν ότι κινητοποιούνται οι ίδιοι ως άτομα, προκειμένου να
εντοπίσουν και να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα δια βίου μάθησης.
Συμπεράσματα: Μέσα από την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και με την
απόκτηση σύγχρονης επικαιροποιημένης γνώσης και δεξιοτήτων οι σχολικοί διευθυντές κρίνουν ότι θα
μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις του πολυδιάστατου
ηγετικού τους ρόλου, σε συνδυασμό πάντα με την κατάλληλη διοικητική υποστήριξη.
Λέξεις κλειδιά: σχολικοί διευθυντές, εκπαιδευτική ηγεσία, επαγγελματικό προφίλ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ, 2017:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ιωάννης Φίλος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
filosj@panteion.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αποτελεσματική ηγεσία απαιτεί αφενός τεχνικά χαρακτηριστικά (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, συστήματα οργάνωσης, λειτουργία επιτροπών κλπ) και αφετέρου προσωπικά χαρακτηριστικά (δημιουργία
αποδεκτού οράματος, δημιουργία κατάλληλης κουλτούρας, παροχή έμπνευσης, προώθηση ομαδικότητας, ενθάρρυνση ευγενούς άμιλλας κλπ).
Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη λειτουργία, ειδικά μάλιστα σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, όπως είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, η απαραίτητη ‒ αρχική και δια βίου ‒ πρακτική και θεωρητική εκπαίδευσή του, η κατάλληλη
και δίκαιη ενσωμάτωσή του στον οργανισμό, στοχεύοντας στα βέλτιστα αποτελέσματα για όλα τα
εμπλεκόμενα/ενδιαφερόμενα μέρη (εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπαιδευόμενοι, διοικητικό προσωπικό,
εποπτικοί φορείς, κοινωνία κλπ.) είναι βασικά στοιχεία που πρέπει να βρίσκονται υπό συνεχή, εύλογη
και δίκαιη επίβλεψη της ηγετικής ομάδας, η οποία πρέπει να έχει ορίσει το κατάλληλο πλαίσιο, για
κάθε επιμέρους σχετική δράση/ ενέργεια, πάντοτε εντός των νομίμων πλαισίων.
Οι οικονομικοί πόροι, απαραίτητοι για κάθε δραστηριότητα, αποτελούν μια σημαντική – κάποιες φορές
τη σημαντικότερη ‒ παράμετρο στη λειτουργία οποιουδήποτε οργανισμού. Αρκετές φορές ο οικονομικός προγραμματισμός βασίζεται στα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού, αξιολογώντας
έσοδα και έξοδα (εισπράξεις και πληρωμές) με κριτική όψη, σε μια προσπάθεια αναζήτησης τρόπων
βελτίωσης των μεγεθών αυτών, που θα επιτρέψουν περικοπές ή επεκτάσεις, νέες δραστηριότητες, νέους
τρόπους παροχής υπηρεσιών, προφανώς εντός των νομίμων πλαισίων.
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι κυρίως (α) η διερεύνηση θεωριών διοίκησης και η σύνθεσή τους
με βέλτιστες πρακτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (β) η παράθεση περιορισμών και δυνατοτήτων
που παρέχονται από την ελληνική νομοθεσία και (γ) η εκτίμηση – μέσω ερωτηματολογίων απευθυνόμενων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές – της σχέσης μεταξύ των 3 εξεταζόμενων λειτουργιών (εκπαιδευτική ηγεσία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση οικονομικών πόρων).
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, ηγεσία, ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικοί πόροι

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ:
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Γεώργιος Φούζας
Δάσκαλος – Υπ. Δρ. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
fouzas@aegean.gr

Αλιβίζος Σοφός
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
lsofos@aegean.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η μετεκπαίδευση των δασκάλων υπήρξε ο μακροβιότερος επιμορφωτικός θεσμός στη χώρα μας. Στα 90 έτη λειτουργίας της (από το 1922 και τη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έως το 2012 και τα Διδασκαλεία των Π.Τ.Δ.Ε., οπότε
και ανεστάλη η λειτουργία της) προσέφερε σημαντικότατο έργο για την επιστημονική και επαγγελματική αναβάθμιση του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, από
την αναστολή λειτουργίας των Διδασκαλείων (ουσιαστικά από την κατάργησή τους) έως σήμερα δεν
έχει πραγματοποιηθεί απολύτως καμία προσπάθεια, ερευνητική ή άλλη, καταγραφής της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας της κεφαλαιώδους αυτής επιμορφωτικής δομής, ιδιαίτερα σε επίπεδο
περιφέρειας. Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας (η οποία αποτελεί μέρος εν εξελίξει Διδακτορικής Διατριβής) είναι η διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των στάσεων και αντιλήψεων των αποφοίτων του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σε ένα σύνολο ερωτημάτων που σχετίζονται με την παρεχόμενη σε αυτούς μετεκπαίδευση στη συγκεκριμένη δομή, προκειμένου να εντοπιστούν αφενός τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και αφετέρου ο
βαθμός της ικανοποίησης από τη συνολική επιμορφωτική λειτουργία και η αποτελεσματικότητά της
στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Βιβλιογραφική και αρχειακή έρευνα για το σύνολο των ετών λειτουργίας
του θεσμού. Αρχειακή έρευνα για το σύνολο των ετών λειτουργίας του συγκεκριμένου Διδασκαλείου.
Ψηφιοποίηση και ανάλυση άνω των 12.000 σελίδων άδετων τεκμηρίων. Έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου (ηλεκτρονικού) και ημι- δομημένη συνέντευξη. Ανάλυση αποτελεσμάτων με χρήση στατιστικών
πακέτων. Δείγμα έρευνας αποτελούμενο από 136 αποφοίτους του συγκεκριμένου Διδασκαλείου (από
τον πληθυσμό των 485 αποφοίτων), οι οποίοι/ες καλύπτουν το σύνολο των ετών λειτουργίας του.
Αποτελέσματα/ευρήματα: (Ενδεικτικά). Εντοπίστηκαν οι λόγοι επιλογής του προγράμματος και του
συγκεκριμένου Διδασκαλείου. / Υπήρξε συνολική ικανοποίηση / Διακρίνονται σαφείς ομάδες χαρακτηριστικών / ομαδοποιήσεις αποφοίτων.
Συμπεράσματα: (Ενδεικτικά). Η μετεκπαίδευση συνετέλεσε στην επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη των αποφοίτων.
Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, επαγγελματική ανάπτυξη, επαγγελματική μάθηση, μετεκπαίδευση δασκάλων, περιφερειακά πανεπιστήμια, διδασκαλείο δημοτικής εκπαίδευσης.
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10. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Γεώργιος Ντιγκμπασάνης
Υπ. Προγραμμάτων & Επιμόρφωσης Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ
Πρώην Διευθυντής Λυκείου
Υποψήφιος Διδάκτορας Παν. Μακεδονίας
gdigbasanis@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικοί οργανισμοί
διοικούνται από τα μέλη του προσωπικού τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκπαιδευτικοί με σπουδές
γύρω από το αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει γνώσεις διοίκησης, είτε
μέσω κάποιου μεταπτυχιακού είτε, συνήθως, μέσω βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων επιμόρφωσης.
Αλλά, ακόμα και έτσι, ελάχιστοι έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη λήψη αποφάσεων στην εκπαιδευτική μονάδα. Στην εκτέλεση των καθηκόντων τους βασίζονται κυρίως στην
εμπειρία τους και στην εφαρμογή των αντίστοιχων νόμων και κανονισμών. Σκοπός αυτής της εργασίας
είναι η ανάδειξη του προβλήματος αυτού και η παρουσίαση μοντέλων λήψης απόφασης στον εκπαιδευτικό χώρο.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Αφού γίνει μια βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος και η παρουσίαση
ερευνητικών ευρημάτων θα ακολουθήσει η εννοιολογική ανάλυση του θέματος. Τέλος, θα παρουσιασθεί το μοντέλο Vroom-Yetton-Jago και η προσαρμογή του για χρήση από οποιονδήποτε έχει την
ευθύνη λήψης αποφάσεων στην εκπαίδευση.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα αποτελέσματα της εισήγησης θα είναι ένα, προσαρμοσμένο στον εκπαιδευτικό χώρο μοντέλο λήψης αποφάσεων βασισμένο, κυρίως, στην εμπειρία του εισηγητή.
Συμπεράσματα: Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει είναι η ανάγκη απόκτησης θεωρητικής γνώσης,
γύρω από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, από τους εκπαιδευτικούς ηγέτες, η οποία σε συνδυασμό με
την αντίστοιχη εμπειρία τους θα έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα στις λειτουργίες του οργανισμού.
Λέξεις κλειδιά: λήψη αποφάσεων, μοντέλο Vroom-Yetton-Jago

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
Ελένη Δ. Πολίτη
PhD, Ειδικός Γενικής Ιατρικής, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
releni@yahoo.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η βελτίωση των εθνικών συστημάτων διά βίου
επαγγελματικής ανάπτυξης στην ιατρική βρίσκεται υψηλά στη διεθνή αντζέντα πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η σύσταση τεκμηριωμένου σχεδίου προτάσεων προτεραιότητας για τη βελτιωτική αναδιαμόρφωση του συστήματος ΣΙΕ/ΣΕΑ στην Ελλάδα.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Δημιουργήθηκε μια μεθοδολογία τριών σταδίων που δημοσιεύτηκε προς
γενική διαβούλευση και που περιελάμβανε: βιβλιογραφική ανασκόπηση, ιστορική αναδρομή, αρχές και
θεσμικό πλαίσιο διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων γενικά και ιατρών ειδικά, ενδελεχή μελέτη επιμέρους
σταδίων και στοιχείων της πρόσφατης μεταρρύθμισης του συστήματος συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο με επίσκεψη συνάντησης στο Βασιλικό
Κολλέγιο Ιατρών, καθώς και μελέτη εντός του πανεπιστημιακού νοσοκομείου «Addenbrooke’s» της
Αγγλίας και τη διεξαγωγή εγχώριας έρευνας για τη συλλογή πληροφορίας σχετικά με τις ανάγκες, την
165

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
κριτική και τις προτάσεις για το υπάρχον σύστημα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Ακολούθησε κριτική ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων, υπό το πρίσμα στοιχείων αντίστοιχης ακαδημαϊκής έρευνας διαθέσιμης στη βιβλιογραφία και προέκυψε η τελική σύσταση του προτεινόμενου
σχεδίου για την αναδιαμόρφωση του συστήματος διά βίου ιατρικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Οι προτάσεις αναλύθηκαν σε αντιπαραβολή με τη συγκριτική μελέτη ανασκόπησης των ευρωπαϊκών
συστημάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης σε επαγγέλματα υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2013) και παρουσιάστηκαν τελικά στο πλαίσιο των κατηγοριών που η εν λόγω ανασκόπηση
πλαισίωνε, προτείνοντας, ωστόσο, υποκατηγορίες.
Ακολούθησε μελέτη διεθνών πρακτικών με επίτιμη συμμετοχή σε διεθνή συνάντηση για τη δια βίου
μάθηση στην ιατρική και έτσι πλαισιώθηκαν οι προτάσεις με επιπλέον υποκειμενική θεώρηση ποιοτικής προτεραιότητας.
Σε παράλληλη δράση, δημιουργήθηκαν συνεργατικά οι πρώτες διεθνείς οδηγίες για τη διαμόρφωση
συστημάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (WONCA
2016).
Η εφαρμογή τους στην Ελλάδα αποτελούν αντικείμενο μεταδιδακτορικής έρευνας. Παράλληλα, μελετάται η ανάπτυξη μοντέλων ενιαίας μεταρρύθμισης διαφορετικών συστημάτων σε 6 άξονες, ενώ ταυτόχρονα μελετάται η διαφορετικότητα άλλων συστημάτων, με πρόσφατη διερεύνηση του Πορτογαλικού
συστήματος.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Οι προτάσεις για την Ελλάδα πλαισιώθηκαν σε 4 Άξονες (Άξονας 1 Oι Δομές και οι Τάσεις της ΣΕΑ, Άξονας 2 Εμπόδια και Κίνητρα, Άξονας 3 Ασφάλεια των ασθενών, Άξονας
4 Πιστοποίηση. Συνολικά παρουσιάστηκαν 15 προτάσεις μεταρρύθμισης και προτάθηκαν υποκατηγορίες δράσης.
Η διεθνής μελέτη παρόμοιων πρωτοβουλιών ανέδειξε κατόπιν μια υποκειμενική πρόταση διεθνούς
προτεραιότητας στα βήματα μεταρρύθμισης, η οποία θεωρείται ότι αντανακλά 6 επίπεδα παρεμβάσεων.
Για την Ελλάδα, αναδείχθηκε ως επιτακτική ανάγκη πρωτίστως η θεσμική ίδρυση Αρχής που θα αναλάβει την ευθύνη ανάπτυξης και διεξαγωγής του έργου της μεταρρύθμισης και όσν αφορά στην παρέμβαση πρώτης προτεραιότητας αναδείχθηκε υποκειμενικά μέσα από τη συνολική μελέτη η μέριμνα για
την εφαρμογή μέτρων ανάπτυξης μη κλινικών δεξιοτήτων, περιλαμβανομένης της ηγετικής δεξιότητας.
Συμπεράσματα: Οι μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης
στην ιατρική αντανακλούν πολυεπίπεδη μεταρρύθμιση στα συστήματα υγείας και τα εθνικά πλάνα θα
πρέπει να αντανακλούν ειδικές εθνικές και κατά προτεραιότητα ανάγκες.
Λέξεις κλειδιά: Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη στην ιατρική, συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, πολιτικές υγείας, μεταρρύθμιση συστημάτων υγείας, δημόσια υγεία
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ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΤΟΥ ΣΟΥΝ ΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
EFQM ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS
Κωνσταντίνος Σαπουντζάκης
Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
Γεωπόνος (Τ.Ε.), Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Σύμβουλος
sapountzakis@gmail.com, 16.sapountzakis@master.aspete.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Βελτίωση της εκπαίδευσης με την καλύτερη
κατάρτιση των επιμορφούμενων, προσδίδοντας της ποιοτικότερα στοιχεία, μέσω διερεύνησης του ερωτήματος αν είναι εφικτό μέσω της πραγματείας αυτής να ληφθεί μία πορεία που να τέμνεται με τις προϋποθέσεις του EFQM και να καταλήγει στην αριστεία.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Ποσοτική έρευνα με δειγματοληψία σκοπιμότητας και εφόσον έχει προηγηθεί πιλοτική έρευνα.
Αποτελέσματα/ευρήματα: Διαπιστώθηκαν πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στις θεμελιώδεις αρχές και
στα κριτήρια της αριστείας σε σχέση με τους βασικούς παράγοντες, τις παραμέτρους και τα στοιχεία
της πραγματείας. Στα κριτήρια-προϋποθέσεις του μοντέλου αριστείας, επετεύχθη υψηλότατη αποτελεσματικότητα και ειδικότερα στις δράσεις βελτίωσης και επιμόρφωσης.
Συμπεράσματα: Εφαρμόζοντας τις διδαχές του Σουν Τσου μπορούμε να οδηγηθούμε στην αριστεία βάση των προτύπων του EFQM, επιτυγχάνοντας την αναμόρφωση εταιρειών και οργανισμών, έχοντας ως
αιχμή δόρατος την επιμόρφωση του προσωπικού τους.
Λέξεις κλειδιά: τέχνη του πολέμου, Σουν Τσου, EFQM

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Παρασκευή Τσιτώνα
Δασκάλα
tsitona.vivi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από καταιγισμό
πληροφοριών και γνώσεων με ταυτόχρονη αμφισβήτηση αξιών, στάσεων και προτύπων. Η κριτική
σκέψη είναι αναγκαίο γνώρισμα του ανθρώπου που ζει στον κόσμο αυτό. Στον χώρο της εκπαίδευσης η
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης αποτελεί βασικό στόχο σε όλα τα ΑΠΣ του Δημοτικού. Είναι εύκολο
να θέτουμε τον στόχο της δημιουργίας κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων, είναι ωστόσο το ίδιο εύκολη η
επίτευξή του και η σύνδεσή του με την διαμόρφωση ανθρωπιστικών αξιών, δημοκρατικών ιδεωδών και
στάσεων που θα ωφελούν το άτομο και το κοινωνικό σύνολο συνάμα; Σκοπός της εισήγησης είναι να
διαφανεί η αναγκαιότητα της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης μέσα στη σχολική τάξη, οι δράσεις που
θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου αυτού και ο τρόπος σύνδεσης της κριτικής σκέψης με τη
διαμόρφωση αξιών, δεξιοτήτων και στάσεων.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Βιβλιογραφική επισκόπηση
Αποτελέσματα/ευρήματα: Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία
είναι ένα έργο που απαιτεί χρόνο, προετοιμασία και κριτικά σκεπτόμενους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν μέσα από ποιες ακριβώς δράσεις θα οδηγήσουν τους μαθητές τους στην κατάκτηση της ικανότητας για κριτική σκέψη. Είναι όμως ένας στόχος απαραίτητος ‒ιδιαίτερα στην εποχή μας‒, καθώς
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αποτελεί βασική προϋπόθεση στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ανθρώπων με
ικανότητα να κατανοούν, να διακρίνουν, να επιλέγουν και να στηρίζουν τις επιλογές τους, να αποφασίζουν, να συνεργάζονται και να συμπορεύονται, να δρουν και να ενεργούν με όραμά τους έναν δημοκρατικό κόσμο στον οποίο μπορούν να εξελιχθούν ως άτομα και να προσφέρουν ταυτόχρονα στην εξέλιξη της κοινωνίας.
Συμπεράσματα: Το σχολείο και η εκπαίδευση ως σύστημα μπορούν καλλιεργώντας την κριτική σκέψη
να διαμορφώσουν ανθρώπους με υψηλά ιδανικά, πνευματικά αποθέματα και ικανότητες για λήψη αποφάσεων και άμεση δράση.
Λέξεις κλειδιά: κριτική σκέψη, εκπαίδευση, αξίες, στάσεις, λήψη αποφάσεων, δράσεις
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Γ. ΣΤΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Συντονιστής: Βασίλειος Νεοφώτιστος
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συμμετέχει: Δρ. Νικόλαος Φαχαντίδης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της στρογγυλής τράπεζας είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου των ΤΠΕ στη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που παράγεται τόσο σε εθνικό όσο σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο απαιτεί την χρήση των ΤΠΕ ως μέσο αποτελεσματικής διαχείρισης
του. Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών συμβάλλει στην επιτάχυνση της ενοποίησης των διοικητικών
λειτουργιών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια σύγχρονη μέθοδο διοίκησης μέσω ταχύτερων και ασφαλέστερων διοικητικών συναλλαγών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
ΕΥΛΟΓΙΑ Η ΚΑΤΑΡΑ;
Εισηγητής: Δρ. Ζαχαρίας Μανουσαρίδης
Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
manzac@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις προωθεί την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα της με διττό στόχο. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται
αποσκοπούν αφενός στον εκσυγχρονισμό και στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας αφετέρου στη διευκόλυνση αλλά και στη σταδιακή βελτίωση αυτών.
Οι ΤΠΕ θεωρούνται ως ένα πολυδιάστατο εργαλείο εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής οργάνωσης και
διοίκησης. Στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε μια πανσπερμία διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων
στις σχολικές μονάδες της ελληνικής επικράτειας.
Το 2013, το ΥΠΠΕΘ έθεσε σε λειτουργία το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, με την ονομασία
"Myschool", για χρήση από τις υπηρεσίες του υπουργείου, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και όλες
τις σχολικές μονάδες. Στόχος είναι η λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, ο εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασιών καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας στη διοίκηση της ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Η θετική επίδραση του ολοκληρωμένου Π.Σ., στο καθημερινό διοικητικό έργο της εκπαίδευσης, έγινε
άμεσα και εμφανώς αντιληπτή από όσους ασχολούνται ή επηρεάζονται από αυτό. Όμως για κάποιους
δημιούργησε νέες σκιές καθότι θεωρούν ότι μέσω του Myschool γίνεται συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων τους, τα οποία όμως δεν προστατεύονται επαρκώς από το Υπουργείο Παιδείας.
Τα σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης αποτελούν τελικά ευλογία ή κατάρα για το σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι;
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Εισηγήτρια: Δρ. Σοφία Τζελέπη
Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής
stzelepi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια οι σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών οδήγησαν τα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων χωρών να αξιοποιήσουν διάφορα πληροφοριακά συστήματα στις μαθησιακές και διοικητικές δραστηριότητές τους. Στην
Ελλάδα σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης στοιχείων μαθητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από το πληροφοριακό σύστημα «My School».
Η καθημερινότητα όμως των σχολικών μονάδων περιλαμβάνει και μία σειρά από επιπλέον δραστηριότητες όπως είναι για παράδειγμα ο χρονοπρογραμματισμός έργου και η επικοινωνία με τους γονείς και
τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Η διεκπεραίωση των διαφόρων αυτών δραστηριοτήτων όμως δεν καλύπτεται από ένα ενιαίο σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η συλλογή
και η επεξεργασία δεδομένων, γεγονός που επηρεάζει με την σειρά του την διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και την αποδοτική διαχείριση της σχολικής μονάδας.
Η πολυπλοκότητα και η δυναμική της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας απαιτεί
σύγχρονα εργαλεία για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της καθημερινότητάς της.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Εισηγητής: Βασίλειος Νεοφώτιστος
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ιστοσελίδα ενός σχολείου αποτελεί ένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης και προώθησης του έργου που
παράγεται μέσα στη σχολική κοινότητα. Μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες
και τα έργα στα οποία συμμετέχει το σχολείο, καθώς και παραδείγματα εργασιών των μαθητών/τριων.
Ταυτόχρονα όμως αποτελεί μέσο διοίκησης που άπτεται κυρίως στην κοινοποίηση πληροφοριών προς
το κοινό και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Ταυτόχρονα η παροχή ψηφιακών «διευκολύνσεων»
όπως π.χ. υποβολή αιτήσεων για έκδοση βεβαιώσεων μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου αποτελεί ένα
σημαντικό εργαλείο ταχύτερης διεκπεραίωσης εργασιών που χρήζουν διοικητική μέριμνα.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΩΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Συντονιστής: Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων στο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην «Ηθική Φιλοσοφία», του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
Εισηγητής: Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων στο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην «Ηθική Φιλοσοφία», του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά τους Ιεράρχες, η αγωγή είναι σπουδαιότατη τέχνη. Ο διδάσκαλος αποτελεί μια ηθική φυσιογνωμία, που αλληλεπιδρά με τους μαθητές του σε μια δική τους αντικειμενική κοινωνία, χρησιμεύοντας ως
ένα σταθερό και αυτοτελές ηθικό πρότυπο. Η ρύθμιση της ψυχής, η διάπλαση του νου, η αγωγή, συνιστούν ουσιαστικές αλλά και κριτικές εκφυγές από τον συγκρουσιακό κόσμο της φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας που περιβάλλει τον άνθρωπο. Η παιδεία άλλο δεν κάνει παρά να αποτρέπει από
την καθήλωση της ψυχής στην άνευ όρων αποδοχή, στην ανημπόρια, στην απόγνωση. Η κατάλυση της
απελπισίας, οδηγεί κατεξοχήν στη δημιουργία μιας αμετάβλητα κριτικής νόησης, στη σύλληψη των
βαθύτερων εννοιών που είναι κρυμμένες στους λόγους, στη δυνατότητα για κριτική ανάλυση του κόσμου που παρατίθεται γύρω μας, με τρόπο που να δεικνύει προς την αυθεντικοποίηση του ανθρώπινου
βίου, αλλά και στη συνειδητοποίηση για την αναγκαιότητα της σταθερότητας των έργων της αρετής
προς εαυτόν και προς αλλήλους. Ένας από τους παιδαγωγικούς σκοπούς των τριών Ιεραρχών είναι η
απόδοση της ηθικής ευθύνης στο ενεργούν υποκείμενο, με άλλα λόγια η ανάληψη του ηθικού ελέγχου
στην ανθρώπινη ζωή ώστε να ευθύνεται ο άνθρωπος για την τύχη του και όχι η Μοίρα, οι συνθήκες, η
ιστορικότητα ή τα εξωτερικά αίτια. Για να προσεγγιστούν αυτά, σημασία έχει να διαφυλαχθεί η νόηση,
ο αντικειμενικός αυτός κόσμος του res cogitans [όπως θα έλεγε και ο Καρτέσιος], που κατανοεί την
ύπαρξη μέσω της αυτοσυνειδησίας, μιας αυτοσυνειδησίας με ηθικό περιεχόμενο που παρέχει στον
άνθρωπο πλήρη πρόσβαση στο αυτεξούσιο, στην απρόσκοπτη άσκηση του βουλητικού του στοιχείου.
Μέσα σε αυτή την κατάσταση ελευθερίας, οι Ιεράρχες κατανοούν την πραξιολογική αναφορά αλλά και
πως το ανθρώπινο πρόσωπο αποτελεί αυταξία, που δεν υποβιβάζεται έναντι κανενός αντικειμένου, δεν
υποκύπτει σε ένα υλόφρον πρότυπο, δεν υποτάσσεται ως κατώτερη σε κανένα υλικό αγαθό.

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ
ΩΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΘΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Εισηγήτρια: Αθηνά Σαλάππα
Υποψ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι οπαδοί του Πυθαγόρα, υπό την καθοδήγηση και το παράδειγμα του δασκάλου τους, βίωναν τον «πυθαγόρειο βίο», ο οποίος, μέσα από τη διδασκαλία και τις θρησκευτικές λατρευτικές πρακτικές, στόχο
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είχε την εσωτερική βελτίωση του ανθρώπου και την ένωσή του με το θείο. Τα στοιχεία του πυθαγόρειου βίου χαρακτηρίζονται από την αναγκαιότητα για εσωτερική ζωή, ηθική τελειότητα, τάση προς
τον μυστικισμό και τον ασκητισμό, σε συνδυασμό με την πειθαρχία, την υπακοή, τη διδαχή και τη
σιωπή, καθώς «καθ’ ἁρμονίας συνεστάναι τά ὅλα». Ο κόσμος ολόκληρος είναι ένα αρμονικό σύστημα
όπου το τέλος του είναι η ένωση με τον θεό. Στη διδασκαλία του Πυθαγόρα, η μουσική και τα μαθηματικά γίνονται ορθολογικά εργαλεία άσκησης, με σκοπό την υπέρβαση των σωματικών περιορισμών
και την κάθαρση της ψυχής, προκειμένου αυτή να κατορθώσει να απελευθερωθεί από τον κύκλο της
μετενσάρκωσης. Η θεωρία των αριθμών είναι το πλέον ουσιώδες τμήμα της διδασκαλίας του Πυθαγορισμού. Τα αντικείμενα είναι αριθμοί ή ομοιάζουν, δηλαδή συνδέονται με κάποιον τρόπο με αριθμούς,
οι οποίοι συμβολίζουν αρετές, αξίες, την ίδια την ηθική πραγματικότητα της ζωής. Τελικά, ο Πυθαγόρειος που ζει σύμφωνα με τις ηθικές αρχές του ευσυνείδητου, γεμάτου αγάπη για τους μαθητές δασκάλου του, κατορθώνει να επιτύχει αυτό στο οποίο η ηθική του πυθαγορισμού αποβλέπει: τη θεραπεία
της ψυχής από τους πόνους της ανθρώπινης βιωτής, πόνους για τους οποίους, κατά την ερμηνεία του
φιλοσόφου από τη Σάμο, ο άνθρωπος είναι ο ίδιος υπαίτιος.

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ:
ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Παναγιώτα Μπουμπούλη
PhD candidate, Social Theology, University of Athens
boubouli11@yahoo.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ποικίλες διαστάσεις της ηγεσίας που αναδύονται
στις συζητήσεις του Πλάτωνα, εστιάζοντας στο πρότυπο του ευσυνείδητου ηγέτη. Σύμφωνα με τον
Πλάτωνα, ένας ηγέτης πρέπει να είναι άνθρωπος της εξουσίας με ένα όραμα που αναζητά ειλικρινά την
αλήθεια. Ο Πλάτων παραλείπει την οργανωσιακή σύγκρουση, πιστεύοντας ότι η τέχνη της ηγεσίας
μπορεί να βασίζεται σε επιστημονικές αρχές. Τα συγγράμματα του Πλάτωνα σχετικά με τη φύση των
ηγετών προέρχονται από την παρατήρηση συγκεκριμένων κοινωνικών γεγονότων, δεδομένου ότι πίστευε ότι με ηγέτες εκπαιδευμένους ως φιλόσοφοι, είχε ανακαλύψει τη θεσμική λύση στα δεινά της
κοινωνίας. Ο απώτερος στόχος του ηγέτη - φιλόσοφου ήταν η γνώση του αγαθού και η δράση σύμφωνα
με το κοινό καλό. Έτσι, ο Πλάτωνας καθιστά σαφές ότι το αντικείμενο των ενεργειών ενός ηγέτη
πρέπει να είναι η πλήρης ευθύνη και το αληθινό ενδιαφέρον των οπαδών του. Ο ηγέτης στον Πλάτωνα
έπρεπε να ασκεί επιρροή, να είναι ενάρετος και ανθεκτικός. Ο παραλληλισμός του ηγέτη στον Πλάτωνα θα επιχειρηθεί -σε αυτή την έρευνα- να γίνει με την εταιρεία Σ. Ζαφείρης Α. Ε. στο Καινούριο της
Αιτωλοακαρνανίας, η οποία ασχολείται με την επεξεργασία και την τυποποίηση των ελιών. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τα γνωρίσματα ενός ευσυνείδητου ηγέτη μέσω μιας σύγχρονης οικογενειακής επιχείρησης, με βάση τα χαρακτηριστικά που ο Πλάτωνας αποδίδει σε έναν ηγέτη και να
αποδείξουμε βάσει αυτών την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στο σύνολό της.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ «ΗΘΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ» ΤΟΥ HABERMAS
ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Μαρίνα Σταματοπούλου
Δ/ντρια 8/θ Δημ Σχ. Δρεπάνου Αργολίδας, Διπλωματούχος Μ.Δ.Δ.Ε. Ειδικής Αγωγής, M. Phil. Παν/μιου Πελ/σου
και Διπλωματούχος στη Συμβουλευτική και τον Επαγ. Προσανατολισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.
mastama@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η άσκηση δημοκρατικής ηγεσίας στο σχολικό πλαίσιο αποτελεί βασικό καθήκον του διευθυντή, κάτι
που δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο σεβασμός αρχών όπως η υπευθυνότητα, η ισότητα, η διαφορετικότητα των πολιτικών και κοινωνικών απόψεων – ελευθεριών είναι απαραίτητος για τη θεμελίωση
της δημοκρατίας.
Η ηθική ηγεσία αποτελεί ζητούμενο, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, στους οργανισμούς που
υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Το ζήτημα δε, της ηθικής της σχολικής ηγεσίας τίθεται πιο έντονα τις
τελευταίες δύο δεκαετίες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο δημιουργεί
προκλήσεις στην εκπαιδευτική ηγεσία όπως ποτέ μέχρι σήμερα. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας,
είναι ένας ηθικός συντελεστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας του οποίου οι ηθικές αξίες καθορίζουν
και οδηγούν τη δράση, στο πλαίσιο μιας διαρκούς αναζήτησης της αυτογνωσίας . Η ηθική των αρετών
αποτελεί τμήμα της ηθικής φιλοσοφίας που έχει τις ρίζες της στις φιλοσοφικές απόψεις του Πλάτωνα
και του Αριστοτέλη και δίνει έμφαση στην αρετή, προάγοντας την ευδαιμονία.
Στόχος, λοιπόν, για τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο περιορισμών
και διατηρώντας την ακεραιότητά του, είναι να προσαρμόσει τους περιορισμούς που τίθενται από το
πρόβλημα και να τους καταστήσει περισσότερο συμβατούς με τις ηθικές αξίες του. Αυτό προαπαιτεί να
λάβει υπόψη του το σύνολο των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήματος
-ακούγοντας όλες τις απόψεις που μπορεί να βοηθήσουν -και εδώ έρχεται ο Habermas με την «Ηθική
του Διαλόγου» να θέσει τις βάσεις για την ιδανική ομιλιακή κατάσταση στην επικοινωνία. Αυτό που
αποτελεί ιδεώδη τύπο δράσης, έχοντας ως σκοπό την αμοιβαία κατανόηση, μέσα στους οποίους ένας
δρων δίνει ορθολογικό κίνητρο σε έναν άλλον. Σαφώς, κάθε δρων που συμμετέχει στην επικοινωνιακή
αλληλόδραση οφείλει να είναι σε θέση, έτσι ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει τα λεγόμενά του και να
υλοποιήσει την εγγύηση που έδωσε. Αυτό όμως προϋποθέτει ακεραιότητα κι ευσυνειδησία από μέρους
των ατόμων που επιχειρούν τον διάλογο.
Η ευσυνειδησία αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ένας διευθυντής είναι οργανωμένος, συστηματικός,
ακριβής, προσανατολισμένος ως προς τα επιτεύγματα του και αξιόπιστος. Η ευσυνειδησία είναι το
μόνο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που προβλέπει ομοιόμορφα το πόσο υψηλή θα είναι η απόδοση ενός ατόμου σε μια ποικιλία από επαγγέλματα και θέσεις εργασίας. Είναι το πιο επιθυμητό χαρακτηριστικό του ηγέτη, καθώς τα ευσυνείδητα άτομα όχι μόνο τείνουν να αποδίδουν καλά, αλλά έχουν
πιο υψηλά επίπεδα κινήτρων για να αποδώσουν σωστά και να έχουν ασφαλή απόδοση στην εργασία
τους.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MENTORING
ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης,
Αν. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ- Καθηγητής- Σύμβουλος ΕΑΠ

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της στρογγυλής τράπεζας είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του mentoring ως
εργαλείου επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσες και των
εκπαιδευτών ενηλίκων τόσο στην τυπική όσο και στην μη τυπική εκπαίδευση. Ειδικότερα θα αναλυθεί
ο όρος mentoring όπως έχει διαμορφωθεί στο πέρασμα των χρόνων, θα παρουσιαστεί η αναγκαιότητα
αξιοποίησής του σε ποικίλες μορφές εκπαίδευσες και θα αναλυθούν οι διαστάσεις του, τόσο η διάσταση της συμβουλευτικής καθοδήγησης όσο και η διάσταση της διδακτικής υποστήριξης.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
MENTORING ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ
Εισηγητής: Χρήστος Κωνσταντόπουλος
Φυσιοθεραπευτής Απόφοιτος ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας

Εισηγήτρια: Ελισάβετ Καμίτση
Ωρομίσθια Εκπαιδευτικός ΑΣΠΑΙΤΕ- Πάτρας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σχετικά με την αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού τους
έργου. Πιο συγκεκριμένα θα συζητηθούν α) οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο ανάπτυξης ολοκληρωμένης
συμβουλευτικής παρέμβασης, β) τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία αυθεντικής σχέσης μεταξύ μέντορα-συμβουλευόμενου, γ) οι δεξιότητες και οι ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ο μέντορας
για την αποτελεσματική άσκηση του μεντορικού του ρόλου.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΟΥ MENTORING ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Εισηγητής: Ιωσήφ Φραγκούλης
Αν. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ- Καθηγητής- Σύμβουλος ΕΑΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο πρώτο μέρος της εισήγησης θα παρουσιαστεί η έννοια και η αναγκαιότητα του θεσμού της μαθητείας, όπως αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης συνδυάζοντας την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση με την ενδοσχολική εκπαίδευση. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση του
mentoring στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης-μαθητείας των εκπαιδευόμενων στις δομές της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
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Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MENTORING
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Εισηγητής: Ευθύμιος Βαλκάνος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εισήγηση παρουσιάζεται ο ιδιαίτερος ρόλος του mentoring στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής
Παιδαγωγικής, καθώς και η συμβολή του στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περιγράφεται ένα πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης συμβασιούχων εκπαιδευτικών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ Ηρακλείου Κρήτης και παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του.

ΤΟ MENTORING
ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Εισηγητής: Νικόλαος Δουκάκης
Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εισήγηση παρουσιάζονται οι δυνατότητες του mentoring ως εργαλείου επαγγελματικής ανάπτυξης
των εκπαιδευτών που λειτουργούν στο χώρο της σύγχρονης ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης. Αρχικά
αναλύεται ο όρος «ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και κατάρτιση» και στη συνέχεια προσεγγίζεται ο
θεσμός του mentoring υπό το πρίσμα των ηθικών ερεισμάτων στα οποία στηρίζεται ο θεσμός της μεντορικής σχέσης.
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 4
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Συντονίστριες
Ευαγγελία Ψυχογυιού
Φιλόλογος-Οικονομολόγος, MSc, PhD Ιστορίας,ΜΒΑ στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, MSc στην Εκπαιδευτική
Διοίκηση και Ηγεσία, Σχολική Σύμβουλος

Βασιλική Πεσλή
Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, MSc Γνωστικής Ανάπτυξης, με ειδίκευση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες,
μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία, διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου
Παύλου

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της στρογγυλής τράπεζας είναι η αναφορά σε συστήματα επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών
μονάδων και σε επιδράσεις τους αφενός στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, αφετέρου στους εκπαιδευτικούς που τα βιώνουν. Ειδικότερα, με εισηγήσεις θα γίνει συνοπτική αναφορά στα συστήματα
επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων στην Ελλάδα (από τη μεταπολίτευση έως τις πρόσφατες
επιλογές), σε σύγχρονα συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στο πώς επιδρούν οι διαδικασίες επιλογής στη συνεργασία των ελληνικών σχολικών μονάδων με την τοπική αυτοδιοίκηση και σε διαθέσιμα ένδικα μέσα προσβολής των αποφάσεων επιλογής διευθυντών/ριών. Θα κατατεθούν, επίσης,
εμπειρίες και απόψεις από εκπαιδευτικούς (διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικούς τάξης) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Εισηγήτρια: Ευαγγελία Ψυχογυιού
Φιλόλογος-Οικονομολόγος, MSc, PhD Ιστορίας ‒ ΜΒΑ στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων – MSc Εκπαιδευτική
Διοίκηση και Ηγεσία, Σχολική Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εισήγηση αναφέρεται σε συγκριτική ανασκόπηση των συστημάτων επιλογής διευθυντών/ριών στην
Ελλάδα, από τη μεταπολίτευση (1976) έως τις τελευταίες επιλογές (2017). Η ανασκόπηση εδράζεται
στη σχετική βασική νομοθεσία (νόμους, προεδρικά διατάγματα και βασικές εγκυκλίους) και επικεντρώνεται στις εξής παραμέτρους: (α) όργανα που επιλέγουν (β) προσόντα-προϋποθέσεις συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής, (γ) κριτήρια επιλογής (δ) ενδεικτικές επισημάνσεις αναφορικά με τη διαδικασία
επιλογής.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΣΕ ΚΥΠΡΟ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ
Εισηγήτρια: Βασιλική Πεσλή
Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, MSc Γνωστικής Ανάπτυξης, με ειδίκευση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες,
μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία,
διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι διευθυντές των σχολείων, στις μέρες μας, καλούνται να φέρουν σε πέρας πολυποίκιλα καθήκοντα,
στα οποία περιλαμβάνεται όχι μόνον η οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης, αλλά και η δια176
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χείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Η επιλογή των καταλλήλων υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση είναι ζωτικής σημασίας. Η εισήγηση αναφέρεται στους κανονισμούς οι οποίοι καθορίζουν τα κριτήρια για τη διεκδίκηση θέσης διευθυντή σχολικής μονάδας στις ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν τα συστήματα επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων σε Κύπρο,
Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΡΙΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.
Εισηγητής: Νικόλαος Βαρσάμης
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, πρώην Δήμαρχος Αγίου
Παύλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ουσιαστική λειτουργία των θεσμικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να συμβάλει στη
δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία, με πολιτιστικές και περιβαλλοντικές εκδηλώσεις
και δραστηριότητες, που θα αποτελεί γέφυρα πολιτισμών, που θα προωθεί την κοινωνική αλληλεγγύη,
την αγάπη και το σεβασμό για το περιβάλλον, την ισότητα, τη δημοκρατία, τις ανθρώπινες ελευθερίες
και την αξία των δημόσιων αγαθών. Η συμβολή των διευθυντών/ριών σ’ αυτή τη λειτουργία είναι
καθοριστική. Η εισήγηση αναφέρεται στην επίδραση των συστημάτων επιλογής διευθυντών/ριών στη
συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, παλιοί
και νέοι, και εκπαιδευτικοί τάξης) καταθέτουν εμπειρίες και απόψεις από συστήματα επιλογής σχολικών μονάδων.
Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί: Απόστολος Παπαδόπουλος, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, PhD στην
Ιστορία της Φυσικής Αγωγής, MSc στην Κινητική Ανάπτυξη, διευθυντής 1ου ΕΕΕΕΚ Θέρμης, Χρύσα
Ταμίσογλου, δασκάλα-φιλόλογος, PhD στη Διδακτική της Ιστορίας, MSc στην Εκπαιδευτική Ηγεσία,
Faculty member University of Roehampton-London, διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών,
Γεώργιος Παπαδόπουλος, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακές σπουδές στην
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία, Κωνσταντίνος Ντούρος, φιλόλογος-θεολόγος, διευθυντής 1ου Γυμνασίου Πολίχνης, Κοσμάς Παναγιωτίδης, φιλόλογος, MSc, PhD στη Μεσαιωνική Φιλολογία και Βυζαντινή Ιστορία, διευθυντής Γυμνασίου Βαθυλάκκου, Ελένη Μαλιγκάνη, φιλόλογος, MSc στην Παιδαγωγική, με ειδίκευση στη Λογοτεχνική Εκπαίδευση, καθηγήτρια ΓΕ.Λ. Αξιού

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Εισηγητής: Γιάννης Κωνσταντινίδης
Οικονομικός Επιθεωρητής, μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εισήγηση γίνεται σύντομη αναφορά (σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ.) στις διοικητικές προσφυγές (ειδική
διοικητική προσφυγή, ενδικοφανής προσφυγή, αίτηση για επανόρθωση ή ανατροπή της βλάβης) και
αναφορά στην πρόσβαση των εγγράφων της διοίκησης (σε δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα).
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Δ. ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΥΘΕΝΤΙΑ Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ;
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Χριστίνα Ζουρνά
Μαθηματικός, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ
c.zourna@uom.edu.gr

Δρ. Ιωάννα Παπαβασιλείου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ
ipapav@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για να είναι αποτελεσματικοί στον ρόλο και στις αρμοδιότητές τους οι σύγχρονοι ηγέτες εκπαίδευσης
χρειάζεται να έχουν αναπτύξει μια σειρά από δεξιότητες σταδιοδρομίας, προκειμένου να αναλάβουν
θέσεις-κλειδιά στη διοίκηση, την ηγεσία και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Για την ανάπτυξη
αυτών των δεξιοτήτων – όπως η αυτεπάρκεια, οι δεξιότητες επικοινωνίας, η καινοτομία, η συνεργασία,
η επίλυση προβλημάτων κ.α. – αλλά και τη συνολική επαγγελματική ανάπτυξη των ηγετών εκπαίδευσης, απαιτούνται σύγχρονες, καινοτόμες και βιωματικές μέθοδοι. Ως τέτοια προτείνεται και η βιωματική μέθοδος του Εκπαιδευτικού Δράματος (Drama in Education), η οποία χρησιμοποιείται διεθνώς, τα
τελευταία χρόνια, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και λήψης απόφασης σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες (π.χ. μάνατζερ επιχειρήσεων, αστυνομικών, κοινωνικών λειτουργών, νοσοκόμων, ιατρών
κ.α.), καθώς και στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων (Meisiek & Barry, 2016; Olivier, 2003;
Parush & Koivunen, 2014; Romanowska, Larsson & Theorell, 2013; Villadsen, Allain, Bell & HingleyJones, 2012).
Το παρόν εργαστήριο με τίτλο «Ηγεσία στην εκπαίδευση: αυθεντία ή αυθεντικότητα;» σκοπό έχει να
γνωρίσουν οι συμμετέχοντες/ουσες την μεθοδολογική προσέγγιση του Εκπαιδευτικού Δράματος και να
αναπτύξουν, μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους, δεξιότητες επαγγελματικής ανάπτυξης ηγετών
εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν, σε όλη τη διάρκειά του, ως δρώντες/αντιδρώντες, αναλαμβάνοντας ρόλους, βιώνοντας καταστάσεις, αναστοχαζόμενοι/ες πράξεις και αποφάσεις. Αριθμός συμμετεχόντων: έως 20 άτομα. Διάρκεια: 3 ώρες. Γλώσσες του εργαστηρίου: Ελληνικά-Αγγλικά.
Λέξεις κλειδιά: δεξιότητες σταδιοδρομίας ηγέτη, βιωματικό εργαστήριο, Εκπαιδευτικό Δράμα, επαγγελματική ανάπτυξη
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
Δήμητρα Σαρακατσιάνου
MSc Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης,
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ell16060@uom.edu.gr

Δρ. Στυλιανή Γκιώση
Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης,
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
sgiosi@uom.edu.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ο ψηφιακός αλφαβητισμός παίζουν σημαντικό ρόλο στην
εκπαιδευτική ηγεσία και η έλλειψή τους μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην ολοκληρωμένη και
επιτυχημένη άσκηση της ηγεσίας. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής ηγεσίας καθιστούν απαραίτητη την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την
ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων για την υποστήριξη του πολυδιάστατου έργου της.
Σκοπός του συγκεκριμένου βιωματικού εργαστηρίου είναι να αναγνωρίσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία σύνδεσης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων με τις ψηφιακές δεξιότητες ως εφαλτήριο για τη δημιουργία πολυτάλαντων ηγετών με πλεονεκτικές επικοινωνιακές και ψηφιακές δεξιότητες.
Αναλυτικότερα, στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν οι βασικές ελεύθερες υπηρεσίες/εφαρμογές Google
Apps, όπως για παράδειγμα τα google docs, οι google forms, το google drive, το blogger, τα google
sites, το google plus, κ.ά. και πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα από τους ηγέτες εκπαίδευσης για τη βελτίωση της επικοινωνίας τους.
Το εργαστήριο απευθύνεται τόσο στους δρώντες ως ηγέτες της εκπαίδευσης όσο και στους μελλοντικούς, οι οποίοι έχουν περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες και θέλουν να βελτιώσουν τις διοικητικές,
επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές πρακτικές τους μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Μεταξύ των επιλεγόμενων εκπαιδευτικών τεχνικών είναι η εμπλουτισμένη εισήγηση, η επίδειξη, η συζήτηση, η μελέτη
περιπτώσεων, αλλά κυρίως η πρακτική άσκηση και χρήση όλων των ψηφιακών εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν.
Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με τις επιλεγόμενες
Google Apps και θα μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά τα διαδικτυακά εργαλεία με στόχο την ενίσχυση των επικοινωνιακών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους και τη βελτίωση της εργασιακής τους καθημερινότητας.
Προϋπόθεση συμμετοχής: Ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gmail.
Τόπος διεξαγωγής: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διάρκεια Εργαστηρίου: 3 ώρες
Συμμετέχοντες: Μέχρι 25 άτομα
Λέξεις κλειδιά: Google apps, επικοινωνιακές δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες, εκπαιδευτική ηγεσία.

179

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Ε. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Μιχάλης Αγραφιώτης, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός, michail.agrafiotis@gmail.com
Αναστασία-Σοφία Αλεξιάδου, Μετα-Διδακτορική Ερευνήτρια Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας
(2016-2017), Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων,
as.alexiadou@gmail.com
Παναγιώτης Αμηράς, Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ, Μηχανολόγος - Μηχανικός,
panosamiras@windowslive.com
Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Δάσκαλος Γενικής και Ειδικής Αγωγής, georgioanagnos@hotmail.com
Αδάμος Αναστασίου, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, PhD, adamosana@gmail.com
Δέσποινα Ανδρούτσου, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, PhD, desp.adam@gmail.com
Μαριάννα Αποστόλου, Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός, ΠΕ05, MSc, Διευθύντρια 4ου ΓΕΛ Τρικάλων, «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mapostol59@yahoo.com
Αντωνία Αραβαντινού-Καρλάτου, Εκπαιδευτικός ΠΕ30, toniakoinerg@hotmail.com
Στέφανος Αρμακόλας, ΕΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ, armakolas@aspete.gr
Ελευθερία Αργυροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης, eargirop@edc.uoc.gr
Γεώργιος Μ. Ασπρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας,
aspridis@teilar.gr
Ηλίας Βαβούρας, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, evalkan@uom.edu.gr
Νικόλαος Βαρσάμης, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών, πρώην Δήμαρχος Αγίου Παύλου
Παναγιώτης Βασιλειάδης, Καθηγητής Μουσικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, pvaseil@gmail.com
Αναστασία Βασιλειάδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου,
anasvas71@gmail.com
Δημήτριος Βασιλείου, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης, Υποδ/ντής Πειραματικού ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, dvas1411@gmail.com
Αικατερίνη Βάσιου, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, ekvasiou@uth.gr
Αναστασία Βατού, ΔΠΜΣ «Διοίκηση Ολικής ποιότητας και καινοτόμες εφαρμογές στην εκπαίδευση»
ΑΠΘ, anasvato1@gmail.com
Αρετή Βελή, PhD cand. Πάντειο Πανεπιστήμιο, tetivel@yahoo.gr
Βαρβάρα Βελή, PhD cand. Πάντειο Πανεπιστήμιο, tetivel@yahoo.gr
Βασιλική Βέργου, Εκπαιδευτικός ΠΕ, ΜSc, kvergp@gmail.com
Μαρία-Αμαλία Βέργουλα, Οικονομολόγος, Διδάσκουσα Εργαστηρίου Ηγεσίας, Αρσάκειο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης της Φ.Ε., vergoula.m@e-arsakeio.gr
Βασίλειος Σ. Βερύκιος, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, verykios@eap.gr
Ζωή Βιτσάκη, Δρ. Εκπαιδευτικός, Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, zvitsaki@hotmail.com
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Ευάγγελος Βλάχος, Ειδικός Παιδαγωγός, M.A., evan.vlachos1987@hotmail.com
Γεώργιος Ν. Βοζαΐτης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο
Πατρών, vozaitis@upatras.gr
Ιωάννα Βορβή, Σχολική Σύμβουλος, ioaborb@gmail.com
Μαρία Βουβούση, Φιλόλογος, Msc 1. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού,
2. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία, mariavouvousi@gmail.com
Stefan Brauckmann. Professor for quality assurance and quality development in education AlpesAdriatic-University (AAU), Klagenfurt, Austria
Σοφία Γάτου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, psemper14006@rhodes.aegean.gr
Αργυρώ Γεωργάκη, Εκπαιδευτικός, roula-g@windowslive.com
Κατερίνα Γεωργαντά, Ψυχολόγος, ΜΒΑ, PhD, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
katerina.georganta@gmail.com
Βασίλειος Γεωργολόπουλος, ΜEd. Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτικός, georgolopoulos@sch.gr
Παναγιώτης Γιαβρίμης, Επίκ. Καθηγητής, Παν/μιο Αιγαίου, giavrimis@soc.aegean.gr
Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Πληροφορικής, gianak@sch.gr
Καλομοίρα Γιαννούλη, M.Ed. στην Εκπαιδευτική Πολιτική & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός, ΠΕ 02 Φιλόλογος, egiann07@gmail.com
Ουρανία Γιώτη, Απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση ολικής ποιότητας και καινοτόμες εφαρμογές στην εκπαίδευση, ΑΠΘ. g.rania93@gmail.com
Γεώργιος Γιωτόπουλος, Υποδιευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας, ggiotop@gmail.com
Γεώργιος Γ. Γκαμάνης, Προπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, george.gk8@gmail.com
Στυλιανή Γκιώση, Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης
και της Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, sgiosi@uom.edu.gr
Petros Gougoulakis, Associate Professor, Department of Education, University of Stockholm, Sweden
Μαρία Δάβουλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Μ.Α. «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική»,
madavoulou@hotmail.gr
Ευγενία Δανιηλίδου, Σχολική Σύμβουλος, daniieugenia@gmail.com
Andrés Davila, Dr in Management and Clinical Psychologist, Head of Program “Well being at work
and HRM” at ESCE International School of Business, Paris, France
Παρασκευή Δεληκάρη, Σχολική Σύμβουλος Κυκλάδων, pdelikar@ecd.uoa.gr
Ευαγγελία Δεσλή, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, destalar40@yahoo.de
Ανδρέας Δημόπουλος, Υποψήφιος διδάκτορας, Οικονομικό Τμήμα - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, job1j@yahoo.gr
Κωνσταντινιά Δόλγυρα, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, Δρ. Γνωστικής Ψυχολογίας,
konstchr@otenet.gr
Ευαγγελία Δουγαλή, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Eva_dougali@hotmail.com
Νικόλαος Δουκάκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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Βασιλική Εξάρχου, Παιδαγωγός Προσχολικής Εκπαίδευσης, Γεωπόνος, Διοικητικός και Οικονομικός
Υπάλληλος Κοσμητείας Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Λάρισας, MSc: 1. Ψυχολογία της Άσκησης,
2. Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων, exarchou@uth.gr
Παύλος Ευθυμιάδης, Στέλεχος Τμήματος Ποιότητας, Pavlosefthymiadis@gmail.com
Γεωργία Ζαλίδου, Εκπαιδευτικός, zageo@yahoo.gr
Παναγιώτα Ζαχαράτου, Οικονομολόγος απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΔΠΜΣ
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση, pzacharatou@gmail.com
Γεωργία Ζαχαροπούλου, Δρ Π.Μ., Μ.Α. Conservation Studies, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, gzacharopoulou@culture.gr
Ελένη Ζησοπούλου, Νηπιαγωγός, Διδάκτωρ ΑΠΘ, elzisop@yahoo.gr
Ευάγγελος Ζιάκας, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc, Ziakas1968@yahoo.gr
Χριστίνα Ζουρνά, Μαθηματικός, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ, c.zourna@uom.edu.gr
Φώτιος Επ. Ζυγούρης, Εκπαιδευτής Ενηλίκων - Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, zygourisfotis@yahoo.gr
Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων στο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ηθική Φιλοσοφία», του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Andrew J Hobson, Professor of Teacher Learning and Development, Head of Education Research
Centre, School of Education, University of Brighton, United Kingdom
Θωμαΐτσα Θεοδωρακοπούλου, Δρ. Παιδαγωγικής Ε.Κ.Π.Α., t.thomaitsa@yahoo.com
Μαρία Θεοδωρίδου, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., ΠΕ 17.08, mtheod72@gmail.com
Kωνσταντίνος Θεολόγου, Ορθ/κός Χειρουργός, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Δ.Μ.Υ, Διδάκτωρ Α.Π.Θ., konthe@otenet.gr
Τιμολέων Θεοφανέλλης, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Β. Αιγαίου & Δωδεκανήσου,
timtheo@sch.gr
Δημήτριος Θεοχάρης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, theoj2009@gmail.com
Γεώργιος Ιακωβίδης, Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., iakovidisg51@yahoo.gr
Αναστασία Ιακωβίδου, Επιστήμων Τεχνολόγος Τροφίμων της Γεωπονικής σχολής του Α.Π.Θ. με
Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής, aniakov899@gmail.com
Γεώργιος Ιορδανίδης, Αναπληρωτής καθηγητής ΠΤΔΕ Φλώρινας, giordanidis@uowm.gr
Βασιλική Ιππέκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης,
vippeki71@gmail.com
Πολυξένη Καϊμάρα, Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
a16kaim@ionio.gr
Αννούλα Κακαλέ, Msc Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Υπεύθυνη ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ Γρεβενών,
annnkakale@yahoo.gr
Παναγιώτα Καλαφάτη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΤΔΕ – ΔΠΘ, pkalafat@eled.duth.gr
Ιωάννης Καλπίδης, Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγων, kalpidis@gmail.com
Μαρία Κάλφα, Υπ. Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Κοιν. Ανθρωπολόγος, Gender Studies
MSc, Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας MSc (εν εξελίξει), Διοίκηση και
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων MSc (εν εξελίξει), marw.k.011@gmail.com
Ελισάβετ Καμίτση, Ωρομίσθια Εκπαιδευτικός ΑΣΠΑΙΤΕ- Πάτρας
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Βενετία Kαπαχτσή, Phd, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
bekapah@gmail.com
Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, vkm@uom.edu.gr
Ζωή Καρανικόλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, zoekaranikola3@gmail.com
Όλγα Κασσώτη, Επιστημονική συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, okassoti@gmail.com
Κατερίνα Κεδράκα, Επικ. Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., kkedraka@mbg.duth.gr
Alexandra Kendall, Professor, Associate Dean Research and Business Development, School of
Education, Birmingham City University, United Kingdom
Αναστασία Κεφαλά, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μ.Δ.Ε στη Δια Βίου Μάθηση,
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
natasakefala24@gmail.com
Πέτρος Κλιάπης, Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της
Εκπαίδευσης» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., pkliapis@gmail.com
Αγγελική Κοκκινάκη, Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, kokkinaki.a@unic.ac.cy
Ελπινίκη Κονταξή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, kontaxee@gmail.com
Δημήτρης Κοπανίδης, Μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, kopanidisdimis@yahoo.gr
Ζαχάρω Κουνή, Μαθηματικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Θεσ/νίκης, zahkouni@gmail.com
Χαράλαμπος Κουτής, Θεολόγος – Φιλόλογος, cikoutis@hotmail.com
Αναστασία Κουτλουμπάση, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική και Πολιτική
Διακυβέρνηση στην ΝΑ Ευρώπη
Μανώλης Κουτούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
ekoutouzis@eap.gr
Θεόδωρος Κουτρούκης, Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ, tkoutro@econ.duth.gr
Βασιλική Κουτρούτσου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, ekoutroutsou@gmail.com
Μάριος Κουτσούκος, Δρ. Γεωπονίας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Επιστημονικός
Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, koutsoukos.marios@gmail.com
Ευαγγελία Κρεβετζάκη, M.Sc., Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αιγαίου, evakrevetz@yahoo.gr
Λεωνίδας Κυριακίδης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου,
kyriakid@ucy.ac.cy
Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Οικονομικός Επιθεωρητής, giakoxrispa@yahoo.gr
Χρήστος Κωνσταντόπουλος, Φυσιοθεραπευτής Απόφοιτος ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας
Αγγελική Λαζαρίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, alazarid@uth.gr
Φώτης Λαζαρίνης, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
fotis.lazarinis@ac.eap.gr
Αθανάσιος Λαΐνας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, athlain@uth.gr
Ειρήνη Λαρδούτσου, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, M.a Δημιουργικής Γραφής, M.ed Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (σε φοίτηση), irenecou@gmail.com
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Μαρία Λιακοπούλου, Δρ. Παιδαγωγικής, mliakopo@edlit.auth.gr
Αναστασία Λιθοξοΐδου, Φιλόλογος, Msc Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική (ΑΠΚΥ),
lithoxo@yahoo.gr
Σπύρος Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
smakris@uom.gr
Αθανάσιος Μαλέτσκος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γρεβενών,
maletsko@otenet.gr
Ελένη Μαλιγκάνη, φιλόλογος, MSc στην Παιδαγωγική, με ειδίκευση στη Λογοτεχνική Εκπαίδευση,
καθηγήτρια ΓΕ.Λ. Αξιού
Κυριακή Μαμάκου, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Msc στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία, Msc στη
Συστηματική Φιλοσοφία, kmamakou@hotmail.com
Παναγιώτα Μαμάκου, Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός, ΠΕ18.10, Νοσηλευτικής, Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
giomamakou@gmail.com
Ζαχαρίας Μανουσαρίδης, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, manzac@sch.gr
Χαρίκλεια Γ. Μαρκογιαννάκη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Joymark2407@yahoo.gr
Ιωάννης Ν. Μαρκόπουλος, Καθηγητής Φιλοσοφίας της Τεχνοεπιστήμης, Π.Μ.Σ.. Π.Τ.Δ.Ε. του
Α.Π.Θ., imarkopo@eled.auth.gr
Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης, Δάσκαλος, Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου,
kostas_0231@yahoo.gr
Ελένη Μαυρίδου, Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, emvdou@gmail.com
Ευάγγελος Μαυρικάκης, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Δρ. Παν. Κρήτης, evmavrik@edc.uoc.gr
Γιώργος Μαυρομμάτης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΠΗ – ΔΠΘ, gmavromm@psed.duth.gr
Ανδρέας Μητσάγγας, Μεταπτυχιακός φοιτητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,
a.mitsaggas2@gmail.com
Ξένια Μήτση, Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, pollymitsi@yahoo.gr
Κωνσταντίνα Μαρία Μονεμβασιώτη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
monekonstantina@gmail.com
Anthony Montgomery, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, antmont@uom.gr
Βασιλική Μουρατίδου, Εκπαιδευτικός, Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου, Εκπαιδευτική Πολιτική
και Διοίκηση-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, vmouratidou@sch.gr
Ιωάννης Μουτζίκος, Μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της
Εκπαίδευσης» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, ymoutzikos2000@gmail.com
Γεώργιος Μπαγάκης, Καθηγητής, Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης,
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, gbag@otenet.gr
Θωμάς Μπάκας, Αναπληρωτής. Καθηγητής, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, mpakass@sch.gr
Αναστάσιος Μπαλής, Μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, tasosmpp@gmail.com
Ευστάθιος Μπάλιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, ΤΕΕΑΠΗ, balias@upatras.gr
Βενετία Μπαρμποπούλου, Κοινωνιολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
vbarbopoulou@gmail.com
Μαρία Μπαχτσεβάνη, Απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονιας, mariabaxtsevani@gmail.com
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Γεώργιος Μπέστιας, Υποψ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών, ΤΕΕΑΠΗ, gbestias@upatras.gr
Γεωργία Μπόκολα, Καθηγήτρια Φιλόλογος στο 3ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, Τμήμα Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, zetabokola@gmail.com
Παναγιώτα Μπουμπούλη, PhD candidate, Social Theology, University of Athens,
boubouli11@yahoo.com
Σοφία Μπουτσιούκη, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
sofiab@uom.edu.gr
Ευαγγελία Μπούτσκου, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ebutsku@otenet.gr
Πρόδρομος Μπρούσας, Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης, prod1978@yahoo.gr
Δημήτριος Μυλωνάς, Σxολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων, dimmylonas@gmail.com
Βασίλειος Νεοφώτιστος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Υποψήφιος Διδάκτορας τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, vneof@uom.edu.gr
Ανθούλα Νεραντζίδου, Νηπιαγωγός, Msc, anerantz@hotmail.com
Ειρήνη Νικολαΐδου, PCC, Certified mBIT Personal & Executive Coach | Corporate Trainer, HRM &
Communication Advisor, inikolaidou@movingminds.gr
Ανδρέας Νικολάου, Διδακτορικός Φοιτητής, Frederick University Cyprus,
andreaniko@cablenet.com.cy
Σουζάννα-Μαρία Νικολάου, Επίκ. Καθηγήτρια, Παν/μιο Ιωαννίνων, snikola@cc.uoi.gr
Μαρίνα Νιώτα, Δασκάλα, Med «Σπουδές στην Εκπαίδευση», marinanik@windowslive.com
Γεώργιος Ντιγκμπασάνης, Υπ. Προγραμμάτων & Επιμόρφωσης Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ, Πρώην
Διευθυντής Λυκείου, Υποψήφιος Διδάκτορας Παν. Μακεδονίας, gdigbasanis@uom.edu.gr
Κερασία Ντίκογλου, Φιλόλογος, dikoglou@sch.gr
Αφροδίτη Ντίνου, ΠΕ11, Διευθύντρια 5ου Δ.Σ. Κιλκίς, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ «Οργάνωση
και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, afroditintinou@gmail.com
Κωνσταντίνος Ντούρος, φιλόλογος-θεολόγος, διευθυντής 1ου Γυμνασίου Πολίχνης
Χαράλαμπος Ξεφτέρης, Μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης, cxefteris@gmail.com
Ανδρέας Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στη Θεσσαλονίκη,
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), anoiko@gmail.com
Στέλιος Ορφανός, Επίκουρος Καθηγητής Εκπ. Διοίκησης και Ηγεσίας, Frederick University Cyprus,
pre.os@fit.ac.cy
Δέσποινα Ουζούνη, Φιλόλογος, ouzounid@hotmail.com
Βασιλική Παγούνη, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στην ΝΑ Ευρώπη
Κοσμάς Παναγιωτίδης, φιλόλογος, MSc, PhD στη Μεσαιωνική Φιλολογία και Βυζαντινή Ιστορία,
διευθυντής Γυμνασίου Βαθυλάκκου
Σοφία Παναγιωτίδου, Φιλόλογος/Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, M.Sc., M.A., pansof@uom.edu.gr
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
gpanag65@gmail.com
Δήμητρα Πάντα, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό τμήμα, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης Θεσ/νίκης, panta@otenet.gr
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Ελευθερία Πάντσιου, Δασκάλα ΠΕ70- M.Ed. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης-Εκπαιδευτική Ηγεσία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Φλώρινα, ritsa94@hotmail.com
Ιωάννα Παπαβασιλείου – Αλεξίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ipapav@uom.edu.gr
Ναπολέων Παπαγεωργίου, Υποψήφιος Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, papageorgiou31@hotmail.com
Ευαγγελούλα Παπαδάτου, Υποψήφια Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,
sissipanagiota@gmail.com
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