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Εισαγωγή
Ο ρόλος του ηγέτη σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς όλων των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης,
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας, και σε κάθε άλλης μορφής εκπαιδευτικούς
οργανισμούς είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση της κουλτούρας και του κλίματος συνεργασίας
όλων των εμπλεκομένων, είτε αυτοί ανήκουν στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό περιβάλλον του
οργανισμού. Επομένως, το όραμά του, το ηγετικό προφίλ του, οι ηγετικές ικανότητές του και ο
τρόπος που καθοδηγεί εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές και μαθητές/εκπαιδευόμενους με στόχο την
ανάπτυξη όλων έχουν βαρύνουσα σημασία.
Οι προβληματισμοί και τα ερωτηματικά μάχιμων εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολικών
μονάδων, που, κατά κύριο λόγο, αναφέρονται στην προσχολική αγωγή, στο νηπιαγωγείο, στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και λιγότερο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ήταν η
αφετηρία των περισσοτέρων συμμετεχόντων συγγραφέων και ερευνητών για την
πραγματοποίηση των ερευνητικών μελετών τους που συμπεριλαμβάνονται στον δεύτερο τόμο
των Πρακτικών του Πρώτου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: Εκπαιδευτική
Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες.
Οι βασικοί άξονες της διάρθρωσης των κειμένων που ακολουθούν, τα οποία παρατίθενται με
αλφαβητική σειρά του επιθέτου της/του πρώτης/πρώτου συγγραφέα, είναι πέντε.
Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των θεματικών περιεχομένων κάθε άξονα, συνοδευόμενη από
επισημάνσεις εκ μέρους των επιμελητών, με αναφορά σε μερικά από τα αποτελέσματα και
συμπεράσματα των συγγραφέων-ερευνητών, ώστε να διευκολυνθεί η ανάγνωση των κειμένων
ανάλογα με το ενδιαφέρον κάθε αναγνώστη.
Α) Το σχολείο ως οργανισμός που μαθαίνει
Το σχολείο ως οργανισμός που μαθαίνει, ή ως οργανισμός μάθησης, έχει απασχολήσει πλήθος
ερευνητών και θα συνεχίσει να απασχολεί ακόμη περισσότερους, γιατί, αφενός, είναι διαρκώς
αυξανόμενες οι προκλήσεις από κοινωνικά φαινόμενα, οικονομικές καταστάσεις, αλλαγές δομών
και νόμων και, αφετέρου, δημιουργείται διαρκώς η ανάγκη αλλαγής και μετα-σχηματισμού ως
απόρροια της διά βίου μάθησης.
Η σχολική κουλτούρα ούτε μπορεί να είναι η ίδια με αυτή του παρελθόντος ούτε μπορεί να
εξεταστεί απομονωμένα, αλλά μόνον σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες δομές και την
εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική. Ο δε μετασχηματισμός της σχολικής κουλτούρας σε
κουλτούρα αποτελεσματικότητας, όπου η αλλαγή, η δημιουργικότητα, η καινοτομία και ο
σεβασμός στη μοναδικότητα και τα ταλέντα κάθε ατόμου θα κυριαρχούν, είναι ένα δύσκολο έργο
και απαιτεί ικανούς ηγέτες, δέσμευση, συμμετοχή και υποστήριξη από όλους τους
εμπλεκόμενους.
Το ηγετικό προφίλ κάθε ηγέτη εξαρτάται από την υιοθετούμενη μορφή ηγεσίας και τα
μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα που συνοδεύουν την επιλεγμένη από αυτόν μορφή ηγεσίας.
Μορφές ηγεσίας, όπως η συναλλακτική ηγεσία –η οποία βασίζεται στην επιρροή του ηγέτη κατά
τις συναλλαγές του με τα μέλη του οργανισμού με στόχους διατυπωμένους με σαφήνεια και
απονομή ανταμοιβών και κυρώσεων καθορισμένη–, η μετασχηματιστική ηγεσία –όπου ο ηγέτης
διευρύνει και ανυψώνει τα ενδιαφέροντα των υφισταμένων του, ενώ παράλληλα τους κάνει
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μέτοχους του κοινού οράματος και τους παρακινεί να ενδιαφέρονται για το κοινό καλό– και η
διανεμημένη ηγεσία –η οποία είναι μεταβαλλόμενη, αφού κάθε μέλος του οργανισμού είναι ικανό
να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε συνάρτηση με τη φάση ανάπτυξής του και οι ρόλοι μπορεί να
διεισδύουν ο ένας στον άλλον– φαίνεται πως τραβούν το ενδιαφέρον των ερευνητών περισσότερο
από άλλες μορφές, με επικρατέστερη, μάλιστα, τη μετασχηματιστική ηγεσία. Ο ηγέτης, στη
μετασχηματιστική ηγεσία, δρα ως ένα χαρισματικό πρότυπο που εμπνέει τα μέλη του
οργανισμού, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις προσωπικές ανάγκες κάθε μέλους και, κυρίως, ως
μέντορας ενισχύει την πνευματική διέγερση των μελών και την αναζήτηση των κατάλληλων
τρόπων επίλυσης προβλημάτων.
Το ζητούμενο –να αποκτήσουν τα σχολεία χαρακτηριστικά κοινοτήτων μάθησης– μπορεί να
ικανοποιηθεί γιατί η γνώση βρίσκεται στις καθημερινές εμπειρίες των εκπαιδευτικών, η
συμμετοχή των εκπαιδευτικών μπορεί να διαμορφώσει το πλαίσιο ανάπτυξης μιας κοινότητας
μάθησης όπου οι επιδόσεις των μαθητών και η στάση όλων απέναντι στη μάθηση θα
βελτιώνονται και ο αναστοχαστικός διάλογος θα τονίζει τη σημασία της καλής συνεργασίας όλων
των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο ρόλος του ηγέτη στον μετασχηματισμό των σχολικών μονάδων σε οργανισμούς μάθησης είναι
συνυφασμένος με συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με διαμόρφωση κουλτούρας που
θα υιοθετεί και θα εφαρμόζει αλλαγές και καινοτομίες, με συνεχή επιμόρφωση και αξιολόγηση
του έργου των εκπαιδευτικών και με κουλτούρα που στο επίκεντρό της θα βρίσκεται ο μαθητής.
Η υιοθέτηση πρακτικών μετασχηματιστικής ηγεσίας φαίνεται πως μπορεί να ικανοποιήσει
στόχους και υψηλές προσδοκίες των ηγετών-μελών της σχολικής μονάδας.
Η μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης θα βοηθήσει τους
υπεύθυνους για την εκπαιδευτική πολιτική, ώστε να αναβαθμίσουν τόσο το εκπαιδευτικό
σύστημα όσο και τη λειτουργία κάθε σχολικού οργανισμού.
Β) Σύγχρονες και καινοτομικές διδακτικές προσεγγίσεις και ο ρόλος της ηγεσίας
Οι καινοτομίες στη διδασκαλία με την προσέγγιση της μάθησης με βάση ένα ορισμένο έργο ή
ορισμένες εργασίες και με εστίαση στη διαμόρφωση δεξιοτήτων που συνδέονται με τη μαθητική
ηγεσία (όπως για παράδειγμα διαπροσωπικές σχέσεις, συνεργασία, υπευθυνότητα, προσωπική
συμπεριφορά και ανάπτυξη) και αυτών που χαρακτηρίζουν τον 21ο αιώνα (όπως για παράδειγμα
την επικοινωνία, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την επιχειρηματικότητα, την ενεργό
πολιτειότητα και τον ψηφιακό αλφαβητισμό) μπορούν να είναι εποικοδομητικές για κάθε
εκπαιδευόμενο.
Η χρησιμοποίηση βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών παίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση
του διδακτικού έργου και στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Όμως η συντριπτική
πλειονότητα των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωσή τους σε θέματα
που σχετίζονται με την εφαρμογή των βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών, γιατί πολλοί από
αυτούς χρησιμοποιούν δασκαλοκεντρικές μεθόδους, μερικές από τις οποίες θέλουν να τις
αντικαταστήσουν με μαθητοκεντρικές.
Η ύπαρξη συμμετοχικής και υποστηρικτικής ηγεσίας, η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
καθώς και ο εμπλουτισμός της εμπειρίας τους με τη συμμετοχή τους σε καινοτόμα προγράμματα
και δράσεις, μπορούν να δημιουργούν το απαραίτητο παιδαγωγικό κλίμα όπου η εφαρμογή
καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και τεχνικών θα είναι η πρώτη επιλογή και αυτή που θα
συντελέσει στην αναβάθμιση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού οργανισμού.
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Γ) Σχολική ηγεσία και ανθρώπινο δυναμικό
Η σχολική ηγεσία, αλλά και κάθε άλλη μορφή εκπαιδευτικής ηγεσίας, αποτελεί ουσιαστικό και
καθοριστικό παράγοντα της ποιότητας της εκπαίδευσης, της επίτευξης των μαθησιακών
αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού. Η θεώρηση του
εκπαιδευτικού οργανισμού ως κοινωνικό σύστημα συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων
στόχων, την αλληλεπίδραση μεταξύ των μερών και τον τρόπο λειτουργίας τους που βασίζεται σε
δομές, κανονισμούς και νόμους.
Η σχολική ηγεσία αφορά τόσο τις συμπεριφορές των μαθητών όσο και αυτές των εκπαιδευτικών.
Έρευνες σχετικές με την ικανότητα του σχολικού ηγέτη να αντιμετωπίσει προβληματικές
συμπεριφορές στη σχολική κοινότητα εμφανίζουν την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των σχολικών
ηγετών σε ειδικά θέματα που σχετίζονται με την παρεμβατική συμπεριφορά κάθε είδους, αλλά
και την παρέμβαση ειδικού όταν αυτό κριθεί απαραίτητο και αναγκαίο.
Η αποτελεσματική συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε με αναφορά
στις μαθησιακές δυσκολίες, είτε στην κατανόηση της ελληνικής γλώσσας, δημιουργεί απαιτήσεις
για διοικητική και οικονομική υποστήριξη και για εξειδικευμένη επιμόρφωση.
Ο ρόλος του ηγέτη συνδέεται με ένα όραμα για αποδοτικό σχολείο, με αρκετή γραφειοκρατία
στη διοίκηση της σχολικής μονάδας και με την πρόκληση να υπερβεί ο ηγέτης τις προσωπικές
φιλοδοξίες του και να εστιαστεί στο κοινό καλό και την ομαλή συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων στη λειτουργία του σχολείου του.
Η ικανοποίηση όλων από τη συμμετοχή τους στη λειτουργία της σχολικής μονάδας συνδέεται
θετικά με τη δέσμευσή τους στην επίτευξη των στόχων, ενώ η έλλειψη ικανοποίησης από την
εργασία τους περιορίζει τη δυναμικότητα πολλών και μπορεί να δημιουργήσει οργανωσιακές
δυσλειτουργίες.
Το στυλ ηγεσίας του σχολικού ηγέτη, χωρίς να παραμερίζεται ο παράγοντας φύλο, επηρεάζει όχι
μόνο τον βαθμό ικανοποίησης των μελών του οργανισμού από την εργασίας τους και τη
συμμετοχή τους, αλλά και τον τρόπο συμπεριφοράς του ηγέτη, την επιρροή του και τον τρόπο
της διοίκησής του που αποτυπώνουν τη μορφή ηγεσίας που έχει υιοθετήσει. Στην Ελλάδα, τα
τελευταία χρόνια, εμφανίζεται η τάση υιοθέτησης της μετασχηματιστικής ηγεσίας και μάλλον
είναι καταλυτικής σημασίας επιλογή σε μια περίοδο έντονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης
που διανύει η χώρα.
Η διαχείριση άγχους, η διαχείριση συγκρούσεων, η διαχείριση χρόνου, η διαχείριση κρίσεων και
ο περιορισμός των αρνητικών συναισθημάτων σε διευθυντή και εκπαιδευτικούς είναι χρήσιμο να
αποτελούν θεματικά περιεχόμενα προγραμμάτων επιμόρφωσης των διευθυντών, των
εκπαιδευτικών, αλλά και των υποψήφιων να αναλάβουν θέσεις διευθυντικής ευθύνης.
Δ) Εκπαιδευτική ηγεσία και προγράμματα ανάπτυξης
Οι μεθοδευμένες δράσεις των εκπαιδευτικών που στηρίζονται σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης για
τη διαχείριση του ηγετικού ρόλου τους και οι οποίες συνοδεύονται από αναστοχασμό, έρευνα και
πειραματισμό, επιμόρφωση και δικτύωση μπορούν να αποδειχθούν πολύ αποτελεσματικές στην
άσκηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας.
Σχολικά προγράμματα με θέμα τη διατροφική αγωγή που εφαρμόζονται στην Ελλάδα
αποσπασματικά, όπως και σε άλλες χώρες, μπορούν να πραγματοποιούνται με πιο
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αποτελεσματικό τρόπο αν η εκπαιδευτική ηγεσία δεσμευτεί στην ορθή διεξαγωγή τους και το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διαμορφώσει το πλαίσιο εφαρμογής τους.
Προγράμματα που αναφέρονται στον μετασχηματισμό του σχολείου σε αειφόρο δεν
περιορίζονται στο ότι το σχολείο εξοικονομεί ενέργεια και εφαρμόζει προγράμματα
ανακύκλωσης, αλλά προβάλλουν την αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός οράματος για ένα
αειφόρο σχολείο, το οποίο μπορεί να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί με την ενεργό συμμετοχή
εκπαιδευτικών και μαθητών στη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη αισθήματος συλλογικής
ευθύνης για το σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα και την εμπλοκή όλων σε δημοκρατικές
διαδικασίες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος.
Εκπαιδευτικές δράσεις συνεκπαίδευσης ανηλίκων και ενηλίκων στη διαδικασία δημιουργικής
γραφής μπορούν να προσφέρουν νέες δυνατότητες και προοπτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία
με την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτικός ηγέτης έχει τις γνώσεις και την ικανότητα συντονισμού
όλων των συμμετεχόντων γονέων και παιδιών, οι οποίοι στο τέλος αυτού του εκπαιδευτικού
προγράμματος θα έχουν μυηθεί σε λογοτεχνικές τεχνικές και θα έχουν διευρυνθεί οι σχέσεις
συνεργασίας γονέων και σχολείου.
Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με εστίαση στην εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία
επιδιώκουν την απόκτηση συγκεκριμένων προσόντων, τόσο από θεωρητικές προσεγγίσεις όσο
και από την πρακτική άσκηση σε σχολικούς και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς με αναφορά
σε θέματα ηγεσίας, αριστείας, καινοτομίας, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, στρατηγικής,
διοίκησης ολικής ποιότητας και εκπαιδευτικής αξιολόγησης, μπορούν να βοηθήσουν
εκπαιδευτικούς και διευθυντές στον ηγετικό τους ρόλο, αλλά και στην μοριοδότηση των
τελευταίων στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους για την ανάληψη διευθυντικού ρόλου.
Ε) Ο ηγέτης ως καθοδηγητής
Στις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πολλές φορές, ο ηγέτης λειτουργεί
ως καθοδηγητής μέντορας ή ως καθοδηγητής με ήπιας μορφής καθοδήγηση.
Στη σχολική μονάδα ο ρόλος του ηγέτη ως μέντορα μπορεί να αφορά την υποδοχή και
υποστήριξη των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών, τη συνεργασία παλαιών, νέων και
εκπαιδευτικών ειδικότητας, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες και καινοτόμες
διδακτικές μεθόδους και τεχνικές, αλλά και το μέντορινγκ των μελλοντικών ή νέων διευθυντών.
Έτσι εφαρμόζονται δράσεις και προγράμματα και παράλληλα δημιουργούνται μοντέλα
μεντορικής, στα οποία κυριαρχεί η ομαδική και συνεργατική μάθηση σε ένα πλαίσιο
συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, προϋποθέσεις δημιουργίας μιας
κοινότητας που μαθαίνει. Παρατίθενται παραδείγματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που ο
σχολικός ηγέτης λειτούργησε ως μέντορας, ένα μοντέλο ομαδικής και συνεργατικής μεντορικής
με εστίαση σε σχολικές μονάδες.
Σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως αυτοί της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η καθοδήγηση
μπορεί να είναι ήπιας μορφής ή ακόμη και να αναπτυχθεί μεντορική σχέση με συγκεκριμένη
εστίαση. Παρουσιάζονται παραδείγματα που αφορούν τις προϋποθέσεις μετασχηματισμού των
εκπαιδευτών σε καθοδηγητές, με αναφορά στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση του
διαδικτύου, καθώς και μια καινοτόμα μορφή καθοδήγησης, η οποία αφορά την απόκτηση
επιχειρηματικής σκέψης από τους υποψήφιους εκπαιδευτές, η οποία στην πιο απλή μορφή της
αναφέρεται στην αξιοποίηση ευκαιριών και τη μετατροπή αυτών σε δράση.
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Τα κείμενα αυτού του τόμου παρουσιάζουν τις απόψεις των συγγραφέων και την ερμηνεία των
ευρημάτων των ερευνών τους, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν προκλήσεις για νέες έρευνες
σχετικά με τη σχολική ηγεσία και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Επιμελητές Β΄ Τόμου
Στυλιανή Γκιώση
Ευθύμιος Βαλκάνος
Ανδρέας Οικονόμου
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Απόψεις εκπαιδευτικών των
ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης για τα
χαρακτηριστικά της σχολικής
κουλτούρας των σχολείων τους

Παναγιώτης Αμηράς
Χαρίκλεια Παπαδοπούλου
Ιωάννης Καλπίδης

Περίληψη
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 του Νομού Θεσσαλονίκης. 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. Στην έρευνα συμμετείχαν 93
ενεργοί εκπαιδευτικοί (56 άνδρες και 37 γυναίκες).
Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ως προς τους παράγοντες: α) απόψεις εκπαιδευτικών β)
παράγοντες που τη διαμορφώνουν και γ) υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τη σχολική
κουλτούρα στα ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.
Από τη στατιστική επεξεργασία φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης φαίνεται
να γνωρίζουν την έννοια της σχολικής κουλτούρας και 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 ως προς την αλλαγή.
Λέξεις κλειδιά: σχολική κουλτούρα, σχολικό κλίμα, ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα, αλλαγή

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον στον χώρο της εκπαιδευτικής διοίκησης
για τη μελέτη και τον προσδιορισμό της κουλτούρας των σχολικών οργανισμών. Ενώ αρχικά η
μελέτη της κουλτούρας απασχόλησε τις οικονομικές επιχειρήσεις, στην πορεία η έννοια της
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κουλτούρας θεωρήθηκε ένας από τους βασικούς παράγοντες που επιδρούν στην
αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων ως οργανισμών.
Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός παρουσιάζει τα δικά του χαρακτηριστικά. Το “κλίμα” σε μια
σχολική μονάδα μπορεί να είναι ευχάριστο και δημιουργικό ή καταθλιπτικό και απωθητικό.
Μπορεί να δίνει την εικόνα εγρήγορσης ή μια εικόνα στατική. Μπορεί να αποπνέει αίσθηση
έμπνευσης και αισιοδοξίας ή φθοράς και απογοήτευσης. Ακόμη και το ίδιο το κτίριο που τον
στεγάζει μπορεί να είναι καθαρό και ευπρεπισμένο ή βρόμικο και εγκαταλελειμμένο
(Δημητρόπουλος, 1999).
Τα χαρακτηριστικά λοιπόν που διακρίνουν μία σχολική μονάδα και καθορίζουν την
«ατμόσφαιρα» που επικρατεί μέσα σ’ αυτή, συνθέτουν το κλίμα της μονάδας ή αλλιώς την
«κουλτούρα» της. Θα λέγαμε ότι η κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας είναι η εικόνα του εαυτού
των ίδιων των μελών της (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, μαθητές).

ΔΙΕΥΘΥ
ΝΤΗΣ

ΕΙΚΟΝΑ
ΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΑΘΗ
ΤΕΣ

Σχήμα 1: Χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη σχολική εικόνα

Οι έννοιες σχολική κουλτούρα, σχολικό κλίμα, επίπεδα κουλτούρας
H έννοια της κουλτούρας είναι σύνθετη, πολύπλοκη και συχνά έχει χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμη
με άλλες έννοιες όπως π.χ. κλίμα, γιατί το κλίμα είναι ουσιαστικά η ερμηνεία της κουλτούρας
(Kowalski & Reitzug, 1993).
Η σχολική ατμόσφαιρα ή κλίμα μπορεί να οριστεί ως ‘η ατμόσφαιρα (φιλική, εχθρική κ.λ.π.) που
επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα, σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σ’ αυτήν και
αποτελεί τη βάση για προβλέψεις σχολικών αποτελεσμάτων’ (Πασιαρδή, 2001).
Ο Van Houtte (2004) θεωρεί το κλίμα μια επιφανειακή έκφραση της κουλτούρας, και αυτό
δικαιολογείται από το γεγονός ότι το κλίμα είναι πιο εύκολα μετρήσιμο σε σχέση με την
κουλτούρα (Χατζηπαναγιώτου, 2008).
Ο Schein (1992, 1999) υποστηρίζει ότι η κουλτούρα αποτελείται από βασικές παραδοχές, αξίες
και πιστεύω τα οποία γίνονται αποδεκτά και μεταδίδονται στα καινούρια μέλη του οργανισμού.
Σ’ ότι αφορά τα διάφορα επίπεδα κουλτούρας ο Schein παρουσιάζει τρία επίπεδα:
▪ Το πρώτο περιλαμβάνει ορατά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος του
οργανισμού αλλά και νόρμες συμπεριφοράς. Παραδείγματα οπτικών ή υλικών μέσων
μπορεί να είναι η αρχιτεκτονική του κτιρίου, ο εξοπλισμός. Από την άλλη τα πρότυπα
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(νόρμες) μπορεί να είναι π.χ. η στήριξη των συναδέλφων, η αποφυγή κριτικής στον
διευθυντή, η γνωριμία με τους νέους συναδέλφους η βοήθεια προς τους μαθητές κτλ.
▪ Στο δεύτερο επίπεδο της κουλτούρας τοποθετείται ένα σύστημα κοινών αξιών όπως π.χ.
συνεργασία, εμπιστοσύνη, ανοικτή επικοινωνία, ομαδική εργασία, ειλικρίνεια, οικειότητα,
έλεγχος κτλ
▪ Στο βαθύτερο και πιο αφηρημένο τρίτο επίπεδο βρίσκονται οι μη συνειδητές, αφηρημένες
πεποιθήσεις, αντιλήψεις, σκέψεις και αισθήματα των μελών του οργανισμού, που
σχετίζονται με την ανθρώπινη φύση και τις ανθρώπινες σχέσεις. Σε αυτό το επίπεδο
βρίσκεται η ουσία της κουλτούρας (εσωτερική διάσταση της κουλτούρας)
Με άλλα λόγια:
Η εξωτερική διάσταση της κουλτούρας έχει να κάνει με την αισθητική, τις ανέσεις και τις παροχές
του χώρου όπως, αίθουσες, εξοπλισμός, διακόσμηση, καθαριότητα, άνεση, το υλικό, δηλαδή,
περιβάλλον.
Η εσωτερική διάσταση, η οποία αποτελεί και τον πυρήνα, την ουσία της κουλτούρας, αφορά τις
ανθρώπινες σχέσεις και τα συναισθήματα: την αίσθηση ικανοποίησης, την υπερηφάνεια για τη
σχολική μονάδα, τους κοινούς στόχους.
Το σχολείο ως κοινότητα
Ένας τρόπος προσέγγισης της έννοιας του “καλού σχολικού κλίματος” είναι η μελέτη του
σχολείου ως μια κοινότητα. Σε ένα σχολείο που λειτουργεί ως μια κοινότητα, υπάρχει ανοιχτή
επικοινωνία, μεγάλη συμμετοχή, η εργασία σε ομάδες κυριαρχεί και υπάρχει ποικιλία απόψεων.
Τα μέλη του προσωπικού έχουν κοινές αξίες. Νοιάζονται, εμπιστεύονται και σέβονται ο ένας τον
άλλον, ενώ αναγνωρίζουν την προσπάθεια και την επιτυχία ο ένας του άλλου (Royal & Rossi,
1997).
Μέσα σε μια σχολική κοινότητα που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, τα μέλη της παρουσιάζουν
ορισμένες κοινές στάσεις:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Αντιμετωπίζουν τους κατώτερους με ευαισθησία και φροντίδα
Ακούν ‘ενεργά’ για να γνωρίζουν και να κατανοούν
Είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τη γνώση
Συμφωνούν ή διαφωνούν με άλλα μέλη
Συμμετέχουν ενεργά βοηθώντας την ομάδα
Δουλεύουν με άλλα μέλη για τους κοινούς σκοπούς
Εστιάζουν σε ιδέες, υποθέσεις ή συνέπειες, αλλά δεν επιτίθενται σε άλλα μέλη για τα
κίνητρά τους
▪ Δουλεύουν για ευγενείς σκοπούς και υποστηρίζουν τις αποφάσεις της ομάδας
Σε ένα σχολείο που λειτουργεί με πνεύμα κοινότητας, οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πιο
ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους. Αυτό έχει ως συνέπεια και οι μαθητές με τη σειρά τους να
έχουν αυτήν την αίσθηση της κοινότητας στο σχολείο, μια που οι στάσεις και οι συμπεριφορές
του προσωπικού αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς για τους μαθητές. Έτσι, εμπλέκονται
συχνότερα σε σχολικές δραστηριότητες, έχουν θετικότερες σκέψεις για το σχολείο και
αισθάνονται πιο συχνά άσχημα όταν δεν είναι συνεπείς. Ένα τέτοιο σχολείο τονώνει την
πνευματική και την κοινωνική τους ανάπτυξη και τους δίνει τις αναγκαίες εμπειρίες ώστε να
προετοιμαστούν για πλήρη συμμετοχή σε μια δημοκρατική κοινωνία (Royal & Rossi, 1997).
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Λειτουργίες της κουλτούρας
Η σημασία της κουλτούρας του οργανισμού φαίνεται και μέσα από τις λειτουργίες της
κουλτούρας, η οποία:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Διαφοροποιεί τον ένα οργανισμό από τον άλλο
Δίνει στον οργανισμό την αίσθηση της ταυτότητας
Δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης αισθήματος δέσμευσης στον οργανισμό
Ενδυναμώνει τη σταθερότητα του οργανισμού
Δημιουργεί συνοχή στον οργανισμό
Διαμορφώνει στάσεις και συμπεριφορές των μελών του οργανισμού

Οι παραπάνω λειτουργίες της κουλτούρας δημιουργούν έναν οργανισμό ο οποίος είναι δυνατός
και δημιουργεί συνθήκες εφορίας για τα μέλη, περιορίζοντας τις περιπτώσεις φυγής τους. Αυτό
άλλωστε είναι στην ουσία η έννοια της ισχυρής κουλτούρας σε ένα οργανισμό.
Υποκουλτούρες
Η ύπαρξη διαφόρων ομάδων, συνεπάγεται συνύπαρξη πολλών ειδών κουλτούρας στη σχολική
μονάδα. Έτσι, υπάρχει η κουλτούρα των εκπαιδευτικών και η κουλτούρα των μαθητών. Όμως,
βασικό χαρακτηριστικό της γενικής κουλτούρας ενός σχολείου είναι ο βαθμός συνοχής μεταξύ
των ξεχωριστών ειδών κουλτούρας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός συνοχής τους, τόσο πιο
ισχυρή είναι η κουλτούρα του σχολείου.
Κουλτούρα σχολικής αποτελεσματικότητας
Σε ένα αποτελεσματικό σχολείο οι παράγοντες αποτελεσματικότητας (εκπαιδευτική ηγεσία,
υψηλές προσδοκίες, έμφαση στη διδασκαλία, σχολικό κλίμα, κτλ.) σχετίζονται άμεσα με την
κουλτούρα του οργανισμού και με τον βαθμό που αυτή είναι υγιής.
Όταν λέμε αποτελεσματικότητα δεν εννοούμε μόνο την επιτυχία του μαθητή στην διαδικασία
εισαγωγής του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς να
παρακολουθεί καθόλου το σχολείο!). Εννοούμε κυρίως τη διαμόρφωση μιας προσωπικότητας
αυτόνομης, ελεύθερης, υποψιασμένης, ενδυναμωμένης κ.λ.π.
Στα σχολεία με υγιείς κουλτούρες παρατηρήθηκε ένα αποδεκτό σύστημα κοινών αξιών, και
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Συνεπώς, για τη βελτίωση των σχολικών μονάδων αλλά και
για αναγκαίες αλλαγές σ’ αυτήν ο παράγοντας “κουλτούρα” δεν μπορεί να αγνοηθεί αφού η
κουλτούρα καθορίζει την αποτελεσματικότητά τους.
Η κουλτούρα του σχολείου ασκεί σημαντική επίδραση στην αποτελεσματικότητα του σχολείου.
Κουλτούρα σχολικής αποτελεσματικότητας υπάρχει όταν υπάρχει αφοσίωση σε κοινές αξίες,
νόρμες και πρότυπα συμπεριφοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει καλλιέργεια πνεύματος
συνεργασίας, υιοθέτηση κοινών στόχων και κοινών ευθυνών, ύπαρξη κοινού οράματος και
αποστολής, στοιχεία τα οποία ενδυναμώνουν τη βελτίωση της σχολικής κουλτούρας και οδηγούν
στην αποτελεσματικότητα του σχολείου.
Ο ρόλος του διευθυντή
Για τη διαμόρφωση κουλτούρας αποτελεσματικότητας, καθοριστικός παράγοντας είναι ο
διευθυντής του σχολείου, ως πρότυπο που μεταδίδει τον πυρήνα των κοινών πεποιθήσεων, αξιών
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και συμπεριφορών. Για παράδειγμα όταν προάγει την επιμόρφωση και τη συνεργασία των
εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικούς άλλων σχολικών οργανισμών, κάτι το οποίο δημιουργεί θετικά
πρότυπα. όταν ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση μέσα από τις συζητήσεις των εκπαιδευτικών και
όταν δίνει κουράγιο στους εκπαιδευτικούς σε περιόδους κρίσεων.
Η άσκηση ηγετικού ρόλου είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές του αποτελεσματικού
σχολείου.
Μέσα από τη συμπεριφορά του και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους εκπαιδευτικούς του,
ενισχύει νόρμες συμπεριφοράς και αξίες, οι οποίες κατευθύνουν την κουλτούρα του οργανισμού
προς την αποτελεσματικότητα (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2006, σ. 22).
Αλλαγή της κουλτούρας
H κουλτούρα ενός οργανισμού είναι δυνατόν να δεχτεί κάποιες αλλαγές αφού λειτουργεί σε μια
συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία. H αλλαγή στην κουλτούρα μπορεί να συμβεί με
διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς λόγους.
Για παράδειγμα, η αναπτυξιακή αλλαγή (evolutionary) είναι απρογραμμάτιστη, ασυνείδητη απλά
γιατί κάποιες νέες αξίες, και πιστεύω, εισάγονται καθώς άλλες αδυνατούν. Αντίθετα, η
προσθετική αλλαγή (additive) παρατηρείται όταν νόρμες, πιστεύω και αξίες τροποποιούνται με
την εισαγωγή καινοτομιών. Τέλος, η μετασχηματιστική αλλαγή (transformative) είναι συνειδητή
και αποσκοπεί στην αλλαγή νορμών και αξιών. H μετασχηματιστική αλλαγή συνήθως
παρατηρείται μέσα από τις ενέργειες ή πράξεις νέου διευθυντικού προσωπικού σε μια σχολική
μονάδα (Stoll & Fink, 1996).
Οι Moorhead και Griffin (1989) αναφέρουν ότι η αλλαγή της κουλτούρας είναι μια χρονοβόρα
και δύσκολη διαδικασία που εκτροχιάζεται πολύ εύκολα διακόπτοντας έτσι τη συνέχεια της
πορείας προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι οι διευθυντές μπορεί
μερικές φορές να κάνουν λάθη και να επανέλθουν στα παλιά σχήματα συμπεριφοράς.
Όπως αναφέρουν οι Kowalski και Reitzug (1993) ο μετασχηματισμός της κουλτούρας είναι πιο
πιθανό να ολοκληρωθεί με ένα εξελικτικό τρόπο ώστε να διατηρηθούν εκείνες οι αξίες, ιδέες,
πρακτικές και πεποιθήσεις που έχουν αποδειχθεί ως πετυχημένες.
H άποψη των Kowalski και Reitz εικόνα του εαυτού των ίδιων των μελών της (διευθυντής,
εκπαιδευτικοί, μαθητές) (1993) είναι ότι οι αλλαγές στη δομή και στο περιβάλλον δεν εγγυώνται
αντίστοιχες αλλαγές και στην κουλτούρα. Συνεπώς, η σχολική κουλτούρα δεν μπορεί να
εξεταστεί απομονωμένα αλλά σε συνάρτηση με τις δομές.
Αυτό που μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα είναι ότι η αλλαγή στην κουλτούρα δεν είναι εύκολη
ούτε και γρήγορη υπόθεση αλλά χρειάζεται συστηματική προσπάθεια και τη συμβολή όλων των
άμεσα εμπλεκόμενων. Σύμφωνα με τους Deal και Peterson (1990), το διευθυντικό προσωπικό σε
συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές μπορούν να εργαστούν για την
ανάπτυξη ενός κοινού οράματος το οποίο να στηρίζεται σε σημαντικές για τον οργανισμό αξίες
και πιστεύω. H ανάπτυξη κοινού οράματος με ξεκάθαρες και σαφείς διαδικασίες και μέσα για
την υλοποίησή του επιτρέπουν την επιτυχία των εκπαιδευτικών αλλαγών.
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Μεθοδολογία της έρευνας
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά
της σχολική κουλτούρας στα ΕΠΑΛ του Νομού Θεσσαλονίκης μέσα από το πρίσμα του
οργανισμού τους. Συγκεκριμένα, οι άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκαν τα ερευνητικά
ερωτήματα ήταν:
▪ Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών του δείγματος για τη σχολική κουλτούρα, η
σημαντικότητα και η συμβολή της σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό
▪ Παράγοντες που τη διαμορφώνουν
▪ Πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί τη σχολική κουλτούρα στον σχολικό οργανισμό που
υπηρετούν, υπάρχουσα κατάσταση στα σχολεία τους
Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα, δημιουργήθηκε ένα
ερωτηματολόγιο και διατέθηκε στα σχολεία που συμμετείχαν. Κατόπιν στάλθηκε με mail στους
εκπαιδευτικούς, συμπληρώθηκε και οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν αυτόματα μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του google forms. Ακολούθησε η επεξεργασία και ο σχολιασμός από
τους ερευνητές.
Περιορισμοί-προβλήματα της έρευνας
Σημαντικό πρόβλημα που από την αρχή μας απασχόλησε φάνηκε να είναι η απροθυμία των
εκπαιδευτικών να συμμετέχουν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Παρόλο που το
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα στα υποκείμενα να το συμπληρώσουν σε
όποιο χρόνο και τόπο επιθυμούν η συλλογή των απαντήσεων σε σχέση με το δείγμα κινήθηκε σε
χαμηλά επίπεδα Σε αυτό να συμπληρώσουμε και τη δυσκολία γόνιμης επικοινωνίας με πολλούς
διευθυντές και κατ΄ επέκταση με τους εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου σχολείου.
Επίσης, έκτακτα προβλήματα προέκυψαν εξ αιτίας των καιρικών συνθηκών τον Ιανουάριο και
τη μη λειτουργία των σχολείων για μια επιπλέον εβδομάδα. Στο χρονικό αυτό διάστημα υπήρξε
μια μεγάλη αποχή από απαντήσεις, μιας και οι διευθυντές έθεταν σε πρώτη προτεραιότητα τα
προβλήματα που προκλήθηκαν από τον παγετό με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η αποστολή του
ερωτηματολογίου στους εκπαιδευτικούς.
Επιλογή δείγματος
Ως ερευνητική περιοχή επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη λόγω εντοπιότητας των ερευνητών αλλά και
της έδρας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Εκπαίδευσης.
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν όλοι οι σχολικοί οργανισμοί ΕΠΑΛ του νομού
Θεσσαλονίκης. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων συλλέχθηκαν από τις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Ανάπτυξη εργαλείου συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγιο)
Το ερωτηματολόγιο είναι ένα μέσο πολύτιμο και λειτουργικό́ για πολλές ερευνητικές
προσπάθειες, μιας και επιτρέπει τη συλλογή́ πλήθους δεδομένων σε σύντομο χρόνο. Κατά́ τη
δημιουργία του ερωτηματολογίου ακολουθηθήκαν κάποιες γενικές αρχές, προκειμένου να
διασφαλιστούν τα ποιοτικά́ κριτήρια αυτού́ (Παρασκευόπουλος, 1993):
▪ Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με απλό και κατανοητό τρόπο
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▪ Η ανωνυμία του ερωτηματολογίου τηρήθηκε, γιατί θεωρείται ότι πετυχαίνει μεγαλύτερη
ειλικρίνεια στις απαντήσεις των ατόμων
▪ Έγινε προσπάθεια ως προς το μέγεθος να μην είναι μακροσκελές
▪ Στην έρευνα επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα τύπου Likert (1=διαφωνώ́
απόλυτα, 2=μάλλον διαφωνώ́, 3=ούτε συμφωνώ́, ούτε διαφωνώ́, 4=μάλλον συμφωνώ́,
5=συμφωνώ́ απόλυτα)
Το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε είναι δομημένο σε 4 ενότητες. Η 1η ενότητα
αποτελείται από δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. Η 2η ενότητα αποτελείται από
ερωτήσεις σχετικά με τη διερεύνηση απόψεων των εκπαιδευτικών για τη σχολική κουλτούρα
γενικά, η τρίτη ενότητα περιέχει ερωτήσεις για τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν και τέλος,
η τέταρτη ενότητα μελετά την ύπαρξη της σχολικής κουλτούρας στον οργανισμό που υπηρετούν
οι εκπαιδευτικοί.
Διεξαγωγή της έρευνας
Αμέσως μετά τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου ακολούθησε η πιλοτική χορήγησή του σε ένα
ΕΠΑΛ ώστε να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείτο για τη συμπλήρωσή του καθώς και να
διερευνηθεί εάν ήταν απολύτως κατανοητές οι ερωτήσεις στους ερωτώμενους και υποκείμενα
της έρευνας. Οι απαραίτητες βελτιώσεις πραγματοποιήθηκαν και ο χρόνος συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου τελικώς καθορίστηκε στα επτά λεπτά.
Η αρχική αποστολή του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου
2016, ενώ ακολούθησαν δύο (2) υπενθυμιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα.
Συνολικά, το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε όλα τα σχολεία ΕΠΑΛ του Νομού Θεσσαλονίκης και
ορίστηκε ως χρονικό περιθώριο αναμονής αποτελεσμάτων το διάστημα των τριών εβδομάδων
που αναλογούσε στις διακοπών των Χριστουγέννων και την πρώτη εβδομάδα του έτους. Η
ημερομηνία παρατάθηκε έως τις 20/1 λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων και το κλείσιμο
των σχολείων και τότε συλλέχθηκαν 93 ορθώς συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.
Αποτελέσματα
Το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει την περιγραφική στατιστική καθώς και τη
στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Για την ευκολότερη και πιο ξεκούραστη ανάγνωση και
κατανόηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, έχουν δημιουργηθεί πίνακες και διαγράμματα όπου
απεικονίζονται τα αποτελέσματα κάθε ερώτησης. Η παράλληλη ανάγνωση του ερωτηματολογίου
των εκπαιδευτικών (διαθέσιμο στο Παράρτημα) κρίνεται ιδιαιτέρως χρήσιμη για την πλήρη
κατανόηση των ερωτήσεων και των αντίστοιχων απαντήσεων των μαθητών.
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ξεκινά με μια πλήρη εικόνα των ατομικών στοιχείων των
εκπαιδευτικών, ώστε να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του δείγματος προχωρώντας στα
αποτελέσματα κάθε κατηγορίας.
Παρατηρούμε αρχικά πως οι άνδρες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο υπερτερούν
αριθμητικώς με ποσοστά 60,2 % (Σχήμα 2) αισθητά έναντι των γυναικών που συμμετείχαν με
ποσοστό 39,8 %.
Ηλικία: 54 άτομα ποσοστό που αναλογεί στο 60,2% έχει ηλικία πάνω από τα 50 έτη και 34 άτομα
με ποσοστό 36,6 είναι μεταξύ 40-50 (Σχήμα 3)
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Έτη προϋπηρεσίας: Οι 54 ερωτηθέντες από τους συνολικά 93 δηλαδή ποσοστό 60,2% έχουν
περισσότερα από 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Μεταξύ 10-20 ετών υπάρχει ένα ποσοστό 34%. Μόνο
5 άτομα από το σύνολο των 93 έχουν προϋπηρεσία λιγότερη των 10 ετών (Σχήμα 3).

Σχήμα 2: Φύλο

Σχήμα 3: Ηλικία και έτη προϋπηρεσίας

Μαθήματα που διδάσκετε: 84,9% δηλαδή 79 άτομα διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας και μόνο
το 15,1% μαθήματα γενικής παιδείας (Σχήμα 4).

Σχήμα 4: Διδασκόμενα μαθήματα
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Στην ερώτηση Είστε κάτοχος σχετικά με το επίπεδο σπουδών απάντησαν συνολικά 46 άτομα
ποσοστό λιγότερο από 50%. Αυτό σημαίνει πως οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί-δείγμα (Σχήμα
5) έχουν αποκτήσει επιπλέον τίτλο στις σπουδές τους.
Από αυτούς 10% διαθέτουν διδακτορικό τίτλο, 50% αυτών των εκπαιδευτικών έχει λάβει
μεταπτυχιακό τίτλο στην εκπαίδευση, 30% στην ειδικότητα τους, και ένα 10% διαθέτει
μεταπτυχιακό σε άλλον τομέα.

Σχήμα 5: Μορφωτικό επίπεδο συμμετεχόντων

Διερεύνηση απόψεων σχετικά με τη σχολική κουλτούρα
Μελετώντας τα αποτελέσματα στην ενότητα 2 για τη διερεύνηση των απόψεων Oι ερωτηθέντες
φαίνεται να γνωρίζουν την έννοια της σχολικής κουλτούρας και είναι γνώστες των στοιχείων που
τη συνθέτουν και τη διαμορφώνουν (Σχήμα 6). Τα ποσοστά που καταγράφονται είναι πολύ υψηλά
σε όλα τα Πεδία των ερωτήσεων (συνολικά ποσοστά 4+5).

Σχήμα 6: Διερεύνηση απόψεων για τη σχολική κουλτούρα
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Παράγοντες που διαμορφώνουν τη σχολική κουλτούρα
Οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν στα παρακάτω ερωτήματα βασισμένα σε 13 κρίσιμα σημεία για
να αξιολογήσουν οι εκπαιδευτικοί τι διαμορφώνει τη σχολική κουλτούρα.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και αφορούν στους παράγοντες εκείνοι που
αναφέρθηκαν (Σχήμα 7) από τους ερωτηθέντες ότι συμβάλλουν στη διαμόρφωση της σχολικής
κουλτούρας.
Η κουλτούρα σε μια σχολική μονάδα παρέχει μια αίσθηση ταυτότητας.
Αξιολογείστε σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είναι σημαντικοί οι παρακάτω παράγοντες στη
διαμόρφωση της.
Η συμπεριφορά των μαθητών

36

Οι φιλοδοξίες των εκπαιδευτικών

49,4

18,4

Το κλίμα στο χώρο του σχολείου

25,3

48,3

Η σχέση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους

41,6

36,8

Η μαθητοκεντρική αντίληψη

18
46,1

Η αισθητική και η ασφάλεια του κτιρίου

40,4

Η καθαριότητα της σχολικής μονάδας

43,8

Η επαρκής και προσβάσιμη υλικοτεχνική

29,2

34,1

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
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Επιδόσεις μαθητών
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38,2

42

Οι ικανότητες του διευθυντή
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Η σχέση των εκπαιδευτικών με τον

Επιθυμία για βελτίωση της σχολικής
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Σχήμα 7: Παράγοντες που διαμορφώνουν τη σχολική κουλτούρα

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως και οι 13 παράγοντες συγκέντρωσαν πολύ υψηλά ποσοστά.
Αυτό σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί δίνουν ισόποση βαρύτητα στη διαμόρφωση της σχολικής
κουλτούρας σε κάθε ένα από αυτά τα 13 σημεία. Ωστόσο μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνουν
οι άξονες σχετικά με τον διευθυντή και το σχολικό κλίμα, ενώ μικρότερης δυναμικής είναι η
μαθητοκεντρική αντίληψη και η καθαριότητα της σχολικής μονάδας.
Η σχολική κουλτούρα στον οργανισμό σας
Περνώντας στην 4η και τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται
ως έξης και έτσι θα παρουσιαστούν:
1. Ομάδα ερωτήσεων Οράματα και στόχοι
Παρατηρούμε υψηλή συμμετοχή στην κλίμακα 5=Συμφωνώ απόλυτα και 4=Συμφωνώ αρκετά.
Οι ερωτώμενοι φαίνεται να συμφωνούν αρκετά με τα παραπάνω (Σχήμα 8) και έτσι διαφαίνεται
πως το σχολικό κλίμα, ο μηχανισμός ανατροφοδότησης, η συνεργασία και ο σεβασμός έχουν
μεγάλο ποσοστό ισχύος στα ΕΠΑΛ που υπηρετούν οι ερωτηθέντες.
2. Ομάδα ερωτήσεων Σχολείο και Κοινωνία
Στις ερωτήσεις που σχετίζονται με την εξωστρέφεια του σχολείου μεγάλο ποσοστό ισχύος στα
ΕΠΑΛ που υπηρετούν οι ερωτηθέντες συγκεντρώνει η άποψη πως το σχολείο τους λειτουργεί ως
ανοιχτό σύστημα.
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Διαφοροποίηση παρατηρείται μόνο στη συμμετοχή του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων όπου
το μεγαλύτερο ποσοστό ισχύος είναι στην κλίμακα 1-3 και είναι η μοναδική κλίμακα που έχει
λάβει ποσοστό 21,3% το Διαφωνώ κάθετα, δηλαδή οι ερωτηθέντες δεν υποστηρίζουν απόλυτα
τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων στη λειτουργία του σχολείου (Σχήμα 9).

Η Σχολική κουλ ύρα
· Υπάρχει μηχανισμός
ανατροφοδότησης και βελτίωσης των
καταστάσεων
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Σχήμα 8: H σχολική κουλτούρα στον οργανισμό

Ομάδα ερω σεων: Σχολείο & Κοινωνία
Το σχολείο λειτουργεί ως «ανοιχτό
σύστημα»
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Ο Σύλλογος Γονέων συμμετέχει ενεργά στη
σχολική ζωή
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Σχήμα 9: Σχολείο και κοινωνία

3. Ομάδα ερωτήσεων Ασφάλεια και ανάπτυξη
Τα ποσοστά στη μελέτη μας σχετικά με την ομάδα ερωτήσεων της επαγγελματικής ασφάλειας
του εκπαιδευτικού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης δείχνουν πως είναι γενικά σε καθεστώς σχετικής
ασφάλειας με ποσοστά ισχύος στην προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης 21,3 και 27%
αντίστοιχα. Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποσοστά της ερώτησης πως
αισθάνονται ασφάλεια και υποστήριξη με 16,9 και 12,7 στις κατηγορίες «Συμφωνώ απόλυτα»
και «Συμφωνώ αρκετά». Τέλος, στην ύπαρξη ετοιμότητας αντιμετώπισης των προκλήσεων 9%
οι ερωτώμενοι Συμφωνώ απόλυτα, 29% Συμφωνούν αρκετά και 29,9 Ούτε συμφωνούν ούτε
διαφωνούν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό 23,6 που διαφωνούν με την ετοιμότητα για
αντιμετώπιση των προκλήσεων.
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Ασφά εια & Ανάπ ξη
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Σχήμα 10: Ασφάλεια και ανάπτυξη

4. Ομάδα ερωτήσεων Υποδομή και εξοπλισμός
Αντιθέτως, ευρέως διαδεδομένη είναι η αντίληψη ότι με την ανάπτυξη υψηλά εξειδικευμένου
τεχνολογικού εξοπλισμού, η υλικοτεχνική υποδομή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της
άλλης αντίληψης σχολικής κουλτούρας (Σχήμα 11).
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Σχήμα 11: Υποδομή και εξοπλισμός

5. Ομάδα ερωτήσεων για την Αλλαγή
Τέλος, στον τελευταίο άξονα ερωτήσεων σχετικά με την αλλαγή που θεωρείται βασικό στοιχείο
για την καλλιέργεια σχολικής κουλτούρας υπήρξε η ερώτηση «Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο
κατανόησης των εκπαιδευτικών και της διοίκησης του σχολείου ως προς τη συμβολή της αλλαγής
της σχολικής κουλτούρας στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου» (κωδικοποιήθηκε στο
Διάγραμμα σε άποψη αν θεωρούν αναγκαία την αλλαγή για την ύπαρξη κουλτούρας), όπου με
ποσοστά 47,2 και 38,2 οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν απόλυτα και συμφωνούν αρκετά.
Ωστόσο στο δεύτερο σκέλος «Οι εκπαιδευτικοί και η διοίκηση του σχολείου εφαρμόζουν αλλαγές
προκειμένου να ενισχυθεί η σχολική κουλτούρα με σκοπό στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου»
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οι κεντρικές τιμές έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιαιτέρως το 40,4% των ερωτηθέντων
απάντησε πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί (Σχήμα 12).
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Σχήμα 12: Αλλαγή

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Στο σύνολο τους τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων
κρίνονται ενδιαφέροντα, από την πρώτη ανάγνωση των στατιστικών δεδομένων. Ικανός αριθμός
ποσοστών, διαγραμμάτων, και ερμηνευτικών σχολιασμών συνοψίζονται στα παρακάτω βασικά
σημεία:
▪ Η σχολική κουλτούρα στους οργανισμούς είναι συνάρτηση των σχέσεων και του θετικού
σχολικού κλίματος και πολλές φορές συνδέεται με τη συλλογική αποτελεσματικότητα και
παραγωγικότητα του οργανισμού
▪ Η διαμόρφωσή της ενισχύεται από το σχολικό κλίμα την αυτοπεποίθηση και υποστήριξη
των εκπαιδευτικών μέσα στον οργανισμό που υπηρετούν τις μεταξύ τους σχέσεις και τις
υποδομές που διαθέτουν
▪ Βασικός παράγοντας της σχολικής κουλτούρας και αποτελεσματικότητας είναι ο
διευθυντής, και οι σχέσεις του με τους εκπαιδευτικούς, ο οποίος μέσα από τις ενέργειές
του είναι εμπνευστής και διαμορφωτής της ανάλογης κουλτούρας. Επίσης, η αισθητική και
καθαριότητα του κτιρίου διαμορφώνουν θετικά τη σχολική κουλτούρα
▪ Πιστεύεται πως είναι αναγκαίο στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί και η διοίκηση του σχολείου
να κατανοούν τη συμβολή της αλλαγής της σχολικής κουλτούρας για τη βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου, κάτι καθόλου εύκολο μιας και χρειάζεται συστηματική προσπάθεια
αλλά και τη συμβολή όλων. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητες τις αλλαγές για τη
διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει πραγματική
κατανόηση για υλοποίηση αλλαγών
Μια σύγκριση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές και κάθε φορά να φέρει διαφορετικά
αποτελέσματα. Έτσι η εργασία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο συγκριτικής μελέτης
ανάμεσα σε ΕΠΑΛ και σε Σχολεία Γενικής παιδείας. Ακόμα θα μπορούσε να επεκταθεί
γεωγραφικά να ερευνηθούν άλλες περιοχές της χώρας και έτσι να εμπλουτιστεί η βιβλιογραφία
με πληροφορίες.
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Συνάμα θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον πεδίο επόμενης μελέτης να αποτελέσει το μαθητικό
δυναμικό μιας και στην παρούσα μελέτη δεν αντανακλώνται οι αντιλήψεις του. Κάτι τέτοιο θα
προσέθετε μια ολιστική προσέγγιση του θέματος και θα βοηθούσε στην προσέγγιση μιας
βέλτιστης πρακτικής.
Τέλος, τα αποτελέσματα της ̟παρούσα έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση
γνώσης και δεδομένων για την ύπαρξη της σχολικής κουλτούρας στα ΕΠΑΛ του νομού
Θεσσαλονίκης και να ανατροφοδοτήσουν οποιοδήποτε μελλοντικό πεδίο σχετικού ερευνητικού
ενδιαφέροντος.
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Απόψεις των εκπαιδευτικών
για την υποδοχή και την υποστήριξη
που λαμβάνουν από τον σύλλογο διδασκόντων
και τον διευθυντή στη νέα τους σχολική μονάδα

Γεώργιος Αναγνωστόπουλος

Περίληψη
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 στην υποδοχή και την υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών και
να προβεί σε ορισμένες δράσεις, ακόμα κι αν δεν ισχύει επίσημα από τον νόμο ο θεσμός του
μέντορα.
Λέξεις κλειδιά: νεοεισερχόμενοι, υποδοχή, υποστήριξη, διοίκηση, κουλτούρα
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Εισαγωγή
Καταγράφοντας τους θεσμικούς ρόλους όλων των προσώπων σχετικά με την υποδοχή και την
υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών και αναλύοντας τις ανάγκες τους και τις
δυνατότητες ικανοποίησής τους, εγέρθηκαν ορισμένες απορίες σχετικά με τον βαθμό
παρέμβασης και αυτονομίας των εκπαιδευτικών, του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας και όλων
των προαναφερθέντων. Μπορεί δηλαδή με βάση το σημερινό σύστημα οργάνωσης της εξουσίας
στην εκπαίδευση κάθε σχολική μονάδα να διαμορφώσει τη δική της κουλτούρα και τη δική της
εσωτερική πολιτική, όχι μόνο για την υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, αλλά και
για τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία;
Σκοπός της έρευνας
Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για
το συγκεντρωτικό και τον τρόπο κατανομής της εξουσίας στην εκπαίδευση, τον βαθμό
αυτονομίας των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και τον τρόπο που επηρεάζει το
σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης της χώρας μας την πρόσληψη των αναπληρωτών.
Αναγκαιότητα της έρευνας
Η παρούσα έρευνα δεν φιλοδοξεί να βγάλει γενικευμένα συμπεράσματα, παρόλα αυτά, λόγω του
μεγάλου δείγματος, είναι σε θέση να παρουσιάσει τις τάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας για
συγκεκριμένα θέματα. Μάλιστα, λόγω της παύσης των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση τα
τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, άρα και
των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών σε μία σχολική μονάδα, οι οποίοι φθάνουν τους 25.000
κάθε χρόνο. Η έρευνα αυτή λοιπόν είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, αφού ήδη έχουν ξεκινήσει
διάλογος για τον νέο τρόπο πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας
Ποσοτική έρευνα
Η ποσοτική έρευνα είναι μια μέθοδος έρευνας που έχει ως στόχο να ανακαλύψει τις αιτίες που
προκαλούν αλλαγές σε κοινωνικά φαινόμενα, μέσα από αριθμητικές αναλύσεις και
αντικειμενικές μετρήσεις.
Συνήθως ο ερευνητής ξεκινά διατυπώνοντας τους σκοπούς της έρευνας και προσδιορίζοντας τα
ζητούμενα βάσει μιας ήδη υπάρχουσας θεωρίας και ελέγχει συγκεκριμένες υποθέσεις ή
ερωτήματα που αφορούν το υπό μελέτη φαινόμενο για το οποίο αναμένει απάντηση
(Παπαγεωργίου, 1998). Ακολούθως επιλέγει τη μέθοδο πραγματοποίησης της έρευνας και
σχεδιάζει τη βήμα προς βήμα υλοποίησή της. Στη συνέχεια γίνεται ποσοτική ανάλυση η οποία
αποβλέπει στην προσέγγιση μεγάλου μέρους του πληθυσμού με σκοπό την επαλήθευση των
συγκεκριμένων υποθέσεων μέσω αριθμητικών στοιχείων (Κορρές, 2011, σ. 11). Έτσι ο
ερευνητής, μέσα από τις ερευνητικές υποθέσεις και χωρίς να τον επηρεάζουν οι προσωπικές του
αξίες και στάσεις (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005), καταλήγει σε γενικεύσεις και σε
εμπειρικά θεμελιωμένες θεωρίες.
Η ποσοτική έρευνα είναι η πιο διαδεδομένη μορφή εμπειρικής έρευνας, καθώς δίδεται η ευκαιρία
προσέγγισης μεγάλου μέρους πληθυσμού και τα στοιχεία που συλλέγονται τυποποιούνται και
αναλύονται με στατιστικές μεθόδους (Κορρές, 2011, σ. 11).
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Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας
Για τη διεξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων μιας ποσοτικής έρευνας χρειάζεται μεγάλο δείγμα
του πληθυσμού. Ως πληθυσμός της παρούσας έρευνας, ορίζονται όλοι οι δάσκαλοι (ΠΕ70) που
εργάστηκαν σε σχολεία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016.
Καθώς όμως, δεν ήταν εφικτό να εξεταστούν οι απόψεις όλων των δασκάλων ανά την Ελλάδα,
εξετάστηκε ένα δείγμα του πληθυσμού αυτού. Γι’ αυτό, στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου 450 ερωτηματολόγια, από τα οποία απαντήθηκαν και συλλέχθηκαν τα 324 που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 72%.
Η μέθοδος επιλογής του δείγματος
Η λήψη του δείγματος έγινε με πολυεπίπεδη δειγματοληψία. Η συγκεκριμένη μέθοδος
χρησιμοποιείται ευρέως για μεγάλους και διάσπαρτους πληθυσμούς (Ζαφειρόπουλος, 2005, σ.
136), όπως συμβαίνει και με τον πληθυσμό της παρούσας έρευνας.
Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτο επίπεδο επιλέχθηκαν τυχαία 9 περιφέρειες Πρωτοβάθμιας από όλη
την Ελλάδα. Οι περιφέρειες αυτές ήταν οι εξής: Α' Ανατολικής Αττικής, Α' Αθηνών Β'
Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηρακλείου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.
Ύστερα από επικοινωνία με τις Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις των περιφερειών αυτών, οι ίδιες
ενέκριναν την αποστολή ερωτηματολογίων σε κάποια δημοτικά σχολεία τους.
Σε δεύτερο επίπεδο, επιλέχθηκαν τυχαία 10 δημοτικά σχολεία από κάθε περιφέρεια, στα οποία
στάλθηκε το ερωτηματολόγιο στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Τέλος, στο τρίτο επίπεδο, από
κάθε σχολείο επιλέχθηκαν τυχαία 5 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε αυτό.
Μέσο συλλογής δεδομένων
Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων
ήταν το ερωτηματολόγιο. Η χορήγηση ενός ερωτηματολογίου είναι ο λιγότερο δαπανηρός τρόπος
συλλογής πληροφοριών και τα άτομα που απαντούν σε αυτό έχουν όλα το ίδιο ακριβώς πλαίσιο
αναφοράς (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005, σ. 134). Επίσης, με τη μέθοδο του
ερωτηματολογίου δεν υπάρχουν μεροληψίες που να σχετίζονται με τον ερευνητή, ενώ
ταυτόχρονα απαντώνται πιο εύκολα οι προσωπικές ερωτήσεις (Καραγιάννη, 2015, σ. 102).
Τέλος, αποτελεί τη λιγότερο χρονοβόρα μέθοδο, ενώ υπάρχουν τυποποιημένοι τρόποι ανάλυσης
του υλικού.
Η δοκιμή του ερευνητικού εργαλείου (έρευνα πεδίου)
Κατά την κατασκευή ενός ερωτηματολογίου, υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο να προκύψουν
διάφορα προβλήματα κατά τη συμπλήρωσή του. Επειδή ένα ερωτηματολόγιο χρειάζεται να είναι
στο μέγιστο συγκροτημένο, λειτουργικό και έγκυρο, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί
δοκιμή των ερευνητικών εργαλείων πριν την κυρίως έρευνα, με σκοπό να εντοπιστούν αυτά τα
προβλήματα. Το δείγμα που επιλέγεται για τη δοκιμαστική εφαρμογή δεν χρειάζεται να αποτελεί
τυχαίο δείγμα, απαιτείται όμως, να παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τα άτομα που θα
συμμετάσχουν μετά στην κυρίως έρευνα.
Η δοκιμαστική έρευνα έχει στόχο να εξετάσει αν τα ερωτήματα είναι σαφή και κατανοητά και
αν οι εναλλακτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου είναι επαρκείς. Ακόμη, με αυτό
τον τρόπο, γίνονται γνωστά τα προβλήματα που παρουσιάζονται σχετικά με την έκταση του
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ερωτηματολογίου, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του (Κυριαζή, 1998,
σ. 142).
Με βάση τις διαπιστώσεις που γίνονται κατά τη δοκιμαστική εφαρμογή, ελέγχεται η
καταλληλότητα των ερωτημάτων και προσδιορίζονται οι αιτίες που προκαλούν τις
διαφοροποιήσεις των απαντήσεων. Στη συνέχεια, ο ερευνητής αναδιατάσσει και
επαναδιαμορφώνει το ερωτηματολόγιο.
Για να ελεγχθούν η εγκυρότητα και η λειτουργικότητα του παρόντος ερωτηματολογίου, εκτός
από την ανασκόπηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, πραγματοποιήθηκε
δοκιμαστική εφαρμογή σε έναν αριθμό 30 δασκάλων του νομού Αττικής. Μετά τη συλλογή των
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και το ερωτηματολόγιο
επαναδιατυπώθηκε.
Η διάρθρωση του ερωτηματολογίου-Είδη δεδομένων
Οι 7 πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούν δημογραφικά στοιχεία, δηλαδή
προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών, και συγκεκριμένα κατά σειρά: το φύλο, η ηλικία, η
εκπαίδευσή τους, το Πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησαν, τα χρόνια υπηρεσίας, ο αριθμός
των σχολικών μονάδων στις οποίες έχουν εργαστεί και η σχέση εργασίας τους (μόνιμοιαναπληρωτές). Οι υπόλοιπες σχεδιάστηκαν με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης.
Οι ερωτήσεις 4, 5 και 6 είναι συμπλήρωσης. Οι 1, 3 και 7 είναι σχεδιασμένες σε κατηγοριακή
κλίμακα και η 2 σε ισοδιαστημική κλίμακα. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις είναι σχεδιασμένες σε
κλίμακα Likert από το 1 ως το 4 όπου το 1 είναι «Διαφωνώ» και το 4 «Συμφωνώ».
Περιορισμοί της έρευνας
Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε μόνο στα δημοτικά σχολεία και στους δασκάλους που
διδάσκουν σε αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν φυσικά η ύπαρξη της ελάχιστης εμπειρίας
διδακτικής πράξης των ερωτώμενων εκπαιδευτικών. Ένας σημαντικός μεθοδολογικός
περιορισμός είναι η ενδογενής προκατάληψη και οι ατομικές διαφορές που πιθανόν να
προκύπτουν από τα διαφορετικά οικογενειακά, τοπικά και κοινωνικά πλαίσια. Επιπλέον,
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει πιθανώς η ιδεολογία των ερωτώμενων, ειδικά σε ερωτήσεις που
αφορούν τον τρόπο διοίκησης, πρόσληψης και κατανομής της εξουσίας. Ένας άλλος περιορισμός
αφορά το δείγμα της έρευνας, αφού είναι ανέφικτο να γνωρίζουμε πόσοι εκπαιδευτικοί ακριβώς
διδάσκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πόσοι από αυτούς είναι άντρες και πόσοι γυναίκες,
την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας του κάθε εκπαιδευτικού, αλλά και πόσοι αποφοίτησαν όλα
αυτά τα χρόνια από κάθε πανεπιστήμιο ή παιδαγωγική ακαδημία, ώστε να επιλεγεί αναλογικά
ένα ποσοστό από κάθε κατηγορία για να εφαρμοστεί απλή τυχαία δειγματοληψία, συστηματική
δειγματοληψία ή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Μαζί με τα παραπάνω, η πιθανή έλλειψη
ενημέρωσης για ζητήματα που εμπεριέχονται στο ερωτηματολόγιο δημιουργούν αμφιβολίες για
την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Ωστόσο, τα ευρήματα συμφωνούν αυτά παρόμοιων
ερευνών και γι αυτό τα θεωρούμε έγκυρα.
Στατιστική επεξεργασία
Οι μεταβλητές μιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα μεγάλο πλήθος
στοιχείων που αφορούν τον πληθυσμό που μας ενδιαφέρει. Για να μπορέσουμε να προβούμε σε
μια συνοπτική παρουσίαση του δείγματός μας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαγωγή
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συμπερασμάτων βάσει περιγραφικής στατιστικής, τα δεδομένα μας 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.
Καθώς το σύνολο σχεδόν των μεταβλητών μας είναι κατηγορικές, με κάποιες εξαιρέσεις
διακριτών μεταβλητών διάταξης, επιλέχθηκε η μέθοδος της καταγραφής και απεικόνισης των
παρατηρούμενων συχνοτήτων των απαντήσεων του ερωτηματολογίου. Τέλος, στη προσπάθεια
εξαγωγής περισσότερο σύνθετων συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε πίνακας συχνοτήτων
συνδυασμών απαντήσεων. Επίσης, ισομήκεις κλάσεις διαστημάτων επιλέχθηκαν για τη
μετατροπή κάποιων συνεχών μεταβλητών με μεγάλο εύρος παρατηρούμενων τιμών όπως π.χ.
χρόνια προϋπηρεσίας σε κατηγορικές.
Περιγραφή δημογραφικών μεταβλητών
Η εικόνα που προέκυψε μέσω της έρευνας θα παρουσιαστεί συνοπτικά. Συγκεκριμένα από τους
ερωτώμενους το 81% ήταν γυναίκες και το 19% ήταν άντρες, ενώ οι εκπαιδευτικοί μέχρι 30 ετών
ήταν το 59%, 31-35 ετών ήταν το 12%, 36-40 ετών ήταν το 4%, 41-45 ετών ήταν το 5%, 46-50
ετών ήταν το 12% και 51 ετών και άνω ήταν το 8%. Σχετικά με την κατοχή πτυχίων των
ερωτώμενων, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών (80,26%) αποφοίτησε από
πανεπιστήμιο κι όχι από παιδαγωγική ακαδημία. Επίσης, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό είναι και
αυτό των ερωτώμενων που έχουν αποφοιτήσει από Π.Τ.Δ.Ε. και έχουν στην κατοχή τους
μεταπτυχιακό (20,68%). Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι αποφοίτησαν από το τμήμα της
Θεσσαλονίκης (37,65%) και στη συνέχεια από το τμήμα Αθηνών (15,43%) και από το τμήμα
Πατρών (9,26%). Σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας των ερωτώμενων παρατηρήθηκε ότι ο 31%
εργάζεται από 0 έως 5 χρόνια, το 40% από 5 έως 10 χρόνια και το 29% περισσότερα από 10
χρόνια, ενώ σε ό,τι αφορά τον διαφορετικό αριθμό σχολικών μονάδων στις οποίες έχουν εργαστεί
οι δάσκαλοι που συμμετείχαν στην έρευνα το 24% απάντησε από 0-4 σχολικές μονάδες, το 60%
από 4-8 και το 16% σε περισσότερες από 8. Τέλος, αναφορικά με τη σχέση εργασίας που είχαν
οι ερωτώμενοι το 51% εξ αυτών ήταν μόνιμοι και το 49% ήταν αναπληρωτές.
Αποτελέσματα της έρευνας
Προχωρώντας στα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την
υποδοχή και την υποστήριξη που λαμβάνουν από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Διευθυντή
στη νέα τους σχολική μονάδα τέθηκαν μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούν τα παραπάνω.
Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (πίν. 1) οι εκπαιδευτικοί απάντησαν σε μεγάλο ποσοστό
ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υποδοχής. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με τους
συναδέλφους και με τους γονείς των μαθητών ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό απάντησε ότι
αντιμετωπίζει προβλήματα.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση που σχετίζεται με την υποδοχή, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα
1, οι νεότεροι ηλικιακά (μέχρι 30 ετών), αλλά και οι παλαιότεροι (50 και άνω), αντιμετωπίζουν
τα περισσότερα προβλήματα κατά την είσοδό τους σε μία νέα σχολική μονάδα. Αυτό θα
μπορούσε να εξηγηθεί για τους νεότερους λόγω της απειρίας τους, των συνεχών αλλαγών
σχολικών μονάδων, της κακής γνώσης του σχολικού πλαισίου, αλλά και της αντιμετώπισής τους
ως υποδεέστερων εκπαιδευτικών από τους παλαιότερους. Όσον αφορά τους μεγαλύτερους
ηλικιακά, η ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί είναι η έλλειψη προσαρμοστικότητάς τους, αφού
οι περισσότεροι εξ αυτών εργάζονται για πολλά χρόνια στην ίδια σχολική μονάδα, με μεγάλο
ποσοστό των συναδέλφων τους κάθε χρόνο να είναι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί.
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Πίνακας 1

Κατά την είσοδό μου για πρώτη φορά σε μία σχολική μονάδα τα προβλήματα που έχω να
αντιμετωπίσω είναι:
Καθόλου

Λίγο

Πολύ

Πάρα πολύ

η υποδοχή μου

31,00%

48,00% 17,00%

4,00%

οι σχέσεις μου με τους συναδέλφους

19,00%

43,00% 30,00%

9,00%

οι σχέσεις μου με τους γονείς

17,00%

43,00% 30,00%

10,00%

Διάγραμμα 1

Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί στις σχέσεις τους
με τους γονείς των μαθητών, όταν εισέρχονται για πρώτη φορά σε μία νέα σχολική μονάδα,
παρατηρείται ότι οι νεότεροι ηλικιακά (μέχρι 30 ετών) εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σε
μεγαλύτερο ποσοστό προβλήματα, απ' ό,τι οι παλαιότεροι, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.

Διάγραμμα 2

─ 26 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Προφανώς το ίδιο συμβαίνει και στη συσχέτιση της ίδιας ερώτησης με τα χρόνια υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών (Διάγραμμα 3), αφού όσο περισσότερα είναι τα χρόνια υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών, τόσο λιγότερα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους γονείς των
μαθητών. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα των απαντήσεων σε
σχέση με τις διαφορετικές σχολικές μονάδες που έχει εργαστεί ο κάθε εκπαιδευτικός. Οι
εκπαιδευτικοί που έχουν εργαστεί σε περισσότερες σχολικές μονάδες, άρα έχουν συνεργαστεί με
περισσότερους γονείς, δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν μικρότερο πρόβλημα στη συνεργασία τους
με τους τελευταίους από τους εκπαιδευτικούς που έχουν εργαστεί σε λιγότερες σχολικές μονάδες
(Διάγραμμα 4). Είναι εμφανές ότι οι σχέσεις με τους γονείς των μαθητών είναι ένας τομέας στον
οποίο έχει βαρύνουσα σημασία η εμπειρία του εκπαιδευτικού.

Διάγραμμα 3

Διάγγραμμα 4

Απαντώντας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις σχέσεις με τους
συναδέλφους τους, επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω για τα
προβλήματα υποδοχής. Οι νεότεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί (Διάγραμμα 5), όπως και αυτοί με τα
λιγότερα χρόνια υπηρεσίας (Διάγραμμα 6), δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν περισσότερα
προβλήματα με τους συναδέλφους όταν εισέρχονται σε μία νέα σχολική μονάδα. Πιθανές αιτίες
είναι αυτές που διατυπώθηκαν παραπάνω σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται οι νεότεροι
εκπαιδευτικοί από τους παλαιότερους, η απειρία τους στη συνεργασία και στην εργασία σε ένα
σχολικό περιβάλλον.
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Διάγραμμα 5

Διάγραμμα 6

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με
το πώς αισθάνονται και πώς επηρεάζονται από τη συμπεριφορά των παλαιότερων εκπαιδευτικών
όταν οι ίδιοι εισέρχονται για πρώτη φορά σε μία νέα σχολική μονάδα. Όπως φαίνεται στο
Διάγραμμα 7, το 42% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα
αποδοχής από τους παλαιότερους συναδέλφους κατά την είσοδό τους σε μία νέα σχολική μονάδα.
Ενδιαφέρον, όμως, έχει να διερευνήσουμε τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών που αντιμετώπισαν
έστω και λίγα τέτοιου είδους προβλήματα. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί με
λιγότερα χρόνια υπηρεσίας όταν εισέρχονται σε μία νέα σχολική μονάδα αντιμετωπίζουν
περισσότερα προβλήματα αποδοχής από τους παλαιότερους συναδέλφους (Διάγραμμα 8).

Διάγραμμα 7

Διάγραμμα 8

Το παραπάνω οφείλεται στο γεγονός ότι ένα ποσοστό των παλαιότερων εκπαιδευτικών
αντιμετωπίζει τους νεότερους ως υποδεέστερους λόγω της απειρίας τους, αφού όπως φαίνεται
παρακάτω (Διάγραμμα 9), το 63% απάντησε Λίγο/Πολύ/Πάρα πολύ στη συγκεκριμένη ερώτηση.
Επίσης, είναι εμφανές στα Διαγράμματα 10, 11 και 12, ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν λιγότερα
χρόνια υπηρεσίας αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τέλος,
σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι βιώνουν πιο συχνά
τέτοιες συμπεριφορές από τους παλαιότερους, συγκριτικά με τους μόνιμους συναδέλφους τους.
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Διάγραμμα 9

Διάγραμμα 10

Διάγραμμα 11

Διάγραμμα 12

Σημαντικά είναι τα ευρήματα και όσον αφορά την αναγνώριση της προσπάθειας των νεότερων
εκπαιδευτικών από τους παλαιότερους. Οι μισοί από τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς έχουν
απαντήσει ότι έχουν αισθανθεί λίγο, πολύ ή πάρα πολύ ότι δεν αναγνωρίζεται η προσπάθειά τους
από τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται παρακάτω
(Διάγραμμα 13) σε σχέση με την ηλικία των ερωτώμενων εκπαιδευτικών, δείχνουν ξεκάθαρα ότι
οι νεότεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα εκτίμησης της
προσπάθειάς τους από τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό
είναι αντιστρόφως ανάλογο με την ηλικία, ενώ οι εκπαιδευτικοί από 50 ετών και άνω εμφανίζουν
μηδενικό ποσοστό (Διάγραμμα 14)!
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Διάγραμμα 13

Διάγραμμα 14

Προχωρώντας παρακάτω διαπιστώνουμε ότι οι μισοί εκπαιδευτικοί νιώθουν λίγο, πολύ ή πάρα
πολύ ότι δεν εκτιμάται η ποιότητα των γνώσεών τους από τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς
λόγω της απειρίας τους (Διάγραμμα 15). Ενδιαφέρον έχουν οι συσχετίσεις των παραπάνω
απαντήσεων με την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και τη σχέση εργασίας των ερωτώμενων
εκπαιδευτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των νεότερων εκπαιδευτικών που δήλωσε
ότι δεν έχει νιώσει καθόλου το παραπάνω ερώτημα είναι πολύ μικρότερο από αυτό των
μεγαλύτερων ηλικιακά εκπαιδευτικών (Διάγραμμα 16). Τα παραπάνω αποτελέσματα
επιβεβαιώνονται και από τη συσχέτιση με τα χρόνια υπηρεσίας των ερωτώμενων εκπαιδευτικών,
αφού αυτοί με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας δήλωσαν ότι νιώθουν πως δεν εκτιμάται η προσπάθειά
τους από τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς σε μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά με αυτούς με
περισσότερα χρόνια υπηρεσίας (Διάγραμμα 17). Τέλος, για μία ακόμη φορά εμφανίζεται
ποσοστιαία σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των αναπληρωτών και των μόνιμων
εκπαιδευτικών, αφού οι πρώτοι απάντησαν “καθόλου” στη συγκεκριμένη ερώτηση, σε μικρότερο
ποσοστό από τους τελευταίους (Διάγραμμα 18).

Διάγραμμα 15

Διάγραμμα 16
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Διάγραμμα 17

Διάγραμμα 18

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το δεύτερο ερευνητικό
ερώτημα, παρατηρούμε ότι το 65% των ερωτώμενων εκπαιδευτικών έχουν αισθανθεί λίγο, πολύ
ή πάρα πολύ ότι οι φιλοδοξίες τους “φρενάρονται” από τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς
(Διάγραμμα 19). Οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι δεν αισθάνονται κάτι τέτοιο, είναι
εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας (Διάγραμμα 20).

Διάγραμμα 19

Διάγραμμα 20

Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι οι νεότεροι και πιο άπειροι εκπαιδευτικοί “προσγειώνονται” από
τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς, όσον αφορά τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους στην
εκπαίδευση. Επίσης, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί
αισθάνονται ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε μία νέα σχολική
μονάδα, συγκριτικά με τους παλαιότερους (Διάγραμμα 21). Συγκεκριμένα το 82% απάντησε
λίγο, πολύ ή πάρα πολύ όταν ρωτήθηκε αν έχει νιώσει ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει τις καινοτόμες
ιδέες του σε μία νέα σχολική μονάδα. Το στατιστικό αποτέλεσμα που έχει σημασία είναι ότι τα
ποσοστά αυτά είναι αυξημένα για τους νεότερους ηλικιακά εκπαιδευτικούς, γι' αυτούς που έχουν
λιγότερα χρόνια υπηρεσίας (Διάγραμμα 23), όπως και για τους αναπληρωτές γενικότερα
(Διάγραμμα 22).
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Διάγραμμα 21

Διάγραμμα 22

Διάγραμμα 23

Δυστυχώς, όταν κάποιος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να εφαρμόσει τις καινοτόμες ιδέες του σε μία
νέα σχολική μονάδα, είναι πιθανό να ωθείται στην εξομοίωση της συμπεριφοράς του και των
πρακτικών του με αυτή των υπόλοιπων συναδέλφων του. Στη συγκεκριμένη ερώτηση, λοιπόν, το
76% δήλωσε ότι έχει νιώσει λίγο, πολύ ή πάρα πολύ να ωθείται στην προαναφερθείσα εξομοίωση
(Διάγραμμα 24).
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω
Διάγραμμα νιώθουν ότι ωθούνται στην εξομοίωση της συμπεριφοράς τους και των πρακτικών
τους σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους συναδέλφους τους με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας
(Διάγραμμα 25). Αυτό πιθανότατα συμβαίνει είτε διότι έχουν περισσότερες καινοτόμες ιδέες από
τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς, είτε επειδή δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα τις δικές τους
πρακτικές αντιμετώπισης διαφόρων ζητημάτων που προκύπτουν σε μία σχολική μονάδα, είτε
επειδή προσπαθούν μέσω της εξομοίωσής τους αυτής να τύχουν μεγαλύτερης αποδοχής από τους
εμπειρότερους συναδέλφους τους.
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Διάγραμμα 24

Διάγραμμα 25

Εκτός από τα παιδαγωγικά-διδακτικά θέματα στα οποία οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν
ότι αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων όταν εισέρχονται για πρώτη φορά σε μία σχολική
μονάδα, υπάρχουν και τα θέματα ενημέρωσης, τα οποία απασχολούν σοβαρά έναν εκπαιδευτικό,
όταν για πρώτη φορά στην εκπαιδευτική του πορεία εισέρχεται σε μία σχολική μονάδα.
Ζητήματα, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Διάγραμμα 27) και η συνταξιοδοτική
ασφάλιση (Διάγραμμα 26) είναι σημαντικά για κάθε έναν εργαζόμενο, ο οποίος θα έπρεπε να
ενημερώνεται από τον άμεσο προϊστάμενό του την πρώτη φορά που αναλαμβάνει υπηρεσία. Αντ'
αυτού, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν με συντριπτική πλειοψηφία ότι δεν ενημερώθηκαν γι αυτά τα
θέματα κατά την πρώτη πρόσληψή τους στην εκπαίδευση από κανέναν. Θα μπορούσε να
αναφερθεί, με βάση τη θεωρία και την εμπειρία, ότι οι εκπαιδευτικοί αποπροσανατολίζονται από
τα βασικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίζουν κατά την πρώτη περίοδο που
αναλαμβάνουν υπηρεσία, η οποία κρίνεται ως η σημαντικότερη για την πορεία της εκπαιδευτικής
τους συμπεριφοράς και καριέρας. Αναλώνονται, λοιπόν, στην αναζήτηση πληροφοριών για
θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και συνταξιοδοτικής ασφάλισης σε μία χώρα που
δεσπόζει η γραφειοκρατεία, αντί να επικεντρωθούν στην επίλυση των παιδαγωγικών-διδακτικών
προβλημάτων που έχουν εμφανιστεί και πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Διάγραμμα 26

Διάγραμμα 27
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Η υποδοχή και η υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών είναι το δεύτερο ερευνητικό
ερώτημα που τέθηκε. Σημαντικό ρόλο στην υποδοχή και την υποστήριξη διαδραματίζει ο
διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων, όπως αναφέραμε και στη θεωρία μας. Για
τον λόγο αυτό οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο οι παραπάνω
προβαίνουν σε ενέργειες που καταδεικνύουν την υποστήριξή τους όταν βρίσκονταν στη θέση του
νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού. Ο Πίνακας 2 μας δείχνει ότι οι μισοί και πλέον εκπαιδευτικοί
δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε από την υποδοχή ούτε από την υποστήριξη που τους προσφέρεται
από τον διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων.
Πίνακας 2

Όταν εισέρχομαι για πρώτη φορά σε μία νέα σχολική μονάδα ο διευθυντής ή ο σύλλογος
διδασκόντων μεριμνά για:
Καθόλου
τη ξενάγησή μου στους χώρους του σχολείου

Λίγο

Πολύ

Πάρα πολύ

26,00%

39,00% 27,00%

8,00%

τη γνωριμία μου με τους ανθρώπους που 10,00%
απασχολούνται στη σχολική μονάδα

40,00% 42,00%

8,00%

την ενημέρωσή μου για τους κανονισμούς 10,00%
λειτουργίας της σχολικής μονάδας

38,00% 42,00%

10,00%

την ομαλή ένταξή μου στη σχολική μονάδα

12,00%

42,00% 40,00%

6,00%

την πλήρη ένταξή μου στη σχολική μονάδα

19,00%

44,00% 31,00%

5,00%

να αισθανθώ ισότιμο μέλος της ομάδας

11,00%

42,00% 40,00%

7,00%

να νιώσω ότι έχω κοινούς σκοπούς και επιδιώξεις 14,00%
με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς

47,00% 35,00%

4,00%

να μου παρέχεται υποστήριξη όταν διακατέχομαι 18,00%
από άγχος ή αβεβαιότητα.

44,00% 32,00%

6,00%

Στις περισσότερες απαντήσεις των παραπάνω ερωτήσεων δεν διακρίνονται σημαντικές
διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και τη σχέση εργασίας, κάτι που
σημαίνει ότι οι διευθυντές σπάνια κάνουν διακρίσεις στους εκπαιδευτικούς και ότι οι
λανθασμένες συμπεριφορές και πρακτικές τους, αφορούν όλους τους νεοεισερχόμενους
εκπαιδευτικούς στη σχολική τους μονάδα. Φαίνεται, όμως, ότι στους εκπαιδευτικούς με λιγότερα
χρόνια υπηρεσίας ο διευθυντής ή ο σύλλογος διδασκόντων μεριμνούν για τη γνωριμία τους με
τους υπόλοιπους συναδέλφους (Διάγραμμα 28) και για την ομαλή ένταξή τους στη νέα τους
σχολική μονάδα (Διάγραμμα 29).
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Διάγραμμα 28

Διάγραμμα 29

Ωστόσο, σημαντικά είναι τα ευρήματα που αφορούν τη σχέση εργασίας του νεοεισερχόμενου
εκπαιδευτικού. Παρατηρείται από τα δεδομένα που προέκυψαν ότι για τους αναπληρωτές, ο
διευθυντής ή ο σύλλογος διδασκόντων, μεριμνά περισσότερο για την ένταξή τους στη σχολική
μονάδα από ό,τι το κάνει για τους μόνιμους (Διάγραμμα 30). Το αντίθετο, όμως, συμβαίνει για
σε ό,τι αφορά την πλήρη ένταξη στη σχολική μονάδα (Διάγραμμα 31). Φαίνεται, λοιπόν, ότι δεν
ενδιαφέρει τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς η πλήρης ένταξη των αναπληρωτών στη σχολική
μονάδα, διότι προφανώς δεν θα βρίσκονται την επόμενη χρονιά στην ίδια σχολική μονάδα, ενώ
αντίθετα για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται περισσότερο. Όλα τα παραπάνω
ευρήματα παρουσιάζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν.

Διάγραμμα 30

Διάγραμμα 31

Συμπεράσματα-Προτάσεις
Η περίοδος κατά την οποία ο εκπαιδευτικός εισέρχεται στο σχολείο και αντιμετωπίζει τις
πραγματικές συνθήκες εργασίας, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την επαγγελματική ανάπτυξη
και την αποδοτικότητά του, καθώς και για την επαγγελματική κουλτούρα που θα διαμορφώσει
στη συνέχεια (Wong, 2004, όπως αναφ. στον Ντούρου 2014, σ. 80). Είναι γεγονός ότι ο
εκπαιδευτικός συχνά αισθάνεται αγχωμένος και ανεπαρκής στην αρχή της καριέρας του
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(Gugliemi & Tatrow, 1998. Σαΐτης, 2008α), κάτι που αναμφίβολα συνεπάγεται τη δημιουργία
πολλών και διαφόρων προβλημάτων και την ανάγκη υποστήριξής του για την επίλυση ή την
ελαχιστοποίησή τους. Άλλωστε ο Μαυρογιώργος (1996) αναφέρει ότι οι 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.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών κρίνεται
επιτακτική. Η εφαρμογή του θεσμού του μέντορα και η επιμόρφωση είναι δύο σημαντικά
κομμάτια τα οποία θα ενισχύσουν, θα ενθαρρύνουν και θα εξελίξουν τον νεοεισερχόμενο
εκπαιδευτικό, όμως βαρύνουσα σημασία έχει και η υποδοχή και η υποστήριξή του από τον
διευθυντή και τους παλαιότερους συναδέλφους της σχολικής μονάδας.
Κατά τη γνώμη μας ο διευθυντής θα πρέπει να έχει βασικό ρόλο στα παραπάνω και να προβεί σε
ορισμένες δράσεις, ακόμα κι αν δεν ισχύει επίσημα από τον νόμο ο θεσμός του μέντορα.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Weise και Holland (1992, όπως αναφ. στον Ανθοπούλου κ.ά., 1999,
σ. 52) ο διευθυντής πρέπει να διαβιβάσει με σαφήνεια στους πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς
τις απαιτήσεις που έχει από αυτούς. Επίσης, είναι ανάγκη να γίνει ο απαραίτητος
προγραμματισμός για τις μαθησιακές ανάγκες των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών και να
προβλεφθεί από τον διευθυντή η ύπαρξη χρόνου, ώστε να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, ο διευθυντής πρέπει να βοηθά και να ενθαρρύνει τους νεοεισερχόμενους
εκπαιδευτικούς να θέτουν προσωπικούς επαγγελματικούς στόχους, να επιβλέπει την πορεία προς
την επίτευξη των στόχων και να προσφέρει βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, ο
διευθυντής θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα συνεργασιακής επαγγελματικής συμπεριφοράς για
αυτούς.
Για να έχουν αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί στην αρχή της
σχολικής χρονιάς μία συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα, όπου ο διευθυντής θα συζητήσει με τους
νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Στη συνέχεια, θα
ήταν θεμιτό να τους παρέχει έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό με θεωρία ή πρακτικές που θα τους
βοηθούσε στα ζητήματα που εξέφρασαν αδυναμία. Βεβαίως, θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο για
όλους τους εκπαιδευτικούς, και όχι μόνο για τους νεοεισερχόμενους, η οργάνωση βιβλιοθήκης
με άρθρα, εργασίες και συγγράμματα, το περιεχόμενο των οποίων θα ήταν συμβουλευτικού
χαρακτήρα. Εκτός της υποστήριξης που αναφέρθηκε παραπάνω, ο διευθυντής είναι ανάγκη να
αναλάβει πρωτοβουλίες για τη γνωριμία μεταξύ των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη καλού
κλίματος. Τέλος, εκτός από τις προγραμματισμένες επιμορφώσεις που λαμβάνουν χώρα στο
σχολείο, ο διευθυντής είναι απαραίτητο να μεριμνήσει για επιπλέον συναντήσεις, ημερίδες και
επιμορφώσεις με θεματολογία που αντιστοιχεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί της σχολικής του μονάδας.
Οι παλαιότεροι συνάδελφοί είναι ανάγκη να βοηθήσουν τους νεοεισερχόμενους συναδέλφους
τους σε θέματα πρακτικών και διαχείρισης καταστάσεων. Πριν από αυτό όμως πρέπει να
συμβάλλουν με τη συμπεριφορά τους ώστε οι νέοι συνάδελφοί τους να ενταχθούν ομαλά και
πλήρως στη σχολική μονάδα, να εξοικειωθούν με το περιβάλλον και να γνωρίσουν την
κουλτούρα που διέπει το σχολείο. Η συνεργασία μεταξύ παλαιότερων και νεότερων
εκπαιδευτικών είναι επιτακτική, καθώς όπως φάνηκε στις απαντήσεις των ερωτώμενων
εκπαιδευτικών ένα μεγάλο ποσοστό (39%) έχει αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα. Η
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ενσυναίσθηση είναι απαραίτητη κατά τη διανομή των τάξεων, αφού όπως αναφέρθηκε παραπάνω
οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν τις τάξεις που θεωρούν πιο δύσκολες, αυξάνοντας έτσι
την πίεση στους νεότερους εκπαιδευτικούς. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να εκλείψει και οι
νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν τις λιγότερο απαιτητικές τάξεις.
Με βάση τη βιβλιογραφία, αλλά και τις απαντήσεις των ερωτώμενων εκπαιδευτικών της έρευνας
αυτής, οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ένταξης σε
ποσοστό περίπου 60%. Οι προαναφερθείσες δράσεις είναι ανάγκη, λοιπόν, να εφαρμοστούν
οργανωμένα και μαζικά σε όλα τα σχολεία της χώρας, καθώς τα συγκεκριμένα προβλήματα είναι
διαχρονικά και πρέπει να εξαλειφθούν.
Βιβλιογραφικές αναφορές
Ελληνόγλωσσες
Ανθοπούλου, Σ. Σ. (1999). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Αθανασούλα-Ρέππα Α, Ανθοπούλου Σ.
- Σ., Κατσουλάκης Σ., Μαυρογιώργος Γ., Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού, τόμ. Β’, (επιμ. Α. Κόκκος), Πάτρα: Ε.Α.Π.,.
Μαυρογιώργος, Γ. (1996). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Οι μορφές της και το κοινωνικοπολιτικό
τους πλαίσιο, στο: Α. Γκότοβος, Γ. Μαυρογιώργος, Π. Παπακωνσταντίνου, Κριτική Παιδαγωγική και
Εκπαιδευτική Πράξη (σελ. 85-103). Αθήνα: Gutenberg.
Ντούρου, Ε. (2014). Η επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στο
ελληνικό σχολείο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, εκπ@ιδευτικός κύκλος, 2, (3), 79-98.
Σαΐτης, Χ. (2008α). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Ξενόγλωσσες
Guglielmi, R. S. & Tatrow, K. (1998). Occupational stress, burnout, and health in teachers: A
methodological and theoretical analysis. Review of Educational Research, 68, 61-99.
Weise, K., & Holland, R. (1992). A contemporary historical study of the Danforth Principal Preparation
Program at the University of Houston, Unpublished dissertation, University of Houston.
Wong, H. (2004). Induction programs that keep new teachers teaching and improving. NASSP Bulletin 88,
(638) 41-58.

─ 37 ─

Τόμος Β΄

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
για τις προβληματικές συμπεριφορές
των μαθητών στο Γυμνάσιο,
τα αίτια που τις δημιουργούν
και τους τρόπους αντιμετώπισής τους

Παναγιώτης Βασιλειάδης

Περίληψη
Η εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς σε μαθητές αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο που έχει
αυξητικές διαστάσεις στο σύγχρονο σχολείο. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα
προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη λειτουργία του
σχολείου, καθώς ο τρόπος που επιλέγουν για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα συνδέεται
με τη συναισθηματική κατάσταση των μαθητών και εν μέρει των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Οι συμπεριφορικές δυσκολίες των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον αποτελούν στη σημερινή
εποχή, σε πολλές χώρες και όχι μόνο στην Ελλάδα, το ζήτημα που απασχολεί έντονα τους
εκπαιδευτικούς. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του εργασιακό χρόνου των εκπαιδευτικών στο
σχολείο καταλαμβάνουν οι σκέψεις των καθηγητών τόσο για τους μαθητές με προβληματική
συμπεριφορά, όσο και για τη στάση τους απέναντι στους μαθητές αυτούς.
Στόχος της έρευνας αυτής είναι η καταγραφή των αντιλήψεων, απόψεων των εκπαιδευτικών των
Δημόσιων Γυμνασίων του Δήμου Καλαμαριάς, στη πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης η
περιγραφή και η ανάλυση των διαφορετικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων
συμπεριφοράς στην τάξη.
Το δείγμα αποτέλεσαν 200 εκπαιδευτικοί Γυμνασίου. Ως εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε
ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων, καθώς και για
την περιγραφή, αιτιολόγηση και αναφορά τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς
και μάθησης.
Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζονται πιο συχνά στα αγόρια από
ό,τι στα κορίτσια και ότι η αιτιολόγηση των προβλημάτων επικεντρώνεται σε παράγοντες οι
οποίοι σχετίζονται με τον μαθητή και την οικογένειά του.
Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι
για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών. Επίσης, στηρίζονται κυρίως
στη διδακτική εμπειρία για την αντιμετώπιση των παραπάνω και θεωρούν ότι απαιτείται η
βοήθεια ειδικών.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προβληματική συμπεριφορά
μαθητών Γυμνασίου, ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση
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Εισαγωγή
Η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική κρίση, η τεχνολογική επανάσταση, η οικογένεια και η
εκπαίδευση λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της καθεστηκυίας τάξης και του
καταναλωτισμού. Ο σεβασμός στις αξίες και στους θεσμούς βιώνει κρίση και αντικαθίσταται από
καινούργιες δράσεις που έχουν ως βάση την περιθωριοποίηση του ατόμου, την απομόνωσή του
και την ψυχική του φτώχεια.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνίας, σταθεροποιούνται χαλαρές κοινωνικές σχέσεις και
αναδύεται η δυσπιστία προς τον άνθρωπο. Η παραβατικότητα και η ανάρμοστη συμπεριφορά
έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με το
δυσοίωνο επαγγελματικό αβέβαιο μέλλον τους και οδηγούνται σε νέες μορφές παραβατικότητας.
Σε αυτό πρέπει να προστεθεί και η συνεχώς αυξανόμενη απομάκρυνση του ανθρώπου από τους
θρησκευτικούς κανόνες συμπεριφοράς.
Αποτελεί κοινή παραδοχή πως ο εκπαιδευτικός σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης έρχεται
αντιμέτωπος με προβληματικές συμπεριφορές μαθητών που πηγάζουν από διαφορετικές αιτίες.
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.
Η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση προβλημάτων προσαρμογής των παιδιών στο σχολείο,
συνδυασμένες με κατάλληλες συμβουλευτικές παρεμβάσεις εκ μέρους των εκπαιδευτικών,
στοχεύουν στη βελτίωση μορφών συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη γενικότερη προσαρμογή
των παιδιών στο σχολείο, στη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης και στην πρόληψη
εκδήλωσης ψυχικών διαταραχών.
Οι εκπαιδευτικοί, που έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών στο
σχολικό περιβάλλον, δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Έτσι, διαταράσσονται
οι σχέσεις που δημιουργούνται στο σχολείο και απορρέουν από τον μαθητή προς όλα τα υπόλοιπα
πρόσωπα, εκπαιδευτικούς, συμμαθητές και γονείς.
Η ανάδειξη και η αντιμετώπιση κάθε προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο
αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής πράξης καθιστώντας τον ρόλο του εκπαιδευτικού
πολυσύνθετο. Το αίτημα της σημερινής εποχής είναι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος να είναι σε
θέση να αντεπεξέλθει στις προβληματικές και αποκλίνουσες συμπεριφορές των μαθητών του
μόνος του, αλλά πολλές φορές και με τη βοήθεια άλλων ειδικών.
O Mayer (1995) σε σχετική μελέτη του επιβεβαιώνει τη δραματική αύξηση της παραβατικότητας
των ανηλίκων στις πιο σημαντικές κατηγορίες: φόνος, βιασμός, ληστεία και αθροιστικές
επιθέσεις. Τονίζει, μάλιστα, ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά των ενηλίκων συχνά συνδέεται με
τη διακοπή της φοίτησης στο σχολείο και την εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς κατά την
παιδική ηλικία.
Κατά συνέπεια, η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το φαινόμενο αυτό, η συλλογή δεδομένων
και η ανάλυσή τους για την αναζήτηση των αιτιών που οδηγούν άτομα νεαρής ηλικίας σε
παραβατική συμπεριφορά, αλλά και η διεπιστημονική συνεργασία για την πρόληψη και
αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς στην παιδική και εφηβική ηλικία κρίνονται
αναγκαίες. Οι ειδικότητες που ασχολούνται με παιδιά που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές
διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς καλούνται αρχικά να συμφωνήσουν μεταξύ τους σε
έναν ορισμό των συγκεκριμένων προβλημάτων.
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Αρχικά, η αποκλίνουσα ή διαταραγμένη συμπεριφορά ορίζεται με κριτήρια κοινωνικά, με
αποτέλεσμα να μην είναι με σαφήνεια καθορισμένο το τι θεωρείται αποδεκτό ή μη αποδεκτό.
Επιπλέον, όλα τα παιδιά εμφανίζουν κάποια στιγμή ανεπιθύμητες συμπεριφορές και θα πρέπει
να αναρωτηθεί κανείς ποια είναι η συχνότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης συμπεριφοράς που
την καθιστά προβληματική.
Στη συνέχεια, εκτός από κοινωνικά κριτήρια, εθνικά και πολιτισμικά επηρεάζουν επιπλέον τις
αναμενόμενες συμπεριφορές, αλλά και τους κανόνες που ορίζουν την επιθυμητή κάθε φορά
συμπεριφορά.
Τελικά, η διαταραγμένη συμπεριφορά παρατηρείται συχνά σε συνδυασμό με άλλες δυσκολίες
(όπως η νοητική καθυστέρηση και οι μαθησιακές δυσκολίες), με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο
να προσδιοριστεί ποια είναι η αιτία και ποιο το αποτέλεσμα ανάμεσα στα δύο (Heward, 2000).
Εννοιολογική προσέγγιση της συμπεριφοράς των μαθητών
Συμπεριφορά είναι κάθε πράξη ή αντίδραση του παιδιού, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί και να
περιγραφεί, καθώς και ο τρόπος που αυτή εκδηλώνεται, με την οποία δηλώνονται ή υπονοούνται
η στάση του και οι διαθέσεις του προς τον εαυτό του ή προς το περιβάλλον (Χρηστάκης, 2010).
Αν ο τρόπος που αντιδρά ένα παιδί στα διάφορα ερεθίσματα είναι σύμφωνος με τους κανόνες
αναφοράς της κοινωνίας στην οποία ζει, τότε η συμπεριφορά του είναι ομαλή ή αποδεκτή.
Αν ο τρόπος που αντιδρά είναι αντίθετος με τους κανόνες ζωής και τα κοινωνικά αυτονόητα, τότε
η συμπεριφορά είναι προβληματική (Κολλιοπούλου, 2014).
Μια συμπεριφορά είναι προβληματική ή διαταραγμένη ή ανεπιθύμητη, όταν ενοχλεί το ίδιο το
παιδί ή τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του και προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα στο ίδιο ή
στα πρόσωπα του περιβάλλοντός του (Καλαντζή-Azizi, 1985). Οι διαταραχές συμπεριφοράς
στην παιδική ηλικία αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα, τις πιο επίπονες και κοινές
μορφές δυσλειτουργίας στο επίπεδο των διαπροσωπικών και των κοινωνικών σχέσεων. Συχνά
συνοδεύονται από σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής του παιδιού σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης (προσχολική, σχολική, δευτεροβάθμια) (Κουρκούτας, 2007). Ως προβληματικές
μορφές συμπεριφοράς θεωρούνται οι ενέργειες και οι στάσεις του παιδιού, οι οποίες δεν
συνάδουν προς την ηλικία του και σχετίζονται με σταθερά πρότυπα προκλητικής, αντικοινωνικής
και επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι στους άλλους (συνομηλίκους, γονείς, δασκάλους).
Διαταραχή συμπεριφοράς είναι η σοβαρή, επίπονη και μη συνεπής με την ηλικία του ατόμου
συμπεριφορά, που έχει ως συνέπεια τη σύγκρουσή του με την κοινωνία, την προσωπική του
δυστυχία και τη σχολική αποτυχία (Μάνος, 1990). Σύμφωνα με τον Κολιάδη (2010), ως
πρόβλημα στη συμπεριφορά μπορούμε να ορίσουμε μια συγκεκριμένη δράση, που εμφανίζεται
σε ένα μικρό αριθμό ατόμων για μεγάλο χρονικό διάστημα ή με μεγάλη ένταση (Πουρσανίδου,
2016).
Οι διάφορες μορφές συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο και η συσχέτισή τους με την
ικανότητα μάθησης, την κοινωνική προσαρμογή και τη σχολική επίδοση των παιδιών έχουν
εξεταστεί διεθνώς. Οι δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο αφορούν μαθησιακές δυσκολίες,
προβλήματα διαπροσωπικής συμπεριφοράς με τους συνομηλίκους, καθώς και προβλήματα
ενδοπροσωπικής συμπεριφοράς. Τα προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο και συγκεκριμένες
μορφές προβληματικής συμπεριφοράς στην τάξη έχουν συσχετιστεί με ψυχικές διαταραχές στην
παιδική, εφηβική και ενήλικη ζωή και με προβλήματα σχολικής επίδοσης (Kohn, 1977. Lambert
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& Nicoll, 1977. Soli & Devine, 1976). Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των παιδιών
χρησιμοποιούνται συνήθως ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους δασκάλους ή και
τους γονείς. Ο χαρακτηρισμός μιας συμπεριφοράς ως προβληματικής, καθώς και η εξέλιξή της
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η κοινωνικοοικονομική
κατάσταση της οικογένειας, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του παιδιού και μελών του
οικογενειακού και σχολικού του περιβάλλοντος, τα πρότυπα και οι αξίες του συγκεκριμένου
κοινωνικού και πολιτισμικού χώρου, όπου ζει το παιδί. Ορισμένα συμπτώματα προβληματικής
συμπεριφοράς είναι χαρακτηριστικά των αντίστοιχων εξελικτικών σταδίων της φυσιολογικής
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού και είναι παροδικά, όπως τα συμπτώματα ψυχολογικής
έντασης κατά την εφηβική ηλικία (Χατζηχρήστου & Hopf, 1991).
Για την αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς είναι αναγκαίο ο ακριβής
προσδιορισμός της. Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι σύνθετη, και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή
στον προσδιορισμό και την ερμηνεία της. Επίσης, κάθε είδους συμπεριφορά ανήκει σε ένα
κοινωνικό πλαίσιο. Τόσο η αύξηση, όσο και η μείωσή της εξαρτάται από τη δυναμική της
συμπεριφοράς των υπολοίπων ατόμων. Συνεπώς, η ίδια συμπεριφορά μπορεί να χαρακτηρίζεται
ως προβληματική από έναν εκπαιδευτικό και από έναν άλλο όχι, εξαρτάται δηλαδή από τα
υποκειμενικά κριτήρια του κάθε εκπαιδευτικού. Επίσης, ένας μαθητής συνήθως έχει μεγαλύτερη
υπερκινητικότητα κατά τις τελευταίες ώρες του σχολικού προγράμματος, σε σχέση με το πρώτο
δίωρο.
Διατύπωση του θέματος της έρευνας
Το θέμα αυτής της Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο «Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις
προβληματικές συμπεριφορές των μαθητών στο Γυμνάσιο, τα αίτια που τις δημιουργούν και οι
τρόποι αντιμετώπισης τους» προέκυψε από το ενδιαφέρον μας να πλησιάσουμε θεωρητικά την
προβληματική συμπεριφορά, να εξετάσουμε τα αίτια που την προκαλούν, τις αντιλήψεις των
συναδέλφων μας εκπαιδευτικών καθώς και τον ρόλο τους στην πρόληψη και αντιμετώπισή της.
Οι μαθητές παρουσιάζουν στο σχολείο προβληματικές συμπεριφορές με τις οποίες έρχονται
αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουν.
Το αποτέλεσμα είναι να διαταράσσονται οι σχέσεις στον χώρο του σχολείου μεταξύ
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Η ανάλυση κάθε παραβατικής συμπεριφοράς, ως προς τα
αίτια της, και ακόμη περισσότερο η πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση της αποτελούν μέρος της
δράσης του ρόλου του εκπαιδευτικού. Η απαίτηση της σημερινής πραγματικότητας είναι ένας
πολυσύνθετος εκπαιδευτικός που θα μπορεί να ανταπεξέλθει στα θέματα που προκύπτουν από
τις αποκλίνουσες συμπεριφορές των μαθητών του.
Αποτελεί κοινή παραδοχή πως ο εκπαιδευτικός έρχεται αντιμέτωπος με προβληματικές
συμπεριφορές μαθητών που πηγάζουν από διαφορετικές αιτίες. 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 «στρες», που
πηγάζει από αυτές τις συμπεριφορές.
Αναπόφευκτα υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στη συμπεριφορά των μαθητών και στις
αντιδράσεις των εκπαιδευτικών σε αυτές. Μια έρευνα από τους Martin et al. (1999) οδήγησε στο
συμπέρασμα ότι οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ίσως να εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από το
ποιες πιστεύουν πως είναι οι αιτίες της προβληματικής συμπεριφοράς. Παράλληλα επισημάνθηκε
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ότι δεν υπάρχει αρκετή έρευνα που να εξετάζει πώς πραγματικά αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί στη
δύσκολη συμπεριφορά. Μπορεί να γίνει κατανοητό ότι οι αντιλήψεις που έχουν όσον αφορά τους
υπεύθυνους της ενοχλητικής συμπεριφοράς έχει αντίκτυπο στις στρατηγικές τους.
Ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας
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 στα Γυμνάσια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
(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 των τύπων μη
επιθυμητής, αποκλίνουσας, προβληματικής ή και παραβατικής συμπεριφοράς στην
καθημερινή τους απασχόληση στα σχολεία.
(3) Να διαπιστωθούν τα αίτια που προκαλούν αυτές τις προβληματικές συμπεριφορές των
μαθητών καθώς και την καταγραφή των τρόπων πρόληψης αλλά και αντιμετώπισής 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, όσον αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών και
κρίσεων.
Βασική ερευνητική υπόθεση, όπως αυτή προέκυψε από την επιστημονική διερεύνηση των
προβλημάτων συμπεριφοράς μέσω των καταγραφών στην ελληνική και τη διεθνή επιστημονική
βιβλιογραφία, είναι ότι τα φαινόμενα αποκλινουσών, μη επιθυμητών ή και παραβατικών
συμπεριφορών καθώς και κρίσεων συνεχώς εντείνονται δημιουργώντας ένα οξύ εκπαιδευτικό
πρόβλημα, το οποίο οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.
Ερευνητικά Ερωτήματα
Το πρώτο μέλημα της ανάπτυξης ενός ερωτηματολογίου είναι να ανταποκρίνεται το περιεχόμενό
του στους στόχους της σύνταξής του, προκειμένου να καταστεί σημαντικό ερευνητικό εργαλείο.
Για τον λόγο αυτό η σύνταξή του στηρίχθηκε στον τρόπο με τον οποίο είχαν διατυπωθεί, τόσο
τα ερευνητικά ερωτήματα, όσο και οι ερευνητικές υποθέσεις κατά τη φάση δόμησης της έρευνας.
Από τα ερευνητικά ερωτήματα και τις ερευνητικές υποθέσεις διατυπώθηκαν μετρήσιμοι στόχοι,
οι οποίοι αποτέλεσαν τη βάση για τη δόμηση του ερωτηματολογίου.
Η έρευνα αυτή επιχειρεί τη διερεύνηση των παρακάτω ερωτημάτων:
(1) Ποιες είναι οι προβληματικές συμπεριφορές των μαθητών, που αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευτικοί στα Γυμνάσια του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης;
(2) Ποια είναι τα αίτια, που προκαλούν τις προβληματικές συμπεριφορές στους μαθητές στην
καθημερινή τους απασχόληση στα σχολεία;
(3) Ποιοι είναι οι τρόποι πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης των μαθητών από την πλευρά
των εκπαιδευτικών;
(4) Ποια είναι τα συναισθήματα που δημιουργούνται στους εκπαιδευτικούς από τις
συγκεκριμένες αποκλίνουσες συμπεριφορές των μαθητών;
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(5) Ποιες είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές με προβληματική
συμπεριφορά;
(6) Διαφοροποιούνται οι στάσεις των εκπαιδευτικών, απέναντι στους μαθητές, ανάλογα με το
φύλο και τη σχολική επίδοση των μαθητών;
(7) Τι χρειάζεται ο εκπαιδευτικός, για να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του
ρόλου του σε σχέση με την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο;
(8) Εκτιμάτε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα προβλημάτων συμπεριφοράς
των μαθητών στο σχολείο, θα συνέβαλε στην αντιμετώπισή τους;
(9) Εκτιμάτε ότι η παρουσία ειδικών, μόνιμα διορισμένων στα σχολεία, θα συνέβαλε στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών;
Κρίνεται αναγκαίο να συνταχθεί μία μελέτη με την οποία θα καταγράφεται κατά το δυνατόν με
αντικειμενικότητα η υφιστάμενη κατάσταση του προβλήματος και να προκύπτει από αυτή μια
συνολική πρόταση που θα αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο επιστημονικό ζήτημα και
παράλληλα έντονο εκπαιδευτικό πρόβλημα.
Αποτελέσματα της Έρευνας
Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος της έρευνας

Γράφηµα 1: Φύλο των Εκπαιδευτικών του δείγματος

Γράφηµα 2: Ηλικία των Εκπαιδευτικών του δείγματος
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Ενδεικτικές απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε ερωτήματα

Γράφημα 3: Αντιμετωπίζετε δύσκολες συμπεριφορές μέσα στην τάξη;

Από το Γράφημα 3 διαπιστώνεται ότι: 102 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 51%) απαντούν συχνά, 87
εκπαιδευτικοί (ποσοστό 43,5%) απαντούν σπάνια και μόλις 11 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 5,5%)
απαντούν καθόλου. Προκύπτει ως συμπέρασμα ότι το πρόβλημα της συμπεριφοράς των μαθητών
στην αίθουσα διδασκαλίας είναι πράγματι υπαρκτό σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και γι αυτό
χρειάζεται περαιτέρω εξέταση. Η διαπίστωση αυτή είναι και στατιστικά σημαντική. Η παραπάνω
διαπίστωση δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευτικών.

Γράφημα 4: Ερώτηση 19η

Ερώτηση 19η. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί με διάφορους τρόπους, σε κάποιες
περιπτώσεις, να προλαμβάνει την εκδήλωση προβληματικών συμπεριφορών μέσα στην τάξη;
Απάντηση: 1). Απαντούν ΝΑΙ, 177 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 88,5%) και 2). Απαντούν ΟΧΙ, 23
εκπαιδευτικοί (ποσοστό 11,5%).

Γράφημα 5: Ερώτηση 24η

Ερώτηση 24η. Εκτιμάται ότι η επιμόρφωσή σας σε θέματα προβλημάτων συμπεριφοράς των
μαθητών στο σχολείο θα συνέβαλε στην αντιμετώπισή τους;
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Απάντηση: 185 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 92,5%) εκτιμά ότι η επιμόρφωσή τους σε θέματα
προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο ΝΑΙ θα συνέβαλε στην αποτελεσματική
αντιμετώπισή τους, ενώ 15 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 7,5%) εκτιμά ότι αυτή η επιμόρφωση ΟΧΙ
δεν βοηθά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών.

Γράφημα 6: Ερώτηση 30η

Ερώτηση 30η. Οι μαθητές σας αποδέχονται τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιείτε για να
αντιμετωπίζετε τις μη επιθυμητές συμπεριφορές στην τάξη;
Απαντήσεις: Καθόλου 0%, Λίγο 4%, Μέτρια 22,4 %, Αρκετά 59,7%, Πολύ 13,9%

Γράφημα 7: Ερώτηση 31η.

Ερώτηση 31η. Οι γονείς αναγνωρίζουν την προσφορά σας στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των
παιδιών τους;
Απαντήσεις: Καθόλου 0,5%, Λίγο 7%, Μέτρια 30,7%, Αρκετά 49,2%, Πολύ 12,6%
Επαγγελματική ετοιμότητα-Αυτοεκτίμηση των εκπαιδευτικών
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις αυτής της ενότητας, παρέχουν τη δυνατότητα
να σχηματιστεί μια γενική εικόνα για την ικανοποίηση που νιώθουν σε σχέση με τα
αποτελέσματα των προσπαθειών τους και την ανταπόκριση που αυτές έχουν τόσο στους μαθητές
και στους γονείς τους, όσο και στους συναδέλφους τους.
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Αρκετά ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί από τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους για
την αντιμετώπιση των μορφών αποκλίνουσας και προβληματικής συμπεριφοράς στην εργασία
τους.
Περισσότερο ικανοποιητική κρίνεται η εικόνα των εκπαιδευτικών για τον εαυτό τους σε
ζητήματα διαμόρφωσης του ψυχισμού και του χαρακτήρα των παιδιών, στην αποδοχή από τους
μαθητές τους των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούν, στην αναγνώριση της προσφοράς
τους από τους συναδέλφους και τους γονείς.
Ένα μεγάλο μέρος του δείγματος των εκπαιδευτικών δεν αισθάνονται ότι έχουν όλες τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών συμπεριφοράς.
Η εικόνα αυτή έχει σημασία, διότι εκφράζει τη συνειδητοποίηση από τους εκπαιδευτικούς των
αδυναμιών και των ελλείψεων που συναντούν στην καθημερινή τους απασχόληση, καθώς και
την ανάγκη για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και ενδυνάμωση.
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι δεν διαθέτουν την ετοιμότητα να ανταποκριθούν με επιτυχία στο
παιδαγωγικό και συμβουλευτικό τους έργο μέσα σε μία σύγχρονη σχολική τάξη. Κάτι ανάλογο
διαπιστώνεται και σε άλλες παρόμοιες έρευνες των Κοσσυβάκη (2001), Παπαναούμ και Ξωχέλη
(2001). Επομένως είναι αναγκαίος ο εμπλουτισμός της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της
συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με μαθήματα και αντίστοιχες
πρακτικές ασκήσεις στον τομέα της Ειδικής Αγωγής, της Συμβουλευτικής, της Σχολικής
Ψυχολογίας και της ∆ιαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, στα οποία να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα
διαγνωστικά εργαλεία, κριτήρια, μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί.
(Γουδήρας κ.ά., 2006).
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο
παγκοσμίως. Η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ως προς τα προβλήματα συμπεριφοράς
έχει τεκμηριωθεί και από άλλες έρευνες (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2000).
Συμπεράσματα και Προτάσεις
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη
δυσκολία τις προβληματικές συμπεριφορές των μαθητών, όταν δεν μπορούν να μείνουν ήσυχοι
μέσα στην αίθουσα και αναζητούν την προσοχή των άλλων. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως μη
επιθυμητή τη συμπεριφορά του μαθητή που διασπά την κανονική λειτουργία της τάξης και δεν
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού, όταν αποφεύγει τη 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, αν αυτό δεν ξεπεραστεί, καλούνται στο σχολείο οι
γονείς του μαθητή που παρουσιάζει προβληματική ή παραβατική συμπεριφορά, για να
ενημερωθούν και να αναπτυχθεί μια πιο «στενή» και ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία
μαζί τους. Στη συνέχεια, αν κριθεί σκόπιμο, προτείνεται συμβουλευτική και βοήθεια από ειδικούς
επαγγελματίες και φορείς. Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι είτε οι εκπαιδευτικοί νιώθουν
ανεπαρκείς σε θέματα συμβουλευτικής γονέων είτε πιστεύουν ότι ένα τέτοιο έργο δεν είναι δική
τους ευθύνη, αλλά των ειδικών επαγγελματιών. Προτείνεται η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε
θέματα συμβουλευτικής ενηλίκων ή η στελέχωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σχολικούς
ψυχολόγους. Οι φορείς και οι ειδικοί επαγγελματίες που συγκεντρώνουν περισσότερο την
εμπιστοσύνη του εκπαιδευτικού, είναι ο σχολικός ψυχολόγος και τα ΚΔΑΥ πράγμα που οδηγεί
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στην υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να παραπέμπουν γονείς και παιδιά σε ειδικούς
επιστήμονες και κέντρα με παιδαγωγικό προσανατολισμό.
Σε περιπτώσεις μη επιθυμητής συμπεριφοράς των μαθητών η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν
αγνοεί το πρόβλημα αλλά κάνει ουσιαστικές προσπάθειες να το επιλύσει.
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το κύριο αίτιο που προκαλεί την αποκλίνουσα ή προβληματική
συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο είναι τα οικογενειακά προβλήματα. Σε τέτοιες
περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν με υπομονή, ανησυχία, ενσυναίσθηση και κατανόηση.
Συνήθως, οι εκπαιδευτικοί αποποιούνται κάθε ευθύνη για την εκδήλωση αρνητικών
συμπεριφορών από τους μαθητές, επειδή αποδίδουν τις αιτίες της παραβατικής συμπεριφοράς σε
παράγοντες εγγενείς στον χαρακτήρα ή την προσωπικότητα των μαθητών (Κουρκούτας, 2007).
Οι εκπαιδευτικοί, στο μεγαλύτερο ποσοστό, φέρονται με τον ίδιο τρόπο στους μαθητές και των
δύο φύλων και δεν τους διακρίνουν ανάλογα με τις επιδόσεις τους στα μαθήματα.
Θεωρούν ότι μπορούν να προλαμβάνουν τις παραβατικές συμπεριφορές των μαθητών, αλλά
χρειάζονται την αλληλεγγύη και συμπαράσταση των γονέων, αλλά και τη συνεργασία με τους
συναδέλφους τους. Ένα σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών λαμβάνει μέτρα πειθαρχίας ως
σχολείο ώστε να κατασταλούν ακραίες μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς αναφέροντας ως
βασικότερους λόγους την προστασία των άλλων μαθητών και το ότι οφείλουν ως δάσκαλοι να
διδάξουν στους μαθητές να σέβονται τη δικαιοσύνη, λόγοι όμως, που έχουν κριθεί από
παιδαγωγούς και ψυχολόγους ως μη αποτελεσματικοί, αφού η τιμωρία για παράδειγμα μπορεί να
προκαλέσει επιθετικότητα από την πλευρά του παιδιού, ενώ το πρόσωπο που την επιβάλλει να
αποτελέσει αντικείμενο αποστροφής και αποφυγής για το παιδί.
Το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών δεν διαθέτει επαρκή εκπαίδευση σε θέματα ανάληψης
παιδαγωγικών παρεμβάσεων σε προβλήματα συμπεριφοράς, γι’ αυτό δεν γνωρίζουμε αν οι
εκπαιδευτικοί έχουν πράγματι την ικανότητα να πραγματοποιούν τέτοιες ενέργειες.
Η πλειοψηφία των εκπαδευτικών δηλώνει ότι δεν αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι, για
την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και μάθησης των μαθητών, στηρίζονται κυρίως
στη διδακτική εμπειρία για την αντιμετώπιση των παραπάνω και θεωρούν ότι απαιτείται η
βοήθεια ειδικών. Γι αυτόν τον λόγο και επιζητούν την παρουσία ειδικών ψυχολόγων ή
κοινωνικών λειτουργών μόνιμα διορισμένων στα σχολεία.
Οι εκπαιδευτικοί επιζητούν άμεσα την επιμόρφωσή τους σε θέματα διαχείρισης της
προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών τους και εκτιμούν ότι αυτή θα συμβάλει στην
αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Αυτό μέχρι την παρούσα μελέτη δεν έχει καταστεί εφικτό.
Με βάση τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας προτείνονται τα εξής:
Από τα παραπάνω φαίνεται η ανάγκη της κατάλληλης προετοιμασίας των υποψηφίων
εκπαιδευτικών, αλλά και η επιμόρφωση των ενεργών εκπαιδευτικών σε σχέση με τα θέματα
πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς. Επίσης, η ανάγκη για τρόπους
πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού άγχους, το οποίο αποτελεί τον προπομπό του
συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Επιπλέον στα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των παιδαγωγικών και
άλλων συναφών σχολών κρίνεται αναγκαίο να ενταχθούν μαθήματα σχετικά με την κατανόηση
της αποκλίνουσας συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου, την αξιολόγηση και την αντιμετώπισή

─ 47 ─

Τόμος Β΄
της. Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (1999) είναι επιτακτική η ανάγκη επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών, την οποία χαρακτηρίζει ως στρατηγικής σημασίας θεσμό, ο οποίος συμβάλλει
τόσο στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη, όσο και στον εκσυγχρονισμό του
εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα.
Επίσης, χρειάζεται να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τρόπους για την πρόληψη αλλά και την
αντιμετώπιση της προβληματικής συμπεριφοράς στην τάξη. Ακολουθούν παρακάτω κάποιες
εμπειρικές κυρίως, αλλά και παράλληλα θεωρητικοτεχνικές προτάσεις:
Έλεγχος, της εισόδου των μαθητών στην αίθουσα από τον εκπαιδευτικό, ώστε να επικρατεί
ατμόσφαιρα ηρεμίας και τάξης, κατάλληλη θέση του εκπαιδευτικού στην αίθουσα ώστε να
εποπτεύει και να ελέγχει την τάξη γενικά και κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Καλή προετοιμασία και σχεδιασμός του μαθήματος από τους καθηγητές, έτσι ώστε να αυξηθεί
το ενδιαφέρον των μαθητών, χρήση εποπτικών μέσων και άλλων υλικών, ποικιλία, πρωτοτυπία,
αυτοσχεδιασμός, σύνδεση του διδακτέου αντικειμένου με την καθημερινή ζωή και τα
ενδιαφέροντα των παιδιών και των εφήβων, ανάθεση-παρουσίαση εργασιών, εναλλαγή ρόλων
καθηγητή-μαθητή.
Φροντίδα ώστε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος και των εργασιών να ανταποκρίνεται στις
δυνατότητες της τάξης και μεμονωμένων μαθητών. Δημιουργία κατάλληλου κλίματος μάθησης,
ασφάλεια, ανεπιτήδευτο ενδιαφέρον για τα παιδιά, συναισθηματική αλληλεπίδραση και
επικοινωνία.
Επιλογή επιθυμητών συμπεριφορών και η υιοθέτηση και ενίσχυσή τους έναντι αυτών που
επιδιώκουμε να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε.
Επαγρύπνηση, άμεση επέμβαση με την εμφάνιση "προβληματικής" συμπεριφοράς, διερεύνηση
των αιτίων και συνετή χρήση ποινών ή αμοιβών. Ανατροφοδότηση των μαθητών, τόσο για την
επίδοση, όσο και για τη συμπεριφορά τους.
Χρειάζεται να δίνεται έμφαση στην σαφήνεια των σχολικών κανόνων από τους εκπαιδευτικούς
του σχολείου αλλά και στη διαφορετικότητα των μαθητών. Η σαφήνεια των κανόνων
συμπεριφοράς επιτυγχάνεται μέσα από προγράμματα ή δραστηριότητες που απαιτούν τη
συμμετοχή τόσο του μαθητή όσο και του εκπαιδευτικού. Οι κανόνες πρέπει να προσδιορίζονται
και από τους δύο, να τοιχοκολλούνται στην τάξη και να αναθεωρούνται με το πέρασμα του
χρόνου. Σημαντικό ρόλο κατέχει ο τρόπος της διατύπωσής τους, η οποία τονίζει τις επιθυμητές
συμπεριφορές, ξεκαθαρίζοντας στους μαθητές τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνουν.
Τελικά χρειάζεται ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς και προόδου των μαθητών.
Επίλογος
Τα προβλήματα συμπεριφοράς, που εμφανίζουν οι μαθητές στη σχολική μονάδα, είναι κυρίως
μέρος κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, τοποθετώντας στο πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισής
τους, τόσο τα πρόσωπα των εκπαιδευτικών, όσο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που αφορούν
στην διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των μαθητών.
Η αύξηση της συχνότητας και έντασης των προβληματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται
εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της τάξης, δημιουργούν άγχος στους καθηγητές οι οποίοι
πολλές φορές δεν είναι έτοιμοι να διαχειριστούν μαθητές με παραβατική συμπεριφορά.
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται δεδομένα που αφορούν το είδος και τη συχνότητα των
προβλημάτων συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, τις μεθόδους, τεχνικές και στρατηγικές που χρησιμοποιούν. Στο πεδίο αυτό της
περιγραφής καταγράφηκαν δεδομένα που αφορούν την αντίληψη του εκπαιδευτικού ρόλου και
κυρίως τις επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ως προς τη βασική ή αρχική
επαγγελματική τους εκπαίδευση, την επαγγελματική τους κατάρτιση και την επιμόρφωση.
Οι μαθητές με προβληματική συμπεριφορά συχνά διαταράσσουν τη λειτουργία της τάξης,
παρεξηγούνται από τους εκπαιδευτικούς και στιγματίζονται αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί έχουν
την τάση να αντιμετωπίζουν αυτούς 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. Έτσι, καταλήγουν σε μια σχέση αντιπαλότητας. Αυτό που απαιτείται
είναι να αναζητηθούν οι αιτίες που οδηγούν τους μαθητές σ’ αυτή τη συμπεριφορά. Σε πολλές
περιπτώσεις, η ανεπιθύμητη συμπεριφορά καθορίζεται από παράγοντες που δεν εξαρτώνται από
τους ίδιους τους μαθητές. Καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να αλλάξουν στάση, να ασχοληθούν πιο
ουσιαστικά με τα προβλήματα των μαθητών, ώστε να αλλάξουν την παραβατική συμπεριφορά
τους και να ενταχτούν πιο ομαλά στο σχολικό περιβάλλον.
Τελικά, ίσως είναι καιρός για την αλλαγή της φιλοσοφίας του σχολείου προς μια πιο
ανθρωποκεντρική ματιά με στόχο πλέον τις ανάγκες του μαθητή.
Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα παρασύρουν τους ανθρώπους στη δημιουργία νέων αξιών
αλλά και κατευθύνσεων της κοινωνικής ζωής, με κυρίαρχο στοιχείο την απαξίωση και
απομόνωση των ανθρώπων. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν και τους νέους στη διατάραξη των
σχέσεών τους με τους άλλους ανθρώπους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται και η αυξητική
τάση που παρατηρείται στην παραβατική συμπεριφορά των μαθητών.
Οι μαθητές χρειάζονται καθοδήγηση, συμβουλές καθώς διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους,
με στόχο την κοινωνική τους ανεξαρτησία. Επίσης, πρέπει να αναπτύξουν πρότυπα
συμπεριφοράς αποδεκτά από το κοινωνικό σύνολο. Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τη
δημιουργία των συνθηκών που εξασφαλίζουν το σωστό ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα μέσα στη τάξη.
Η ανάγκη για πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών είναι
αναγκαία. Η υποχρέωση αυτή δεν είναι μόνο των γονέων αλλά και του σχολείου. Παλαιότερα,
εφαρμόζονταν η περιθωριοποίηση των μαθητών στο σχολείο και στη τάξη, σήμερα μπορεί να
αντιμετωπιστεί με σχεδιασμένες και συστηματικές παρεμβάσεις. Σήμερα, υπάρχουν οι τεχνικές
και τα προγράμματα που μπορούν να εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί ώστε να αντιμετωπίζουν τα
προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών τους. Η κατανόηση και η σωστή προσέγγιση αυτών
των μαθητών αλλά και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των γονέων είναι σίγουρο ότι θα
βοηθήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι πήραν μέρος στην παρούσα έρευνα είναι σημαντικό
να αξιοποιηθούν περαιτέρω από αρμόδιους, για να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν
κατάλληλα προγράμματα με σκοπό να στηρίξουν και να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στο
έργο τους, αλλά και στον πολυσύνθετο ρόλο που καλείται να παίξει ο σημερινός εκπαιδευτικός.
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Project based learning στην
διδασκαλία ηγεσίας: Μελέτη
περίπτωσης στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση στην Ελλάδα

Μαρία-Αμαλία Βέργουλα

Περίληψη
Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της Μάθησης
βάσει Έργου (project based learning) σε απογευματινό Όμιλο Ηγεσίας με μαθητές ηλικίας 13-15
ετών στο Αρσάκειο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης. Η διδασκαλία ηγεσίας σχετίζεται με
δεξιότητες ζωής όπως αποτελεσματική επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, ενσυναίσθηση. Οι
συγκεκριμένες δεξιότητες καλλιεργούνται με την εφαρμογή διδακτικών μεθόδων όπως η μάθηση
βάσει έργου (αναφέρεται και ως μάθηση βάσει εργασιών). Το σύνολο των μαθητών που επέλεξαν
τον Όμιλο Ηγεσίας ως απογευματινή δραστηριότητα συμμετείχε σε ένα κεντρικό έργο η
ολοκλήρωση του οποίου απαιτούσε έρευνα, συνεργασία, ανατροφοδότηση και ανασχεδιασμό 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 σκοπό, στην προκειμένη περίπτωση την ενίσχυση στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με
Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος, ΛΑΜΨΗ. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε για
την αξιολόγηση της μεθόδου περιλαμβάνει α) αξιολόγηση με προσωπικές συνεντεύξεις των
εμπλεκομένων β) σύγκριση των τελικών αποτελεσμάτων με τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση η συγκεκριμένη μέθοδος κρίθηκε αποτελεσματική στο να βελτιώνει
δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, λήψης αποφάσεων στους μαθητές αλλά και την κοινωνική
τους ευαισθησία.
Λέξεις κλειδιά: μάθηση βάσει έργου, δεξιότητες ζωής, όμιλος ηγεσίας

Εισαγωγή
Στη βιβλιογραφία σχετική με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνεται εκτενής αναφορά α) στα είδη
ηγεσίας, β) τις σχετικές δεξιότητες του ηγέτη και τα στοιχεία που τον χωρίζουν από τον απλό
μάνατζερ γ) αλλά και στα αναμενόμενα αποτελέσματα της επιτυχούς ηγεσίας για την επιχείρηση.
H ηγεσία σε ένα επίπεδο διοίκησης μπορεί να ορισθεί ως ¨Η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης,
των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή
άτυπης ομάδας ανθρώπων, από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά και πρόθυμα
και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να υλοποιούν τους
στόχους αποτελεσματικά, οι οποίοι στόχοι απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη
φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον¨ (Chemers, 1997).
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Πώς όμως μεταφράζεται η ηγεσία σε σχολικό περιβάλλον και με ποιες δεξιότητες συνδέεται στις
αντίστοιχες ηλικίες των μαθητών; Οι νέοι άνθρωποι αποτελούν σημαντικό κομμάτι τοπικών
κοινοτήτων και είναι βασικό στοιχείο που θα επιδράσει στο μέλλον μιας χώρας (Van Velsor &
Wright, 2012). Με την προϋπόθεση να τους επιτραπεί από το εκπαιδευτικό σύστημα και να τους
ενθαρρύνουν κατάλληλα οι εκπαιδευτικοί τους, οι νέοι μπορούν να ηγηθούν στις κοινότητές τους
και να δημιουργήσουν ανάπτυξη (Rosch & Caza, 2012). Οι δεξιότητες που συνδέονται με την
έννοια της ηγεσίας σε μαθητικό επίπεδο εμπεριέχουν έννοιες που αφορούν την ηθική, τις
διαπροσωπικές σχέσεις. Προγράμματα ηγεσίας προσπαθούν να ωθούν τους μαθητές να
υπηρετούν τους άλλους (service leadership) να είναι χρήσιμοι για την κοινότητα, ενώ παράλληλα
τους διδάσκουν να επηρεάζουν αποτελεσματικά τους γύρω τους και να τους κινητοποιούν για
ένα στόχο. Πολυάριθμα σχολικά προγράμματα που έχουν τον παραπάνω στόχο εφαρμόζονται
στις ΗΠΑ ενώ μελέτες στηρίζουν την αποτελεσματικότητα και επέκτασή τους. Τα προγράμματα
αυτά ακολουθούν πολλές και διαφορετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (Jonathan, 2003). Επίσης,
τα προγράμμα μαθητικής ηγεσίας βασίζονται στην παραδοχή πως η ηγεσία μπορεί σε αυτό το
πλαίσιο να διδαχθεί σε ένα ευρύ κοινό και σχετικές με αυτήν δεξιότητες μπορούν να διδαχθούνκαλλιεργηθούν (Ingleton, 2013). Μία από τις ακολουθούμενες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
αφορά στη Μάθηση βάσει Έργου που μπορεί να συνδυαστεί με προγράμματα ηγεσίας.
Δεξιότητες που συνδέονται με τη μαθητική ηγεσία αφορούν κατηγορίες όπως: 1) μάθηση και
λογική, 2) προσωπική ανάπτυξη, 3) διαπροσωπικές σχέσεις, 4) συνεργασία 5) υπευθυνότητα του
πολίτη 6) επικοινωνία 7) στρατηγικό σχεδιασμό, 8) προσωπική συμπεριφορά (Seemiller, 2014).
Επίσης, δεξιότητες που συνδέονται με τα προγράμματα ηγεσίας συχνά γίνεται προσπάθεια να
συνδυαστούν με τις δεξιότητες του 21αιώνα όπως: 1) επικοινωνία, 2) συναισθηματική
νοημοσύνη, 2) επιχειρηματικότητα, 3) συμπεριφορά παγκόσμιου ενεργού πολίτη, 4) επίλυση
προβλημάτων 5) δυνατότητα εργασίας σε ομάδες, 6) ψηφιακός αλφαβητισμός, 7) ηγεσία
(Educators Technology, 2014).
Μάθηση βάσει Έργου
Οι παραπάνω δεξιότητες έχουν συνδεθεί με τη μέθοδο Μάθησης βάσει Έργου η οποία με τη
σειρά της στην βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται ως ¨αποτελεσματική μέθοδος, που στηρίζεται στην
οικοδόμηση της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές¨ (Mergendoller, 2016). H ¨μάθηση με
ανάπτυξη έργου¨ (ΜΑΕ) ή (project-based learning, PBL) είναι μια ¨δημοφιλής εκπαιδευτική
μέθοδος που εφαρμόζει τις αρχές του εποικοδομισμού¨ (Δημητριάδης, 2015). Η ίδια μέθοδος
αναφέρεται και ως μέθοδος μάθησης βάσει εργασιών και χαρακτηρίζεται ως μαθητοκεντρική.
Αφορά την προσπάθεια των μαθητών να βασιστούν σε γνώσεις που έχουν ήδη για να χτίσουν
νέες γνώσεις ενώ προσπαθούν να απαντήσουν σε ένα ανοιχτού τύπου ερώτημα ή σε ορισμένες
περιπτώσεις να δώσουν λύση σε ένα πρόβλημα. Η μάθηση μέσα από ολοκλήρωση έργου διαφέρει
από την τυπική, παραδοσιακή μάθηση που στηρίζεται κυρίως στην διάλεξη από τον καθηγητή
και αφορά αυστηρά προκαθορισμένη ύλη, απομνημόνευση και τεστ. Στην παραδοσιακή μάθηση
οι μαθητές μαθαίνουν μέσω ακρόασης, απομνημόνευσης, και στηρίζονται στα σχολικά
εγχειρίδια. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν την ατομική επίδοση που προκύπτει από
βαθμούς τεστ ή ασύνδετες συχνά γραπτές εργασίες στις οποίες οι μαθητές καλούνται να δείξουν
πως έχουν μάθει τις έννοιες που απομνημόνευσαν και μπορούν να τις χρησιμοποιούν. Συνήθως
η μέθοδος συνδέεται στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος με εργασίες, βιωματικές
δραστηριότητες, με την ανάπτυξη διαθεματικότητας, τη διεξαγωγή διερεύνησης πεδίων και την
υλοποίηση εργαστηριακών ελέγχων (Thomas, 2000).
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Χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού είναι τα εξής:
1. Σχέση με βιωματικές καταστάσεις
2. Αυτό-οργάνωση και υπευθυνότητα
3. Συστηματική οργάνωση
4. Προσανατολισμός στα ενδιαφέροντα των μελών της ομάδας
5. Συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων αισθήσεων
6. Κοινωνικοποίηση εκπαιδευομένων
7. Διεπιστημονική μάθηση
8. Κοινωνική Συμμετοχή
9. Διαθεματική Μάθηση
10. Δημιουργία, παραγωγή προϊόντος
Σημαντικό για την κατανόηση της διαδικασίας της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης
είναι το Σχήμα 1, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα συστατικά του μοντέλου που το κάνει να
λειτουργεί αποτελεσματικά στη σχολική πραγματικότητα.

Σχήμα 1: Συστατικά στοιχεία του μοντέλου Project-Based Learning (Larmer & Mergendoller, 2010)

Τα συστατικά στοιχεία αποτελούν βήματα της μεθόδου και βοηθούν στην ανάλυση των
επιμέρους σταδίων του έργου των μαθητών (Λαμπρινού, 2015).
Εφαρμογή της μεθόδου Μάθηση Μέσω Έργου σε μαθητικό Όμιλο Ηγεσίας
Η παραπάνω μέθοδος προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες του Ομίλου Ηγεσίας κατά την
1η χρονιά λειτουργίας του στο Αρσάκειο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Ιδιαίτερες συνθήκες αφορούσαν την 1η χρονιά
λειτουργίας Ομίλου Ηγεσίας στην δευτεροβάθμια βαθμίδα του σχολείου, τη συμμετοχή μαθητών
από διαφορετικές τάξεις του Γυμνασίου και τον χαρακτήρα διδασκαλίας του Ομίλου που από τον
σχεδιασμό του από τη διδάσκουσα καθηγήτρια θα ακολουθούσε κυρίως τα βήματα της μητυπικής μάθησης.
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Ακολουθήθηκαν τα στάδια που αναφέρονται στο Διάγραμμα 1 ως εξής:
1. Διερευνητικό Ερώτημα (Driving Question)
Στην μέθοδο Μάθησης Μέσω Έργου το ερώτημα που τίθεται είναι ανοιχτού τύπου, δεν μπορεί
να απαντηθεί με ένα ναι ή όχι, δεν μπορεί να υπάρξει μια και συγκεκριμένη σωστή απάντηση η
οποία βρίσκεται έτοιμη στο διαδίκτυο ή σε ένα βιβλίο/εγχειρίδιο. Οι μαθητές πρέπει να
ακολουθήσουν τη διερευνητική οδό, να συνδημιουργήσουν επόμενα ερωτήματα που
προκύπτουν, να σκεφτούν εναλλακτικές και να επιλέξουν ανάμεσα από αυτές. Στην
συγκεκριμένη εφαρμογή, το θέμα του έργου που οι μαθητές έπρεπε να ολοκληρώσουν προέκυψε
από το ανοιχτού τύπου ερώτημα ¨Με ποιον τρόπο μπορούν οι ίδιοι ως μαθητές-ηγέτες να
προσφέρουν στην ευρύτερη τοπική κοινότητα¨. Έχοντας ως βάση τις δεξιότητές τους και τις
γνώσεις τους προχώρησαν σε έρευνα στο διαδίκτυο, επέλεξαν εναλλακτικές, τις συζήτησαν στην
ομάδα.
2. Υλικό Εφόρμησης (Need to Know)
Ως αφορμή για τη διερευνητική ερώτηση χρησιμοποιήθηκε υλικό και γνώση που παρήχθηκε στις
πρώτες και εισαγωγικές συναντήσεις του Ομίλου Ηγεσίας. Η γνώση αυτή αφορούσε συζητήσεις
και ομαδικές εργασίες σχετικές με τις δεξιότητες του ηγέτη και τον ρόλο του στην κοινωνία.
Επίσης, οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο στα οποία φαινόταν πως ο κάθε πολίτης μπορεί να
γίνει η αφορμή για θετικές αλλαγές τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
3. Διερευνητική μάθηση (In-Depth Inquiry)
Οι μαθητές διερεύνησαν την έννοια της ηγεσίας, τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική
και τις δεξιότητες που σχετίζονται με αυτήν. Ακολουθώντας το σκεπτικό της μεθόδου, η ομάδα
των μαθητών καλείται να βρει πληροφορίες αλλά να μην σταματήσει εκεί. Προέκυπταν επιπλέον
ερωτήματα στα οποία επίσης οι μαθητές κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις σε όλη την πορεία
δράσης τους. Η ομάδα των μαθητών προσπάθησε να βρει τρόπους πρακτικής εφαρμογής της
ηγεσίας σε δράσεις που αφορούν την τοπική κοινότητα. Ποια είναι τα προβλήματα που αφορούν
την τοπική κοινότητα; Πώς μπορεί κάποιος να δραστηριοποιηθεί σε αυτά;
4. Λήψη αποφάσεων (Voice & Choice)
Η ομάδα των μαθητών πρότεινε τη δράση την οποία θα σχεδιάσει και ολοκληρώσει, δηλαδή, ποιο
κοινωνικό σκοπό θέλουν να στηρίξουν ως μαθητές-ηγέτες και με ποιο τρόπο. Μετά από
συζήτηση και αξιολόγηση των προτάσεών τους επέλεξαν να βοηθήσουν τον Σύλλογο ΛΑΜΨΗ1
(Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος). Σε επόμενο
στάδιο εξειδίκευσαν την οδό που θα ακολουθήσουν: Επέλεξαν να φτιάξουν ένα προϊόν ως Όμιλος
ηγεσίας και τα έσοδα από την πώλησή του να τα διαθέσουν στον συγκεκριμένο φορέα.
Προχώρησαν σε έρευνα υλικών, έρευνα τιμών, σχεδίων και συναποφάσισαν για αυτά τα
ζητήματα. Το τελικό προϊόν που προέκυψε ήταν κούπες με μηνύματα σχετικά με την έννοια του
ηγέτη. Στο πλαίσιο της ομάδας ανέθεσαν ευθύνες και ανέλαβαν οι ίδιοι επιμέρους ρόλους:
Ιδρύθηκε το 1987 στη Θεσσαλονίκη από γονείς απ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα που τα παιδιά τους
προσβλήθηκαν από κακοήθες νόσημα και νοσηλεύτηκαν στα παιδο-ογκολογικά τμήματα της
Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 2 παιδο-ογκολογικά τμήματα, ένα στο Ιπποκράτειο Γ.Ν.
Θεσσαλονίκης κι ένα στο ΑΧΕΠΑ που εντάσσεται στη Β΄ Παιδιατρική κλινική ενώ αντίστοιχη κλινική
στο Γ.Ν. Θ. Παπανικολάου φιλοξενεί εφήβους και παιδιά που οδηγούνται προς μεταμόσχευση του μυελού
των οστών.
1
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υπεύθυνος για την έρευνα πρώτων υλών, υπεύθυνος παραγωγής-σχεδιασμού, υπεύθυνοι για τις
πωλήσεις των προϊόντων.
5. Αξιολόγηση (Critique & Revision)
Αξιολόγηση σε ενδιάμεσες φάσεις του έργου: Οι μαθητές λόγω του μικρού αριθμού των μελών
της ομάδας στην ουσία βρίσκονται συνεχώς σε ολομέλεια. Έτσι εύκολα προχωρούν σε κάθε
συνάντηση σε σύγκριση ιδεών και προτάσεων, δέχονται σχόλια από τους συμμαθητές τους (peer
assessment). Αξιολόγηση στο τέλος των επιμέρους δράσεων: οι μαθητές λάμβαναν
ανατροφοδότηση από την καθηγήτριά τους για να βελτιώσουν τις εργασίες τους, όπου αυτό
κρινόταν απαραίτητο. Αξιολόγηση στην λήξη του Ομίλου Ηγεσίας: Κατά την εκδήλωση λήξης
του σχολικού έτους διεξήχθη μια συζήτηση κατά τη διαρκεια της οποίας όλη η ομάδα αξιολόγησε
ατομικά και συλλογικά τη διαδικασία που εφαρμόστηκε: τις επιμέρους δράσεις που
ολοκλήρωσαν, τις δεξιότητες που καλλιέργησαν, τις εμπειρίες που αποκόμισαν.
6. Κοινό (Public Audience)
Οι μαθητές παρουσίασαν τη δράση τους τόσο στην μαθητική κοινότητα όσο και στο ευρύτερο
κοινό. Αφορμές υπήρξαν: α) το χριστουγεννιάτικο παζάρι όπου παρουσίασαν το προϊόν τους και
ενημέρωσαν το κοινό για τον σκοπό τους, δίνοντας έμφαση στον σκοπό του Συλλόγου ΛΑΜΨΗ
όπου θα διέθεταν τα έσοδα, β) η επίσκεψη στον Σύλλογο ΛΑΜΨΗ όπου παρουσίασαν το
σκεπτικό τους και τα βήματα που ακολούθησαν γ) ένα ανοιχτό στο κοινό μάθημα Ηγεσίας όπου
παρουσίασαν όλες τις δράσεις του Ομίλου Ηγεσίας.
7. Δεξιότητες 21ου αιώνα (21st century skills)
Η επιλεγμένη εκπαιδευτική μέθοδος που ακολουθήθηκε είχε ως αποτέλεσμα την καλλιέργεια των
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως επίλυση προβλημάτων, αποτελεσματική επικοινωνία,
συνεργασία. Συγκεκριμένα:
▪ Οι μαθητές εξασκήθηκαν στο να δίνουν λύσεις σε ζητήματα που προέκυπταν κατά τη
διάρκεια των δράσεών τους: για παράδειγμα, όταν η αρχική πρώτη ύλη (κούπες)
αποδείχθηκε ακριβή αναζήτησαν χορηγίες για την κάλυψη του κόστους
▪ Εργάστηκαν ομαδικά: επέλεξαν πρώτες ύλες, επιχείρηση στην οποία θα απευθυνθούν για
την εκτύπωση, αναζήτησαν σχέδια και επέλεξαν το πιο κατάλληλο, αναζήτησαν και
επέλεξαν τον κοινωνικό φορέα που θα στήριζαν με τη δράση τους ως μαθητές ηγέτες
▪ Ανάληψη ευθυνών στο πλαίσιο της ομάδας: Κάθε μαθητής κλήθηκε να εκπληρώσει με
υπευθυνότητα ορισμένα καθήκοντα (για παράδειγμα ανάληψη πόστου πωλητή σε
καθορισμένη βάρδια στο χριστουγεννιάτικο παζάρι, σχεδιασμός προϊόντος)
▪ Καλλιέργησαν την ικανότητα να επικοινωνούν το όραμα και τις ιδέες του στην ομάδα αλλά
και στην ευρύτερη μαθητική και τοπική κοινότητα: ενημέρωσαν για τον στόχο τους και
την προσπάθειά τους να πείσουν τους συμμαθητές τους και τους επισκέπτες του παζαριού
να αγοράσουν το προϊόν τους
▪ Δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη της ομάδας να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους: α)
βρήκαν τρόπους να γίνουν πραγματικοί μαθητές-ηγέτες που θα προσφέρουν στο κοινωνικό
σύνολο, β) σχεδίασαν τη δράση τους επιλέγοντας προϊόν, σχέδιο, τρόπο προώθησης
▪ Καλλιεργήθηκε η κοινωνική τους ευαισθησία: σε όλη την πορεία των δράσεων υπήρξε
εμφανής η διασύνδεση των πράξεών τους με πραγματικά κοινωνικά προβλήματα. Στο
τέλος είχαν την αίσθηση της πετυχημένης ολοκλήρωσης της δράσης τους και της
προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
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Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της μεθόδου στον Όμιλο Ηγεσίας
Η εφαρμογή της μεθόδου Μάθηση μέσω Έργου αξιολογήθηκε με:
(α) ατομικές συνεντεύξεις με τους μαθητές
(β) συζήτηση- αξιολόγηση της ολομέλειας
(γ) σύγκριση στόχων που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τους αρχικούς που είχαν τεθεί
(α) Στις ατομικές συνεντεύξεις οι μαθητές έκριναν τη συγκεκριμένη μέθοδο και τις σχετικές
δράσεις ως επιτυχείς. Ανέφεραν πως βελτιώθηκαν οι δεξιότητες επικοινωνίας τους, η δυνατότητα
συνεργασίας με άτομα με διαφορετικές απόψεις, η ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις για την
επίτευξη ενός στόχου, η ικανότητα να θέτουν ατομικούς και ομαδικούς στόχους. Αναπτύχθηκε
επίσης η κοινωνική τους ευαισθησία και ανέφεραν πως βελτιώθηκε και η αυτοπεποίθησή τους
ιδιαίτερα μετά την πετυχημένη παρουσία τους στο σχολικό παζάρι.
(β) Στην συζήτηση της ολομέλειας οι μαθητές αναφέρθηκαν κυρίως στις πολύ θετικές εντυπώσεις
από την επίσκεψή τους στον Σύλλογο ΛΑΜΨΗ και τα συναισθήματά τους. Ένιωσαν καθώς
συνέβαλαν με τις δράσεις τους στο έργο του Συλλόγου, καθώς ενημέρωσαν την ευρύτερη
μαθητική κοινότητα αλλά και καθώς συγκέντρωσαν ένα χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του
Συλλόγου. Σε σχέση με την αξιολόγηση όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας την έκριναν θετικά.
Αναφορικά με τις ομαδικές δράσεις έκριναν πως ήταν αποτελεσματικές. Ένας μαθητής θεώρησε
πως ορισμένα μέλη της ομάδας θα μπορούσαν να έχουν συνεισφέρει περισσότερα.
(γ) Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος του Ομίλου Ηγεσίας οι βασικοί στόχοι που είχαν
τεθεί από την πλευρά της καθηγήτριας ήταν:
1. γνωριμία των μαθητών με τα είδη ηγεσίας
2. καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα
3. συμμετοχή σε βιωματικές δράσεις και εφαρμογή μεθόδων μη τυπικής μάθησης
4. σύνδεση δράσεων με την τοπική κοινότητα
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση των βημάτων που ακολουθήθηκαν η εκτίμηση της
διδάσκουσας ήταν πως οι στόχοι αυτοί καλύφθηκαν.
Επίλογος
Ο σχεδιασμός μαθητικών προγραμμάτων ηγεσίας αποτελεί πρακτική που εφαρμόζεται σε χώρες
όπως οι ΗΠΑ. Ένας στόχος είναι η ανάπτυξη μαθητών-ηγετών που προσφέρουν στην κοινότητά
τους. Παράλληλα έχουν σχεδιαστεί προγράμματα μαθητικής ηγεσίας βασισμένες σε διδακτικές
προσεγγίσεις όπως η Μάθηση μέσω Έργου. Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, μια τέτοια
προσέγγιση εφαρμόστηκε με επιτυχία στον Όμιλο Ηγεσίας του Αρσακείου Γυμνασίου-Λυκείου
Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, προσεγγίζοντας με επιτυχία στόχους όπως οι
δεξιότητες του 21ου αιώνα, η ανάπτυξη της κοινωνικής ευαισθησίας, η ενεργοποίηση των
μαθητών σε σχέση με τοπικά κοινωνικά ζητήματα, η βιωματική προσέγγιση δεξιοτήτων ηγεσίας.
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Ζωή Βιτσάκη
Γιώργος Μπαγάκης

Περίληψη
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. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη
βοήθεια ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από 21 εκπαιδευτικούς τεσσάρων δημοσίων
σχολείων- δύο δημοτικών και δύο γυμνασίων- που συμμετείχαν στο πρόγραμμα International
Teacher Leadership. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 36 κλειστές ερωτήσεις τύπου Likert και 9
ανοικτές ερωτήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η υιοθέτηση των πρακτικών αυξήθηκε μετά
τη συμμετοχή στο προαναφερθέν πρόγραμμα και οι απόψεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν
περισσότερο στο τέλος. Η εικόνα ωστόσο δεν είναι ίδια για όλες τις πρακτικές. 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

Εισαγωγή: Έννοια της Ηγεσίας Εκπαιδευτικού-Σκοπός της εργασίας
Ο όρος Ηγεσία Εκπαιδευτικού (Teacher Leadership) έχει χρησιμοποιηθεί με ποικίλες σημασίες.
Οι εννοιολογήσεις αυτές της Ηγεσίας Εκπαιδευτικού μπορούν να υπαχθούν σε τέσσερις
κατηγορίες (Frost, 2003a, p. 4). Η πρώτη περίπτωση αφορά εκπαιδευτικούς-ηγέτες (teacher
leaders, Berry & Norton, 2007), δηλαδή ρόλους που επισήμως έχουν αναλάβει ορισμένοι
αυξημένων προσόντων εκπαιδευτικοί δρώντας συμβουλευτικά για ένα μέρος του ωραρίου τους.
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Σε μια δεύτερη κατηγορία η εστίαση αφορά την ηγεσία μεσαίων στελεχών που ασχολούνται με
τον στρατηγικό προσανατολισμό και ανάπτυξη των διδακτικών αντικειμένων, με την
παρακολούθηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας, τη διοίκηση και ανάπτυξη του προσωπικού
(Frost, 2003a, pp. 5-6). Μια άλλη κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει συντονιστές
επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαιδευτικούς-εκπροσώπους σωματείων που θεωρούνται μια
σημαντική πηγή ηγεσίας, επειδή ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να «ασκήσουν οι ίδιοι ηγεσία
στην μάθηση τη δική τους και των άλλων, να υποστηρίξουν τη μάθηση και να επηρεάσουν την
πολιτική» (Bangs & MacBeath, 2012, p. 331). Τέλος, η Ηγεσία Εκπαιδευτικού (Teacher
Leadership) μπορεί να αναφέρεται «σε άσκηση ηγεσίας από εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από
θέση και σχεδιασμό». Πρόκειται για μια προσέγγιση που σε αντίθεση με τις προηγούμενες
εννοιολογήσεις δίνει έμφαση στην ικανότητα όλων των εκπαιδευτικών να εμπλακούν σε
πρωτοβουλίες ανάπτυξης (Frost, 2003a, p. 7). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ο στόχος είναι
να έρθουν στην επιφάνεια οι κρυμμένες ικανότητες και γνώσεις των εκπαιδευτικών, μέσα από
δράσεις «στις περιοχές όπου ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο» (Δεμερτζή,
Τσεμπερλίδου & Βιτσάκη 2014, σσ. 19-20). Συνδέεται με τις έννοιες της διεσπαρμένης ηγεσίας
(dispersed leadership) και της διαμοιραζόμενης ηγεσίας (shared leadership) (MacBeath, 2004, p.
40), καθώς στηρίζεται στην παραδοχή ότι η επίδραση αποτελεί δικαίωμα και ευθύνη που δεν
συνδέεται με μια ιδιαίτερη θέση στην ιεραρχία, ότι η πρωτοβουλία μπορεί να περάσει από τον
ένα στον άλλο με αμοιβαία συγκατάθεση αλλά και ότι η εν λόγω ηγεσία βρίσκεται μεταξύ των
ανθρώπων σε δράσεις συνεργατικές και συλλογικές. Η τελευταία προσέγγιση είναι αυτή που
χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της παρούσας παρουσίασης και από εδώ και στο εξής ο όρος Ηγεσία
Εκπαιδευτικού (teacher leadership) θα έχει αυτό το περιεχόμενο.
Η Ηγεσία Εκπαιδευτικού έχει στοιχεία άτυπης ηγεσίας, αλλά διαφέρει από την τελευταία αφού
έχει ως προϋπόθεση σχεδιασμό και σκόπιμη άσκηση ηγεσίας από «εκπαιδευτικούς που έχουν
επιλέξει να δρουν στρατηγικά για να κάνουν πράξη τις αξίες τους μέσα από δράσεις βελτίωσης
σχολείου» (Frost, 2003a, p. 8).
Η ηγεσία εκπαιδευτικού συνδέεται με μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης διερευνητικού και
συνεργατικού χαρακτήρα που έχουν ως βάση το σχολείο. Η επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρεται
σε άτυπες εμπειρίες αλλά και σε σχεδιασμένες δραστηριότητες μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί
ατομικά ή συνεργατικά αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και κρίση δρώντας ως παράγοντες αλλαγής
προς όφελος των ιδίων, των μαθητών, της ομάδας των εκπαιδευτικών και του σχολείου. Σε
τέτοιες δράσεις η πρακτική μετασχηματίζεται από τη γνώση που αποκτήθηκε και η τάξη
λειτουργεί ως χώρος μάθησης μαθητών και εκπαιδευτικών.
Οι προσεγγίσεις αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Ελλάδα, όπου κυριαρχούν
παραδοσιακές προσεγγίσεις επαγγελματικής ανάπτυξης με κατεύθυνση από την κορυφή προς τα
κάτω (top down). Όπως φαίνεται όμως, συχνά δεν υπάρχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
αφού για παράδειγμα δεν λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων
(Σταματάκης & Βιτσάκη, 2009). Σύμφωνα με την εκπαίδευση ενηλίκων, οι τελευταίοι κατέχουν
ήδη γνώση, εμπειρία και διαμορφωμένη προσωπική επαγγελματική θεωρία και επιδιώκουν την
ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης, ενώ αντιμετωπίζουν ποικίλα εμπόδια
(Rogers, 1999, p. 92). Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι ενήλικοι μαθαίνουν καλύτερα από
τους συναδέλφους τους παρά από άλλες πηγές γνώσης (Noyé & Piveteau, 1998, p. 109). Το
γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της μάθησης των ενηλίκων είναι ένας από
τους παράγοντες που έχουν ως αποτέλεσμα τη μη ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών
(Μπαγάκης κ.ά., 2005, σ. 182). Προβάλλει, επομένως, η ανάγκη να γίνουν αλλαγές και να
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αναζητηθούν νέες λύσεις (Βιτσάκη, 2013), όπως «η ενίσχυση... bottom up προσπαθειών...
Χρειάζεται η ενσωμάτωση και ενίσχυση σύγχρονων, αποτελεσματικών και αποδοτικών μορφών...
που βασίζονται/εδράζονται στο σχολείο» (Μπαγάκης, 2015, σ. 129).
Ηγεσία Εκπαιδευτικού και πρωτοβουλία ανάπτυξης
Η ηγεσία εκπαιδευτικού πραγματώνεται με μεθοδευμένες δράσεις που αναλαμβάνουν οι
εκπαιδευτικοί, τις οποίες οι Frost και Durrant (2003) ονομάζουν «πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών
για ανάπτυξη» (Teacher Led Development Work). Η «πρωτοβουλία εκπαιδευτικών για ανάπτυξη»
ή για συντομία «πρωτοβουλία ανάπτυξης» μπορεί να περιγραφεί ως μια διαδικασία με τα
ακόλουθα πέντε στάδια:
1. Αποσαφήνιση αξιών και ζητημάτων που ενδιαφέρουν
2. Προσωπικός σχεδιασμός ανάπτυξης
3. Στρατηγικός σχεδιασμός δράσης
4. Ηγεσία πρωτοβουλίας ανάπτυξης (διαχείριση της αλλαγής με συνεργασία, πειραματισμός
με την πρακτική, συγκέντρωση και χρήση μαρτυρίας)
5. Μετασχηματισμός επαγγελματικής γνώσης
Αναπόσπαστες διαστάσεις της όλης διαδικασίας αποτελούν ο αναστοχασμός και η τεκμηρίωση
του εγχειρήματος, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1: Πλαίσιο της πρωτοβουλίας ανάπτυξης (Frost & Durrant, 2003, p. 23)

Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών απαιτεί την υιοθέτηση εννέα πρακτικών, οι οποίες αποτελούν
στοιχεία της πρωτοβουλίας αυτής (Frost, 2009, p. 10). Οι πρακτικές είναι: το συμβουλεύεσθαι, η
συζήτηση, ο αναστοχασμός, η ενημέρωση, η συλλογή δεδομένων, η δικτύωση, η επιμόρφωση, η
κοινή δουλειά και ο πειραματισμός.
Οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύονται τρίτους, όταν, για παράδειγμα, ζητούν τη γνώμη ενός
συναδέλφου ή συμβούλου με στόχο να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους, όταν απευθύνονται σε
μαθητές ή γονείς με προκειμένου να εκμαιεύσουν τις απόψεις τους και να μάθουν από αυτούς
(Frost & Durrant, 2003, p. 35, p. 41).
Η συζήτηση συνήθως γίνεται μεταξύ συναδέλφων και έχει να κάνει με την αποσαφήνιση ενός
θέματος ή προβλήματος και με την αξιολόγηση μιας πρακτικής (Frost, 2009, p. 10).
Η τρίτη πρακτική είναι ο αναστοχασμός και έχει να κάνει με τον αναστοχασμό πάνω στην πράξη
αλλά και με την καταγραφή του αναστοχασμού γενικά (κατά την πράξη και πάνω στην πράξη).
Η πρακτική αυτή περιλαμβάνει δράσεις όπως: καταγραφή σκέψεων και παρατηρήσεων
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προκειμένου ο εκπαιδευτικός να διερευνήσει την πρακτική του, τον σχεδιασμό της
πρωτοβουλίας, την παρακολούθηση της απήχησης της πρωτοβουλίας στους μαθητές και στη
μαθησιακή διαδικασία (Frost & Durrant, 2003, p. 27). Όπως έχει ήδη αναφερθεί η σημασία αυτής
της πρακτικής είναι καθοριστική, αφού σε αυτή στηρίζεται η παραγωγή γνώσης.
Η διερεύνηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε βιβλιοθήκες ή στο διαδίκτυο, η αναζήτηση
αναφορών για παρόμοιες πρωτοβουλίες και η αναζήτηση φορέων που μπορούν να δράσουν
υποστηρικτικά αποτελούν στοιχεία της ενημέρωσης-μελέτης (Frost, 2009, p. 10).
Η συλλογή δεδομένων, η πέμπτη αναφερόμενη πρακτική, περιλαμβάνει την τήρηση
ημερολογίου, την αξιολόγηση μιας δραστηριότητας από μαθητές (π.χ. με ερωτηματολόγιο), τις
συνεντεύξεις από μαθητές ή συναδέλφους, την ανάλυση εργασιών των μαθητών (Frost &
Durrant, 2003, p. 44).
Η δικτύωση έχει να κάνει με επισκέψεις σε άλλα τμήματα, με ανταλλαγή επισκέψεων με άλλα
σχολεία, με επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ή
συμμετέχουν σε συνέδρια και επιμορφωτικές συναντήσεις (Frost, 2009, p. 10).
Η έβδομη πρακτική, η επιμόρφωση, περιλαμβάνει τόσο την παρακολούθηση όσο και την
οργάνωση συναντήσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα από τους εκπαιδευτικούς (για παράδειγμα
παρουσίασης της δουλειάς σε συναδέλφους, εργαστήριο-workshop, αλληλοπαρατήρηση) (Frost
& Durrant, 2003, p. 42).
Παραδείγματα συνεργατικής δουλειάς είναι ο από κοινού σχεδιασμός μιας δράσης, η οργάνωση
και η πραγματοποίηση μιας εκδήλωσης (Frost & Durrant, 2003, p. 41; Frost, 2009, p. 10).
Τέλος, ο πειραματισμός έχει να κάνει με δράσεις που εισάγει ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας του, όπως το να ξεκινήσει μια νέα διδακτική μέθοδο ή να εμπλουτίσει μια τεχνική
που ήδη χρησιμοποιεί (Frost & Durrant, 2003, p. 42).
Οι πρακτικές αυτές, οι οποίες δεν εξαντλούνται στα παραδείγματα που αναφέρθηκαν, είναι
παρούσες σε διάφορα στάδια της πρωτοβουλίας ανάπτυξης.
Η γνώση που παράγεται στις διάφορες φάσεις του εγχειρήματος, επιδιώκεται να είναι
τεκμηριωμένη, να είναι συγκροτημένη, να επικυρωθεί μέσω του κριτικού διαλόγου που βασίζεται
στην εμπιστοσύνη και να γίνει η διάχυσή της (για παράδειγμα να παρουσιαστεί σε συναντήσεις
δικτύωσης, σε έντυπα ή σε συνέδρια).
Πλαίσιο, Σκοπός και Μεθοδολογία της Έρευνας
Η παρούσα είναι μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που αποσκοπούσε στη διερεύνηση αφενός της
επαγγελματικής ανάπτυξης που προκύπτει από την άσκηση ηγεσίας εκπαιδευτικού και αφετέρου
–της αποτύπωσης της επαγγελματικής ανάπτυξης σε πορτφόλιο, σε συνάρτηση με το πλαίσιο
όπου δραστηριοποιούνται οι εκπαιδευτικοί (Βιτσάκη, 2016).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε
το 2011 από 21 εκπαιδευτικούς (18 γυναίκες και 3 άνδρες, εκ των οποίων οι 14 στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι 7 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) τεσσάρων δημοσίων
σχολείων –δύο δημοτικών και δύο γυμνασίων– που συμμετείχαν στο πρόγραμμα International
Teacher Leadership.
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Το ερωτηματολόγιο είχε ως στόχο να αποτυπώσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με
την υιοθέτηση εκ μέρους τους πρακτικών που συνδέονται με την ηγεσία εκπαιδευτικού. Οι
προαναφερθείσες πρακτικές είναι θεμελιώδεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπτυξης.
Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 36 κλειστές ερωτήσεις τύπου Likert και 9 ανοικτές ερωτήσεις.
Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί μέρος των αποτελεσμάτων το οποίο αφορά στη μεταβολή της
ενσωμάτωσης των εννέα πρακτικών στη δουλειά των εκπαιδευτικών.
Αποτελέσματα
Στην έρευνα συμμετείχαν κατά κύριο λόγο γυναίκες. Η κυρίαρχη ηλικιακή ομάδα ήταν μεταξύ
46 και 50 ετών. Το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών προερχόταν από την πρωτοβάθμια και τα δύο
τρίτα από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Μια πρώτη ανάλυση (στατιστική περιγραφή) περιλάμβανε την εξέταση του Μέσου Όρου και της
Τυπικής Απόκλισης ως μέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς. Ακολούθησε περιγραφική
επισκόπηση με κατανομές συχνοτήτων για την αντίληψη των πρακτικών και σύνοψη πέντε
σημείων, μέσω των οποίων προσεγγίστηκε η κεντρική τάση και η διασπορά. Τέλος με τη βοήθεια
της μη παραμετρικής στατιστικής έγινε ο έλεγχος προσημασμένης διάταξης Wilcoxon (ελέγχεται
αν οι αλλαγές στην αντίληψη και σημαντικότητα των πρακτικών είναι τυχαίες ή όχι), ο έλεγχος
Mann Whitney για ανεξάρτητα δείγματα (για εκπαιδευτικούς δηλαδή πρωτοβάθμιαςδευτεροβάθμιας).
Εξέταση Μέσου Όρου- Τυπικής Απόκλισης
Αντίληψη πρακτικών για το 2009
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους Μέσους Όρους και την Τυπική Απόκλιση της Αντίληψης (δηλαδή
της υιοθέτησης) των εννέα πρακτικών για το 2009.
Πίνακας 1: Μέσοι Όροι και Τυπική Απόκλιση Αντίληψης Πρακτικών για το 2009

Είδος πρακτικής

Μέσος Όρος

Τυπική απόκλιση

Π1. Συμβουλεύομαι

3,10

0,83

Π2. Συζητώ

3,05

1,07

Π3. Αναστοχάζομαι

2,90

1,09

Π4. Ενημερώνομαι/Διαβάζω

2,81

1,17

Π5.Συλλέγω δεδομένα

2,55

1,28

Π6.Δικτυώνομαι

2,14

1,24

Π7. Επιμορφώνομαι και επιμορφώνω

3,05

1,43

Π8. Κοινή συνεργατική δουλειά

2,81

1,40

Π9. Δοκιμάζω

3,05

1,12

Οι Μέσοι Όροι των απαντήσεων για τις περισσότερες πρακτικές καταγράφονται κοντά στο μέσο
της κλίμακας (τιμή 3), δηλ. κοντά στην επιλογή «Αρκετά» της πεντάβαθμης κλίμακας. Οι
πρακτικές αυτές είναι: «Ενημερώνομαι –διαβάζω» (Μ.Ο. 2,81), «Κοινή συνεργατική δουλειά»
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(Μ.Ο.=2,81), «Αναστοχάζομαι» (Μ.Ο.=2,90.), «Συζητώ» (Μ.Ο.=3,05), «Επιμορφώνομαι και
επιμορφώνω» (Μ.Ο.=3,05), «Δοκιμάζω» (Μ.Ο.=3,05), «Συμβουλεύομαι» (Μ.Ο.=3,10).
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, χαμηλότερο βαθμό υιοθέτησης (κάτω του Μ.Ο.
3, δηλαδή μεταξύ των επιλογών «Λίγο» και «Αρκετά» της πεντάβαθμης κλίμακας) είχε η
πρακτική «Συλλέγω δεδομένα» (Μ.Ο.=2,55). Τον μικρότερο βαθμό υιοθέτησης είχε η πρακτική
«Δικτύωση», η οποία ήταν κοντά στην επιλογή «Λίγο» της πεντάβαθμης κλίμακας (Μ.Ο.=2,14).
Όσον αφορά την Τυπική Απόκλιση που αποτελεί μέτρο της διασποράς των τιμών, παρατηρούμε
ότι τη μικρότερη διασπορά εμφανίζουν οι πρακτικές «Συμβουλεύομαι» (Τ.Α.=0,83), «Συζητώ»
(Τ.Α.=1,07) και «Αναστοχάζομαι» (Τ.Α.=1,09). Μεγαλύτερη διασπορά εμφανίζουν οι πρακτικές
«Δικτυώνομαι» (Τ.Α.=1,24), «Συλλέγω δεδομένα» (Τ.Α.=1,28) «Κοινή συνεργατική δουλειά»
(Τ.Α.=1,40) και «Επιμορφώνομαι και επιμορφώνω» (Τ.Α.=1,43).
Αντίληψη πρακτικών για το 2011
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τους Μέσους Όρους και την Τυπική Απόκλιση της Αντίληψης (δηλαδή
της υιοθέτησης) των εννέα πρακτικών για το 2011.
Πίνακας 2: Μέσοι Όροι και Τυπική Απόκλιση Αντίληψης Πρακτικών για το 2011

Είδος πρακτικής

Μέσος Όρος

Τυπική απόκλιση

Π1. Συμβουλεύομαι

4,00

0,71

Π2. Συζητώ

3,90

0,89

Π3.Αναστοχάζομαι

3,95

0,80

Π4. Ενημερώνομαι/Διαβάζω

3,43

1,25

Π5.Συλλέγω δεδομένα

3,45

1,10

Π6.Δικτυώνομαι

2,90

0,89

Π7. Επιμορφώνομαι και επιμορφώνω

3,48

1,25

Π8. Κοινή συνεργατική δουλειά

3,52

1,17

Π9. Δοκιμάζω

3,67

1,02

Οι περισσότεροι Μέσοι Όροι των απαντήσεων για τις πρακτικές καταγράφονται μεγαλύτεροι της
τιμής 3, που είναι το μέσον της πεντάβαθμης κλίμακας. Εξαίρεση αποτελεί η απάντηση για την
αντίληψη της πρακτικής «Δικτυώνομαι» που εμφανίζει Μ.Ο. λίγο μικρότερο του 3 (Μ.Ο.=2,90).
Όσον αφορά τις υπόλοιπες απαντήσεις, οι πρακτικές «Ενημερώνομαι/Διαβάζω» (Μ.Ο.=3,43),
«Συλλέγω Δεδομένα» (Μ.Ο.=3,45), «Επιμορφώνομαι και επιμορφώνω» (Μ.Ο.=3,48) και «Κοινή
συνεργατική δουλειά» (Μ.Ο.=3,52) έχουν Μέσους Όρους με τιμές κοντά στην τιμή 3,5, δηλ. στο
μέσο των επιλογών «Αρκετά» και «Πολύ» της πεντάβαθμης κλίμακας. Τέλος, μετατοπισμένες
προς την τιμή 4 και άρα προς την επιλογή «Πολύ» είναι οι Μέσοι Όροι των απαντήσεων για τις
πρακτικές «Δοκιμάζω» (Μ.Ο.=3,67), «Συζητώ» (Μ.Ο.=3,90), «Αναστοχάζομαι» (Μ.Ο.=3,95)
και «Συμβουλεύομαι» (Μ.Ο.=4). Στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Μέσοι
Όροι των πρακτικών για το 2011.
Εξετάζοντας τη διασπορά των τιμών, παρατηρούμε ότι μικρότερη τυπική απόκλιση
παρουσιάζουν οι πρακτικές «Συμβουλεύομαι» (Τ.Α.=0,71), «Αναστοχάζομαι» (Τ.Α.=0,80),
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«Συζητώ» (Τ.Α.=0,89) και «Δικτυώνομαι» (Τ.Α.= 0,89) ενώ μεγαλύτερη διασπορά εμφανίζεται
στις πρακτικές «Συλλέγω Δεδομένα» (Τ.Α.=1,10), «Κοινή Συνεργατική Δουλειά» (Τ.Α.=1,17)
και «Επιμορφώνομαι/Επιμορφώνω» (Τ.Α.=1,25).
Σύγκριση Μ.Ο. Αντίληψης Πρακτικών το 2009 και το 2011
Στο αραχνόγραμμα συμπυκνώνονται τα αποτελέσματα για τον Μ.Ο. της Αντίληψης των
πρακτικών αρχικά και τελικά.

Π1.
Συμβουλεύομαι
Π9. Δοκιμάζω

Π8. Κοινή
συνεργ.δουλειά

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Π2. Συζητώ

Π3.
Αναστοχάζομαι
Αντίληψη 2009
Αντίληψη 2011

Π7.
Επιμορφώνομα
ι-επιμορφώνω

Π4.
ΕνημερώνομαιΔιαβάζω

Π6.Δικτυώνομα
ι

Π5.Συλλέγω
δεδομένα

Σχήμα 2: Αραχνόγραμμα για Αντίληψη και Σημαντικότητα πρακτικών 2009 και 2011

Όσον αφορά την Αντίληψη των πρακτικών για το 2009 (εσωτερική γραμμή), το βαθμό
υιοθέτησής τους, δηλαδή, από τους εκπαιδευτικούς, οι Μέσοι Όροι των απαντήσεων κινήθηκαν
μεταξύ των τιμών 2 και 3, δηλαδή μεταξύ των βαθμίδων «Λίγο» και «Αρκετά» της πεντάβαθμης
κλίμακας. Εξαίρεση αποτέλεσε η πρακτική «Συμβουλεύομαι» η οποία εμφάνισε Μέσο Όρο
ελαφρά μεγαλύτερο του 3. Άλλες περισσότερο υιοθετημένες πρακτικές ήταν «Επιμορφώνομαι
/επιμορφώνω», «Δοκιμάζω» και «Συζητώ». Λιγότερο υιοθετημένες πρακτικές ήταν αυτές που
αφορούσαν τη δικτύωση και τη συλλογή δεδομένων.
Για το 2011 η Αντίληψη των εν λόγω πρακτικών κινείται μεταξύ των επιλογών «Αρκετά» και
«Πολύ» της πεντάβαθμης κλίμακας, με εξαίρεση τη Δικτύωση που εμφανίζει Μέσο Όρο ελαφρά
μικρότερο του 3. Περισσότερο δημοφιλείς είναι η Συζήτηση, ο Αναστοχασμός και το
Συμβουλεύεσθαι. Σε ενδιάμεσες θέσεις βρίσκεται η αντίληψη για τις πρακτικές της Ενημέρωσης,
της Συλλογής Δεδομένων, της Κοινής Συνεργατικής Δουλειάς και του Πειραματισμού. Η
λιγότερο ακολουθούμενη πρακτική είναι η Δικτύωση.
Η Δικτύωση και η Συλλογή Δεδομένων βρίσκονται αρχικά και τελικά σε χαμηλές θέσεις. Ο
Πειραματισμός και το Συμβουλεύεσθαι εμφανίζουν σταθερά υψηλή ενσωμάτωση, ενώ ο
Αναστοχασμός φαίνεται να είναι η πρακτική που κερδίζει έδαφος (μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα
στην αρχική και την τελική υιοθέτηση).
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Σύνοψη για Μ.Ο. – Τ. Απόκλιση Αντίληψης Πρακτικών για το 2009 και το 2011
Αρχικά το 2009 η Αντίληψη για τις πρακτικές ήταν κοντά στο μέσο της πεντάβαθμης κλίμακας.
Το 2011 η Αντίληψη κυμάνθηκε μεταξύ του μέσου και της τέταρτης βαθμίδας,
Όσον αφορά τη διασπορά των απαντήσεων, η τυπική απόκλιση τόσο για την Αντίληψη όσο και
για τη Σημαντικότητα λαμβάνει τιμές σε διαστήματα που είναι μικρότερα τελικά (το 2011) από
ό,τι αρχικά (2009). Επομένως, οι απαντήσεις συγκλίνουν περισσότερο το 2011.
Η μεταβολή μεταξύ 2009 και 2011 για καθεμιά πρακτική ξεχωριστά είναι κατά μισή έως μια
βαθμίδα της πεντάβαθμης κλίμακας, τόσο για την Αντίληψη όσο και για τη Σημαντικότητα.
Οι πλέον ενσωματωμένες και σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς πρακτικές είναι κατά φθίνουσα
σειρά το Συμβουλεύεσθαι, ο Αναστοχασμός και η Συζήτηση. Για τις πρακτικές αυτές υπάρχει η
μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των ερωτηθέντων. Επιπλέον, αυτές εμφανίζουν μέση προς μεγάλη
αύξηση της Αντίληψης και της Σημαντικότητας. Οι διαφορές μεταξύ της Αντίληψης και της
Σημαντικότητας των τριών πρακτικών είναι χαμηλές έως μέσες.
Ο Πειραματισμός ανήκει και αυτός στις πλέον ακολουθούμενες και σημαντικές για τους
εκπαιδευτικούς πρακτικές με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών να μην διαφέρουν πολύ μεταξύ
τους. Η Αντίληψη του πειραματισμού είχε μικρή αύξηση, ενώ η Σημαντικότητα εμφάνισε μεγάλη
αύξηση. Οι διαφορές μεταξύ Αντίληψης και Σημαντικότητας ήταν οι μεγαλύτερες από όλες τις
πρακτικές.
Η Επιμόρφωση και η Κοινή Συνεργατική Δουλειά αρχικά ανήκουν στις μετρίως προς
περισσότερο ενσωματωμένες και περισσότερο σημαντικές επαφές, αυτό όμως δεν ισχύει στην
τελική εικόνα, όπου εμφανίζονται μετρίως προς λιγότερο ενσωματωμένες και σημαντικές. Οι
απαντήσεις των εκπαιδευτικών εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις για τις πρακτικές αυτές. Η
αύξηση τόσο της Αντίληψης όσο και της Σημαντικότητας για αυτές είναι από τις χαμηλότερες
προς μέσες. Τέλος, οι διαφορές μεταξύ αντίληψης και υιοθέτησης είναι από τις υψηλότερες τόσο
πριν την παρέμβαση όσο και μετά.
Η Ενημέρωση είναι μια πρακτική που είναι μετρίως ενσωματωμένη τόσο αρχικά όσο και τελικά,
ενώ η αρχικά μεγαλύτερη Σημαντικότητα που της αποδόθηκε κατέληξε σε μια μέση τελική
Σημαντικότητα. Οι απαντήσεις είχαν μια μέση διασπορά. Η αύξηση τόσο για την Αντίληψη όσο
και για τη Σημαντικότητα είναι από τις μικρότερες, ενώ οι διαφορές μεταξύ Αντίληψης και
Σημαντικότητας είναι από τις μεγαλύτερες τόσο αρχικά όσο και τελικά.
Η Συλλογή Δεδομένων και η Δικτύωση ανήκουν στις αρχικά λιγότερο ενσωματωμένες και
σημαντικές πρακτικές με τους εκπαιδευτικούς να έχουν μεγάλη απόκλιση στις απαντήσεις τους.
Τελικά, εμφανίζεται διαφοροποίηση με τη Συλλογή Δεδομένων να προηγείται εμφανώς
σημειώνοντας μεγαλύτερη αύξηση τόσο όσον αφορά την Αντίληψη όσο και όσον αφορά τη
Σημαντικότητα. Ωστόσο τόσο η Αντίληψη όσο και η Σημαντικότητα και των δύο παίρνουν
σχετικά με τις άλλες πρακτικές χαμηλές τιμές.
Κατανομή συχνοτήτων για την Αντίληψη πρακτικών
Μετά την εξέταση των Μέσων Όρων και της Τυπικής Απόκλισης παρατίθενται κατανομές
συχνοτήτων για την Αντίληψη των εννέα Πρακτικών για το 2009 και το 2011. Οι κατανομές
συχνότητας (frequency distributions) αποτελούν μία από ενός συνηθέστερες μεθόδους για την
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παρουσίαση ενός συνόλου δεδομένων (Κατσάνος & Αβούρης, 2008, σ. 487). Η επεξεργασία
έγινε με το πρόγραμμα SPSS 15.0
Αντίληψη πρακτικών το 2009
Αρχικά παραθέτουμε γράφημα με την κατανομή συχνοτήτων της Αντίληψης των πρακτικών για
το 2009.
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Σχήμα 3: Κατανομή Συχνοτήτων Αντίληψης πρακτικών για το 2009

Παρατηρούμε ότι η Δικτύωση και η Συλλογή Δεδομένων εμφανίζουν υψηλές συχνότητες στις
επιλογές «Καθόλου» και «Λίγο». Όσον αφορά τον Αναστοχασμό και την Ενημέρωση,
εμφανίζεται μεν με υψηλή συχνότητα η επιλογή «Λίγο», ωστόσο οι επιλογές «Αρκετά», «Πολύ»
και «Πάρα πολύ» παρουσιάζουν αξιοσημείωτες συχνότητες. Ο Πειραματισμός («Δοκιμάζω»), η
Συζήτηση και το Συμβουλεύεσθαι παρουσιάζουν υψηλές συχνότητες στην επιλογή «Αρκετά» και
αυξημένες συχνότητες στις επιλογές «Πολύ» και «Πάρα πολύ». Η Κοινή Συνεργατική Δουλειά
εμφανίζει σχεδόν μια ισοκατανομή στις συχνότητες μιας και όλες οι επιλογές εμφανίζουν
σημαντικές συχνότητες (πιο υψηλές οι συχνότητες στην επιλογή «Καθόλου» και «Αρκετά»). Η
Επιμόρφωση παρουσιάζει, επίσης, σημαντικές συχνότητες σε όλες τις απαντήσεις (πιο υψηλές οι
συχνότητες στη επιλογή «Λίγο» και «Πάρα πολύ»). Παρατηρείται επίσης μια διασπορά των
συχνοτήτων σε όλες τις τιμές.
Αντίληψη πρακτικών το 2011
Στη συνέχεια παρουσιάζεται γράφημα με την κατανομή συχνοτήτων της Αντίληψης των
πρακτικών για το 2011.
Παρατηρούμε ότι όσον αφορά την Αντίληψη των πρακτικών για το 2011 η επιλογή «Καθόλου»
είτε δεν υπάρχει, είτε εμφανίζει πολύ μικρές συχνότητες.
Η επιλογή «Λίγο» στις περισσότερες πρακτικές είτε δεν εμφανίζεται, είτε έχει πολύ μικρές
συχνότητες. Η Ενημέρωση, η Συλλογή Δεδομένων και η Κοινή Συνεργατική Δουλειά έχουν
μικρές, αλλά όχι αμελητέες συχνότητες στην επιλογή αυτή. Η Δικτύωση παρουσιάζει αυξημένες
συχνότητες. Η επιλογή «Αρκετά» έχει ιδιαίτερα αυξημένες συχνότητες για όλες τις πρακτικές.
Εδώ παρουσιάζουν τις υψηλότερες συχνότητες η Δικτύωση και ο Πειραματισμός. Η Επιμόρφωση
και η Κοινή Συνεργατική Δουλειά εμφανίζουν τις υψηλότερες συχνότητες τόσο στην τιμή
─ 66 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
«Αρκετά» και στην τιμή «Πολύ». Η επιλογή «Πολύ» εμφανίζει ιδιαίτερα αυξημένες συχνότητες.
Εδώ παρουσιάζουν τις υψηλότερες συχνότητες οι πρακτικές: Συμβουλεύεσθαι, Συζήτηση,
Αναστοχασμός, Ενημέρωση, Συλλογή Δεδομένων. Τέλος, οι συχνότητες εμφανίζονται λιγότερο
διεσπαρμένες.
Τέλος, η επιλογή «Πάρα πολύ» έχει αυξημένες συχνότητες για όλες τις πρακτικές πλην της
Συλλογής Δεδομένων και της Δικτύωσης.
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Σχήμα 4: Κατανομή Συχνοτήτων Αντίληψης πρακτικών για το 2011

Συνοψίζοντας τα ευρήματα από την περιγραφική επισκόπηση βάσει της επεξεργασίας με το
πρόγραμμα SPSS 15.0, παρατηρούμε τα ακόλουθα. Το 2009 σε αδρές γραμμές οι τιμές που
επικρατούν είναι η τιμή «Λίγο» και η τιμή «Αρκετά». Τελικά όμως κυριαρχούν οι τιμές «Αρκετά»
και «Πολύ». Συνολικά, έχουμε μια μετατόπιση των τιμών Αντίληψης και Σημαντικότητας στις
υψηλότερες βαθμίδες της πεντάβαθμης κλίμακας και μικρότερη διασπορά. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα η υιοθέτηση των πρακτικών αυξήθηκε μετά τη συμμετοχή στο προαναφερθέν
πρόγραμμα και οι απόψεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν περισσότερο στο τέλος. Η εικόνα
ωστόσο δεν είναι ίδια για όλες τις πρακτικές.
Μη παραμετρική στατιστική ανάλυση
Στη συνέχεια διερευνήθηκε κατά πόσο οι αλλαγές στην αντίληψη των πρακτικών ήταν τυχαίες ή
όχι. Επίσης εξετάστηκε αν εμφανίζονται διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας. Τα παραπάνω έγιναν με χρήση μη παραμετρικής στατιστικής (Cohen, Manion
& Morrison, 2008, p. 534) που ενδείκνυται για μικρά δείγματα, αλλά και για περιπτώσεις που τα
δεδομένα είναι ονομαστικά ή διατακτικά (Pell & Fogelman, 2007, p. 321).
Ο έλεγχος με το κριτήριο Wilcoxon έδειξε ότι η αύξηση της Αντίληψης των πρακτικών είναι
στατιστικώς σημαντική για όλες τις πρακτικές εκτός από την Επιμόρφωση και την Κοινή
Συνεργατική Δουλειά.
Με τον έλεγχο Mann-Whitney δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές για τις
μεταβλητές πλην της μεταβλητής «Αντίληψη Συζήτησης 2009», στην οποία οι εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφάνισαν μεγαλύτερους δείκτες.
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Σύνοψη αποτελεσμάτων
Συνοψίζοντας, παρατηρήθηκαν:
▪ Αύξηση της Αντίληψης των εννέα πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς, η οποία
εμφανίζεται στατιστικώς σημαντική για επτά πρακτικές. Είναι το Συμβουλεύεσθαι, η
Συζήτηση, ο Αναστοχασμός, η Ενημέρωση, η Συλλογή Δεδομένων, η Δικτύωση και ο
Πειραματισμός.
▪ Περισσότερο υιοθετημένες πρακτικές είναι, όπως προκύπτει, το Συμβουλεύεσθαι, η
Συζήτηση, ο Αναστοχασμός και ο Πειραματισμός.
▪ Μετρίως ενσωματωμένη πρακτική τόσο αρχικά όσο και τελικά φαίνεται πως είναι η
Ενημέρωση.
▪ Ανερχόμενη πρακτική είναι η Συλλογή Δεδομένων.
▪ Η Επιμόρφωση και η Κοινή Συνεργατική Δουλειά εμφάνισαν μικρή αύξηση της
Αντίληψης, η οποία δεν ήταν στατιστικώς σημαντική.
▪ Η Δικτύωση ήταν η λιγότερο ενσωματωμένη πρακτική, τόσο αρχικά όσο και τελικά, αν
και είχε θετικότερες αξιολογήσεις στο τέλος.
▪ Δεν εμφανίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Συμπεράσματα - Συζήτηση
Η άσκηση ηγεσίας από τους εκπαιδευτικούς μέσω των πρωτοβουλιών ανάπτυξης είχε ως
αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να συμβουλευθούν συχνότερα τρίτους προκειμένου να
αξιοποιήσουν την εμπειρία τους, να απευθυνθούν περισσότερο στους συναδέλφους τους για να
συζητήσουν για κάποιο θέμα που τους απασχολεί, να παρακολουθήσουν πιο στενά την πρακτική
τους και να εργαστούν περισσότερο μεθοδευμένα και αναστοχαστικά. Ενημερώθηκαν για το
θέμα που τους απασχολούσε και συνέλεξαν μαρτυρία για να τεκμηριώσουν το εγχείρημά τους.
Επικοινώνησαν με άλλους εκπαιδευτικούς που ανέπτυσσαν ανάλογες πρωτοβουλίες και
συναντήθηκαν με συναδέλφους τους για να μοιραστούν την εμπειρία τους και να ανταλλάξουν
απόψεις. Έτσι ο πειραματισμός με την πρακτική τους ήταν πλουσιότερος και συχνότερος.
Αν και το δείγμα ήταν μικρό, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι στα ελληνικά σχολεία η αξιοποίηση
της ηγεσίας εκπαιδευτικού μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στις πρακτικές των
εκπαιδευτικών.
Η ηγεσία εκπαιδευτικού δημιουργεί νέες δυνατότητες και αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω και
σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Η εμπειρία που αποκτήθηκε, η οποία τεκμηριώθηκε με τα ευρήματα της έρευνας, θα ήταν
χρήσιμο να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη διερευνητικών συνεργατικών προσεγγίσεων
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με βάση το σχολείο. Μια τέτοια προοπτική είναι
αναγκαία για το ελληνικό πλαίσιο.
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Ηγεσία που υπηρετεί: Διαστάσεις και
επιπτώσεις ενός εναλλακτικού τρόπου
ηγεσίας στη λειτουργία και την
αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων

Βασίλειος Γεωργολόπουλος
Ευαγγελία Παπαλόη

Περίληψη
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. 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. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιοριστεί
ο βαθμός εφαρμογής των αρχών της ηγεσίας που υπηρετεί από τους διευθυντές των δημοτικών
σχολείων και, να αποτιμηθεί η θετική συνεισφορά του μοντέλου αυτού στην εύρυθμη λειτουργία
και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
Επιλέχθηκε η διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας με δείγμα 141 εκπαιδευτικούς από 20 Δημοτικά
Σχολεία του Ν. Τρικάλων. Ως εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο O.L.A
(Laub, 1999) –έκδοση για εκπαιδευτικές μονάδες.
Η έρευνα κατέδειξε μια θετική τάση ως προς τον τρόπο πρόσληψης των χαρακτηριστικών της
ηγεσίας που υπηρετεί από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος.
Η ηγεσία που υπηρετεί φαίνεται να συμβάλει θετικά στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων,
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ηγεσία, ηγεσία που υπηρετεί, αποτελεσματικότητα

Εισαγωγή
Η εικόνα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, σε σχέση
με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, ραγδαία επιδείνωση της ήδη κακής του
εικόνας. Ειδικότερα, η Ελλάδα καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών και είναι ουραγός στην
εκπαιδευτική πρωτοπορία και καινοτομία, καταλαμβάνοντας τις τελευταίες θέσεις στον
εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016; ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ,
2016).
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Ένας εναλλακτικός τρόπος ηγεσίας, με θετικό αντίκτυπο, τόσο στη λειτουργία των σχολείων,
όσο και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και κατ΄ επέκταση στην ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης και στην αποδοτικότητα των σχολείων είναι η ηγεσία που υπηρετεί (Herbert, 2004;
Irving, 2004; Laub, 1999; Thompson, 2002).
Με την παρούσα εργασία προσδοκούμε να συνεισφέρουμε στην κεκτημένη γνώση για την
εκπαιδευτική ηγεσία, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για διεξαγωγή εμπειρικών ερευνών, οι
οποίες θα συμβάλλουν, περεταίρω, στην εμπειρική θεμελίωση της ηγεσίας που υπηρετεί και στον
εμπλουτισμό της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας. Από πρακτικής άποψης η έρευνά μας
προσδοκούμε να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούν οι
διευθυντές των σχολείων και κατά πόσο η συγκεκριμένη μορφή ηγεσίας επιδρά στην εύρυθμη
λειτουργία, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.
Θεωρητική πλαισίωση
Η έννοια της ηγεσίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο πολύπλοκες έννοιες στην
επιστήμη της διοίκησης, αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική
λειτουργία των οργανισμών (Brauckmann & Πασιαρδής, 2008, p. 216). Η διαφορετική
εννοιολογική προσέγγιση που επιχειρήθηκε και επιχειρείται από τους μελετητές, εδώ και
δεκαετίες, καταδεικνύει ακριβώς αυτήν την πολυπλοκότητα και την ευρύτητα της έννοιας.
Σύμφωνα με το Laub (2004) ηγεσία «είναι μια διαδικασία σκόπιμης αλλαγής, μέσω της οποίας οι
ηγέτες και οι οπαδοί της, ενωμένοι μεταξύ τους με έναν κοινό σκοπό, αναλαμβάνουν δράση,
ακολουθώντας ένα κοινό όραμα» (p. 5). H ηγεσία, ως διαδικασία αλλαγής, έχει μεγάλη σημασία
για τη λειτουργία, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν τα
σχολεία, τα οποία, μέσα σ’ ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον, θα πρέπει να είναι
προσανατολισμένα στο μέλλον και όχι προσκολλημένα στο παρόν και πολύ χειρότερα στο
παρελθόν.
Ένας εναλλακτικός τρόπος ηγεσίας, ως διαδικασία αλλαγής, ο οποίος έχει θετική επίπτωση, τόσο
στη λειτουργία των σχολείων, όσο και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, είναι η ηγεσία που
υπηρετεί (Laub, 2004).
Ο Greenleaf το 1970, με το δοκίμιό του «Ο Ηγέτης ως Υπηρέτης», παρουσίασε για πρώτη φορά
τον όρο ηγεσία που υπηρετεί (Lanctot & Irving, 2007, p. 5) και δημιούργησε τη βάση για τη
θεωρητική προσέγγιση της ηγεσίας που υπηρετεί, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί τρόπο
ζωής και όχι απλά μια τεχνική διαχείρισης.
Η συνύπαρξη των δύο φαινομενικά αντίθετων εννοιών, του ηγέτη και του υπηρέτη στο ίδιο
πρόσωπο, αρχικά δημιούργησε την αίσθηση ενός παράδοξου και οξύμωρου σχήματος, μιας και
οι δύο αυτές έννοιες θεωρούνται αντίθετες και είναι δύσκολο να κατανοηθεί η συνύπαρξή τους
στο ίδιο πρόσωπο (Spears, 2005, p. 1). Ωστόσο, οι δύο αυτές έννοιες συνυπάρχουν δημιουργικά
στη σύλληψη της ηγεσίας που υπηρετεί, έχοντας μια δυναμική και εννοιολογική σχέση μεταξύ
τους και λειτουργώντας εναλλακτικά και συμπληρωματικά στις προτεινόμενες από τον Greenleaf
πρακτικές για έναν διαφορετικό τρόπο ηγεσίας (Sendjaya & Sarros, 2002). Στην πράξη, η
εφαρμογή της φιλοσοφίας της προσφοράς υπηρεσίας, κατά την άσκηση της εξουσίας, σημαίνει
ότι οι ηγέτες, αντιλαμβανόμενοι τον ρόλο τους ως υπηρέτες, προσφέρουν υπηρεσία στους άλλους
μέσω της ηγεσίας (Laub, 1999, p. 14). Χαρακτηριστικά ο Van Dierendonck (2010) αναφέρει: «το
να είναι κάποιος υπηρέτης του επιτρέπει να ηγείται, ενώ το να είναι ηγέτης υποδηλώνει ότι
υπηρετεί» (p. 4).

─ 71 ─

Τόμος Β΄
Σύμφωνα με τον Greenleaf (2007), η ηγεσία που υπηρετεί στοχεύει στη προσωπική ανάπτυξη
των εργαζομένων, οπότε, ο καλύτερος τρόπος –αλλά παράλληλα και πολύ δύσκολος– για να
ελεγχθεί η ηγεσία που υπηρετεί, είναι να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: «αναπτύσσονται
ως προσωπικότητες αυτοί που υπηρετούνται; Γίνονται κατά τη διάρκεια που υπηρετούνται
περισσότερο υγιείς, σοφοί, ελεύθεροι, αυτόνομοι; Είναι περισσότερο πιθανό να γίνουν και οι ίδιοι
υπηρέτες;» (p. 83).
Ωστόσο, ο Laub (2004) επισημαίνει το γεγονός ότι η θεωρία της ηγεσίας που υπηρετεί πάσχει
από απουσία ενός σαφούς εννοιολογικού προσδιορισμού και γενικότερα από μια εννοιολογική
σύγχυση, αναφορικά με τη χρήση των όρων που χρησιμοποιούνται. Ο ίδιος καταλήγει τελικά σε
έναν ορισμό της ηγεσίας που υπηρετεί –τον οποίο και υιοθετούμε για τις ανάγκες της
συγκεκριμένης έρευνας– σύμφωνα με τον οποίο: «Η Ηγεσία που υπηρετεί είναι η κατανόηση και
η εφαρμογή στην πράξη της ηγεσίας που τοποθετεί το καλό εκείνων που καθοδηγούνται πέρα από
την ιδιοτέλεια του ηγέτη» (Laub, 1999, p. 81). Αυτός ο ορισμός επεκτάθηκε περαιτέρω
προσθέτοντας το ακόλουθο περιγραφικό πλαίσιο. «Η ηγεσία που υπηρετεί προάγει την
αναγνώριση της αξίας και της ανάπτυξης των ανθρώπων, την αίσθηση κοινότητας, την εφαρμογή
στην πράξη της αυθεντικότητας, την παροχή ηγεσίας για το καλό εκείνων που ηγούνται και την
κατανομή της εξουσίας και του κύρους για το κοινό καλό του κάθε ατόμου, του συνόλου του
οργανισμού, καθώς και αυτών που εξυπηρετούνται από τον οργανισμό» (Laub, 1999, p. 81). Στον
παραπάνω ορισμό διακρίνουμε έξι βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο,
αποτελούν και τις κύριες δομές για την περιγραφή της ηγεσίας που υπηρετεί ως δράση.
Ειδικότερα, ο Laub (2004, p. 8) αναφέρει ότι η ηγεσία που υπηρετεί δεν είναι ένα στιλ ηγεσίας,
όπως πολύ συχνά παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία, αλλά ένα πρότυπο που αναμορφώνει την
κατανόηση και την πρακτική της ηγεσίας, η οποία απαιτεί μια διαφορετική εστίαση αναφορικά
με τις προτεραιότητες που δίνονται. Ο ηγέτης υπηρέτης, έχοντας πλήρη επίγνωση των
πραγματικών οργανωτικών αναγκών του οργανισμού και της δικής του δύναμης, θέτει πάνω από
τις δικές του επιθυμίες -ακόμα και από τα συμφέροντα του οργανισμού- το καλό των
εργαζομένων, χωρίς, ωστόσο, να παραγνωρίζει τα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα. Δίνει λοιπόν
προτεραιότητα και εστιάζει στους οπαδούς του, έχοντας την πίστη ότι με αυτόν τον τρόπο τα
άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως η παραγωγικότητα, η ομαδικότητα και η εξυπηρέτηση των
«πελατών» θα έχουν θετικότερα αποτελέσματα μέσω της μεγιστοποίησης του δυναμικού του
κάθε εργαζόμενου στον οργανισμό.
Τέλος, η ηθική αποτελεί κεντρικό σημείο της Ηγεσίας που υπηρετεί, στη βάση της οποίας
επιχειρούνται ουσιαστικές αλλαγές αναμόρφωσης και μετασχηματισμού του οργανισμού με
σκοπό την επίλυση δύσκολων καταστάσεων σε κάθε επίπεδο (Graham, 1991; Parolini, 2004;
Russell, 2001; Spears, 2010).
Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει, η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας που υπηρετεί
αμφισβητήθηκε και δέχτηκε ισχυρή κριτική. Συγκεκριμένα, επικρίνεται ότι είναι ουτοπιστική και
μάλλον μη ρεαλιστική και υπερβολικά ιδεαλιστική, διότι το πρότυπο της ταπεινότητας, το οποίο
προβάλλει, είναι αδύνατο για τους ανθρώπους να το ακολουθήσουν (Wong και Davey, 2007,
p.4). Επιπλέον, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε καταναλωτικές κοινωνίες στις οποίες επικρατεί
ο ατομικισμός και όχι η αυθεντικότητα στη συμπεριφορά, διότι οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν
να επωφεληθούν από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη ξεχωριστή συμπεριφορά του ηγέτη
υπηρέτη, την οποία θα εκλάβουν ως αδυναμία και όχι ως ένα ηθικό πρότυπο συμπεριφοράς, το
οποίο θα πρέπει να υιοθετήσουν (Pfeffer, 2015, όπ. αναφ. στο Ribeiro, 2016).

─ 72 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Σε κάθε περίπτωση, μελέτες κατέδειξαν τη θετική συνεισφορά της ηγεσίας που υπηρετεί, τόσο
στους οργανισμούς, όσο και στους εργαζομένους (Al-Mahdy, Al-Harthi, & Salah, 2016;
Anderson, 2005; Barbuto & Wheeler, 2006; Bovee, 2012; Cerit, 2009; Hebert, 2004; Irving, 2004;
Laub, 1999; Miears, 2004; Μπαντούνα, 2011; Πατσής, 2016;Taylor, Martin, Hutchinson, &
Jinks, 2007; Thompson, 2002; Van Dierendonck, 2011).
Όμως, παρά τη διαφαινόμενη θετική συνεισφορά της ηγεσίας που υπηρετεί στη λειτουργία των
σχολείων, η ηγεσία που υπηρετεί δεν έλαβε της προσοχής των ερευνητών και στερείται επαρκούς
εμπειρικής θεμελίωσης (Heskett, 2013; Laub, 2004). Οι έρευνες που αναφέρονται στην ηγεσία
που υπηρετεί, όσον αφορά τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, είναι σε διεθνές επίπεδο εξαιρετικά
περιορισμένες (Al-Mahdy et al., 2016; Alonderiene & Majauskaite, 2016; Anderson, 2005;
Bovee, 2012; Cerit, 2009; Chambliss, 2013; Drury, 2004; Güngör. 2016; Herbert, 2004; Inbarasu,
2008; Irving, 2004; Laub, 1999; Mayera, Bardes, & Piccolo, 2008; Thompson, 2002) και σχεδόν
ανύπαρκτες στην ελληνική βιβλιογραφία, παρά μόνο σε επίπεδο μεταπτυχιακών εργασιών
(Μπαντούνα, 2011; Πατσής, 2016) και με δείγμα μόνο εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Ερευνητικός σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός εφαρμογής των αρχών της
ηγεσίας που υπηρετεί από τους διευθυντές των δημοτικών σχολείων και, να αποτιμηθεί η θετική
συνεισφορά της στην εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
Με βάση τον σκοπό και τον στόχο της έρευνας, διατυπώνονται τα παρακάτω ερευνητικά
ερωτήματα.
Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος:
(1) Εφαρμόζουν και σε ποιο βαθμό οι διευθυντές των δημόσιων δημοτικών σχολείων του
νομού Τρικάλων τις πρακτικές της ηγεσίας που υπηρετεί;
(2) Ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά;
(3) Υπάρχουν διαφορές ως προς την αντίληψη των αρχών της ηγεσίας που υπηρετεί σε ομάδες
εκπαιδευτικών του δείγματος καθορισμένες βάσει δημογραφικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων;
(4) Ποια η θετική συνεισφορά της ηγεσίας που υπηρετεί στην εύρυθμη λειτουργία και την
αποτελεσματικότητα του σχολείου;
Μεθοδολογικό πλαίσιο συλλογής δεδομένων
Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων διεξαγάγαμε μια ποσοτική έρευνα, με δείγμα
141 εκπαιδευτικούς από 20 δημόσια δημοτικά σχολεία του Ν. Τρικάλων, το οποίο προέκυψε με
τη μέθοδο της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας.
Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήσαμε το έτοιμο εργαλείο μέτρησης O.L.A (Organizational
Leadership Assessment) του Laub (1999), έκδοση για εκπαιδευτικές μονάδες, το οποίο
αποτυπώνει τον βαθμό εφαρμογής των αρχών της ηγεσίας που υπηρετεί από τους διευθυντές των
σχολικών μονάδων.
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Ο Laub ανέπτυξε το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με τη διαδικασία της τεχνικής των Δελφών,
με την οποία αναγνωρίστηκαν 60 χαρακτηριστικά του ηγέτη που υπηρετεί και ομαδοποιήθηκαν
σε 6 ομάδες που αποτέλεσαν τις 6 υποκλίμακες του ερωτηματολογίου και αποτυπώνουν,
σύμφωνα με το Laub (1999), τα βασικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας που υπηρετεί.
Επιπλέον, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του επιπέδου
οργανωσιακής υγείας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού με βάση τα έξι επίπεδα υγείας, όπως τα
κατηγοριοποίησε ο ίδιος ο Laub (2003), με βάση το μοντέλο A-P-S (Autocratic-PaternalisticServant), σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν τρία πρότυπα ηγεσίας: το αυταρχικό, το
πατερναλιστικό και του ηγέτη-υπηρέτη, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους διαφορετικούς τρόπους
που αντιλαμβάνονται οι ηγέτες την ανάπτυξη του οργανισμού και την αλλαγή.
Όσον αφορά τη εγκυρότητα και αξιοπιστία του εργαλείου O.L.A η εσωτερική συνέπεια του
ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με τον συντελεστή Cronbach-Alpha και βρέθηκε να είναι a=0,98
(Laub,1999, p. 23). Ειδικότερα, ο συντελεστής Cronbach-Alpha των έξι υποκλιμάκων κυμάνθηκε
από a= 0,90 έως a=0,93 (Laub, 1999, p. 20) και η συσχέτιση μεταξύ των προτάσεων της
συνολικής κλίμακας O.L.A. κυμάνθηκε από r=0,41 έως r= 0,79, στοιχείο που καταδεικνύει
ισχυρή συσχέτιση όλων των προτάσεων του ερωτηματολογίου (Laub, 1999, p. 19).
Ερευνητική διαδικασία
Όσον αφορά την ερευνητική διαδικασία, εξασφαλίσαμε τις απαραίτητες άδειες και
ακολουθήσαμε ενιαίες και τυποποιημένες διαδικασίες, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο την
μεροληψία στην έρευνα (Creswell, 2011, p. 207).
Ανάλυση δεδομένων
Η ανάλυση των δεδομένων άρχισε με την ολοκλήρωση της συλλογής των ερωτηματολογίων και
έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS statistics 24. Αρχικά, εφαρμόσαμε
περιγραφική στατιστική, στη συνέχεια, έγινε έλεγχος για κανονική ή όχι κατανομή των τιμών
των κλιμάκων και των υποκλιμάκων του εργαλείου μέτρησης, τόσο με διαγράμματα συχνοτήτων,
όσο και με το τεστ κανονικότητας του Kolmogorov-Smirnov, καταδεικνύοντας τη μη κανονική
κατανομή τους, οπότε έγινε χρήση μη παραμετρικών τεστ επαγωγικής στατιστικής. Ειδικότερα,
οι στατιστικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν μη παραμετρικά τεστ ανάλυσης διακύμανσης (test U των
Mann Whitney για σύγκριση δύο ανεξάρτητων δειγμάτων και test Kruskal Wallis H για
περισσότερα από δύο ανεξάρτητα δείγματα).
Έλεγχος Αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου (Cronbach Alpha)
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο μέτρησης στην παρούσα έρευνα
ελέγχθηκε ως προς την εσωτερική του συνέπεια με τον συντελεστή Cronbach-Alpha, ο οποίος
κατέδειξε υψηλούς συντελεστές, οι οποίοι κυμάνθηκαν από a=0,90 (υποκλίμακα αποδίδει αξία
στους ανθρώπους) έως a=0,99 (συνολική κλίμακα O.L.A.).
Αποτελέσματα
Βαθμός Εφαρμογής των αρχών της Ηγεσίας που Υπηρετεί
Αρχικά υπολογίσαμε τον μέσο όρο της κλίμακας, την τυπική απόκλιση, τη διακύμανση και το
εύρος των τιμών (βλ. Πίνακας 1). Ο μέσος όρος των τιμών της συνολικής κλίμακας O.L.A.
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(M=3,87, S.D.=0,75) κατατάσσει την ηγεσία που ασκείται από τους διευθυντές των σχολικών
μονάδων του δείγματος, σύμφωνα με τον Laub (2003), στο πατερναλιστικό επίπεδο ηγεσίας και
όχι στο επίπεδο της ηγεσίας που υπηρετεί.
Πίνακας 1: Μέσος όρος, τυπική απόκλιση, διακύμανση και εύρος του βαθμού αντίληψης εφαρμογής των
αρχών της ηγεσίας που υπηρετεί (Συνολική κλίμακα O.L.A.)

N

Συνολική
κλίμακα
O.L.A.

Έγκυρα

Ελλείποντα

141

0

M

S.D.

Διακύμανση

Εύρος

3,87

0,75

0,56

3,38

Στη συνέχεια, υπολογίσαμε τον βαθμό αντίληψης των χαρακτηριστικών της ηγεσίας που
υπηρετεί, κατηγοριοποιώντας τις τιμές των 60 ερωτήσεων στην κλίμακα: 1=καθόλου, 2=λίγο,
3=αρκετά, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ, ανάλογα με τον βαθμό που έλαβαν, προκειμένου να
διαφανεί η τάση των απαντήσεων (Θετική: πάρα πολύ + πολύ, μέτρια: αρκετά, αρνητική: λίγο +
καθόλου), ως προς τον βαθμό αντίληψης των χαρακτηριστικών της ηγεσίας που υπηρετεί, από
τους εκπαιδευτικούς του δείγματος στα σχολεία που υπηρετούν. Από τα παραπάνω διαφάνηκε
καθαρά μια θετική τάση (71,46%) ως προς τον βαθμό αντίληψης των χαρακτηριστικών της
ηγεσίας που υπηρετεί από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (βλ. Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Βαθμός αντίληψης των χαρακτηριστικών της ηγεσίας που υπηρετεί (Υποκλίμακες O.L.A.)
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Υποκλίμακες O.L.A.
Αρχικά, υπολογίσαμε τον μέσο όρο των τιμών της κάθε υποκλίμακας ξεχωριστά (βλ. πίνακας 2).
Τη μεγαλύτερη μέση τιμή έλαβαν οι υποκλίμακες «αποδίδει αξία στους ανθρώπους» (M=3,93,
S.D.=0,65) και «παρέχει ευκαιρίες για άσκηση ηγεσίας» (Μ=3,93, S.D.=0,88), ενώ τη μικρότερη
μέση τιμή έλαβε η υποκλίμακα «Αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους» (Μ=3,76, S.D.=0,80).
Πίνακας 2: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, διακυμάνσεις και εύρος της αντίληψης των
χαρακτηριστικών της ηγεσίας που υπηρετεί (υποκλίμακες O.L.A.)

Μ.

N
Υποκλίμακες O.L.A.

S.D.

Διακύμανση

Εύρος

Έγκυρα Ελλείποντα

Αποδίδει αξία στους
ανθρώπους

141

0

3,93

0,65

0,42

3,10

Συμβάλλει στη
βελτίωση των
ανθρώπων

141

0

3,86

0,88

0,78

3,78

Διαμορφώνει αίσθημα
κοινότητας

141

0

3,79

0,70

0,49

3,40

Επιδεικνύει
αυθεντικότητα

141

0

3,91

0,79

0,63

3,50

Αναλαμβάνει
ηγετικούς ρόλους

141

0

3,76

0,80

0,64

3,78

Παρέχει ευκαιρίες για
άσκηση ηγεσίας

141

0

3,93

0,88

0,78

3,80

Αναλυτικότερα, από τις δέκα προτάσεις (ερωτήματα) της υποκλίμακας «Αποδίδει αξία στους
ανθρώπους» τη μεγαλύτερη μέση τιμή συγκέντρωσε η πρόταση «Αντιμετωπίζομαι με σεβασμό
από τον διευθυντή/ντριά μου» (Μ=4,31, S.D.=0,87), χαρακτηριστικό το οποίο αντιλαμβάνεται η
πλειοψηφία του δείγματος (85,81%) σε πάρα πολύ ή πολύ μεγάλο βαθμό.
Από τις δέκα προτάσεις της υποκλίμακας «Παρέχει ευκαιρίες για άσκηση εξουσίας» τη
μεγαλύτερη μέση τιμή συγκέντρωσε η πρόταση: «Δεν αναζητά ιδιαίτερο κύρος ή «προνόμια»
από την άσκηση ηγεσίας» (Μ=4,09, S.D.=1,07), την οποία αντιλαμβάνεται το 82,98% του
δείγματος σε πάρα πολύ ή πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ τη μικρότερη μέση τιμή συγκέντρωσε η
πρόταση: «Οι άνθρωποι στο σχολείο ενθαρρύνονται από τον διευθυντή/ντρια να συμμετέχουν
στη λήψη σημαντικών αποφάσεων» (Μ=3,72, S.D.=0,98), την οποία, ωστόσο, αντιλαμβάνεται
το 63,83% του δείγματος σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, μεγάλο βαθμό αντίληψης
σημείωσαν οι προτάσεις: «Ο διευθυντής/ντρια δίνει στους εκπαιδευτικούς δυνατότητα να
συμβάλλουν στη διαμόρφωση στόχων» (M=4,03, S.D.=0,963), (78,01%) και «Χρησιμοποιεί
πειθώ για να επηρεάσει τους άλλους και όχι επιβολή ή πίεση» (M=3,97, S.D.=0,971), (73,76%).
Από τις δώδεκα προτάσεις της υποκλίμακας «Επιδεικνύει αυθεντικότητα» τη μεγαλύτερη μέση
τιμή συγκέντρωσε η πρόταση: «Εμπιστεύομαι την ηγεσία αυτού του σχολείου» (Μ=4,13,
S.D.=1,06), την οποία αντιλαμβάνεται το 81,6% του δείγματος σε πάρα πολύ ή πολύ μεγάλο
βαθμό. Επίσης, τον μεγαλύτερο βαθμό πρόσληψης σημείωσε η πρόταση: «Ο διευθυντής/ντριά
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μου είναι υπόλογος/η για τις πράξεις του/της και επιδεικνύει υπευθυνότητα έναντι των άλλων»
(Μ=4,07, S.D.=1,012), (82,3%).
Από τις εννέα προτάσεις της υποκλίμακας «Συμβάλλει στη βελτίωση των ανθρώπων» τη
μεγαλύτερη μέση τιμή συγκέντρωσε η πρόταση: «Λαμβάνω ενθάρρυνση και επιβεβαίωση από
τον διευθυντή/ντριά μου» (Μ=4,09, S.D.=0,93), την οποία αντιλαμβάνεται το 78% του δείγματος
σε πάρα πολύ ή πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, μεγάλα ποσοστά αντίληψης σημείωσαν οι
προτάσεις: «Παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους να
αναπτυχθούν επαγγελματικά (Μ=3,9, S.D.=1,05), (73,76%). «Βοηθά τους ανθρώπους να
αναπτυχθούν μέσα από την ενθάρρυνση και την επιβεβαίωση (M=3,91, S.D.=1,03), (73,05%) και
«Παρέχει ευκαιρίες σε όλους τους εκπαιδευτικούς για να αναπτυχθούν επαγγελματικά στο
μέγιστο των δυνατοτήτων τους» (Μ=3,96, S.D.=1,02), (73,05%).
Από τις δέκα προτάσεις της υποκλίμακας «Διαμορφώνει αίσθημα κοινότητας» τη μεγαλύτερη
μέση τιμή συγκέντρωσε η πρόταση: «Ο διευθυντής/ντριά μου εργάζεται μαζί με τους
εκπαιδευτικούς και όχι χωριστά από αυτούς» (Μ=4,03, S.D.=1,06) που αντιλαμβάνεται το 76,6%
του δείγματος σε πάρα πολύ ή πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ τη μικρότερη μέση τιμή συγκέντρωσε η
πρόταση: «Οι άνθρωποι του σχολείου δουλεύουν καλά σε ομάδες» (M= 3,62, S.D.=0,883), την
οποία αντιλαμβάνεται, ωστόσο το 57% του δείγματος.
Τέλος, από τις εννέα προτάσεις της υποκλίμακας «Αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους» τη
μεγαλύτερη μέση τιμή συγκέντρωσε η πρόταση: «Ο διευθυντής/ντρια του σχολείου παρέχει την
υποστήριξη και τα μέσα που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να εκπληρώσουν τους
επαγγελματικούς τους στόχους» (Μ=4,03, S.D.=1,04), την οποία αντιλαμβάνεται το 77,3% του
δείγματος σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης μεγάλο βαθμό αντίληψης σημείωσαν οι
προτάσεις: «Ο διευθυντής/ντριά μου αναλαμβάνει την κατάλληλη δράση όταν χρειάζεται»
(M=4,02, S.D.=1,024), (79,4%), όπως και η πρόταση: «Ενθαρρύνει τους ανθρώπους του
σχολείου να ρισκάρουν, ακόμα και αν υπάρχει το ενδεχόμενο να αποτύχουν» (M=3,67,
S.D.=1,073), (62,4%).
Ανάλυση Διακύμανσης
Σύμφωνα με την ανάλυση διακύμανσης, οι πτυχιούχοι Π.Τ.Δ.Ε. σημείωσαν μικρότερο βαθμό στο
αντιλαμβανόμενο χαρακτηριστικό της ηγεσίας που υπηρετεί: «Συμβάλλει στη βελτίωση των
ανθρώπων» (Mdn=3.78) από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν ήταν απόφοιτοι Π.Τ.Δ.Ε.
(Mdn=4.00), U=1361,00, p=0,04, r=-0,17.
Επίσης, Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία διαφοροποίησε την αντιλαμβανόμενη πρόσληψη του
χαρακτηριστικού της ηγεσίας που υπηρετεί: «Διαμορφώνει αίσθημα κοινότητας» (Η(6)=13,50,
p=0,036), καθώς και οριακά, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05, το
αντιλαμβανόμενο χαρακτηριστικό: «Επιδεικνύει αυθεντικότητα» (Η(6)=12,65, p=0,049).
Συμπεράσματα-συζήτηση
Τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας που υπηρετεί, ως «η κατανόηση και η εφαρμογή στην πράξη της
ηγεσίας που τοποθετεί το καλό εκείνων που καθοδηγούνται πέρα από την ιδιοτέλεια του ηγέτη»
(Laub, 1999, p. 81), φαίνεται, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, να γίνονται
αντιληπτά από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος, σε μεγάλο βαθμό ή και σε πολύ
μεγάλο βαθμό στον τρόπο που ασκούν ηγεσία οι διευθυντές των Δημοτικών σχολείων του νομού
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Τρικάλων. Τα παραπάνω εύρημα έρχονται σε συμφωνία με προηγούμενες παρόμοιες έρευνες,
τόσο στην Ελλάδα (Μπαντούνα, 2011; Πατσής, 2016), όσο και στο εξωτερικό (Cerit, 2009;
Drury, 2004; Inbarasu, 2008), όπως και με τη διαπίστωση του Laub (2003, pp. 3-4), ότι η
πλειοψηφία των οργανισμών λειτουργεί με το πατερναλιστικό πρότυπο ηγεσίας. Ωστόσο, η
έρευνά μας διαφοροποιείται από την έρευνα της Anderson (2005), η οποία κατέδειξε υψηλότερο
μέσο όρο αντιλαμβανόμενης εφαρμογής των αρχών της ηγεσίας που υπηρετεί στα σχολεία του
δείγματος της και του Güngör (2016), ο οποίος κατέδειξε χαμηλά ποσοστά αντίληψης εφαρμογής
των αρχών της ηγεσίας που υπηρετεί, αποτέλεσμα το οποίο έχει να κάνει, ενδεχομένως, με το
διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο διεξήχθη η έρευνα.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας που υπηρετεί, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος
αντιλαμβάνονται και τα έξι χαρακτηριστικά της ηγεσίας που υπηρετεί: αποδίδει αξίας στους
ανθρώπους, συμβάλλει στη βελτίωση και ανάπτυξη των ανθρώπων, αίσθηση κοινότητας,
εφαρμογή στην πράξη της αυθεντικότητας, παροχή ηγεσίας για το καλό εκείνων που ηγούνται
και κατανομή της εξουσίας (Laub, 1999, p. 81), εύρημα το οποίο έρχεται σε συμφωνία με
προγενέστερες, παρόμοιες έρευνες των Anderson (2005), Bovee (2012), Cerit (2009), Chambliss
(2013), Drury (2004), Inbarasu (2008), Μπαντούνα (2011) και Πατσή (2011).
Επιπλέον, η έρευνά μας κατέδειξε διαφοροποίησες σε ομάδες εκπαιδευτικών βάσει των χρόνων
υπηρεσίας και των σπουδών, εύρημα το οποίο έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα της
Μπαντούνα (2011). Μια ενδεχόμενη εξήγηση των παραπάνω διαφοροποιήσεων έχει να κάνει,
όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας, με την αίσθηση κοινότητας που αναπτύσσεται μεταξύ των
εκπαιδευτικών που δουλεύουν για χρόνια στο ίδιο σχολείο και, όσον αφορά τις σπουδές, με τις
αυξημένες προσδοκίες που μπορεί να έχουν οι απόφοιτοι Π.Τ.Δ.Ε., οι οποίες πηγάζουν από τα
προγράμματα σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε..
Τέλος, από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας διαφαίνεται καθαρά η θετική συνεισφορά της
ηγεσίας που υπηρετεί στην εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
Αναλυτικότερα, οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων του νομού Τρικάλων, σύμφωνα με τις
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος, ασκούν ηγεσία λειτουργώντας και στηριζόμενοι
όχι στην εντολή, τον έλεγχο και την επιβολή, αλλά στον σεβασμό και την εμπιστοσύνη που έχουν
κερδίσει από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, χωρίς να αυτοπροβάλλονται και να
απαιτούν ιδιαίτερη αναγνώριση ή «προνόμια» από την άσκηση ηγεσίας, έχοντας επίγνωση των
προσωπικών τους ορίων και λαθών, τα οποία και παραδέχονται, καθιστώντας τον εαυτό τους
υπόλογο για τις πράξεις τους. Ο διευθυντής ηγέτης της πλειοψηφίας των δημοτικών σχολείων
του νομού Τρικάλων επιδεικνύει έναν σαφή προσανατολισμό προς τους ανθρώπους, τους οποίους
ενθαρρύνει να συμμετέχουν, τόσο στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, όσο και στη διαμόρφωση
των στόχων του σχολείου, μεταδίδοντας τους ξεκάθαρα το όραμά του για την πορεία του
σχολείου στο μέλλον. Επιπλέον, τους παρέχει υποστήριξη, προκειμένου να εκπληρώσουν τους
επαγγελματικούς τους στόχους και να αναπτύξουν σε μέγιστο βαθμό τις επαγγελματικές τους
δυνατότητες, μέσω συνεχούς ενθάρρυνσης και επιβεβαίωσης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν ότι έχουν ενθάρρυνση από τον διευθυντή τους να
ρισκάρουν, ακόμα και αν υπάρχει το ενδεχόμενο να αποτύχουν. Επίσης, ο διευθυντής ηγέτης
συμβάλλει με το παράδειγμά του στη διαμόρφωση μιας σχολικής κουλτούρας, η οποία
χαρακτηρίζεται από ηθική, ακεραιότητα, σεβασμό και τιμιότητα, προωθώντας και
ενθαρρύνοντας την ανοιχτή επικοινωνία, τις θετικές εργασιακές σχέσεις, τις συνεργασίες μεταξύ
εκπαιδευτικών, την αίσθηση κοινότητας, τη μείωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη
διάχυση των πληροφοριών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος το
─ 78 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
οποίο ενθαρρύνει τη μάθηση. Τέλος δε διστάζει να αναλάβει ηγετικές πρωτοβουλίες, όπου αυτό
επιβάλλεται.
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων του νομού Τρικάλων, σε
γενικές γραμμές, εφαρμόζουν στην πράξη ένα πρότυπο ηγεσίας το οποίο σε μεγάλο βαθμό
εμπεριέχει τα βασικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας που υπηρετεί και όχι μόνο δεν αντιτίθεται με
το υπάρχον νομικό πλαίσιο –τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής–, αλλά, αντιθέτως, έρχεται και
εναρμονίζεται με αυτό. Τέλος, η εφαρμογή στην πράξη των αρχών της ηγεσίας που υπηρετεί,
όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω ευρήματα, ευνοεί την ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα, την
αλλαγή –η οποία σύμφωνα με τον Laub (2004) θα πρέπει να είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
της ηγεσίας–, καθώς και την εισαγωγή καινοτομιών, που θα πρέπει να είναι τα ζητούμενα κάθε
εκπαιδευτικού συστήματος, διότι αυτά σχετίζονται τόσο με την ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης όσο και με την αποδοτικότητα των σχολείων (Herbert, 2004; Irving, 2004; Laub,
1999; Thompson, 2002).
Όσον αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της παρούσας έρευνας, παρόλο που έγινε
προσπάθεια να εξασφαλιστούν σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να αναφέρουμε ότι, το γεγονός πως
ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τον διευθυντή τους εγείρει ερωτήματα
αναφορικά με την αλήθεια των απαντήσεών τους.
Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε να εξεταστεί ο βαθμός αντίληψης της εφαρμογής των αρχών της
ηγεσίας που υπηρετεί και σε ιδιωτικά σχολεία, προκειμένου να διαφανούν πιθανές διαφορές ως
προς τον αντιλαμβανόμενο βαθμό εφαρμογής των αρχών της ηγεσίας που υπηρετεί μεταξύ
δημοσίων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων.
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Η ανίχνευση κινήτρων των διευθυντών
σχολικών μονάδων για την κάλυψη
της θέσης του σχολικού ηγέτη και
η συμβολή τους στην αποτελεσματική
διοίκηση μιας σχολικής μονάδας.
Μία εμπειρική έρευνα.

Καλομοίρα Γιαννούλη

Περίληψη
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 δεκαπέντε Διευθυντές/ντριες Σχολικών
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής 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». Επιπροσθέτως, το δείγμα
της έρευνας επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της θητείας του, όσον
αφορά στις διοικητικές, γραφειοκρατικές και παιδαγωγικές αρμοδιότητές του, ενώ αποτυπώνει
την άποψή του 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 του. Κατά την ερμηνεία των ευρημάτων, διαπιστώνεται ότι
υπερτερούν τα κίνητρα της προσωπικής φιλοδοξίας για επαγγελματική ανέλιξη και του οράματος
για ένα αποτελεσματικό σχολείο, ενώ ως δυσκολίες αναγνωρίζονται το γραφειοκρατικό κομμάτι
της διοίκησης και ο τρόπος 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.
Λέξεις κλειδιά: όραμα, διευθυντής/ντρια σχολικών μονάδων, εκπαιδευτική διοίκηση, διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού, γραφειοκρατία

Εισαγωγή
Η έννοια της αποτελεσματικότητας έχει κεντρική θέση στη διοίκηση των οργανισμών, γι’ αυτό
και η κατάλληλη διοίκηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε οργανισμού. Ο
ορισμός ο οποίος ενσωματώνει τις αρχές που διαμορφώνουν τον όρο διοίκηση, περιλαμβάνει τον
συντονισμό ενός οργανισμού με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική πορεία και εκπλήρωση των
αντικειμενικών στόχων που έχει ορίσει, αναγνωρίζοντας ως βασικές λειτουργίες της διοίκησης
ενός οργανισμού α) τον προγραμματισμό, β) τη λήψη αποφάσεων, γ) την οργάνωση, δ) τη
διεύθυνση, ε) τον έλεγχο (Αναστασίου & Παπακωνσταντίνου, 2013. Ανδρέου &
Παπακωνσταντίνου, 1994. Σαΐτη & Σαΐτης, 2012).
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προβληματική σε σχέση με το αν διαφέρει η διοίκηση εκπαιδευτικών
μονάδων από τη διοίκηση άλλων οργανισμών. Αναμφισβήτητα οι γενικές αρχές της διοίκησης,
όπως αναφέρονται παραπάνω, εφαρμόζονται στη διοίκηση σχολικών μονάδων, όσον αφορά στην
οργάνωση και λειτουργία, αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους και θεωρούνται βασικές για τον
συντονισμό και τη σωστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων από τον σχολικό ηγέτη. Έτσι το
σχολείο, ως τυπικός οργανισμός, ρυθμίζεται από ένα σύνολο κανόνων, ρόλων και αποτελείται
από ένα σύνολο στοιχείων (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινωνία) που
συλλειτουργούν, συνεργάζονται και αλληλοεπηρεάζονται για την επίτευξη κάποιων στόχων
(Χατζηπαναγιώτου, 2003).
Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί παρουσιάζουν διαφορά ως προς τους αντικειμενικούς
τους στόχους σε σχέση με άλλους οργανισμούς, είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν
αποτελεσματικά, να διαχειρίζονται ορθολογικά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και να
βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους (Everard & Morris, 1999;
Χατζηπαναγιώτου, 2003). Ωστόσο κάποιες αρχές της γενικής διοίκησης δεν μπορούν να
εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρχει
τυποποίηση της εργασίας από τους εκπαιδευτικούς (μέθοδοι διδασκαλίας, τύπος μαθημάτων)
(Σαΐτης & Σαΐτης, 2012).
Ο Λαϊνάς (2000) αναφέρει ότι σε χώρες με εκπαιδευτικά συστήματα συγκεντρωτικού χαρακτήρα
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα, το σύστημα είναι ως επί το πλείστον γραφειοκρατικό
(πιστή τήρηση των κανόνων, οι σχέσεις εκφράζονται ως σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα μέρη του
συστήματος, έλλειψη συνεργασίας και ομαδικότητας, τα κίνητρα του συστήματος είναι
εξωτερικές ανταμοιβές (βαθμοί, μισθοί, προαγωγές, υποτροφίες), ύπαρξη κοινωνικής απόστασης
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Εντούτοις, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, αν
και συγκεντρωτικό, βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, ώστε το σχολείο να αποκτήσει εκείνα
τα χαρακτηριστικά που θα το κάνουν ανοικτό και αποτελεσματικό στην κοινωνία (Ανδρέου &
Παπακωνσταντίνου, 1994. Ανδρέου, 1999. Πρίντζας, 2005).
Με το προεδρικό διάταγμα 398/31.10.1995 γίνεται μια προσπάθεια το σχολικό τοπίο να
μετασχηματιστεί σταδιακά, τοποθετώντας το σχολικό ηγέτη στο επίκεντρο της σχολικής
κοινότητας ως διοικητικό-επιστημονικό-παιδαγωγικό υπεύθυνο αυτού του χώρου. Σύμφωνα με
την προαναφερθείσα απόφαση, ο σχολικός ηγέτης α) καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα να θέσει
υψηλούς στόχους με στόχο το ανοικτό σχολείο στην κοινωνία, β) καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς
(υπηρετούντες και νεοδιόριστους) σε σχέση με το εκπαιδευτικό τους έργο, αποτελώντας
παράδειγμα για αυτούς, γ) φροντίζει η σχολική μονάδα να γίνει εστία επιμόρφωσης σε
διοικητικά- επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα, δ) συντονίζει το έργο των εκπαιδευτικών,
συνεργάζεται ισότιμα μαζί τους, ενισχύει τη συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις
τυχόν διαφωνίες, ενθαρρύνει τις καινοτόμες δράσεις, παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς, ε)
ελέγχει την πορεία των εργασιών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να ανταποκρίνονται εγκαίρως στο έργο
τους, ενώ αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς με γνώμονα τους στόχους της αξιολόγησης (Νόμος
2986/02).
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Ο δημόσιος λόγος και οι πολιτικές για τη σχολική ηγεσία
Η Καλεράντε (2014) επισημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί νέα δεδομένα στις σχολικές
μονάδες, καθώς οι καταστάσεις αλλάζουν σε σχέση α) με την υλικοτεχνική υποδομή (βιβλία,
εποπτικά μέσα), β) διαφοροποιείται η σχέση μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου με την
εισαγωγή νέων μορφών μάθησης λόγω της κοινωνίας της γνώσης, γ) δημιουργούνται νέα
κοινωνικο- πολιτισμικά δεδομένα τα οποία απαιτούν την ύπαρξη κατηρτισμένων στελεχών τα
οποία θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στη σχολική μονάδα με σαφή
προσανατολισμό στη δημιουργία κουλτούρας του οργανισμού και σταδιακής απαλλαγής από τον
παραδοσιακό (γραφειοκρατικό) τύπο ηγεσίας.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δεκαετίες έχει πυκνώσει τον λόγο της για την
εκπαιδευτική ηγεσία και για τη μορφή που πρέπει να έχει. Μέσα από τα θεσμικά της κείμενα
προτάσσει το επαγγελματικό προφίλ της ηγεσίας, τα επιθυμητά μοντέλα της, τους τρόπους
επιλογής της, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξή της
(Καλογιάννης, 2014).
Οι Vidoni, Bezzina, Gatelli και Grassetti (2007) αναφέρουν ότι ειδικότερα στο επίπεδο της
διοίκησης οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται στην κατεύθυνση για διοικητική
αποκέντρωση της εκπαίδευσης με έμφαση α) στην αυτονομία των σχολείων, β) στην ανάθεση
περισσότερων αρμοδιοτήτων στη σχολική μονάδα, γ) στην προσέλκυση πόρων από τοπικές ή
περιφερειακές συνεργασίες, δ) στην οικονομική αυτοδιαχείριση, ε) στην εισαγωγή ή ενίσχυση
μηχανισμών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, στ) στην εισαγωγή αποτελεσματικών
συστημάτων λογοδοσίας, ζ) στην είσοδο και εφαρμογή των αρχών και πρακτικών του
management. Κατά συνέπεια η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πνεύμα των σύγχρονων τάσεων για
αποτελεσματική ηγεσία, καλεί όλα τα κράτη-μέλη να διασφαλίσει την πρόσληψη στελεχών
διοίκησης με αυξημένες διευθυντικές δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου.
Γνωρίσματα της ηγετικής συμπεριφοράς που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα
Οι Blake και Mouton (1964, όπως αναφ. στην Μπρίνια, 2008), θεωρούν ότι η επιτυχία ενός
οργανισμού εξαρτάται από την ύπαρξη τριών παραγόντων α) της κουλτούρας (κλίμα), β) της
ορθολογικής σκέψης γ) των συστημάτων management και τεχνολογίας. Οι τρείς αυτοί
παράγοντες συνθέτουν τον όρο «οργανωτική κουλτούρα». Οι Hoy και Miskel (2008) αναφέρουν
ότι η «οργανωτική κουλτούρα» διακρίνεται για α) την εισαγωγή της καινοτομίας, β) τη
σταθερότητα με έμφαση στους κανόνες, γ) τον προσανατολισμό με έμφαση την επίτευξη
αποτελεσματικότητας, δ) τον προσανατολισμό στο ανθρώπινο δυναμικό, ε) την προσοχή στη
λεπτομέρεια, στ) τον προσανατολισμό στην ομάδα, ζ) τη μαχητικότητα (βαθμός στον οποίο τα
μέλη συναγωνίζονται και δημιουργούν).
Οι Χατζηπαναγιώτου (2008) και ο Μπουραντάς (2005) επισημαίνουν ότι για τη διαμόρφωση
κουλτούρας-αποτελεσματικότητας, καθοριστικός παράγοντας είναι ο διευθυντής του σχολείου,
ως το πρόσωπο κλειδί που μεταδίδει το σύνολο των κοινών αξιών, πεποιθήσεων και
συμπεριφορών. Αυτό το πετυχαίνει μέσω της συνεργασίας του με τους εκπαιδευτικούς, μέσω της
παρακίνησης για επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών και μέσω της συναισθηματικής
νοημοσύνης που επιδεικνύει στο ανθρώπινο δυναμικό του σχολικού οργανισμού. Επιπλέον, ο
διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας έχει το δικό του όραμα μέσω του οποίου συντονίζει και
προσανατολίζει τους εκπαιδευτικούς του σχολικού οργανισμού, ενισχύοντας την κουλτούρα του.
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Οι Leithwood και Riehl (2003) και ο Cotton (2003), ύστερα από τη διεξαγωγή αρκετών ερευνών,
καταλήγουν στο τρίπτυχο της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας το οποίο συνίσταται α) στον
καθορισμό του οράματος, των στόχων και της στρατηγικής, β) στην επαγγελματική ανάπτυξη και
εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, γ) στον συνεχή επαναπροσδιορισμό της βελτίωσης του
σχολικού οργανισμού. Οι Κριεμάδης και Θωμοπούλου (2012) σε σχέση με τον καθορισμό του
οράματος, τονίζουν ότι η σχολική ηγεσία προσπαθεί να μεταδώσει τους στόχους και τις υψηλές
προσδοκίες της, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου,
ενώ παράλληλα επιδιώκει την εποικοδομητική επικοινωνία με εξωτερικούς παράγοντες, ώστε να
υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας.
Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, η σχολική ηγεσία παρέχει διανοητικά ερεθίσματα, καθώς
και τα κίνητρα και τις απαραίτητες δομές για την επίτευξη του οράματος, της αλλαγής,
μετατρέποντας, το σχολείο σε κοινότητα μάθησης (learning organization), εμπνέοντας και
δεσμεύοντας παράλληλα όλους στην επίτευξη του οράματος, ενώ οι Mayer και Salovey (1989,
όπως αναφ. στην Μπρίνια, 2014) και Morgan (1996) αναφέρουν τη συναισθηματική νοημοσύνη
ως βασικό χαρακτηριστικό ενός σχολικού ηγέτη.
Ανασκόπηση συναφών αναφορών στη βιβλιογραφία
Οι Θεοφιλίδης και Στυλιανίδης (2000), οι Παπανικόλα και Χριστοφίδου (2012), η Πασιαρδή και
ο Πασιαρδής (2006) σε έρευνες που πραγματοποίησαν στην Κύπρο αναφορικά με τα καθήκοντα
και τις ευθύνες του σχολικού ηγέτη, διαπίστωσαν ότι οι βασικές λειτουργίες του διευθυντή
ομαδοποιούνται σε τέσσερεις τομείς α) στην οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, β)
στην αξιοποίηση του έμψυχου υλικού και των διδακτικών μέσων, γ) στην παρακολούθηση και
στήριξη του διδακτικού έργου, δ) στην επικοινωνία με εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια.
Επίσης, οι Marzano, Waters και McNutly (2005), ο Brookover (1979), οι Edmonds και Rutter
(1979), οι Hallinger και Heck (1998, όπως αναφ. στo Θεοφιλίδη, 2012), εξετάζοντας τα
αποτελέσματα των ερευνών τους, κατέληξαν στο ότι η σχολική ηγεσία διαδραματίζει ουσιαστικό
ρόλο στη δημιουργία αποτελεσματικού σχολείου και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τους
ανθρώπινους και υλικούς πόρους του σχολικού περιβάλλοντος.
Μετασχηματιστική ηγεσία
Οι Αναστασίου και Παπακωνσταντίνου (2013) αναφέρουν ότι στη δεκαετία του 1980 ένα νέο
στυλ ηγεσίας αναδεικνύεται, η μετασχηματιστική ηγεσία με βασικό εισηγητή τον Burns και
κυρίαρχη λέξη-κλειδί την έννοια της εμπλοκής. Ο Burns (1978) υποστήριξε ότι η
μετασχηματιστική ηγεσία αναπτύσσεται σε περιβάλλοντα όπου τα άτομα εμπλέκονται με τέτοιο
τρόπο, ώστε ηγέτης και υφιστάμενοι να αλληλεπιδρούν, να αναπτύσσουν ένα όραμα, τα άτομα
να δεσμεύονται για την υλοποίηση αυτού του οράματος, καλλιεργώντας, συγχρόνως, αναμεσά
τους εμπιστοσύνη και δέσμευση. Με αυτό τον τρόπο η σχολική κοινότητα μετατρέπεται σε
μανθάνουσα κοινότητα.
Οι Avolio και Bass, (2004), ο Oronato (2013) και ο Leithwood (1994), πραγματοποιώντας
έρευνες, προσπάθησαν να εντάξουν και να προσαρμόσουν την έννοια της μετασχηματιστικής
ηγεσίας στην εκπαίδευση. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του μετασχηματιστή ηγέτη α) ο
σχολικός ηγέτης έχει όραμα, β) επικοινωνεί αυτό το όραμα στο ανθρώπινο δυναμικό,
επιδιώκοντας τη δέσμευσή του για την επίτευξη του οράματος, το κινητοποιεί, παρέχοντας σε
αυτό κίνητρα, διαγιγνώσκοντας τις ανάγκες του, ώστε να το βοηθήσει στην αναζήτηση
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κατάλληλων στρατηγικών, γ) ενθαρρύνει την προσπάθειά του, τροποποιώντας τις συνθήκες όπου
χρειάζεται, προάγοντας τη συνεργασία και την επαγγελματική ανάπτυξή του, δ) εμπιστεύεται το
ανθρώπινο δυναμικό του, δείχνοντας αμέριστη συμπαράσταση και ικανοποίηση των αναγκών
του.
Επίσης, ο Κουτούζης (1999) επισημαίνει ότι στο επίκεντρο της μετασχηματιστικής ηγεσίας
πρέπει να είναι η δέσμευση και το δυναμικό των μελών του σχολικού οργανισμού. Επιπλέον, ο
σχολικός ηγέτης θα πρέπει να καθορίζει το όραμά του, ενισχύοντας το με την αποδοχή του από
το ανθρώπινο δυναμικό που αλληλεπιδρά, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για την επίτευξή
του από αυτό. Αυτό το επιτυγχάνει με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του, παρέχοντας
εξατομικευμένη υποστήριξη σε αυτό, ενεργοποιώντας τις νοητικές του δυνάμεις, παρακινώντας
το να επιχειρήσει καινοτόμες δράσεις. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στη διαμόρφωση, σταδιακά,
μιας κουλτούρας με το εξωτερικό και εσωτερικό ανθρώπινο δυναμικό όλου του σχολικού
οργανισμού.
Συνεπώς, σύμφωνα με τον Oronato (2013) το στυλ της μετασχηματιστικής ηγεσίας, παρέχει
ηγεσία ευρείας συμμετοχής, αφορά περισσότερο στα άτομα, είναι ευέλικτο, αφού μπορεί να
διαμορφώσει τις συνθήκες και όπου εφαρμόζεται παρατηρείται βελτίωση με την επιβεβλημένη
εμπλοκή σχολικού ηγέτη και εκπαιδευτικών. Επιπλέον, στη μετασχηματιστική ηγεσία επικρατεί
το αίσθημα της αμφιβολίας και αβεβαιότητας, από μέρους του διευθυντή και της ικανότητάς του
να συμβιβάζεται με τη σύνθετη πορεία της αλλαγής, μέσω της δέσμευσης των ανθρώπινων πόρων
του σχολικού οργανισμού.
Μεθοδολογία της έρευνας
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των κινήτρων των διευθυντών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τους ώθησε να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του
σχολικού ηγέτη και σε ποιο βαθμό αυτά τα κίνητρα αποτελούν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να
εστιάζει ο σχολικός ηγέτης για τη μετατροπή του οργανισμού του σε ένα σύγχρονο
«αποτελεσματικό σχολείο».
Τα ερευνητικά ερωτήματα που ετέθησαν στα υποκείμενα του δείγματος ήταν τα ακόλουθα:
▪ Ποιο ήταν το βασικό κίνητρο που τους ώθησε να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του
σχολικού ηγέτη;
▪ Ποια θεωρούν ως βασικά χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να δίνει έμφαση ένας σχολικός
ηγέτης για τη σωστή διοίκηση του σχολείου με βάση την εμπειρία τους;
▪ Αν αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της θητείας τους και σε ποιο κομμάτι των
αρμοδιοτήτων τους (διοικητικό-γραφειοκρατικό-παιδαγωγικό);
▪ Σε ποιο βαθμό η κατοχή ενός μεταπτυχιακού στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης είναι
πολύτιμος αρωγός στο έργο του σχολικού ηγέτη και κατά συνέπεια πρέπει να
προσμετράται στη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής του;
Σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας
Η έρευνα
Η έρευνα διεξήχθη το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Ο πληθυσμός-στόχος ήταν οι Διευθυντές των
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γυμνασίων και Λυκείων στον νομό Αττικής.
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 15 διευθυντές και διευθύντριες 15 σχολείων που επιλέχθηκαν
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με απλή τυχαία δειγματοληψία, ενώ έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η
αξιοπιστία των εργαλείων που θα χρησιμοποιούνταν. Θεωρήσαμε ότι οι 15 ερωτώμενοι είναι ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα για την εξαγωγή κάποιων αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων, αφού
δεν είναι ούτε ιδιαίτερα μεγάλο, ούτε ιδιαίτερα μικρό (Cohen, Manion & Morrison, 2008).
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική έρευνα με το ερευνητικό εργαλείο της
ημιδομημένης συνέντευξης, ως ένα από τα βασικά εργαλεία συλλογής δεδομένων της ποιοτικής
έρευνας (Creswell, 2011), η οποία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία,
θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα περιορίζαμε τις απόψεις των συμμετεχόντων της
έρευνας. Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο Kerlinger (1970, όπως αναφ. στον Cohen et al., 2008),
στην ημιδομημένη συνέντευξη, παρά το γεγονός ότι οι ερευνητικοί σκοποί διαμορφώνουν τις
ερωτήσεις που θα διατυπωθούν, το περιεχόμενο, η σειρά και η διατύπωση των ερωτήσεων
βρίσκονται στα χέρια του ερευνητή, τροποποιώντας αυτές ανάλογα με την κρίση του σε σχέση
με τον ερωτώμενο και θέλοντας κάθε φορά να διερευνά εις βάθος τις απόψεις του ερωτώμενου
(Robson, 2010).
Επιπλέον, ως μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων στη συγκεκριμένη έρευνα
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο για να εξάγουμε συμπεράσματα στον 1ο άξονα της
συνέντευξης σε ερωτήσεις που αφορούσαν στο επιστημονικό και εκπαιδευτικό προφίλ των
διευθυντών του δείγματος. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 14 ερωτήσεις κλειστού τύπου με
ερωτήσεις σχετικά α) με τον τύπο του σχολείου που υπηρετούσε ο ερωτώμενος, β) δημογραφικές
ερωτήσεις ή ερωτήσεις προέλευσης, ώστε να αξιολογηθούν προσωπικά χαρακτηριστικά, γ)
ερωτήσεις σε σχέση με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Η επεξεργασία και η ανάλυση των
δεδομένων, χρησιμοποιώντας περιγραφική στατιστική με γραφήματα και πίνακες, έγινε με τη
χρήση του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS 22.0 για Windows, γιατί ήταν εύκολο στη
χρήση του και μπορούσε να παράγει γραφήματα και πίνακες, τα στοιχεία των οποίων θα ήταν
χρήσιμα στις αναφορές της έρευνας (Creswell, 2011).
Τα αποτελέσματα της έρευνας
Ο πληθυσμός και το δείγμα
Τα άτομα που αποτέλεσαν το δείγμα διέθεταν ένα τουλάχιστον χαρακτηριστικό, όσον αφορά
στην ιδιότητά τους, ήταν Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον
νομό Αττικής. Χρησιμοποιήθηκε απλή τυχαία δειγματοληψία και συγκεκριμένα δειγματοληψία
χιονοστιβάδα, αφού επιλέχθηκαν υποκείμενα αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού (Διευθυντές
σχολείων), τους οποίους δεν γνωρίζαμε προσωπικά μεν, αλλά τα πρώτα ερωτώμενα υποκείμενα
που παραχώρησαν συνέντευξη φάνηκαν διατεθειμένα να συστήσουν τα επόμενα ερωτώμενα της
παρούσας έρευνας (επόμενους Διευθυντές) (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011).
Το δείγμα αποτέλεσαν 15 Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής, εκ των
οποίων 9 (60,0%) άνδρες και 6 (40,0%) γυναίκες (βλ. Διάγραμμα 1).
Ως προς την ηλικία τους, οι 12 διευθυντές (80,0%) ήταν μεταξύ 50-65 ετών, ενώ οι 3 (20,0%)
μεταξύ 40-50 (βλ. Διάγραμμα 2).
Όσον αφορά στις μετέπειτα σπουδές (βλ. Διάγραμμα 3), που τυχόν είχαν παρακολουθήσει, εκτός
από το βασικό πτυχίο στην ειδικότητά τους, 11 (73,3%) από τους συμμετέχοντες είχαν αποκτήσει
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών ή δεύτερο πτυχίο σε άλλο αντικείμενο, ενώ 4 (26,7%)
δεν είχαν κάνει περαιτέρω σπουδές. Επίσης, σε σχέση με αυτούς που είχαν αποκτήσει μετέπειτα
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σπουδές (μεταπτυχιακό-διδακτορικό-δεύτερο πτυχίο), 6 (40,0%) από τους συμμετέχοντες
Διευθυντές είχαν παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη διδακτική του
αντικειμένου της ειδικότητάς τους, 3 (20,0%) είχαν παρακολουθήσει μεταπτυχιακό μη σχετικό
με το αντικείμενο της διδακτικής τους, όπως για παράδειγμα μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία, 2
(13,3%) είχαν παρακολουθήσει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Διάγραμμα 1: Φύλο των ατόμων που απαρτίζουν το δείγμα της έρευνας

Διάγραμμα 2: Ηλικία των διευθυντών/διευθυντριών του δείγματος

Διάγραμμα 3: Είδος Μεταπτυχιακού που διέθεταν οι διευθυντές/διευθύντριες του δείγματος
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Ανάλυση και συζήτηση αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με τον Creswell (2011), η κύρια μορφή παρουσίασης σε μια ποιοτική έρευνα είναι η
αφηγηματική συζήτηση (το γραπτό μέρος) στο οποίο οι συγγραφείς συνοψίζουν ενδελεχώς τα
ευρήματα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους. Στην εν λόγω έρευνα, παραθέσαμε
αποσπάσματα από τα δεδομένα των 15 συνεντεύξεων, προσδιορίζοντας εντάσεις και αντιφάσεις,
με σκοπό να φανερωθούν συναισθήματα, στάσεις, αντιλήψεις και εμπειρίες των υποκειμένων
που συμμετείχαν στην έρευνα.
Όσον αφορά στους λόγους υποκίνησης για τη θέση ευθύνης του σχολικού ηγέτη η πλειοψηφία
του δείγματος προτάσσει την προσωπική φιλοδοξία, λέγοντας «Είναι προσωπική η επιλογή,
θεώρησα ότι το να βάλω υποψηφιότητα ταιριάζει με την πορεία μου στην εκπαίδευση και θα
μπορούσε να είναι κατά κάποιο τρόπο ένα επόμενο βήμα στην επαγγελματική ανέλιξή μου» και το
προσωπικό όραμα, αναφέροντας «ότι από αυτή τη θέση θα μπορούσα να κάνω πέντε πράγματα
περισσότερα που δεν έκανα ως απλός καθηγητής. Αυτά που είχα σαν όραμα, σαν σκέψη».
Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να δίνει έμφαση ένας Διευθυντής για τη
σωστή διοίκηση στο σχολείο, δόθηκαν απαντήσεις, όπως:
▪ το όραμα για το σχολείο,
▪ να διαθέτει χαρακτηριστικά (δημοκρατικός, δίκαιος, επικοινωνιακός, υποχωρητικός, να
τηρεί τη νομιμότητα, υποστηρικτικός, ενθαρρυντικός σε κάθε ανάληψη πρωτοβουλιών είτε
από το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου, είτε από τους εξωτερικούς φορείς που
συνεργάζονται με αυτόν (γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης),
▪ να υπάρχει σωστή διαχείριση με το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου (σύλλογο
διδασκόντων, παιδιά, σύλλογο γονέων, άλλους φορείς εντός και εκτός του σχολείου).
Αναφορικά με τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη διάρκεια της θητεία τους, τα άτομα του
δείγματος απάντησαν ότι βρήκαν δυσκολία α) στο γραφειοκρατικό κομμάτι της διοίκησης (π.χ.
έγκριση εκδρομών, άδειες καθηγητών) αναφέροντας, «υπάρχει μια βασανιστική γραφειοκρατία.
Βασανιστική. (…) και β) στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Αναφορικά με την κατοχή και ως εκ τούτου μεγαλύτερη μοριοδότηση του μεταπτυχιακού στη
«Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (βλ. Διάγραμμα 4), η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος είναι
θετική, έστω και σε ένα μικρό ποσοστό, λέγοντας «Το να έχει πάρει κάποιος παραπάνω κατάρτιση
και εκπαίδευση και επιστημονικότητα στο κομμάτι το διοικητικό, νομίζω ότι είναι καλό (…)
υπάρχουν θεωρίες, υπάρχει μια γνώση. Υπάρχει ένα background».
Συμπεράσματα
Επιχειρώντας να συνοψίσουμε τις απόψεις των υποκειμένων του δείγματός μας, καταλήγουμε σε
ορισμένα συμπεράσματα σε σχέση με την παρούσα έρευνα. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις
των ερωτώμενων, καθίσταται εμφανές ότι:
▪ Η πλειοψηφία του δείγματός μας εφαρμόζει Μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας (δημιουργία
οράματος, έμφαση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματική ανέλιξη
εκπαιδευτικών) στη σχολική μονάδα της οποίας προΐσταται
▪ Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διαθέτει ο σχολικός ηγέτης με στόχο
την αποτελεσματικότητα είναι α) η ύπαρξη οράματος, β) η ικανότητα του να διαχειρίζεται
το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού του
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▪ Ως κύριες δυσκολίες αναδεικνύονται η «βασανιστική γραφειοκρατία» και ο χειρισμός στη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
▪ Αναφορικά με την κατοχή Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και της
μοριοδότησής του στην επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης, η συντριπτική πλειοψηφία του
δείγματος είναι θετική.

Διάγραμμα 4: Κατοχή Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Περιορισμοί Έρευνας - Προτάσεις
Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι οι ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται στον χώρο της
Εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκαετίες απαιτούν την ύπαρξη στελεχών εκπαίδευσης με αυξημένα
επιστημονικά προσόντα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας για
ένα αποτελεσματικό σχολείο (Λεμονή & Κολεζάκης, 2013).
Όπως γίνεται κατανοητό, η παρούσα έρευνα δεν δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που
σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των σχολικών οργανισμών και τη στελέχωσή τους από
καταρτισμένους ηγέτες. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ήταν στις προθέσεις μας, αφενός, γιατί το δείγμα
της έρευνάς μας ήταν σχετικά μικρό (15 συνεντεύξεις Διευθυντών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης), αφετέρου γιατί μια πλήρης και σε βάθος έρευνα του συγκεκριμένου θέματος
απαιτεί α) έργο πολυπληθούς ερευνητικής ομάδας, β) μεγαλύτερο δείγμα του πληθυσμού-στόχου
(Διευθυντές σχολικών μονάδων) όχι μόνο της Δευτεροβάθμιας αλλά και της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, γ) δείγμα του πληθυσμού-στόχου σε περισσότερες Περιφερειακές Διευθύνσεις, δ)
αφιέρωση περισσότερου χρόνου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, καταλήγουμε ότι σε
πολλά σημεία των θεμάτων που επιχειρήσαμε να θίξουμε, υπάρχει σύγκλιση των απόψεων του
δείγματος σε σχέση με τις θεωρητικές μας αναφορές. Επιπροσθέτως, μπορούν να διατυπωθούν
ορισμένες προτάσεις που ίσως αποτελέσουν εφαλτήριο για επόμενες έρευνες.
Σύμφωνα με τον Ζαβλανό (2003), καθίσταται εμφανές ότι κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός
χρειάζεται ένα σχολικό ηγέτη ο οποίος να έχει όραμα, να εμπνέει, να παρακινεί, να δημιουργεί
κλίμα συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης, ενθάρρυνσης για ανάληψη πρωτοβουλιών και
καινοτόμων δράσεων, καθώς και αναγνώρισης της συμβολής του κάθε εκπαιδευτικού στη
δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου.
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Σύμφωνα με τον Vidoni και τους συνεργάτες του (2007) η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να
επιδεικνύει ενδιαφέρον για τη σχολική ηγεσία, ορίζοντας μέσα από τα θεσμικά κείμενά της το
επαγγελματικό προφίλ, τα επιθυμητά μοντέλα σχολικής ηγεσίας, τους τρόπους και τα κριτήρια
επιλογής σχολικών ηγετών, τους τρόπους και τις μορφές της συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης
του σχολικού στελέχους. Στο επίπεδο της διοίκησης υπάρχει η τάση για διοικητική αποκέντρωση
της εκπαίδευσης που εστιάζει α) στην κατεύθυνση της σχολικής αυτονομίας, β) στην είσοδο
αρχών και πρακτικών του management, γ) στην ανάθεση περισσότερων αρμοδιοτήτων στη
σχολική μονάδα.
Επιπροσθέτως, ο Καλογιάννης (2013) επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα οι
συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί στον τρόπο και στις διαδικασίες επιλογής των στελεχών της
εκπαίδευσης, απουσιάζοντας όμως από αυτές ο ορισμός του πλαισίου άσκησης αρμοδιοτήτων
των στελεχών στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Απαιτείται:
▪ η αναδιάρθρωση της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος,
▪ ο σαφής καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης,
▪ η σαφής διατύπωση των αρμοδιοτήτων στον εκάστοτε χώρο άσκησης αρμοδιοτήτων του.
Ο Μαραθεύτης (1981) επισημαίνει την αναγκαιότητα της κατάρτισης του μελλοντικού στελέχους
εκπαίδευσης σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και της απόκτησης των
αντίστοιχων πιστοποιητικών σε αυτά τα θέματα. Επίσης, τονίζει ότι μόνο με την απόκτηση
επιπρόσθετων προσόντων ο σύγχρονος σχολικός ηγέτης θα μπορέσει να ανταποκριθεί στον ρόλο
του με αυξημένο κύρος, γιατί το κριτήριο της πείρας δεν αποτελεί κριτήριο ασφαλές σε πολλές
περιπτώσεις.
Επιπλέον, η Κιρκιγιάννη (2011) υποστηρίζει ότι για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά ο σχολικός
ηγέτης στον πολυδιάστατο ρόλο του απαιτείται:
▪ επιμορφωτική εκπαίδευση σε σχέση με την οργάνωση και διοίκηση στην εκπαίδευση,
▪ να είναι σε θέση να συγκεράσει στοιχεία από όλα τα στυλ ηγετικής συμπεριφοράς, όπως
αυτά περιγράφονται στις σύγχρονες θεωρίες, ώστε να διαμορφώσει το δικό του ηγετικό
στυλ το οποίο θα τείνει προς ένα συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας και θα προσιδιάζει στις
απαιτήσεις του εκάστοτε εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χώρου,
▪ να υποστηρίζεται από συνεχή επιμορφωτική δράση, παρεχόμενη από την πολιτεία και τους
αρμόδιους φορείς,
▪ να αναπτύσσονται από τους ίδιους τους διευθυντές, δίκτυα συνεργασίας με ομοτέχνους
τους, για να μοιράζονται βιώματα και καλές πρακτικές, μεταβάλλοντας το γραφειοκρατικό
ρόλο τους σε ρόλο σχολικού ηγέτη.
Οι προαναφερθέντες περιορισμοί υποδεικνύουν κατευθύνσεις και ζητήματα για μελλοντικές
έρευνες, ενώ οι ερευνητές μπορούν να κάνουν επανάληψη της έρευνας για τα κίνητρα που ωθούν
τους εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν θέση ευθύνης σε περισσότερες κατηγορίες στελεχών για
να επιτύχουν μεγαλύτερη «γενικευσιμότητα» των αποτελεσμάτων (Creswell, 2011). Παρά τους
περιορισμούς αυτούς και αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, αναδύονται ερωτήματα
που χρήζουν διερεύνησης σε μελλοντικές έρευνες, όπως:
▪ Πόσοι από τους επιλεγέντες Διευθυντές έχουν μεταπτυχιακό στη Διοίκηση της
Εκπαίδευσης και μπορεί αυτό να αποτελεί βασικό κριτήριο για την κατάληψη της
συγκεκριμένης θέσης;

─ 91 ─

Τόμος Β΄
▪ Πόσο συμβάλλουν τα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη Διοίκηση
Εκπαιδευτικών μονάδων στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου;
▪ Σε ποιο βαθμό ο σχολικός ηγέτης μπορεί να μεταβάλλει τον ρόλο του από γραφειοκρατικό
διεκπεραιωτή των κεντρικών αποφάσεων σε σχολικό ηγέτη που θα προωθήσει το όραμα
του στον σχολικό οργανισμό (Καλογιάννης, 2014. Μαδεμλής, 2014);
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Ο μετασχηματισμός των εκπαιδευτών
σε εκπαιδευτές με επιχειρηματικό πνεύμα:
Μια πρόκληση για πραγματική καθοδήγηση

Στυλιανή Γκιώση
Γεώργιος Γ. Γκαμάνης

Περίληψη
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 πρακτικές 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 τη
βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ποιοτική προσέγγιση με έμφαση στη συμμετοχική
παρατήρηση και τις ημιδομημένες συνεντεύξεις. Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων ποιοτικής
έρευνας επιλέχθηκε για να διερευνηθούν, να μελετηθούν και να προσδιοριστούν αντιλήψεις,
στάσεις, 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 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 να σκέφτονται επιχειρηματικά σύμφωνα με τη σύγχρονη
αντίληψη της επιχειρηματικότητας.
Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικό πνεύμα, καθοδήγηση, εκπαιδευτής, ηγετικές δεξιότητες,
καινοτόμα διδακτική προσέγγιση, μαθησιακά αποτελέσματα
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Εισαγωγή
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των βασικών ικανοτήτων της δια βίου μάθησης,
το οποίο δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006, οι βασικές ικανότητες αποτελούν
ένα συνδυασμό της γνώσης, των δεξιοτήτων και των στάσεων που κάθε άτομο χρειάζεται να
διαθέτει για την προσωπική του ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργή πολιτειότητα, την
κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Στις αναφερόμενες οκτώ βασικές ικανότητες του
Πλαισίου ανήκει και αυτή που σχετίζεται με την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και
ορίζεται ως το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα (Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006, L394/13).
Πιο συγκεκριμένα, το κυρίαρχο στοιχείο που περιγράφεται στο αίσθημα πρωτοβουλίας και την
επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση στην
προσωπική, την κοινωνική και εργασιακή του ζωή, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες, να
συνειδητοποιεί τις ηθικές αξίες και την κοινωνική υπευθυνότητα. Στη βασική αυτή ικανότητα
εμπεριέχονται δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση σχεδίων και με την επιχειρηματική
συμπεριφορά. Μεταξύ άλλων στην πρώτη περίπτωση ανήκουν ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η
διαχείριση, η ηγετική στάση, η ανάθεση, η ανάλυση, η καταγραφή, η αξιολόγηση και η
επικοινωνία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν η ανάληψη πρωτοβουλίας, η
δημιουργικότητα, η ανεξαρτησία και η καινοτομία, η ανάπτυξη κινήτρων, η στοχοπροσήλωση
και η συνεργασία με άλλους (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006, L394/17).
Σύμφωνα με μελέτη της Eurydice (2012), διάφορες διεθνείς, ειδικές ή γενικότερες, στρατηγικές
και πλάνα δράσης για την επιχειρηματικότητα με σκοπό την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για
την επιχειρηματικότητα στην πρωτοβάθμια και στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν την
αρχή τους στο 2000 και εξελίσσονται διαφορετικά σε κάθε χώρα μέχρι το 2011. Οι στρατηγικές
που υιοθετήθηκαν είχαν διάφορες προσεγγίσεις όπως ειδικές στρατηγικές με αποκλειστικό στόχο
την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, τις ευρύτερες εκπαιδευτικές ή
οικονομικές στρατηγικές που εμπεριέχουν στόχους για την εκπαίδευση για την
επιχειρηματικότητα και ατομικές ή πολλαπλές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση
για την επιχειρηματικότητα. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που υιοθέτησαν μια ευρύτερη
εκπαιδευτική στρατηγική που ξεκίνησε το 2009 και αποτέλεσε τμήμα της στρατηγικής του Νέου
Σχολείου του 2010 και έθεσε στόχους κοινούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των οποίων τη
βελτίωση της καινοτομίας και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του επιχειρηματικού
πνεύματος (Eurydice, 2012, p. 10).
Στην Ευρώπη έλαβαν χώρα και άλλες δράσεις για την επιχειρηματικότητα όπως είναι η δράση
του 2008 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ‘Small Business Act (SBA)’ με στόχο τη δημιουργία
ευνοϊκού περιβάλλοντος με τη βελτίωση των ρυθμίσεων και την απομάκρυνση των εμποδίων,
ώστε να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα, να ενισχυθεί η χρηματοδότηση και να γίνει άνοιγμα
στις αγορές και στη διεθνοποίηση (https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendlyenvironment/small-business-act_el).
Η ανασκόπηση της πρωτοβουλίας αυτής οδήγησε σε συμπεράσματα με θετικό πρόσημο μεταξύ
των οποίων τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προσβασιμότητα στη
χρηματοδότηση και την ένταξη της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματιών στο επίκεντρο
της νέας πολιτικής για την καινοτομία. Η ύπαρξη του θεσμού η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις
Μικρο Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρεσβειρών Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας είναι δύο σημαντικά βήματα για την ενίσχυση τις επιχειρηματικότητας με
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έμφαση στις ΜΜΕ. Μεταξύ των προτάσεων της συγκεκριμένης ανασκόπησης η προαγωγή της
επιχειρηματικότητας, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη για όλους δείχνει τη
σημασία και την αξία της επιχειρηματικότητας. Ακόμη, επακόλουθες δράσεις, όπως η δράση του
2012 “Communication on Rethinking Education”, η δράση του 2013 “Entrepreneurship Action
Plan 2020” και η εξαγγελία του “The New Skills Agenda for Europe” εμφάνισαν έντονη την
ανάγκη για εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την αξιολόγηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων της (https://goo.gl/5XjtF7).
Προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να εξεταστoύν τα μαθησιακά αποτελέσματα και πιο
συγκεκριμένα, οι ηγετικές και επιχειρηματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων σε μάθημα
υποχρεωτικής επιλογής προπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε ελληνικό δημόσιο
πανεπιστήμιο και με το αίσθημα πρωτοβουλίας και την επιχειρηματικότητα να χαρακτηρίζουν το
επιχειρηματικό πνεύμα, όπως αναφ. στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των βασικών
ικανοτήτων της δια βίου μάθησης, η παρούσα μελέτη περιγράφει μια καινοτόμα διδακτική
προσέγγιση όπου ο εκπαιδευτής λειτουργησε κυρίως ως καθοδηγητής και διευκολυντής μάθησης.
Επιχειρηματικότητα και ηγεσία ως δεξιότητες
Είναι γεγονός πως η επιχειρηματικότητα δεν έχει έναν ορισμό, ο οποίος να είναι αποδεκτός από
όλους (Ucbasaran, Westhead & Wright, 2001). Ένας βασικός λόγος είναι πως η
επιχειρηματικότητα ως έννοια ελκύει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών με επακόλουθο την
εμφάνιση πολλών εννοιολογικών προσεγγίσεων (Δαγδιλέλης & Γκιώση, 2014, σ. 3) και
επομένως και ως πεδίο έρευνας συνδέεται με πολλές επιστήμες όπως είναι η οικονομική, η
διοικητική, οι κοινωνικές επιστήμες και πολλές άλλες. Ένας άλλος λόγος είναι πως το
περιεχόμενό της είναι σύνθετο και γίνεται πιο πολύπλοκο από τις υποκατηγορίες της και την
ορολογία τους που παρουσιάζονται στις διάφορες έρευνες μεταξύ των οποίων είναι η
ενδοεπιχειρηματικότητα, η εταιρική επιχειρηματικότητα και η συλλογική επιχειρηματικότητα
(Sharma & Chrisman, 1999). Ένας ακόμη λόγος είναι πως η έννοια του επιχειρηματία ήταν στενά
συνδεδεμένη με την επιχειρηματικότητα, οπότε κάθε τι που προσδιόριζε τον επιχειρηματία
ακολουθούσε και την έννοια της επιχειρηματικότητας (Hornaday, 1992).
Τα τελευταία χρόνια η έννοια και το περιεχόμενο της επιχειρηματικότητας έχει χρησιμοποιηθεί
από πολλούς και έχει αναλυθεί με διαφορετικούς τρόπους (Ferreira & Dionisio, 2016, p. 111).
Εκείνο όμως που ενδιαφέρει την παρούσα έρευνα είναι οι ευρωπαϊκές στρατηγικές των
τελευταίων κυρίως ετών, οι οποίες απελευθέρωσαν την επιχειρηματικότητα από συγκεκριμένες
επιστήμες, από την κλασική συμβατική έννοια της δημιουργίας μιας επιχείρησης και την
εμφάνισαν ως δεξιότητα που αναφέρεται στην προσωπική, κοινωνική και εργασιακή ζωή του
κάθε ατόμου.
Στην Έκθεση του 2015 από το Joint Research Centre της Ευρωπαίκής Επιτροπής «The JRC
Science and Policy Report» τονίζεται πως η επιχειρηματκότητα ως δεξιότητα εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από το πώς ορίζεται η έννοια της επιχειρηματικότητας (Komarkova, Gagliardi,
Conrads & Collado, 2015). Η άποψη που απομακρύνεται από την ιδιοκτησία μιας επιχείρησης,
τη δημιουργία κέρδους και την αξιοποίηση των αγορών, των προϊόντων και των διαδικασιών και
προσεγγίζει περισσότερο τις επιχειρησιακές διαδικασίες όπως τον επιχειρηματικό σχεδιασμό ή
τη χρηματοοικονομική διαχείριση διαφοροποιεί την έννοια της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον,
αν η έννοια της επιχειρηματικότητας τείνει να περιλάβει ό,τι προσδίδει αξία και διαστάσεις όπως
την κοινωνική, την πολιτισμική, την περιβαλλοντική και την οικονομική, τότε διευρύνεται ακόμη
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περισσότερο και συμπεριλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την αναγνώριση των ευκαιριών, την
αυτοαποτελεσματικότητα, την αυτοπεποίθηση, την επικοινωνία, την ηγεσία, τη λήψη
αποφάσεων, την καινοτομία, την υπευθυνότητα, τη συνεργασία, τη δημιουργία ιδεών, την
επίλυση προβλημάτων, την αυτονομία, τη διαπραγμάτευση και τη δικτύωση (Komarkova,
Gagliardi, Conrads & Collado, 2015, p. 8). Στην παρούσα μελέτη λήφθηκε ως βάση αναφοράς η
διευρυμένη έννοια της επιχειρηματικότητας και ορίστηκαν αντίστοιχα και τα προσδωκώμενα
μαθησιακά αποτελέσματα της διδακτικής προσέγγισης συνδέοντας τις επιχειρηματικές και τις
ηγετικές δεξιότητες των συμμετεχόντων με σκοπό την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος.
Ο ρόλος του ηγέτη και του επιχειρηματία συνδέονται πολύ στενά, στοιχείο το οποίο
αποτυπώθηκε πολύ νωρίς από τον Mintzberg στην προσπάθειά του να διερευνήσει τη φύση της
διοικητικής εργασίας όπου και περιέγραψε τους δέκα ρόλους του διευθυντή, οι οποίοι χωρίζονται
σε τρεις κατηγορίες, τους διαπροσωπικούς, τους πληροφοριακούς και τους αποφασιστικούς
(Mintzberg, 1973). Η κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες ρόλων περιλαμβάνει και υποκατηγορίες.
Οι διαπροσωπικοί ρόλοι, οι οποίοι συνδέονται με όλη τη διοικητική εργασία, αφορούν τις
διαπροσωπικές σχέσεις και περιλαμβάνουν τρεις επιμέρους ρόλους. Το ρόλο του ηγέτη όπου
αναφέρονται οι σχέσεις μεταξύ του διευθυντή και των υπαλλήλων του, το ρόλο του φαινομενικού
αρχηγού για τις σχέσεις μεταξύ των βαθμίδων διοίκησης και του εξωτερικού περιβάλλοντος του
οργανισμού όπως και μεταξύ των βαθμίδων αυτών καθεαυτών και το ρόλο του συνδέσμου μεταξύ
του διευθυντή και των συνεργατών του εντός και εκτός του οργανισμού. Οι πληροφοριακoί ρόλοι
συνδέονται με την πληροφορία που παράγεται στη διοικητική εργασία και περιλαμβάνουν το
ρόλο αυτού που παρακολουθεί την πληροφορία, αυτού που διανέμει την πληροφορία και αυτού
που επικοινωνεί την πληροφορία. Οι αποφασιστικοί ρόλοι κάνουν σπουδαία τη χρήση της
πληροφορίας και περιλαμβάνουν τέσσερις ρόλους. Το ρόλο του επιχειρηματία (είναι αυτός που
ξεκινά τις αλλαγές, τα νέα σχέδια, αναγνωρίζει τις νέες ιδέες και κατανέμει ευθύνες), το ρόλο του
διαχειριστή των απειλών, των κρίσεων και των συγκρούσεων, το ρόλο του εκχωρητή πόρων και
το ρόλο του διαπραγματευτή (Kumar, 2015).
Οι ηγετικές δεξιότητες αποδεσμευμένες από το ρόλο και την έννοια του επιχειρηματία
παρουσιάζονται σε ένα μοντέλο, που δημιουργήθηκε ως προϊόν σύνθεσης ευρημάτων ερευνών
που αναφέρονται στην ηγεσία και αποτέλεσε το θεωρητικό πλαίσιο μιας εμπειρικής έρευνας. Το
μοντέλο αυτό ταξινομεί τις ηγετικές δεξιότητες σε τέσσερις κατηγορίες, στις γνωστικές
δεξιότητες, τις διαπροσωπικές, τις επιχειρηματικές και στις στρατηγικές (Mumford, Campion &
Morgeson, 2007). Αφού οι επιχειρηματικές και οι στρατηγικές δεξιότητες του συγκεκριμένου
μοντέλου αφορούν κυρίως ηγέτες των υψηλών επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας, δεν θα
αναφερθούμε στις επιχειρηματικές, αλλά μόνο στη λήψη απόφασης και την επίλυση
προβλημάτων (στρατηγικές δεξιότητες), στην έρευνα και τη συλλογή πληροφοριών (γνωστικές
δεξιότητες) και στη διαπραγμάτευση, τις ανθρώπινες σχέσεις και τον προσανατολισμό στον
άνθρωπο (διαπροσωπικές δεξιότητες), αφού κάποιες από αυτές συμπεριλήφθηκαν στα
μαθησιακά αποτελέσματα της διδακτικής προσέγγισης που διαπραγματεύεται η παρούσα μελέτη.
Καινοτόμα διδακτική προσέγγιση για την επιχειρηματικότητα με έμφαση στα μαθησιακά
αποτελέσματα
Στις μέχρι σήμερα έρευνες είναι περιορισμένη η συνεκτική παρουσίαση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων σε προγράμματα που αναφέρονται στην επιχειρηματικότητα, στοιχείο που
αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της μάθησης για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη,
σύμφωνα με σχετική έκθεση της Eurydice (Eurydice, 2016). Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να
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καλύψει ένα μέρος αυτού του κενού γνώσης, ακόμη και αν δεν ενδείκνυται η γενίκευση των
αποτελεσμάτων της, λόγω της επιλογής της ποιοτικής προσέγγισης και του περιορισμένου
αριθμού του δείγματος.
Γενικά, τα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν το τι γνωρίζει, τι καταλαβαίνει και τι μπορεί
να κάνει ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας (Cedefop, 2009).
Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, τα μαθησιακά αποτελέσματα στον χώρο της εκπαίδευσης έχουν
μελετηθεί και συζητηθεί από πολλές πλευρές και διαφορετικές προσεγγίσεις σε διεθνές επίπεδο
(Pøitz, 2015) με αποτέλεσμα να έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί και να έχουν γίνει
κατηγοριοποιήσεις που μπορεί να συνδέονται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη
της διδακτέας ύλης ή με τα διάφορα είδη ευθυνών νομικής ή επαγγελαμτικής φύσεως και
λογοδοσίας (Pøitz, 2010).
Μια ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με την εκπαίδευση που βασίζεται και δίνει έμφαση στα
μαθησιακά αποτελέσματα, και με την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια και
ακρίβεια, τονίζει τη σπουδαιότητά τους. Τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να καθορίσουν
το περιεχόμενο και την οργάνωση της διδακτέας ύλης, τις διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές,
τη διαδικασία αξιολόγησης, το εκπαιδευτικό περιβάλλον, ακόμη και το πλαίσιο αξιολόγησης της
διδακτικής προσέγγισης (Harden, Crosby & Davis, 1999).
Ακόμη, τα μαθησιακά αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν μέρος της αξιολόγησης
της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, αλλά η σπουδαιότητά τους είναι εξαιρετικά σημαντική
στον σχεδιασμό της διδακτικής διαδικασίας με το βάρος της ευθύνης να ανήκει σχεδόν
αποκλειστικά στον σχεδιαστή του διδακτικού πλάνου που τις περισσότερες φορές είναι ο ίδιος ο
εκπαιδευτής.
Η καινοτόμα διδακτική προσέγγιση στην οποία βασίστηκε η παρούσα ερευνητική μελέτη
αποτελεί μια μορφή καθοδήγησης των εκπαιδευόμενων με βασικό στόχο οι συμμετέχοντες μετά
το τέλος της να έχουν κατανοήσει την έννοια της επιχειρηματικότητας και το πολύπλοκο
περιεχόμενό της και με απώτερο στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος. Ένα ακόμη
χαρακτηριστικό της καινοτομίας της είναι πως ο εκπαιδευτής συνδυάζει εξειδικευμένη πείρα
τόσο από τον κόσμο των επιχειρήσεων όσο και από τη διδασκαλία στην ανώτατη εκπαίδευση σε
θεματικά περιεχόμενα που αφορούν την επιχειρηματικότητα.
Ο ρόλος του εκπαιδευτή ως καθοδηγητή στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα
Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως για
παράδειγμα την ανάληψη πρωτοβουλίας, την ανάληψη ρίσκου, τη δημιουργική σκέψη και την
ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος εγείρει απαιτήσεις σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση και
το ρόλο του εκπαιδευτή. Ο βασικός λόγος είναι ότι επιδιώκεται στην εκπαίδευση αυτής της μοφής
όχι μόνο η απόκτηση ειδικών γνώσεων, αλλά και η απόκτηση δεξιοτήτων και η αλλαγή στάσεων
και συμπεριφορών.
Μια από τις διδακτικές προσεγγίσεις που ενδείκνυνται για την εκπαίδευση για την
επιχειρηματικότητα είναι αυτή που βασίζεται στη μάθηση μέσω της επίλυσης προβλημάτων και
η οποία υπαγορεύει ρόλους για τον εκπαιδευτή όπως του διευκολυντή της μάθησης και του
καθοδηγητή. Αυτό αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του εκπαιδευτή και της θεμελιώδους
προσφοράς του στο να πετύχει την εμπλοκή των εκπαιδευομένων σε δραστηριότητες που θα
βοηθήσουν στην επίτευξη συγκεκριμένων και επιθυμητών αποτελεσμάτων όπως στη
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συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος. Ως εκ τούτου,
μεγαλύτερη βαρύτητα έχει τι κάνει ο εκπαιδευόμενος για να ανακαλύψει τι έμαθε και λιγότερο
τι έκανε ο εκπαιδευτής (Shuell, 1986).
Η παρούσα ερευνητική μελέτη αναφέρεται σε εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στην
οποία, κατά κύριο λόγο, ακολουθήθηκαν μαθητοκεντρικές μέθοδοι και τρόποι μάθησης όπως η
συζήτηση και η μάθηση βασισμένη σε προβλήματα με σκοπό την επίλυσή τους, ενώ ο
εκπαιδευτής ήταν υπεύθυνος για την καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων σε όλη τη μαθησιακή
διαδικασία και στην κατάκτηση επιθυμητών συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Εδώ
αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα ακολούθησαν περισσότερο τη γνωστική
αντίληψη της μάθησης και λιγότερο τη συμπεριφορική, και κυρίως αυτή των γνωστικών
ψυχολόγων σύμφωνα με την οποία τη μεγαλύτερη σημασία δεν έχει η συμπεριφορά, αλλά ο
τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευόμενος ερμηνεύει την εμπειρία του (Shuell, 1986, p. 418).
Ως βασικός τρόπος μάθησης επιλέχθηκε η μάθηση που βασίζεται στα προβλήματα και την
επίλυσή τους για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σε αυτή την προσέγγιση οι
γνώσεις, οι δεξιότητες, οι στάσεις και οι αξίες αναπτύσσονται στην επίλυση αυθεντικών
προβλημάτων τα οποία παρακινούν τους εκπαιδευόμενους να αναγνωρίσουν και να εφεύρουν
λύσεις σε προβλήματα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπερτερεί έναντι της μάθησης που βασίζεται
στις διαλέξεις και βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως είναι η κριτική σκέψη, η ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων, η διαπροσωπική επικοινωνία, η ομαδική εργασία και η αυτοδιοικούμενη
μάθηση (Hattingh & Killen, 2003).
Αναφορικά με τον εκπαιδευτή, στην προσέγγιση αυτή υπερισχύει ο ρόλος του διευκολυντή της
μάθησης και του καθοδηγητή. Ενδείκνυται ο εκπαιδευτής να λειτουργεί ως πρότυπο προς μίμηση,
αλλά αυτό απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες και εξειδικευμένη πείρα που ίσως δύσκολα μπορεί ένας
εκπαιδευτής της ανώτατης εκπαίδευσης να συγκεντρώνει.
Η διευκόλυνση της μάθησης συμπεριλαμβάνει τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ομάδας των
εκπαιδευόμενων. Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτής χρειάζεται να επιτρέπει στους
εκπαιδευόμενους να προσδιορίσουν τους βασικούς τους κανόνες ως μέλη ομάδας, να συζητούν
τους ρόλους που επιθυμούν να αναλάβουν, να τους κατευθύνει στην ανάληψη ρόλων που θα τους
βελτιώσουν, να κτίζει την εμπιστοσύνη μεταξύ όλων και να ενθαρρύνει τη σύνδεση μεταξύ των
μελών της ομάδας, να αποτελεί πρότυπο για την ομάδα και να ελέγχει τις διδακτικές του
ικανότητες, να διευκολύνει τη διαδικασία διεξαγωγής των συζητήσεων χωρίς να κυριαρχεί ο ίδιος
στις συζητήσεις, να ενθαρρύνει την κατανόηση εννοιών και καταστάσεων, να ενισχύει την
κριτική σκέψη και τη δυνατότητα επεξεργασίας των πληροφοριών, να κάνει ανοικτές ερωτήσεις
για να διευκολύνει τη συμμετοχή, να προωθεί τη δυναμική της ομάδας, να επιλύει τα προβλήματα
της ομάδας προς όφελος όλων και να προσφέρει ανατροφοδότηση για την εξέλιξη της ομάδας
(Azer, 2005).
Η καθοδήγηση στη συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που
αναλαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι, τα προβλήματα την επίλυση των οποίων αναλαμβάνουν
άλλοτε ατομικά και άλλοτε ομαδικά, την επικοινωνία και τη μάθηση.
Μεθοδολογία έρευνας: Δείγμα, μεθοδολογική προσέγγιση, ανάλυση και ευρήματα
Η συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη ακολούθησε τη σκόπιμη δειγματοληψία, γιατί η εκπαίδευση
για την επιχειρηματικότητα κυρίως υλοποιείται μέσω προγραμμάτων που αφορούν τη
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διδασκαλία μαθημάτων σε τμήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και γενικά σε
τμήματα οικονομικού περιεχομένου της ανώτατης εκπαίδευσης. Ενώ το συγκεκριμένο μάθημα
που αφορά την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα διδάσκεται μόνο σε συγκεκριμένο
δημόσιο πανεπιστήμιο σε τμήμα με εξειδίκευση τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την ειδική
αγωγή, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι στην πλειονότητά τους πρόκειται να
λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και στην ειδική
εκπαίδευση και αγωγή. Το περιορισμένο σε αριθμό δείγμα απετέλεσαν δεκατρείς από τους είκοσι
υποψήφιους εκπαιδευτές που βρίσκονται στην προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας, τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και οι
οποίοι συμμετείχαν στη διδασκαλία μαθήματος υποχρεωτικής επιλογής σχετικό με την
ηλεκτρονική και τη νέα επιχειρηματικότητα.
Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση γιατί θεωρήθηκε ως η
καταλληλότερη επειδή στόχος της δεν είναι η ποσοτική αποτύπωση των φαινομένων, αλλά η
εξήγηση και η ανάλυση του νοήματος αυτών (Ζαφειρόπουλος, 2015). Επιπλέον, προσπαθεί να
ερμηνεύσει φαινόμενα, και όχι να δώσει εξηγήσεις συνδέοντας την αιτία με το αποτέλεσμα όπως
αυτό ισχύει στην ποσοτική προσέγγιση, και ως εκ τούτου ασχολείται με το πώς και όχι με το γιατί
(Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Ακόμη, η γνώση που προέρχεται από την ποιοτική έρευνα είναι ότι
έχει ως επίκεντρο κυρίως τις υποκειμενικές διαστάσεις των φαινομένων, τις εμπειρίες και τα
βιώματα των συμμετεχόντων και το πως αυτά είναι τοποθετημένα σε διάφορα πλαίσια (Ίσαρη &
Πουρκός, 2015, σ. 37).
Η συγκεκριμένη ποιοτική προσέγγιση περιλαμβάνει ημιδομημένες συνεντεύξεις και παρατήρηση
των εκπαιδευόμενων. Τα βασικά ερωτήματα των συνεντεύξεων εστιάστηκαν στο αν οι
εκπαιδευόμενοι α) έχουν κατανοήσει την έννοια της επιχειρηματικότητας και τη σύγχρονη
αντίληψή της, β) έχουν αναπτύξει επιχειρηματικό πνεύμα και γ) έχουν βοηθηθεί από τη
συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση που εστιάστηκε στην καθοδήγηση και τη διευκόλυνση
μάθησης μέσω της επίλυσης προβλημάτων.
Η παρατήρηση των εκπαιδευόμενων εστιάστηκε στις επιχειρηματικές δεξιότητες όπως την
ανάληψη πρωτοβουλίας, την ανάληψη ρίσκου, τη δημιουργική σκέψη και σε κάποιους ρόλους
που διακρίνουν τους εκπαιδευτικούς ηγέτες, αφού οι εκπαιδευόμενοι πρόκειται να
λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Μερικοί από τους ρόλους που διακρίνουν τους
εκπαιδευτικούς ηγέτες αναφέρονται στην παροχή πόρων, στη διδακτική εξειδίκευση, στον
σχεδιασμό της διδακτέας ύλης, στην υποστήριξη της τάξης, στη διευκόλυνση της μάθησης, στην
καθοδήγηση, στην εκπαιδευτική ηγεσία, στην καθοδήγηση της επεξεργασίας της πληροφορίας,
στην προώθηση της αλλαγής και της δια βίου μάθησης (Harrison & Killion, 2007). Στην παρούσα
έρευνα εκτιμήθηκαν ηγετικές δεξιότητες όπως η επεξεργασία της πληροφορίας, η υποστήριξη
της τάξης, η επικοινωνία και η ομαδική εργασία μέσα από δραστηριότητες και εργασίες που
πραγματοποίησαν και παρουσίασαν οι εκπαιδευόμενοι λειτουργώντας ως υποψήφιοι εκπαιδευτές
στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το συγκεκριμένο ρόλο.
Στην ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου, η
ανάλυση λόγου και η ανάλυση των συμπεριφορών με σκοπό την ολιστική κατανόηση.
Σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας, οι έντεκα από τους δεκατρείς συμμετέχοντες κατανόησαν
το εννοιολογικό περιεχόμενο της επιχειρηματικότητας, ενώ και οι δεκατρείς κατανόησαν τη
σύγχρονη και ευρεία αντίληψη της επιχειρηματικότητας που αναφέρεται στην ανάληψη
πρωτοβουλιών και στην αναγνώριση και αξιοποίηση ευκαιριών όπου νέες ιδέες μπορούν να
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μετατραπούν σε δράσεις. Επιπλέον, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι έχουν ήδη αρχίσει να
λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση σε κάποιες πτυχές της προσωπικής τους ζωής, στοιχείο
που μεταφράζεται ότι έχουν αρχίσει να αποκτούν επιχειρηματική σκέψη, η οποία μπορεί να
αναπτυχθεί και στην επαγγελματική τους ζωή. Οι δώδεκα από τους δεκατρείς θεωρούν ότι η
καινοτόμα διδακτική προσέγγιση τους βοήθησε να σκέφτονται επιχειρηματικά σε προβλήματα
από τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Το σύνολο των εκπαιδευόμενων αξιολόγησε τον
εκπαιδευτή ως καλό πρότυπο προς μίμηση και την καθοδήγηση και τη συνεισφορά του ως
πολύτιμη για την αναγνώριση των ηγετικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων τους.
Η παρατήρηση των εκπαιδευόμενων που πραγματοποιήθηκε σε πολλές φάσεις της διδασκαλίας
εμφάνισε δεξιότητες που δεν είχαν σκεφτεί πως μπορεί να έχουν οι περισσότεροι από τους
εκπαιδευόμενους όπως η δημιουργία νέων ιδεών, η ανάληψη πρωτοβουλίας και ρίσκου σε μη
γνώριμες καταστάσεις, η ικανότητα επιρροής και διαπραγμάτευσης, η ικανότητα επικοινωνίας
και ομαδικής εργασίας, η ικανότητα λήψης αποφάσεων και τέλος, η ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων που προέρχονται από το χώρο των επιχειρήσεων.
Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και των παρατηρήσεων δόθηκε ανατροφοδότηση στους
συμμετέχοντες, στοιχείο που ενίσχυσε την αυτοεκτίμησή τους αναφορικά με τις ηγετικές και
επιχειρηματικές τους δεξιότητες και προβλέπεται η περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού
πνεύματος που κάποιοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο ανάπτυξαν στα πλαίσια της
συγκεκριμένης καθοδήγησης.
Συμπεράσματα
Αποτελέσματα έρευνας του GEM τόνισαν την ανάγκη της εκπαίδευσης για την
επιχειρηματικότητα να αποτελεί μια δια βίου διαδικασία, η οποία αφενός θα υπερβαίνει την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα καλύπτει την τυπική και τη μη τυπική
εκπαίδευση και αφετέρου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν θα περιορίζεται σε επιχειρηματικά
μαθήματα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA/Ευρυδίκη, 2016).
Άλλωστε η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα δεν αποβλέπει αποκλειστικά στη δημιουργία
επιχειρήσεων, αλλά, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, στην αναγνώριση εκ μέρους των
εκπαιδευόμενων της ανάγκης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων (Fiet & Pankaj, 2008),
οι οποίες μάλιστα σχετίζονται με τον τρόπο μάθησης, παραδοσιακό ή βιωματικό όπου
περιλαμβάνεται η πρακτική στον χώρο κάποιας επιχείρησης (Coduras Martinez, Levie, Kelley,
Saemundsson & Schott, 2010). Επιπλέον, και πιο συγκεκριμένα στην ανώτατη εκπαίδευση, τα
μαθησιακά αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία της διαφάνειας
των συστημάτων της (Adams, 2004, p. 3).
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στην ανώτατη
εκπαίδευση αποσκοπεί να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες, που δεν περιορίζονται στη δημιουργία επιχειρήσεων και στα προγράμματα
κινητικότητας, αλλά να δημιουργήσει μια βάση τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την
επικαιροποίηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, τα ιδρύματα της ανώτατης
εκπαίδευσης ως ενεργή συνιστώσα των πολιτικών για την καινοτομία των κρατών μελών και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συνδράμουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ καινοτομίας
και εκπαίδευσης, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα αυτών που
προέρχονται από τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Τεχνολογίας (ΕΙΤ) (European Commission, 2011).
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Τέλος, η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση μπορεί να έχει τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα αν τα μαθησιακά αποτελέσματα και ο τρόπος αξιολόγησής τους
προσδιοριστούν στο στάδιο του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος και η διδακτική
προσέγγιση αποτελεί μια μορφή σωστής καθοδήγησης. Η καθοδήγηση αυτή χρειάζεται να
πραγματοποιείται από εκπαιδευτές με εξειδικευμένη γνώση και πείρα, κυρίως από τον
επιχειρηματικό κόσμο, οι οποίοι θα λειτουργούν και ως πρότυπα προς μίμηση και θα
προσανατολίζουν τους εκπαιδευόμενους στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας που στην
πιο απλή της μορφή είναι η αναγνώριση ευκαιριών και η μετατροπή αυτών σε δράσεις σε κάθε
τομέα της ζωής τους. Βέβαια, αυτή η καθοδήγηση αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν είναι ανάλογη
και προσδιορίζεται τόσο από το ενδιαφέρον, τις ικανότητες, την εμπειρία και το ρόλο του
εκπαιδευτή όσο και από το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για την απόκτηση επιχειρηματικού
πνεύματος, οι οποίοι αμφότεροι δρώντες σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την απόκτηση
επιχειρηματικών και ηγετικών δεξιοτήτων μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά και να
αναγνωρίζουν προκλήσεις και ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων ιδεών και επιχειρηματικών
δράσεων.
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Ηγετικές πρακτικές στο πλαίσιο
της προσχολικής εκπαίδευσης

Μαρία Δάβουλου

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας 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 στυλ ηγεσίας στο
πλαίσιο ενός ολιστικού μοντέλου, μπορούν να συνδεθούν με το ελληνικό νηπιαγωγείο ως
σχολικό οργανισμό και με τις ηγετικές πρακτικές των προϊσταμένων. Υιοθετώντας τη
μεθοδολογία της βιβλιογραφικής επισκόπησης σε συνδυασμό με πρακτικά παραδείγματα,
επιχειρείται η σύνδεση της θεωρίας με την εκπαιδευτική πραγματικότητα του σύγχρονου
νηπιαγωγείου και τις ηγετικές πρακτικές που εφαρμόζουν ή θα μπορούσαν να εφαρμόζουν οι
προϊστάμενες/οι. Η εργασία κρίνεται σημαντική στον βαθμό που δύναται να βοηθήσει τους
ηγέτες των νηπιαγωγείων να αποκτήσουν βαθύτερη και εμπεριστατωμένη κατανόηση της
λειτουργίας και της πολυπλοκότητας των συγκεκριμένων σχολικών οργανισμών και των
δυνατοτήτων επίλυσης προβληματικών καταστάσεων με την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών
και στυλ ηγεσίας, αλλά και να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση των εννοιών και
πρακτικών της ηγεσίας στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση.
Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, τακτικές πολιτικής, προσχολική εκπαίδευση

Εισαγωγή
Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, αβεβαιότητα
και ποικίλες εξωτερικές πιέσεις και προκλήσεις, παρατηρείται αυξανόμενη αναγνώριση της
σημασίας της εκπαιδευτικής ηγεσίας ως καθοριστικού παράγοντα της ποιότητας της
εκπαίδευσης, της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών και της βελτίωσης των
ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών (Brauckmann & Pashiardis, 2011. Pashiardis &
Johansson, 2016). Επιπλέον, αυξανόμενο εμφανίζεται το ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο για τον
ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία αναγνωρίζεται ως θεμέλιο της εκπαιδευτικής
επιτυχίας, καθώς εξασφαλίζει μια στερεή βάση για το μέλλον των παιδιών και έναν από τους
καλύτερους μηχανισμούς παροχής εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων για όλα τα
παιδιά, ανεξαρτήτως οικογενειακής προέλευσης και κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου
(Ευρυδίκη, 2014. Pianta et al., 2009). Αυτά τα δεδομένα, σε συνάρτηση με την παραδοχή ότι το
μέλλον της έρευνας για την επιτυχή και αποτελεσματική σχολική ηγεσία βρίσκεται στη μελέτη
του μοναδικού συγκείμενου κάθε εκπαιδευτικού συστήματος (Pashiardis & Johansson, 2016),
καθιστούν αναγκαία τη θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση του φάσματος των ηγετικών
πρακτικών που εφαρμόζονται ή δύνανται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της ελληνικής

─ 105 ─

Τόμος Β΄
προσχολικής εκπαίδευσης, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητάς της.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης και της
παρουσίασης παραδειγμάτων από τη σύγχρονη προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα, να
εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο θεωρητικές έννοιες που αφορούν τη σχολική ηγεσία μπορούν
να συνδεθούν με το νηπιαγωγείο ως σχολικό οργανισμό και με τις ηγετικές πρακτικές των
προϊσταμένων. Η σημασία της εργασίας έγκειται στη δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων
που παρουσιάζονται, τόσο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μονάδων προσχολικής
εκπαίδευσης, όσο και για την περαιτέρω διερεύνηση των εξεταζόμενων ηγετικών εννοιών και
πρακτικών των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Με αφετηρία τη θεωρία των κοινωνικών συστημάτων, εξετάζεται η εφαρμογή της συστημικής
θεωρίας στο νηπιαγωγείο και αναλύονται οι θεωρητικές έννοιες των τυπικών και άτυπων
συστημάτων οργάνωσης και το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν από την/τον προϊσταμένη/ο του
νηπιαγωγείου για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής μονάδας. Εν συνεχεία, γίνεται συνοπτική
ανάπτυξη των τακτικών πολιτικής και των εννοιών της συναλλακτικής και μετασχηματιστικής
ηγεσίας, ακολουθούμενη από παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής τακτικών πολιτικής σε σχέση
με τις δύο ηγετικές προσεγγίσεις. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το Ολιστικό
Μοντέλο ηγεσίας των Pashiardis και Brauckmann (2008) και ένα παράδειγμα ενεργοποίησης
διαφόρων στυλ ηγεσίας (cocktail mix) για τη διαχείριση πιέσεων που προέκυψαν από το
εξωτερικό περιβάλλον ενός νηπιαγωγείου.
Το Νηπιαγωγείο ως κοινωνικό σύστημα - Τυπικές και άτυπες μορφές οργάνωσης
Η σύγχρονη τάση στη θεωρία των κοινωνικών συστημάτων αποτελεί μια σύνθεση των θέσεων
που αντιμετωπίζουν τους οργανισμούς ως λογικά συστήματα, όπου η έμφαση δίνεται στους
κανόνες που ορίζουν τη λειτουργία του οργανισμού και εκείνων που αντιμετωπίζουν τους
οργανισμούς ως φυσικά συστήματα, όπου η έμφαση δίνεται στους ανθρώπους που στελεχώνουν
τον οργανισμό, όπως εξελίχθηκαν μετά το 1960 και την επικράτηση της προσέγγισης των
κοινωνικών συστημάτων (Hoy & Miskel, 2013). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, τα
συστήματα δεν είναι μηχανιστικά. Η οργανισμιακή συμπεριφορά προκύπτει από τη σχέση
ανάμεσα στον ρόλο που συνδέεται με μία θέση του οργανισμού, ο οποίος είναι θεσμικά
καθορισμένος και συνεπάγεται δικαιώματα, υποχρεώσεις και προσδοκίες (οργανωτικό στοιχείο)
και στην προσωπικότητα του ατόμου που θα τοποθετηθεί σε αυτή (ιδιογραφικό στοιχείο), όπως
ορίζεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες και διαθέσεις του (Getzels & Guba, 1957. Πασιαρδής, 2004).
Ο όρος ‘κοινωνικό σύστημα’ είναι μία θεωρητική κατασκευή που μπορεί να εφαρμοστεί σε
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή θέσης του στο ευρύτερο
εκπαιδευτικό σύστημα. Η ύπαρξη των κοινωνικών συστημάτων συνδέεται άρρηκτα με την
προσπάθεια επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Αποτελούνται από διάφορα αλληλεξαρτώμενα
μικρότερα μέρη, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το σύνολο και έχουν συγκεκριμένες
δομές και κανονισμούς που ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις
και τους ρόλους των μελών τους, καθώς και κυρώσεις για τα άτομα που παραβιάζουν τους
κανόνες απειλώντας την ισορροπία του συστήματος (Getzels & Guba, 1957. Πασιαρδής, 2004).
Οι οργανισμοί ως ανοικτά συστήματα δεν είναι στατικοί· κατά την αλληλεπίδραση με το
περιβάλλον, πρέπει να αλλάζουν προκειμένου να προσαρμόζονται στις εξωτερικές επιδράσεις,
διαδικασία που είναι ανάλογη με την οργανική λειτουργία της ομοιόστασης. Η αλλαγή αυτή
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προϋποθέτει την ύπαρξη εισδοχών (όπως γνώσεις, έμψυχο και άψυχο υλικό) από το περιβάλλον
που, μέσω διαφόρων διεργασιών στο εσωτερικό του συστήματος, μετατρέπονται σε εκροές,
δηλαδή σε επιθυμητά και ωφέλιμα αποτελέσματα για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Μέσω
διαδικασιών ανατροφοδότησης, εξισορρόπησης και προσαρμογής, το σύστημα προσπαθεί να
επιτύχει την επιθυμητή για την επιβίωσή του ισορροπία, εξουδετερώνοντας τις αντιθέσεις που
μπορεί να προκύψουν, τόσο εσωτερικά μεταξύ του ατομικού και του οργανωτικού στοιχείου, όσο
και μεταξύ του συστήματος και των αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον (Hoy & Miskel, 2013.
Πασιαρδής, 2004).
Σε αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική η αναγνώριση τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης
οργάνωσης του συστήματος, η οποία πηγάζει από την τυπική και λειτουργεί παράλληλα προς
αυτή, ενώ η αλληλεπίδρασή τους μπορεί να είναι εποικοδομητική ή καταστροφική για τον
οργανισμό (Hoy & Miskel, 2013). Τα χαρακτηριστικά του τυπικού μέρους της δομής των
οργανισμών, όπως ορίζονται από το γραφειοκρατικό μοντέλο του Μαξ Βέμπερ, περιλαμβάνουν
τον καταμερισμό της εργασίας για την επίτευξη των στόχων (που οδηγεί στην εξειδίκευση και τη
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας), τον απρόσωπο προσανατολισμό, την ιεραρχία, τους
κανόνες και κανονισμούς και τον προσανατολισμό καριέρας. Η άτυπη οργάνωση αφορά το
σύστημα των διαπροσωπικών σχέσεων που δημιουργείται αυθόρμητα μέσα σε όλους τους
οργανισμούς, έχει κοινωνική δομή που ορίζεται από τις υποομάδες που διαμορφώνονται και τις
θέσεις των ατόμων σε σχέση με αυτές, και κανονιστικό προσανατολισμό μέσω μηχανισμών
ορισμού και ενίσχυσης των επιθυμητών συμπεριφορών. Τα άτομα που τοποθετούνται σε ένα
σχολείο αλληλεπιδρούν αρχικά στο πλαίσιο του τυπικού οργανισμού για την επίτευξη των
στόχων του σχολείου, παράλληλα όμως αρχίζουν να έχουν και άτυπες διαπροσωπικές σχέσεις·
δημιουργούνται μεταξύ τους συμπάθειες και αντιπάθειες, που διαμορφώνουν μια άτυπη ιεραρχία
ατόμων και ομάδων, καθώς και ένα άτυπο σύστημα αξιών για την ιδανική εκπαιδευτική
συμπεριφορά (ακαδημαϊκός προσανατολισμός, σχέσεις με τους μαθητές), το οποίο είναι σαφές
και οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση των ατόμων που δεν συμμορφώνονται σε αυτό (Hoy &
Miskel, 2013).
Εξετάζοντας το νηπιαγωγείο ως σύστημα, διαπιστώνεται ότι είναι στοχοκεντρικό, καθώς
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και πρέπει να
εξυπηρετεί τον γενικότερο σκοπό της ολόπλευρης, αρμονικής και ισόρροπης ανάπτυξης των
διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών (Νόμος 1566/85), ενώ οι επιμέρους
στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Διαθεματικού
Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003). Όσον αφορά το οργανωτικό-θεσμικό στοιχείο του
συστήματος, υπάρχει σαφής δομή ιεραρχίας (προϊσταμένη, νηπιαγωγοί) και καθορισμένοι ρόλοι
με δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς, αλλά και κυρώσεις σε περίπτωση
εμφάνισης απαγορευμένων συμπεριφορών (Νόμος 1566/85). Παράλληλα, ο κανονιστικός
χαρακτήρας του συστήματος ορίζεται από το πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας που αναφέρονται
στο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017. Το ιδιογραφικό στοιχείο του συστήματος ορίζεται από τις
διαφορετικές προσωπικότητες των εκπαιδευτικών του, όπως αντανακλώνται σε συμπεριφορές
που έχουν ως στόχο να καλύψουν τις ανάγκες, τις αντιλήψεις και τα κίνητρά τους (Getzels &
Guba, 1957. Hoy & Miskel, 2013).
Ως ανοιχτό σύστημα, το νηπιαγωγείο βρίσκεται σε μία διαρκή διαδικασία ανατροφοδότησης και
προσαρμογής στα μεταβαλλόμενα εξωτερικά δεδομένα, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις,
τα όρια και τις ευκαιρίες που προκύπτουν και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά του (Hoy &
Miskel, 2013). Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί ως φορείς γνώσης, ο εξοπλισμός και οι πόροι
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αποτελούν τις εισδοχές του συστήματος, ενώ οι διεργασίες αναφέρονται στις εκπαιδευτικές
πρακτικές, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη διαχείριση των πόρων ώστε να υπάρξουν
οι επιθυμητές εκροές, η επίλυση τυχόν προβλημάτων και η επίτευξη των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων που αφορούν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών. Το
περιβάλλον του νηπιαγωγείου ως εκπαιδευτικού οργανισμού περιλαμβάνει τους γονείς των
μαθητών με τη συμβολή και τις απαιτήσεις τους, τις εκπαιδευτικές και τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, το περιεχόμενο της γνώσης
που παρέχεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο στους εκπαιδευτικούς και επηρεάζει την εκπαιδευτική
τους πράξη, τη νομοθεσία και τους φορολογούμενους που, σε συνδυασμό με δημογραφικά ή
οικονομικά χαρακτηριστικά, επηρεάζουν τους παρεχόμενους πόρους (Πασιαρδής, 2004).
Όσον αφορά την τυπική και άτυπη οργάνωση, στο πλαίσιο κάθε νηπιαγωγείου η/ο
προϊσταμένη/ος καλείται να τις χρησιμοποιήσει προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργία του
σχολείου, αναμειγνύοντας παράγοντες του τυπικού συστήματος όπως η αποδοτικότητα, η
πειθαρχία, η ομοιομορφία, η λογικότητα και η ιεραρχία, με παράγοντες του άτυπου συστήματος
όπως η προσαρμοστικότητα, η καινοτομία, ο αυθορμητισμός και οι συνεργατικές σχέσεις (Hoy
& Miskel, 2013). Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Hoy και Miskel (2013), στο σχολείο
προκύπτουν συχνά κρίσιμα προβλήματα όπου η προσήλωση στην ιεραρχία και τους κανόνες
κάνουν την επικοινωνία δυσλειτουργική καθιστώντας τα δυσεπίλυτα, ενώ η διοχέτευσή τους από
την/τον προϊσταμένη/ο στο πλαίσιο της άτυπης οργάνωσης (στο διάλειμμα, σε κοινό χρόνο πέραν
των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων ή σε ευκαιριακές κοινές δραστηριότητες) οδηγεί
σε ταχύτερη επικοινωνία και πιο αποδοτική αντιμετώπιση.
Επίσης, η/ο προϊσταμένη/ος του νηπιαγωγείου μπορεί να χρησιμοποιήσει την άτυπη οργάνωση
ως παράγοντα που αυξάνει την αίσθηση του ανήκειν στον οργανισμό, τη συνοχή και την
αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, μέσω της διαμόρφωσης κοινής οργανισμιακής κουλτούρας
(κανόνες, αξίες, πεποιθήσεις), προκειμένου να προωθήσει την ομαδικότητα κατά την εργασία και
να επηρεάσει θετικά τη οργανισμιακή συμπεριφορά για την επίτευξη των τυπικών στόχων. Η
άτυπη οργάνωση προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης της προσωπικότητας και
ικανοποίησης των ατομικών αναγκών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποφεύγουν την
αποπροσωποποίηση και να διατηρούν τον αυτοσεβασμό, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία
τους. Η/Ο προϊσταμένη/ος δύναται να αντλήσει πληροφορίες από την άτυπη οργάνωση και να τις
χρησιμοποιήσει για την ενίσχυση του προσανατολισμού καριέρας και της αφοσίωσης των
εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των στόχων του οργανισμού, μειώνοντας ταυτόχρονα τη
σύγκρουση μεταξύ των θεσμοθετημένων ρόλων και της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών.
Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικές πρακτικές που αναπτύσσονται στο άτυπο
σύστημα (όπως καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα), εντάσσοντάς τες στον σχεδιασμό του
τυπικού συστήματος (Hoy & Miskel, 2013 . Πασιαρδής, 2004).
Τακτικές πολιτικής, συναλλακτική και μετασχηματιστική ηγεσία-Εφαρμογές στο
νηπιαγωγείο
Η πολιτική αποτελεί δεδομένο της οργανωσιακής ζωής καθώς και ένα από τα βασικά στοιχεία
του σχολικού κοινωνικού συστήματος, όπου είναι αναγκαίο οι ηγέτες να εργασθούν με άλλους
και μέσω αυτών να επιτύχουν προσωπικούς και οργανωσιακούς στόχους (Ammeter, Douglas,
Gardner, Hochwarter & Ferris, 2002. Hoy & Miskel, 2013). Κοινό στοιχείο στους ορισμούς της
ηγεσίας και της πολιτικής είναι η άσκηση επιρροής σε άλλους, σε επίπεδο συμπεριφοράς και
λήψης αποφάσεων (Robbins & Judge, 2011. Σαΐτης, 2008). Ως οργανωσιακή πολιτική ορίζεται η
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συμπεριφορά ατόμων ή ομάδων που λειτουργεί επηρεάζοντας τα άλλα μέλη προς όφελός τους,
ανεπίσημα, περιφερειακά, διαιρετικά, συγκρουσιακά και παράνομα (Hoy & Miskel, 2013 .
Πασιαρδής, 2004). Προκειμένου η πολιτική να είναι επιτυχής, πρέπει η σκοπιμότητα και τα
ιδιοτελή κίνητρα να είναι καλυμμένα (Ferris, Harrell-Cook & Dulebohn, 2000). Παρά την
έλλειψη νομιμοποίησης, η πολιτική μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα όπως η πολύπλευρη
θεώρηση των θεμάτων, η τοποθέτηση των ισχυρότερων μελών σε ηγετικές θέσεις, η προώθηση
αλλαγών και η εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης (Mintzberg, 1983, όπως αναφ. στο Hoy
& Miskel, 2013). Τα μέλη ενός οργανισμού, ανεξαρτήτως θέσης, συμμετέχουν στο πολιτικό
παιχνίδι χρησιμοποιώντας τακτικές πολιτικής, οι οποίες είναι: α) η ανταλλαγή για απόκτηση
εύνοιας (ingratiation), φροντίζοντας και κάνοντας χάρες στους άλλους, ώστε να νοιώθουν
υποχρεωμένοι να ανταποδώσουν, β) η δικτύωση, η δημιουργία σχέσεων με άτομα που έχουν
επιρροή και πρόσβαση σε χρήσιμη πληροφόρηση, γ) η διαχείριση πληροφοριών, ώστε να
γνωστοποιούνται στους άλλους την κατάλληλη στιγμή και με τρόπο που να αυξάνει το κύρος του
ατόμου και την εξάρτηση των άλλων από αυτό, δ) η δημιουργία εντυπώσεων, μέσω διάφορων
τεχνικών (π.χ. συμμόρφωση, εκδουλεύσεις, δικαιολογίες, απολογίες, αυτοπροβολή,
δειγματισμός), ώστε το άτομο να θεωρηθεί σημαντικό και αναντικατάστατο μέλος του
οργανισμού, ε) η δημιουργία συνασπισμών, η συνένωση των ατόμων σε ομάδες για την επίτευξη
κοινών στόχων, στ) η θυματοποίηση, η δημιουργία αποδιοπομπαίων τράγων, στους οποίους το
άτομο επιρρίπτει τις ευθύνες των λαθών του, ζ) η ανάπτυξη εξειδικευμένων ικανοτήτων και
γνώσεων ώστε το άτομο να θεωρείται απαραίτητο για τον οργανισμό, η) η κολακεία, που κάνει
τα άτομα να αισθάνονται όμορφα και τους δημιουργεί την υποχρέωση ανταπόδοσης και θ) η
προσέλκυση της προσοχής των ανωτέρων, μέσω της εθελοντικής προσφοράς εργασίας σε μη
δημοφιλείς τομείς ή πέραν των απαιτούμενων από τη θέση του ατόμου αρμοδιοτήτων (Vecchio,
1988, όπως αναφ. στο Hoy & Miskel, 2013). Κάποιες τακτικές είναι αθέμιτες, στηρίζονται στην
εξαπάτηση, την παραπληροφόρηση και τη δολιοφθορά και παραβιάζουν τους όρους του
πολιτικού παιχνιδιού· αλλά η πλειονότητα των εφαρμοζόμενων τακτικών είναι φυσικές και
θεμιτές, κυρίως γιατί στις αθέμιτες ελλοχεύουν κίνδυνοι επιβολής ακραίων κυρώσεων στο άτομο
(Hoy & Miskel, 2013. Robbins & Judge, 2011).
Για να θεωρηθεί μια πολιτική τακτική του ηγέτη ως ηγετική συμπεριφορά, θα πρέπει να
εξυπηρετεί, έστω και μερικώς, το συμφέρον του οργανισμού και όχι μόνο ίδιον όφελος (Ammeter
et al., 2002). Η επιρροή της συναλλακτικής ηγεσίας στηρίζεται στη συναλλαγή μεταξύ ηγέτη και
μελών· ο ηγέτης, αφού κάνει σαφείς τους στόχους του οργανισμού, υπόσχεται και απονέμει
ανταμοιβές (αναγνώριση, αύξηση, προαγωγή) στα μέλη που είναι αποτελεσματικά ή, αντιθέτως,
απειλεί με κυρώσεις και τις επιβάλλει στα μέλη που δεν έχουν την απαιτούμενη απόδοση (Bass,
1990). Στο πλαίσιο της μετασχηματιστικής ηγεσίας, οι ηγέτες διευρύνουν και ανυψώνουν τα
ενδιαφέροντα των υφισταμένων τους, κάνοντάς τους μετόχους του κοινού οράματος και
παρακινώντας τους να δουν πέρα από το προσωπικό τους όφελος για το καλό του συνόλου. Οι
τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνουν αυτή την επιρροή είναι διάφοροι: αποτελώντας ένα
χαρισματικό πρότυπο το οποίο εμπνέει τα μέλη, που επιθυμούν να ταυτιστούν μαζί του·
καλύπτοντας συναισθηματικές ανάγκες κάθε μέλους ξεχωριστά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις
διαφορές τους και λειτουργώντας ως μέντορες˙ διεγείροντας πνευματικά τα μέλη, προωθώντας
την εκλογίκευση και την αναζήτηση νέων τρόπων επίλυσης των προβλημάτων (Bass, 1990). Οι
μετασχηματιστικοί ηγέτες θεωρούνται υπεύθυνοι για οργανωσιακές συμπεριφορές υπεράνω των
συνήθων προσδοκιών, ενώ οι συναλλακτικοί επιτυγχάνουν επιδόσεις στα όρια της απαιτούμενης
αποτελεσματικότητας (Hater & Bass, 1988). Αν και όχι εξίσου σημαντικές, οι δύο ηγετικές
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προσεγγίσεις δεν είναι αντικρουόμενες, αλλά συμπληρωματικές ως προς τον τρόπο επίτευξης
των στόχων (Robbins & Judge, 2011).
Μία/Ένας προϊσταμένη/ος νηπιαγωγείου που επιθυμεί τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την εργασία
των νηπιαγωγών, καλείται να αποδεχτεί τον πολιτικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού οργανισμού
και να τον χρησιμοποιήσει για τον σχεδιασμό πολιτικών στρατηγικών (Robbins & Judge, 2011).
Ένα παράδειγμα συνήθους πολιτικής τακτικής που εκδηλώνεται από τις/τους προϊσταμένες/ους
στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου είναι η κολακεία, που σχετίζεται με τη συναλλακτική ηγεσία,
καθώς στηρίζεται στην αρχή της ανταπόδοσης: τα μέλη νοιώθουν όμορφα για τον εαυτό τους και
αισθάνονται την ανάγκη να ανταποδώσουν, πιθανώς με κάποια χάρη (Hoy & Miskel, 2013). Η
αναγνώριση και επιβράβευση του έργου τους, αποτελεί έντονο παρωθητή για τους
εκπαιδευτικούς (Πασιαρδής, 2004) και ανταμοιβή που μπορεί να επηρεάσει θετικά τη
συμπεριφορά τους (Σαΐτης, 2008). Η/Ο συναλλακτική/ος ηγέτης χρησιμοποιεί τη διατύπωση
κολακευτικών σχολίων για τις αρετές και τα επιτεύγματά των νηπιαγωγών και η ανταμοιβή
της/του αποτελεί κίνητρο για να συνεχίσουν να εργάζονται αποτελεσματικά (Bass, 1990. Robbins
& Judge, 2011).
Ένα άλλο παράδειγμα πολιτικής που συναντάται στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου αφορά την
πολιτική τακτική της διαχείρισης εντυπώσεων και ιδιαιτέρως η τεχνική του δειγματισμού
(exemplification) η οποία, σύμφωνα με τον Ammeter και τους συνεργάτες του (2002), συνδέεται
με την αποτελεσματική ηγεσία, ενώ έχει αναγνωριστεί επιστημονικώς η σημαντικότητά της για
τους μετασχηματιστικούς ηγέτες. Η/Ο προϊσταμένη/ος, λειτουργώντας στο πλαίσιο της
μετασχηματιστικής ηγεσίας, επιδεικνύει επιθυμητές συμπεριφορές και κάνει προσωπικές θυσίες
(π.χ. εθελοντική υπερωριακή εργασία), ώστε να αποτελέσει υπόδειγμα για τα μέλη του σχολικού
οργανισμού και να διαγράφει, μέσα από τις δικές της/του καθημερινές πρακτικές, την αφοσίωση,
τη δέσμευση και την αυτοθυσία που αναμένει από τις/τους νηπιαγωγούς (Ammeter et al., 2002).
Με την προϋπόθεση ότι οι υποδειγματικές ηγετικές συμπεριφορές συνάδουν –σε κάποιο βαθμό–
με το αξιακό σύστημα των νηπιαγωγών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτές/οί να τις μιμηθούν
προς όφελος του κοινού σκοπού, αναπτύσσοντας παράλληλα αισθήματα θαυμασμού, σεβασμού
και εμπιστοσύνης προς την/τον προϊσταμένη/ο (Ammeter et al., 2002), αποτελέσματα που
συνάδουν με τη μετασχηματιστική ηγεσία όπως ορίζεται από τον Bass (1990).
Ηγεσία και συγκείμενο του οργανισμού-Ολιστικό μοντέλο εκπαιδευτικής ηγεσίας στο
νηπιαγωγείο
Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτή η παραδοχή ότι η εκπαιδευτική
ηγεσία είναι πάντα ‘context-specific’, αφορά δηλαδή πάντα το συγκεκριμένο συγκείμενο στο
οποίο ασκείται, στηρίζεται σε αυτό και ταυτόχρονα περιορίζεται από αυτό (Pashiardis &
Johansson, 2016). Οι Brauckmann και Pashiardis (2011), αναφέρουν ότι οι δράσεις των σχολικών
ηγετών επηρεάζονται από τις αντιλήψεις τους για το συγκείμενο όπου εργάζονται, δηλαδή από
τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν το εξωτερικό περιβάλλον και το νομικό πλαίσιο που
σχετίζονται με τις ηγετικές πρακτικές τους. Το συγκείμενο ορίζεται από μεταβλητές που αφορούν
δύο κύρια επίπεδα: το επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος (συγκεντρωτισμός/αποκέντρωση,
αξιολόγηση και λογοδοσία) και το επίπεδο του σχολείου (μέγεθος, τοποθεσία, αναλογία μαθητών
ανά εκπαιδευτικό, δημογραφικά στοιχεία, πόροι). Επιπλέον, σύμφωνα με τους ίδιους
(Brauckmann & Pashiardis, 2011), παράγοντες που λειτουργούν σε επίπεδο σχολείου όπως το
εκπαιδευτικό κλίμα, ο προσανατολισμός προσωπικής επίτευξης, οι πρακτικές αξιολόγησης και
ανατροφοδότησης, η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και η αλληλεπίδραση με
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τους μαθητές, οι ευκαιρίες μάθησης, οι διδακτικές στρατηγικές και η εμπλοκή των γονέων,
επηρεάζονται από τις πρακτικές των ηγετών και ταυτόχρονα επηρεάζουν την
αποτελεσματικότητά τους.
Το ολιστικό μοντέλο ηγεσίας των Pashiardis και Brauckman (2008) διακρίνει πέντε στυλ ηγεσίας
που μπορεί να ενεργοποιήσει ο ηγέτης, δημιουργώντας το καταλληλότερο για το εκάστοτε
συγκεκριμένο σχολικό συγκείμενο μείγμα (cocktail mix) αποτελεσματικών συμπεριφορών και
πρακτικών ηγεσίας: α) το παιδαγωγικό στυλ, που εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας της
διδασκαλίας και μάθησης και ενθαρρύνει τη συνεχή εισαγωγή παιδαγωγικών καινοτομιών, β) το
δομικό στυλ, όπου ο ηγέτης προσδιορίζει με σαφήνεια το όραμα και τους κανόνες του σχολείου,
προκειμένου να εξασφαλιστούν η τάξη, η υπευθυνότητα και η πειθαρχία, ενώ δείχνει ιδιαίτερη
φροντίδα για τη διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, γ) το
συμμετοχικό στυλ, που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη των
αποφάσεων, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται η μεγαλύτερη δυνατή δέσμευση και αφοσίωσή
τους για την επίτευξη των στόχων του σχολείου, δ) το επιχειρηματικό στυλ, που αφορά την
αξιοποίηση δικτύων και πόρων από το περιβάλλον του σχολικού οργανισμού (εμπλοκή γονέων
και άλλων εξωτερικών παραγόντων, απόκτηση πόρων, οικοδόμηση συνεταιρισμών) με τρόπο
δημιουργικό για την πρακτική εφαρμογή της σχολικής αποστολής και ε) το στυλ ανάπτυξης
προσωπικού, μέσω του οποίου ο ηγέτης μπορεί να επηρεάσει τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα σε
επίπεδο σχολείου αξιολογώντας τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, παρέχοντας ευκαιρίες
επιμόρφωσης, ενισχύοντας την αυτεπάρκεια, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας την πρόοδό
τους (Πασιαρδής, 2012). Τα πέντε στυλ δεν είναι διακριτά, αλλά υφίσταται ένας βαθμός
επικάλυψης μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν και υβριδικά στυλ (Pashiardis &
Johansson, 2016). Όλα τα στυλ ηγεσίας και τα υβρίδιά τους είναι απαραίτητα σε διαφορετικές
καταστάσεις και συγκείμενα και, αν εξετάσουμε το παρόν κάθε σχολικού οργανισμού, θα
παρατηρήσουμε ένα cocktail mix ηγεσίας το οποίο είναι μοναδικό (Πασιαρδής, 2017).
Καθώς τα σχολεία και οι ηγέτες τους δεν λειτουργούν σε κενό, μια σημαντική λειτουργία της
ηγεσίας αφορά την αντιμετώπιση των ποικίλλων πιέσεων και προκλήσεων που προκύπτουν από
το εξωτερικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
(Brauckmann & Pashiardis, 2011). Στο νηπιαγωγείο είναι δύσκολο να μιλήσουμε για μετρήσιμα
μαθησιακά αποτελέσματα, ωστόσο υπάρχουν σαφώς ορατά αποτελέσματα, τόσο σε γνωστικές
όσο και κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες. Σύμφωνα με μελέτη του Πασιαρδή (Pashiardis,
1998, οπ. αναφ. στο Πασιαρδής 2012), οι καλές σχέσεις εκπαιδευτικών-γονέων και η θετική
αντίληψη που έχουν τα παιδιά για αυτές τις σχέσεις συμβάλλουν στη μάθηση και στη βελτίωση
της συμπεριφοράς τους. Ωστόσο, οι γονείς των νηπίων συχνά προσπαθούν να επιβάλουν στο
σχολείο απόψεις και πρακτικές, που πιθανόν αντιτίθενται σε αυτές της σύγχρονης παιδαγωγικής,
δημιουργώντας προβληματικές καταστάσεις (Κατσαρός, 2008). Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα
πρακτικό παράδειγμα προβληματικής κατάστασης και εφαρμογής του ολιστικού μοντέλου
ηγεσίας για την αντιμετώπισή της.
Σε ένα νηπιαγωγείο, το «Ηλιοτρόπιο», στο οποίο λειτουργούν δύο πρωινά υποχρεωτικά τμήματα
και ένα προαιρετικό ολοήμερο και απασχολούνται τρεις νηπιαγωγοί, στην αρχή της σχολικής
χρονιάς προέκυψε μία συγκρουσιακή κατάσταση μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών. Στην πρώτη
ενημερωτική συνάντηση, κάποιοι γονείς άσκησαν πίεση όσον αφορά τη διδασκαλία της γραφής
στα νήπια με τον τρόπο που γίνεται στο δημοτικό σχολείο (επαναληπτική γραφή μεμονωμένων
γραμμάτων, αποκομμένη από επικοινωνιακό στόχο), προκειμένου τα παιδιά να είναι καλά
προετοιμασμένα για την Α΄ Δημοτικού, παρά την ενημέρωσή τους ότι αυτές οι διδακτικές

─ 111 ─

Τόμος Β΄
πρακτικές είναι αντίθετες με τις μεθόδους που είναι κατάλληλες για τη νηπιακή ηλικία (μάθηση
μέσω του παιχνιδιού και της επικοινωνιακής λειτουργίας της γλώσσας), όπως ορίζονται από το
ΔΕΠΠΣ (2003). Η έμφαση που δίνεται τα τελευταία χρόνια στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του
νηπιαγωγείου, οδηγεί μερικούς γονείς στη στρεβλή εντύπωση ότι θα πρέπει οι στόχοι και οι
διδακτικές πρακτικές του να προσομοιάζουν με του δημοτικού σχολείου, εντείνοντας τον
ενδεχόμενο κίνδυνο «σχολειοποίησης» της προσχολικής εκπαίδευσης (Kaga, Bennett & Moss,
2010). Επιπλέον, έγινε άμεσα ορατός ο κίνδυνος διατάραξης της συνεργασίας εκπαιδευτικώνγονέων, η οποία είναι απαραίτητη για το αίσθημα ασφάλειας των νηπίων και τη δημιουργία
θετικής στάσης απέναντι στο σχολείο (Γκλιάου, 2005). Η προϊσταμένη του «Ηλιοτρόπιου»,
προκειμένου να αποφύγει τον κίνδυνο της σχολειοποίησης και να επανέλθει το επιθυμητό
αμοιβαίο κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών (Δαφέρμου, Κουλούρη &
Μπατσαγιάννη, 2006), αποφάσισε να λειτουργήσει σύμφωνα με το ολιστικό μοντέλο ηγεσίας
(Pashiardis & Brauckman, 2008).
Συνδυάζοντας το παιδαγωγικό και το συμμετοχικό στυλ (Πασιαρδής, 2012), προκειμένου να
εξασφαλιστεί η αφοσίωση των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση της διαδικασίας,
συναποφασίστηκε από τις τρεις νηπιαγωγούς η εκπόνηση ενός προγράμματος ομαλής
μετάβασης, όπου θα συμμετέχουν και οι γονείς προκειμένου να αντιληφθούν τον χαρακτήρα της
προετοιμασίας για το δημοτικό σχολείο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (Νόμος 2525/97).
Στο πλαίσιο του προγράμματος ομαλής μετάβασης, δόθηκε η δυνατότητα στην προϊσταμένη να
αναμείξει και τα υπόλοιπα τρία στυλ ηγεσίας του ολιστικού μοντέλου (Pashiardis & Brauckman,
2008). Προώθησε τον σαφή προσδιορισμό του οράματος και της αποστολής του νηπιαγωγείου
όσον αφορά τη γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων και του θεσμικού πλαισίου (ΔΕΠΠΣ, 2003) που
προσδιορίζει τις σχετικές διδακτικές πρακτικές (δομικό στυλ). Ενίσχυσε την οικοδόμηση
συνεργασίας τόσο με το δημοτικό σχολείο, μέσω κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και
συναντήσεων ενημέρωσης των γονέων για τις γλωσσικές δεξιότητες που αναμένουν οι δάσκαλοι
να έχουν τα παιδιά κατά την είσοδό τους στη δημοτική εκπαίδευση, όσο και με τους γονείς, οι
οποίοι ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και δη σε
γλωσσικές δραστηριότητες (επιχειρηματικό στυλ). Οργάνωσε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
τόσο από τη σχολική σύμβουλο όσο και από την ίδια, με θέμα τις σύγχρονες επιστημονικές
προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία αλλά και στις σχέσεις εκπαιδευτικών-γονέων, που
οδήγησε σε ενδυνάμωση του αισθήματος αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών και σε ενίσχυση των
κινήτρων και της επαγγελματικής ικανοποίησής τους μέσω της αναγνώρισης και επιβράβευσης
που προήλθαν από την παρουσίαση του προγράμματος στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (στυλ
ανάπτυξης προσωπικού) (Γκλιάου, 2005. Δαφέρμου κ.ά., 2006. Πασιαρδής, 2012). Το
αποτέλεσμα της εφαρμογής του συγκεκριμένου ηγετικού κοκτέιλ από την προϊσταμένη ήταν η
επαναφορά της ισορροπίας του σχολικού συστήματος, το οποίο παρέμεινε ανοιχτό,
αποφεύγοντας την εσωστρέφεια, ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των
εμπλεκομένων και διατηρώντας την ουσιαστική συνεργασία με έναν σημαντικό για τη λειτουργία
του σχολείου εξωτερικό παράγοντα, τους γονείς (Γκλιάου, 2005. Everard & Morris, 1999.
Πασιαρδής, 2004).
Συμπεράσματα
Από όσα παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι το νηπιαγωγείο εμφανίζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά
ενός ανοιχτού συστήματος όπου, παράλληλα με την τυπική οργάνωση αναπτύσσεται και ένα
άτυπο σύστημα οργάνωσης στη βάση των ατομικών αναγκών και αξιών των νηπιαγωγών, το
─ 112 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από την/τον προϊσταμένη/ο για τη βελτίωση της λειτουργίας του
σχολείου και την εξουδετέρωση των παρενεργειών της προσήλωσης στη γραφειοκρατική δομή.
Η/Ο προϊσταμένη/ος του νηπιαγωγείου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να συνδυάσει τα στυλ
ηγεσίας που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εκάστοτε συγκεκριμένων συνθηκών
και σχολικού πλαισίου, δημιουργώντας μια μοναδική συνταγή ηγετικού κοκτέιλ. Επίσης, τόσο
στο πλαίσιο της συναλλακτικής, όσο και της μετασχηματιστικής προσέγγισης, δύναται να
εφαρμόζει θεμιτές τακτικές πολιτικής, ώστε να επηρεάζει τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών
προς όφελος της σχολικής επιτυχίας και αποτελεσματικότητας.
Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι οι προϊστάμενες/οι των νηπιαγωγείων έχουν το απαιτούμενο
θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να εκτιμούν το συγκείμενο λειτουργίας του εκάστοτε
νηπιαγωγείου, να αναγνωρίζουν τις αδυναμίες, προκλήσεις και απειλές που προκύπτουν και να
στηρίζουν, μεθοδικά και στοχευμένα, διαδικασίες και πρακτικές επιτυχούς και αποτελεσματικής
ηγεσίας καθώς, όπως αναφέρει ο Πασιαρδής (2017), οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει
να δέχονται επιδράσεις από και να έχουν επίδραση στο περιβάλλον (εξωτερικό και εσωτερικό)
ταυτόχρονα για να θεωρούνται επιτυχημένοι και αποτελεσματικοί. Προς αυτή την κατεύθυνση
προτείνονται:
▪ Διενέργεια ερευνών μεικτής μεθοδολογίας, σε τοπικό (σχολείο) και σε εθνικό
(εκπαιδευτικό σύστημα) επίπεδο, σχετικά με τον ορισμό της «επιτυχίας» και της
«αποτελεσματικότητας» στην προσχολική εκπαίδευση και ηγεσία
▪ Διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών ηγετών στο συγκεκριμένο πλαίσιο της
ελληνικής προσχολικής εκπαίδευσης, ώστε να προετοιμάζονται οι προϊστάμενες/οι των
νηπιαγωγείων για την επιτυχή και αποτελεσματική άσκηση του ηγετικού τους ρόλου
▪ Επιμόρφωση των εν ενεργεία προϊστάμενων νηπιαγωγείων σε θέματα εκπαιδευτικής
ηγεσίας και προώθηση των νηπιαγωγών που έχουν σχετική κατάρτιση σε θέσεις ευθύνης
Απώτερος στόχος των παραπάνω προτάσεων, καθώς και οποιουδήποτε σχεδιασμού σε επίπεδο
εκπαιδευτικής πολιτικής για την ηγεσία στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να
είναι η μετάβαση από την απλή διεύθυνση ή τη διαισθητική ηγεσία, στην εμπειρικώς
τεκμηριωμένη και θεωρητικώς θεμελιωμένη γνώση του τι, γιατί και πώς πρέπει να κάνουν οι
ηγέτες των νηπιαγωγείων ώστε να λειτουργούν επιτυχημένα και αποτελεσματικά.
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Οργανωσιακή δέσμευση
-επαγγελματική ικανοποίηση
και επαγγελματική εξουθένωση
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ευαγγελία Δεσλή

Περίληψη
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 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. Επίσης αναζητήθηκαν διαφοροποιήσεις, αναφορικά των υπό
διερεύνηση αξόνων, μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση. Το δείγμα αποτελούταν από 177 (Ν=177) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Ανατ. Θεσ/νίκης. 91 εξ αυτών ήταν δάσκαλοι και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί
διαφόρων ειδικοτήτων. Από τα αποτελέσματα δεν φαίνονται 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 φάνηκε, σε σύγκριση με τους δασκάλους, να νιώθουν περισσότερο
επαγγελματικά εξουθενωμένοι, λιγότερο ικανοποιημένοι από τα χαρακτηριστικά της εργασίας
τους και από τα επίπεδα συνεργασίας με τους συναδέλφους τους. Οι διαφοροποιήσεις που
παρατηρήθηκαν πιθανά να επηρεάζουν ή να προκαλούν οργανωσιακές δυσλειτουργίες στον χώρο
του σχολείου. Ακόμη μπορεί να περιορίζουν την αποτελεσματικότητά του λόγω της χαμηλής
δυναμικότητας που αναπτύσσεται σε αυτό. Η ανάδειξη των διαφοροποιήσεων μπορεί αποτελέσει
εφαλτήριο πρόληψης ή αντιμετώπισής τους με στόχο πάντα την καλύτερη λειτουργία του
σχολείου.
Λέξεις κλειδιά: οργανωσιακή δέσμευση, επαγγελματική ικανοποίηση, επαγγελματική
εξουθένωση, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

Εισαγωγή
Η οργανωσιακή δέσμευση είναι μια πολυδιάστατη έννοια και ως εκ τούτου επιδέχεται και
διαφορετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις (Schaufeli, 2013). Μπορεί να αφορά στην ικανοποίηση
των αναγκών ή στην εμπλοκή και στον ενθουσιασμό του ατόμου για την εργασία. Ακόμη μπορεί
να ερμηνευτεί ως ο αντίποδας της επαγγελματικής εξουθένωσης, να συσχετιστεί με την απόδοση
ή με το ευ ζην και τους εργασιακούς πόρους. Σε κάθε περίπτωση η επαγγελματική δέσμευση
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είναι μια βιωματική ψυχολογική κατάσταση, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής της επίδρασης
των προσωπικών και εργασιακών πόρων στα οργανωσιακά αποτελέσματα. Αφορά δηλαδή στις
συναισθηματικές αντιδράσεις του ατόμου απέναντι στα χαρακτηριστικά του οργανισμού που
εργάζεται, στη σχέση του και τη σύνδεση του με τις αξίες και τους στόχους του, καθώς και στον
αντιλαμβανόμενο ρόλο του ατόμου μέσα σε αυτόν (Schaufeli & Bakker, 2012). Για τους Meyer
και Allen (1991) η οργανωσιακή δέσμευση έχει τρεις συνιστώσες, οι οποίες εκτυλίσσονται
ανεξάρτητα η μια από την άλλη και έχουν διαφορετικές επιπτώσεις. Τις ονομάζουν
συναισθηματική, συνεχή και κανονιστική δέσμευση. Κοινό σημείο των συνιστωσών είναι η
οπτική της δέσμευσης ως ψυχολογική κατάσταση που α) χαρακτηρίζει τη σχέση εργαζόμενου –
οργανισμού και β) επηρεάζει τη λήψη απόφασης παραμονής ή αποχώρησης από τον οργανισμό.
Από τη βιβλιογραφία διαπιστώνεται, ότι άτομα με υψηλή οργανωσιακή δέσμευση βιώνουν θετικά
συναισθήματα και χαίρουν καλής πνευματικής και ψυχοσωματικής υγείας, νιώθουν να έχουν μια
στενότερη σύνδεση με τον οργανισμό, απουσιάζουν λιγότερο από την εργασία τους και δεν
προτίθενται να παραιτηθούν (Cropanzano & Wright, 2001. Schaufeli & Bakker, 2004).
Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, τους αρέσει να μαθαίνουν νέα πράγματα και γενικά θέλουν να
προχωρούν μπροστά. Διακατέχονται από χαμηλότερα επίπεδα άγχους, επιδεικνύουν μεγαλύτερο
αίσθημα παρώθησης προς εργασία, είναι πιο αποδοτικοί, πιο αποτελεσματικοί και δηλώνουν πιο
ευτυχείς (Bakker & Schaufeli, 2014. Fornes & Rocco, 2004).
Ακόμα από έρευνες φαίνεται, ότι προσωπικοί και εργασιακοί πόροι ενισχύουν την οργανωσιακή
δέσμευση του ατόμου (Bakker & Schaufeli, 2014. De Nobile & McCormick, 2008. Bakker,
Demerouti, de Boer & Schaufeli, 2003). Επίσης σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνών διαπιστώνεται η
θετική σχέση επαγγελματικής ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης και αρνητικής με την
επαγγελματική εξουθένωση (μεταξύ άλλων, Werang, Asmaningru & Irianto, 2015. Nagar, 2012.
Hulpia, Devos & Rosseel, 2009. Zeinabadi, 2010. Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006).
Επαγγελματική ικανοποίηση
Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της επαγγελματικής ικανοποίησης δεν υπάρχει. Ο Hoppock
(1935) ορίζει την επαγγελματική ικανοποίηση ως ένα συνδυασμό ψυχολογικών, φυσιολογικών
και περιβαλλοντικών συνθηκών που προτρέπουν το άτομο στην ειλικρινή δήλωση: "Eίμαι
ευχαριστημένος από την εργασία μου". Ο Locke (1969) την ορίζει ως "μια ευχάριστη
συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου μετά από προσωπική –βάση αξιών– αποτίμηση της
εργασίας του". Οι Six και Kleinbeck (1989) κατατάσσουν αυτούς τους ορισμούς στην κατηγορία
αυτών που αντιλαμβάνονται την επαγγελματική ικανοποίηση ως συναίσθημα. Ο Weiss (2002)
υποστηρίζει, ότι η επαγγελματική ικανοποίηση περιλαμβάνει πάντα την αξιολόγηση μιας
εργασίας, καθώς και συγκεκριμένων εργασιακών συνθηκών και σηματοδοτεί συγκεκριμένη
στάση. Την ορίζει ως τη θετική ή αρνητική αξιολόγηση που κάνει το άτομο για την εργασία του
ή για τις συνθήκες της. Η στάση μπορεί να είναι αποτέλεσμα γνωστικής ή συναισθηματικής
επεξεργασίας π.χ. γνωστικής για τις εργασιακές συνθήκες και συναισθηματικής για τις
συναδελφικές σχέσεις (van den Berg, Manstead, van der Pligt & Wigboldus, 2006). Ένας πολύ
γενικός ορισμός που ανταποκρίνεται στην σύγχρονη ερευνητική πραγματικότητα θα μπορούσε
να είναι η στάση ενός ατόμου γενικά απέναντι στην εργασία του και ειδικά απέναντι στις
διαφορετικές εργασιακές του συνθήκες. Οι βασικότερες οπτικές του ορισμού είναι η στάση, η
κατάσταση και η αξιολόγηση (Eagly & Chaiken, 2007).

─ 116 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Το σχολικό κλίμα προσδιορίζει την επαγγελματική ικανοποίηση και διακρίνεται από αυτή στο
γεγονός ότι αφορά σε περιγραφή και όχι σε αξιολόγηση κατάστασης (Barth, 1992). Αφορά στην
ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σχολείο και στις σχέσεις των εμπλεκομένων σε αυτό. Κοινή
αποδοχή στους ακαδημαϊκούς κύκλους υφίσταται στην σημαντικότητά του όχι όμως στην
διατύπωση ευρέως αποδεκτού ορισμού. Περιγράφεται συνήθως, ως η ατμόσφαιρα που επικρατεί
σε ένα σχολείο και σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σε αυτό. Ο ορισμός του Cohen και
των συνεργατών του (2009) προβάλει τόσο τον υποκειμενικό όσο και τον πολυδιάστατο
χαρακτήρα του όρου: το σχολικό κλίμα βασίζεται στα πρότυπα και τις εμπειρίες των ανθρώπων
του σχολικού περιβάλλοντος και αντανακλά τους κανόνες, τους στόχους, τις αξίες, τις
διαπροσωπικές σχέσεις, τις παιδαγωγικές πρακτικές και τις οργανωσιακές δομές του.
Επαγγελματική εξουθένωση
Το μόνο κοινό σημείο των διαφορετικών ορισμών της επαγγελματικής εξουθένωσης έγκειται
στην αποδοχή, ότι το φαινόμενο επηρεάζει το άτομο, είναι μια εσωτερική ψυχική εμπειρία, που
εμπεριέχει συναισθήματα, στάσεις, κίνητρα και προσδοκίες. Η αρνητική αυτή εμπειρία είναι
συνυφασμένη με προβλήματα, εκδηλώσεις άγχους, ανασφάλειες, δυσλειτουργίες και αρνητικές
συνέπειες (Kunz Heim & Nido, 2008). Ένας από τους πλέον συνήθης ορισμούς της
επαγγελματικής εξουθένωσης προέρχεται από τις Maslach και Jackson (1986), που την ορίζουν
ως ένα σύνδρομο τριών διαστάσεων (συναισθηματική εξάντληση-αποπροσωποποίησηπροσωπική επίτευξη), που εμφανίζεται σε άτομα με ενασχόληση σε ανθρωπιστικά-κοινωνικά
επαγγέλματα.
Από την ανασκόπηση των εμπειρικών ερευνών παρατηρείται, ότι ένας μεγάλος αριθμός
ερευνητών ασχολήθηκε με το πρόβλημα της επαγγελματικής εξουθένωσης (μεταξύ άλλων,
Maslach & Jackson, 1986. Pines, 2002. Hong, 2012. Barth, 1992. Kramis-Aebischer, 1995. Genç,
2016. Lou & Chen, 2016. Papastylianou et al., 2009. Antoniou et al, 2006. Kantas & Vassilaki,
1997) και με το θέμα της επαγγελματικής ικανοποίησης (μεταξύ άλλων, Dinham & Scott, 1998.
Brunetti, 2001. Perie & Baker, 1997. Pearson & Moomaw, 2005˙ Veldman et al., 2016. Ma &
Macmillan, 1999. Griffin, 2004. Verma, 2015. Treputtharata & Tayiam, 2014. Koustelios, 2001.
Kefalidou et al., 2015), όπου αναζητήθηκαν επίπεδα και προβλεπτικοί παράγοντες. Τα
αποτελέσματα συχνά ήταν αντικρουόμενα. Η μόνη απόλυτα κοινή παραδοχή ήταν η
αναγκαιότητα μελλοντικών ερευνών, για να διαφωτιστούν περισσότερες πτυχές και να
προταθούν αποτελεσματικότερες λύσεις.
Οι περισσότερες έρευνες που αφορούν στην επαγγελματική δέσμευση είτε αναζητούσαν επίπεδα
και παράγοντες (Bakker et al., 2007. Swarnalatha, 2016. Hakanen et al., 2006. Iordanidis et al.,
2014. Μουρκογιάννη & Αντωνίου, 2014. Παπαζαφειρόπουλου, 2012) είτε ήταν συνδυαστικές,
συνήθως με ένα από τα προηγούμενα θέματα (Llorens-Gumbau & Salanova-Soria, 2014.
Hakanen et al., 2006. De Nobile & McCormick, 2008. Zeinabadi, 2010. Werang et al., 2015.
Nagar, 2012). Διερεύνησαν συσχετισμούς, επιπτώσεις και τρόπους μεγιστοποίησης μέσω
βελτίωσης και ενίσχυσης προσωπικών και εργασιακών πόρων.
Οι έρευνες στον ελληνικό χώρο αφορούσαν κυρίως στα επίπεδα της επαγγελματικής
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών (Papastylianou et al., 2009. Antoniou et al., 2006. Kantas &
Vassilaki, 1997) ή στα επίπεδα και στους προσωπικούς παράγοντες επαγγελματικής
ικανοποίησης (Koustelios, 2001. Ζουρνατζή κ.ά., 2006. Δημητριάδης κ.ά., 2012). Ελάχιστες
έρευνες αφορούσαν στην επαγγελματική ικανοποίηση ή εξουθένωση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων
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(Tsigilis et al., 2011. Panagopoulos et al., 2014. Ζουρνατζή κ.ά., 2006. Karavas, 2010). Μια
έρευνα των Δημητριάδη και Παπαδόπουλου (2013) διαπίστωνε διαφορά στα επίπεδα
επαγγελματικής ικανοποίησης δασκάλων γενικής αγωγής και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
Αναφορικά της επαγγελματικής δέσμευσης λίγες έρευνες ασχολήθηκαν με την οργανωσιακή
δέσμευση των εκπαιδευτικών (Iordanidis et al., 2014. Παπαζαφειρόπουλος, 2012). Σε καμιά
έρευνα δεν υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση στο σύνολό τους.
Από την ανασκόπηση των εμπειρικών ερευνών στον ελληνικό χώρο φαίνεται ότι τα επίπεδα
επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται με το πέρασμα των χρόνων.
Στις αρχικές έρευνες (Kantas & Vassilaki, 1997. Papastylianou et al., 2009) καταγράφονται
χαμηλά επίπεδα. Πρόσφατες έρευνες (Panagopoulos et al., 2014. Κάμτσιος & Λώλης, 2016)
αποδεικνύουν ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες εκπαιδευτικοί βιώνουν το φαινόμενο.
Αναφορικά με τη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών οι Kefalidou et al.
(2015) διαπιστώνουν, επίσης, φθίνουσα πορεία στα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης
σχετικά με παλαιότερες έρευνες (Koustelios, 2001). Εγγενείς και εξωγενείς παράγοντες δεν
τυγχάνουν κοινής αποδοχής από τους ερευνητές (Saiti, 2007. Δημητριάδης κ.ά., 2012. Karavas,
2010). Ηγεσία και σχολικό κλίμα είναι δυο οργανωσιακά χαρακτηριστικά που σε όλες τις έρευνες
σχετίζονται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση (Koustelios, 2001. Ζουρνατζή κ.ά., 2006.
Παπαδόπουλος, 2013). Από τις υπάρχουσες έρευνες καμιά δεν ασχολήθηκε με την αναζήτηση
διαφορών στους υπό διερεύνηση άξονες μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων που εργάζονται
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Κύριος σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση του βαθμού της οργανωσιακής δέσμευσης των
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η συσχέτιση αυτής με την επαγγελματική
ικανοποίηση και την επαγγελματική εξουθένωση. Βασικό σημείο εστίασης αποτελεί η σύγκριση
του βαθμού τόσο της επαγγελματικής δέσμευσης όσο και της επαγγελματικής ικανοποίησης και
εξουθένωσης μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.
Μέθοδος
Δείγμα
177 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούσαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη. 53 (29,9%) άνδρες, 124 (70,1) γυναίκες.
Πίνακας 1: Κατανομή του δείγματος (Ν= 177) ως προς την Ηλικία

Ηλικία

Συχνότητα

%

<35

11

6,2

36-45

42

23,7

46-55

110

62,1

>55

14

7,9

Σύνολο

177

100,0
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Πίνακας 2: Κατανομή του δείγματος (Ν= 177) ως προς τη Διδακτική Εμπειρία

Διδακτική Εμπειρία Συχνότητα

%

<5

5

2,8

6-12

15

8,5

13-20

45

25,4

21-30

90

50,8

>30

22

12,4

Σύνολο

177

100,0

Πίνακας 3: Κατανομή του δείγματος (Ν= 177) ως προς τη Σχέση Εργασίας

Επαγγελματική σχέση

Συχνότητα

%

μόνιμος

166

93,8

αναπληρωτής

11

6,2

Σύνολο

177

100,0

Πίνακας 4: Κατανομή του δείγματος (Ν= 177) ως προς την ειδικότητα

Κλάδος

Συχνότητα

Ποσοστό %

Δάσκαλοι Γεν.Αγωγής

91

51,4

Δάσκαλοι Ειδ. Αγωγής

8

4,5

2ης Ξένης Γλώσσας

9

5,1

16

9,0

8

4,5

Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.)

19

10,7

Μουσικής

10

5,6

Πληροφορικής

14

7,9

2

1,1

177

100,0

Αγγλικής
Αισθητικής

΄Αλλη
Σύνολο
Ερευνητικά Εργαλεία

Οργανωσιακή δέσμευση: Επιλέχτηκαν 14 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο TCM Employee
Commitment Survey, που στηρίζεται στο Μοντέλο τριών συνιστωσών της οργανωσιακής
δέσμευσης των Meyer και Allen (1991). Περιλαμβάνονται από 5 ερωτήσεις για τις διαστάσεις
της συναισθηματικής και της συνεχούς δέσμευσης και 4 για την κανονιστική δέσμευση. Από τη
διερευνητική παραγοντική ανάλυση επιβεβαιώθηκαν οι τρεις διαστάσεις και ο δείκτης
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Cronbach's Alpha έδωσε ,86 για τη πρώτη διάσταση (συναισθηματική), ,85 για τη δεύτερη
(κανονιστική) και ,67 για την τρίτη (συνεχής).
Σχολικό κλίμα: Επιλέχτηκαν 15 ερωτήσεις από το Revised School-Level Environment
Questionnaire (SLEQ) των Johnson και Stevens (2006). Από τη διερευνητική παραγοντική
ανάλυση προέκυψαν τρεις παράγοντες όπως αναμενόταν: Συνεργασία (Cronbach's Alpha = 0,88),
καινοτομία (Cronbach's Alpha = 0,91), λήψη αποφάσεων (Cronbach's Alpha = 0,65).
Επαγγελματική ικανοποίηση: Επιλέχτηκαν 19 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο των
Ηλιοφώτου, Γεωργίου και Σωκράτους (2014), που στηριζόταν στο ερωτηματολόγιο των Dinham
και Scott (1996). Από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση επιβεβαιώθηκαν οι τρεις
παράγοντες που αναζητήθηκαν και ο δείκτης Cronbach's Alpha έδωσε 0,88 για τον πρώτο που
ονομάστηκε ηγεσία, 0,89 για τον δεύτερο που ονομάστηκε κοινωνικές σχέσεις και 0,68 για τον
τρίτο που ονομάστηκε χαρακτηριστικά εργασίας.
Επαγγελματική εξουθένωση: Χρησιμοποιήθηκε αυτούσιο το ερωτηματολόγιο ΜΒΙ (Educators
Survey) των Maslach, Jackson και Leiter (1996) όπως μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα
ελληνικά από τον Κόκκινο (2002). Περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις που κατηγοριοποιούνται σε τρεις
υποκλίµακες και αντιπροσωπεύουν τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης:
συναισθηματική εξάντληση (9 ερωτήσεις), αποπροσωποποίηση (5 ερωτήσεις) και προσωπική
επίτευξη (8 ερωτήσεις). Για την πρώτη ο δείκτης Cronbach's Alpha έδωσε 0,90 και για τις άλλες
δυο 0,82.
Αποτελέσματα
Περιγραφικά χαρακτηριστικά
Πίνακας 5: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις (Μ/Τ.Α) ως προς το φύλο

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση

ΣΥΝΟΛΟ
Μ (Τ.Α)
3,64 (0,75)

ΑΝΔΡΕΣ
Μ (Τ.Α)
3,81 (0,70)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Μ (Τ.Α)
3,56 (0,76)

Κανονιστική οργανωσιακή δέσμευση

2.98 (0,94)

3,03 (1,10)

2,95 (0,87)

Συνεχής οργανωσιακή δέσμευση

2,87 (0,82)

2,85 (0,76)

2,87 (0,85)

Συνεργασία (Σχολικό Κλίμα)

3,36 (0,69)

3,50 (0,82)

3,31 (0,62)

Καινοτομία (Σχολικό κλίμα)

3,17 (0,72)

3,26 (0,65)

3,13 0(,75)

Λήψη αποφάσεων (Σχολικό Κλίμα)

3,77 (0,67)

3,82 (0,60)

3,75 (0,69)

Χαρακτηριστικά εργασίας (Επαγγ. Ικαν)

2,67 (0,62)

2,81(0,72)

2,61 (0,56)

Κοινωνικές σχέσεις (Επαγγελματική Ικαν)

3,48 (0,69)

3,59 (0,82)

3.43 (0,62)

Ηγεσία (επαγγελματική Ικανοποίηση)

3,32 (0,66)

3,48 (0,70)

3,25 (0,63)

Συναισθηματική εξάντληση (Επαγγ. Εξουθ.)

15,77 (11,1)

12,77(8,69)

17,06 (11,77)

Προσωπική επίτευξη (Επαγγ. Εξουθένωση)

38,60 (6,84) 39,94 (7,36)

38,03 (6,56)

Αποπροσωποποίηση (Επαγγ. Εξουθένωση)

2,82 (4,69)
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Πίνακας 6: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις (Μ/Τ.Α) ως προς ως προς την ηλικία

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Μ (Τ.Α)

<35
Μ (Τ.Α)

36-45
Μ (Τ.Α)

46-55
Μ (Τ.Α)

>55
Μ (Τ.Α)

Συναισθηματική οργ.
δέσμευση

3,63(0,75)

3,76(0,47)

3,44(0,76)

3,67(0,76)

3,76(0,79)

Κανονιστική οργ.
δέσμευση

2,98(0,94)

3,27(0,74)

2,81(0,79)

3,01(0,97)

3,0(1,25)

Συνεχής
οργανωσιακή
δέσμευση

2,87(0,82)

2,77(0,99)

3,04(0,74)

2,84(0,79)

2,61(1,08)

Συνεργασία (Σχολικό
κλίμα)

3,36(0,69)

3,57(0,45)

3,21(0,54)

3,40(0,73)

3,350(,69)

Καινοτομία (Σχολικό
κλίμα)

3,17(0,72)

3,54(0,80)

3,12(0,65)

3,15(0,72)

3,16(0,86)

Λήψη αποφάσεων
(Σχολικό κλίμα)

3,77(0,67)

3,88(0,54)

3,69(0,64)

3,77(0,70)

3,94(0,67)

Χαρακτηριστικά εργ.
(Επαγγ. Ικαν)

2,67(0,62)

3,02(0,65)

2,46(0,41)

2,70(0,65)

2,83(0,76)

Κοινωνικές σχέσεις
(Επαγγελμ. Ικαν)

3,48(,69)

3,45(,74)

3,34(,52)

3,53(,73)

3,55(,69)

Ηγεσία (επαγγελμ.
Ικανοποίηση)

3,32(,66)

3,47(,56)

3,26(,56)

3,31(,68)

3,49(,80)

Συναισθηματική
εξάντλ. (Επ. Εξουθ.)

15,77(11,1)

14,72(9,36)

18,78(13,1)

15,29(10,6)

11,57(7,86)

Προσωπική επίτευξη
(Επ. Εξουθ.)

38,6(6,84)

40,45(6,5)

37,95(7,19)

38,58(6,81)

39,14(6,67)

Αποπροσωποποίηση
(Επ. Εξουθ.)

2,82(4,69)

4,91(6,71)

3,51(6,41)

2,45(3,73)

2,14(3,27)

Παρόμοιες τιμές παρατηρήθηκαν και αναφορικά της επαγγελματικής εμπειρίας.
Διαφοροποιήσεις παρουσιάστηκαν στους εκπαιδευτικούς με μέση επαγγελματική εμπειρία.
Πίνακας 7: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις (Μ/Τ.Α) δασκάλων και ειδικοτήτων

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Συναισθηματική οργ. δεσμ.

ΣΥΝΟΛΟ
Μ (Τ.Α)
3,64(0,75)

Κανονιστική οργ. δέσμευση

2,98(0,94)

3,03(0,97)

2,91(0,91)

Συνεχής οργανωσιακή δέσμευση

2,87(0,82)

2,80(0,86)

2,96(0,76)
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ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Μ (Τ.Α)
Μ (Τ.Α)
3,71(0,71)
3,54(0,78)

Τόμος Β΄

Πίνακας 7: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις (Μ/Τ.Α) δασκάλων και ειδικοτήτων

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Συνεργασία (Σχολικό κλίμα)

ΣΥΝΟΛΟ
Μ (Τ.Α)
3,37(0,69)

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Μ (Τ.Α)
Μ (Τ.Α)
3,47(0,72)
3,24(0,64)

Καινοτομία (Σχολικό κλίμα)

3,17(0,72)

3,19(0,75)

3,15(0,68)

Λήψη αποφάσεων (Σχολικό κλίμα)

3,78(0,70)

3,80(0,64)

3,74(0,70)

Χαρακτηριστικά εργ. (Επαγγ. Ικαν)

2,68(0,62)

2,80(0,69)

2,51(0,47)

Κοινωνικές σχέσεις (Επαγγελμ. Ικαν)

3,49(0,69)

3,51(0,72)

3,45(0,63)

Ηγεσία (Επαγγελμ. Ικανοποίηση)

3,32(0,65)

3,40(0,67)

3,23(0,62)

Συναισθηματική εξάντλ. (Επ. Εξουθ.)

15,75(11,1)

14,00(10,01)

18,03(12,1)

Προσωπική επίτευξη (Επ. Εξουθ.)

38,63(6,84)

39,08(6,59)

37,09(6,89)

Αποπροσωποποίηση (Επ. Εξουθ.)

2,83(4,70)

2,64(4,20)

3,09(5,29)

Διαφορές μεταξύ ομάδων
Για την ανάλυση των διαφορών μεταξύ των ομάδων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης
ANOVA. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των δυο φύλων στον
παράγοντα συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση (Πίνακας 8), στον παράγοντα ηγεσία
(Πίνακας 9) και στη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης (Πίνακας 10). Στους δυο
πρώτους σκόραραν ψηλότερα οι άνδρες στον τρίτο οι γυναίκες.
Πίνακας 8: Ανάλυση διακύμανσης ANOVA της συναισθηματικής
οργανωσιακής δέσμευσης ως προς το φύλο

Συναισθηματική
(Οργανωσιακή
Δέσμευση)

Μεταξύ των ομάδων
(Between)
Εντός ομάδων
(Within)
Σύνολο

SS

df

MS

F

p

η2

2,33

1

2,33

4,18

0,042

0,023

97,49

175

0,56

99,82

176

Πίνακας 9: Ανάλυση διακύμανσης ANOVA παράγοντα Ηγεσία ως προς το φύλο

Ηγεσία
(Επαγγελματική
Ικανοποίηση)

Μεταξύ των
ομάδων (Between)
Εντός ομάδων
(Within)
Σύνολο

SS

df

MS

F

p

η2

1,94

1

1,94

4,54

0,035

0,025

74,83

175

0,43

76,775

176
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Πίνακας 10: Ανάλυση διακύμανσης ANOVA συναισθηματικής εξάντλησης ως προς το φύλο

Συναισθηματική
Εξάντληση
(Επαγγελματική
Εξουθένωση)

SS

df

MS

F

p

η2

682,15

1

682,15

5,69

0,018

0,032

Εντός ομάδων
(Within)

20844,77

174

119,80

Σύνολο

21526,91

175

Μεταξύ των
ομάδων
(Between)

Από την ανάλυση διακύμανσης φάνηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δασκάλων
και το σύνολο των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στον παράγοντα συνεργασία του σχολικού
κλίματος (F 1, 174 = 4,85 p<0,05) στον παράγοντα χαρακτηριστικά εργασίας της επαγγελματικής
ικανοποίησης (F 1, 174= 10,02 p<0,05), στον παράγοντα συναισθηματική εξάντληση της
επαγγελματικής εξουθένωσης (F 1, 173= 5,83 p<0,05) και στον παράγοντα προσωπική επίτευξη
της επαγγελματικής εξουθένωσης (F 1, 172= 7,06 p<0,05. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων
σκόραραν ψηλότερα στον παράγοντα της συναισθηματικής εξάντλησης και χαμηλότερα από τους
δασκάλους στους παράγοντες συνεργασία, χαρακτηριστικά εργασίας και προσωπική επίτευξη.
Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων επίσης
φάνηκαν στις ερωτήσεις 5 και 6 που αφορούσαν στον βαθμό εκτίμησης (F 1, 173 = 12,45 p<0,05)
και αναγνώρισης (F 1, 173 = 6,00 p<0,05) που απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Στα
χαρακτηριστικά εργασίας σημαντικότερες διαφορές φάνηκαν στις ερωτήσεις 2 και 3 που
αφορούσαν στο φυσικό περιβάλλον (F 1, 174 = 13,28 p<0,05) και στον υλικό εξοπλισμό του
σχολείου (F 1, 174 = 4,81 p<0,05). Φαίνεται ότι οι δάσκαλοι είναι πιο ικανοποιημένοι από τους
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
Από την ανάλυση διακύμανσης φάνηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των
διαφορετικών ειδικοτήτων. Από την Post Hoc ανάλυση με το κριτήριο του Bonferroni οι
διαφορές αυτές παρατηρήθηκαν ανάμεσα στην ειδικότητα των καλλιτεχνικών και των δασκάλων
γενικής αγωγής, ξένων γλωσσών και πληροφορικής. Οι ΠΕ08/32 σκόραραν ψηλότερα στον
παράγοντα συναισθηματική εξάντληση και της αποπροσωποποίησης της επαγγελματικής
εξουθένωσης, και χαμηλότερα από όλες τις άλλες ειδικότητες στον παράγοντα χαρακτηριστικά
εργασίας της επαγγελματικής ικανοποίησης (βλ. Πίνακες 11, 12 και 13).
Πίνακας 11: Ανάλυση διακύμανσης ANOVA παράγοντα
Χαρακτηριστικά εργασίας (μεταξύ ειδικοτήτων)

Χαρακτηριστικά
εργασίας
(Επαγγελματική
Ικανοποίηση)

SS

df

MS

F

p

η2

Μεταξύ των
ομάδων
(Between)

6,33

8

0,792

2,16

0,033

0,093

Εντός ομάδων
(Within)

61,49

168

0,366

67,83

176

Σύνολο
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Πίνακας 12: Ανάλυση διακύμανσης ANOVA συναισθηματικής εξάντλησης (μεταξύ ειδικοτήτων)

Συναισθηματική
Εξάντληση
(Επαγγελματική
Εξουθένωση)

SS

df

MS

F

p

η2

Μεταξύ των
ομάδων
(Between)

3232,56

8

404,07

3,69

0,001

0,150

Εντός ομάδων
(Within)

18294,35

167

109,55

Σύνολο

21526,91

175

Πίνακας 13: Ανάλυση διακύμανσης ANOVA παράγοντα Αποπροσοπωποίηση (μεταξύ ειδικοτήτων)

Αποπροσωποποίηση
(Επαγγελματική
Εξουθένωση)

SS

df

MS

F

p

η2

423,48

8

52,93

2,58

0,011

0,111

Εντός ομάδων
(Within)

3407,38

166

20,52

Σύνολο

3830,86

174

Μεταξύ των
ομάδων
(Between)

Συζήτηση
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκαν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης
στο σύνολο των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα παλαιότερων
ερευνών (Papastylianou et al., 2009. Kantas & Vassilaki, 1997), έρχονται όμως σε αντίθεση με
αυτά της πρόσφατης έρευνας των Κάμτσιου και Λώλη (2016). Μεταξύ των διαφορετικών
ειδικοτήτων φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ8/32 βιώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής
εξουθένωσης, ενώ οι ΠΕ11 και ΠΕ16 μέτρια επίπεδα. Ψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής
εξάντλησης Κ.Φ.Α. σε σχέση με τους δασκάλους είχαν διαπιστώσει και ο Panagopoulos και οι
συνεργάτες του (2014). Αναφορικά των δημογραφικών χαρακτηριστικών, οι γυναίκες δήλωσαν
ψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, αποτελέσματα που συμφωνούν με αυτά
παλαιοτέρων ερευνών (Schmitz, 2001. Schaufeli & Enzmann,1998. Antoniou et al., 2006).
Μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα χαμηλής επαγγελματικής
εξουθένωσης για πολλούς ερευνητές (Maslach et al., 2001. Cherniss, 1999. Buschmann &
Gamsjäger, 1999. Maslach & Jackson, 1986. Kantas &Vassilaki, 1997). Στην παρούσα έρευνα
εκπαιδευτικοί με επαγγελματική εμπειρία 6-12 σκόραραν ψηλότερα από όλους. Οι
Papastylianou, Kaila και Polychronopoulos (2009) διαπίστωσαν επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί με
μέση διδακτική εμπειρία φάνηκαν περισσότερο εξουθενωμένοι από τους νεώτερους
εκπαιδευτικούς.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά της επαγγελματικής ικανοποίησης συγκλίνουν με αυτά
των Kefalidou et al. (2015), που διαπιστώνουν μέτριο βαθμό γενικής επαγγελματικής
ικανοποίησης και αντικρούουν αυτά του Koustelios (2001) που δείχνουν τους εκπαιδευτικούς
περισσότερο επαγγελματικά ικανοποιημένους. Στο σύνολό τους, οι εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται
να παρουσιάζουν διαφορές στα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης αναφορικά του φύλου
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(εκτός από τον παράγοντα ηγεσία), της διδακτικής εμπειρίας, της ηλικίας ή του εκπαιδευτικού
επιπέδου, ισοσκελίζοντας έτσι τα αντιφατικά αποτελέσματα των Ma και Macmillan (1999), της
Bolin (2007) και των Eliophotou-Menon et al. (2008) και επιβεβαιώνοντας αυτά των Δημητριάδη
κ.ά. (2012). Στον παράγοντα συνεργασία οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων σκόραραν χαμηλότερα
από του δασκάλους, γεγονός που μπορεί να σχετίζεται και με τις διαφορές που παρατηρήθηκαν
και στις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, επειδή σύμφωνα με τους Van Dick et al.
(1999) και τον Ulich (2011), η συνεργασία αποτελεί σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα
εμφάνισης συμπτωμάτων επαγγελματικής εξουθένωσης.
Μέτρια επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους. Διαφορές
παρατηρήθηκαν μόνο ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, όπου διαπιστώθηκε ψηλότερος
βαθμός οργανωσιακής δέσμευσης στους πρώτους. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση
με αυτά της Swarnalatha (2016) καθώς και του Borman (2002) που δείχνει τις γυναίκες πιο
δεσμευμένες. Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στα επίπεδα της δέσμευσης αναφορικά της ηλικίας ή
της εμπειρίας των εκπαιδευτικών όπως φαίνεται και σε προγενέστερες έρευνες (Μουρκογιάννη
& Αντωνίου, 2014. Παπαζαφειρόπουλος, 2012). Δεν επιβεβαιώνονται όμως τα αποτελέσματα του
Borman (2002) που έδειξαν ότι ηλικία, εμπειρία και μόρφωση επηρεάζουν τον βαθμό της
επαγγελματικής δέσμευσης.
Διαπιστώθηκε θετική σχέση όλων των παραγόντων της οργανωσιακής δέσμευσης τόσο με τους
παράγοντες του σχολικού κλίματος όσο και με τους παράγοντες της επαγγελματικής
ικανοποίησης. Ισχυρότερη σχέση διαπιστώθηκε μεταξύ της συναισθηματικής οργανωσιακής
δέσμευσης και του παράγοντα ηγεσία της επαγγελματικής ικανοποίησης. Αρνητική σχέση
διαπιστώθηκε μεταξύ της οργανωσιακής δέσμευσης και της επαγγελματικής εξουθένωσης. Τα
ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν παλαιότερες έρευνες (Maslach et al., 2001. Bakker et al., 2003. De
Nobile & McCormick, 2008. Hulpia et al., 2009. Nagar, 2012. Llorens-Gumbau & Salanova-Soria,
2014. Werang et al., 2015).
Γενικά τα αποτελέσματα τις έρευνας δεν φανερώνουν χαμηλά ή ψηλά επίπεδα επαγγελματικής
ικανοποίησης ή οργανωσιακής δέσμευσης αλλά μια μετριότητα. Ισχύει άραγε το "παν μέτρον
άριστον˝ ή το "Spillover effect" (επενέργεια διάχυσης), όπου η μέτρια καθημερινότητά μας
διαχέεται και στο εργασιακό μας περιβάλλον; Η πολύ υψηλή συσχέτιση του παράγοντα
συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση με τον παράγοντα ηγεσία της επαγγελματικής
ικανοποίησης ενισχύουν τη σημαντικότητα των ερευνών που διαπιστώνουν τη θετική συμβολή
του μετασχηματιστικού ηγέτη στην ενίσχυση της οργανωσιακής δέσμευσης (Harazd & Ophuysen
van, 2011. Lee, 2005. Bass, 1990). Το θέμα στην ελληνική πραγματικότητα είναι κατά πόσο
υπάρχουν μετασχηματιστικοί ηγέτες στην εκπαίδευση. Μελλοντικές έρευνες θα έπρεπε να
ασχοληθούν και με αυτό τον προβληματισμό, όπως και με τις δυνατότητες επιμόρφωσης που
δίνονται στους εν ενεργεία διευθυντές, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Lee (2005) και τον Bass
(1990), οι μετασχηματιστικοί ηγέτες δεν γεννιούνται, αλλά γίνονται κατόπιν εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης. Ακόμη μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να αναζητήσουν τις αιτίες των
διαφορών μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και δασκάλων στους παράγοντες συνεργασία και
χαρακτηριστικά εργασίας, καθώς και με το βαθμό αντίληψης και κατανόησης των διαφορών
αυτών από τους διευθυντές των σχολείων.
Ο προβληματισμός των ερευνητών στο εξωτερικό εντοπίζεται στην αποτελεσματικότητα των
παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της επαγγελματικής εξουθένωσης
λόγω έλλειψης εφαρμογής και αξιολόγησης παρόμοιων προγραμμάτων (Burisch, 2006.
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Schaarschmidt & Fischer, 2001). Στην Ελλάδα ο προβληματισμός που προκύπτει, είναι η ύπαρξη
τέτοιων προγραμμάτων. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την καθιέρωση
και στην Ελλάδα καλών πρακτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της επαγγελματικής
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό.
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθούν οι περιορισμοί της έρευνας. Ο πρώτος αφορά στα ίδια τα
ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, ο δεύτερος στον τοπικό περιορισμό και ο τρίτος στο σχετικά
μικρό ποσοστό του αριθμού των συμμετεχόντων της κάθε ειδικότητας ξεχωριστά. Οι περιορισμοί
αυτοί περιορίζουν και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Μελλοντικές έρευνες
μπορούν να συμπεριλάβουν περισσότερες περιοχές και μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων.
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Στυλ ηγεσίας και επαγγελματική
ικανοποίηση εκπαιδευτικών:
Μια ποσοτική διερεύνηση
των απόψεων των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ευαγγελία Δουγαλή

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα εξέτασε το αντιλαμβανόμενο από τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπαίδευσης
στυλ ηγεσίας του διευθυντή της σχολικής μονάδας (μετασχηματιστικό, συναλλακτικό, παθητικόαποφευκτικό) και τη σχέση του στυλ ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίηση ελέγχοντας τους
παράγοντες φύλο, έτη προϋπηρεσίας στην παρούσα σχολική μονάδα και μέγεθος σχολείου.
Στην έρευνα συμμετείχαν 128 εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης, οι απόψεις των οποίων
αποτυπώθηκαν με τη χρήση ερωτηματολόγιου με 2 κλίμακες. Για τη μέτρηση του στυλ ηγεσίας
χρησιμοποιήθηκε το Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο Ηγεσίας (Multifactor Leadership
Questionnaire) των Bass & Avolio (2004), ενώ για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης
χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επαγγελματικής Ικανοποίησης των
Εκπαιδευτικών (Teacher’s satisfaction Inventory- TSI) που αναπτύχθηκε και εγκυροποιήθηκε
από την Γκόλια (2014).
Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι το αντιλαμβανόμενο ηγετικό στυλ του διευθυντή είναι
τόσο μετασχηματιστικό όσο και συναλλακτικό, λαμβάνοντας μέτριες βαθμολογίες σε όλες τις
διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας (Μ.Τ.=3.06) και στη διάσταση της συναλλακτικής
ηγεσίας ‘αμοιβή με βάση την επίδοση’ (Μ.Τ.= 3.31).
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.
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ικανοποίηση, μετασχηματιστική, συναλλακτική, παθητική
ηγεσία.

Εισαγωγή
O ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η
προσωπικότητά του, το ηγετικό του στυλ και η επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς
επηρεάζουν τα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών (Bogler, 2001).
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Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά, οι συμπεριφορές και οι
δεξιότητες των διευθυντών και ο βαθμός που αυτά επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση
των εκπαιδευτικών. Η μελέτη της διοίκησης του σχολείου και η διερεύνηση του τρόπου που αυτή
επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντική τόσο από
θεωρητικής όσο και από πρακτικής άποψης. 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
εκπαιδευτικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των ερευνών
που μελέτησαν την επίδραση της μετασχηματιστικής και συναλλακτικής ηγεσίας στην
επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.
Θεωρητικό υπόβαθρο
Μετασχηματιστική ηγεσία
Το στυλ ηγεσίας, ορίζεται ως ο τρόπος συμπεριφοράς ενός ατόμου, στην προσπάθεια του να
επηρεάσει τις δράσεις των άλλων (Hersey & Blanchard, 1996). Μεταφέρει ουσιαστικά στην
πράξη την προσωπική θεωρία διοίκησης του ηγέτη, εκφράζει τις ιδιαίτερες διοικητικές
ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτει, επηρεάζεται από την προσωπικότητα και τη
γενικότερη κουλτούρα του και αποτυπώνεται σε κάθε του ενέργεια.
Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στην παρουσίαση της μετασχηματιστικής, της
συναλλακτικής και της ηγεσίας προς αποφυγή, καθώς είναι οι μορφές ηγεσίας των οποίων
διερευνήθηκε ο βαθμός άσκησης από τους διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η μετασχηματιστική ηγεσία βασίζεται στη σχέση μεταξύ ηγέτη και οπαδών, η οποία οικοδομείται
σ’ ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες «μετασχηματίζουν» τους
οπαδούς τους, παρακινώντας τους σε υψηλότερα επίπεδα αποδόσεων, ιδανικών και κινήτρων,
μεταλαμπαδεύοντας σε αυτούς τις δικές τους ηθικές αξίες και τα δικά τους οράματα (Day &
Antonakis, 2012).
Πρώτος ο Bennis (1959) εισήγαγε την άποψη ότι η μετασχηματιστική ηγεσία είναι η ικανότητα
του ηγέτη να εμπνέει στους άλλους υψηλό αίσθημα ευθύνης, προσανατολισμού στον στόχο και
προσπάθειας. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα ο Burns (1978) οριοθέτησε εννοιολογικά το
μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι σε αυτή τη μορφή ηγεσίας ο ηγέτης
παραμερίζει το προσωπικό του συμφέρον προς όφελος ενός κοινού σκοπού ή αποτελέσματος.
Σύμφωνα με τους Bass & Avolio (1994) τα χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη θα
πρέπει να είναι τα εξής:
▪ Η εξιδανικευμένη επιρροή ή χάρισμα (idealized influence/charisma). Οι μετασχηματιστικοί
ηγέτες αποτελούν πρότυπο συμπεριφοράς για τους οπαδούς τους, οι οποίοι τους
θαυμάζουν, τους σέβονται και τους εμπιστεύονται ως άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες,
ήθος, αξίες και όραμα.
▪ Η εμπνευσμένη παρώθηση (inspirational motivation). Εμπνευσμένη παρώθηση είναι η
ικανότητα να εμπνέεις και να κινητοποιείς τους οπαδούς σου να πετύχουν τους
συλλογικούς στόχους.
▪ Το εξατομικευμένο ενδιαφέρον (individualized consideration). Οι μετασχηματιστικοί
ηγέτες έχουν επίσης την ικανότητα να αναπτύσσουν μια προσωπική σχέση με τους
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υφισταμένους τους, ενδιαφέρονται για τις ανάγκες τους, τα προβλήματά τους και τους
παρέχουν στήριξη και ενθάρρυνση.
▪ Το διανοητικό ερέθισμα (intellectual stimulation). Ο ηγέτης αυτός διεγείρει διανοητικά,
ενθαρρύνει την αμφισβήτηση παλιών ιδεών και αξιών, καλλιεργεί τη σκέψη και τη
φαντασία και προτρέπει την επίλυση παλιών προβλημάτων με καινοτόμους τρόπους.
Συναλλακτική ηγεσία
Οι συναλλακτικοί ηγέτες χρησιμοποιούν το σύστημα των ανταμοιβών για την επιβράβευση μιας
καλής προσπάθειας και της τιμωρίας για φτωχή απόδοση και αρνητικά αποτελέσματα (Bass,
2008). Αναγνωρίζουν τις ανάγκες των συνεργατών τους και τις ικανοποιούν μόνο και εφόσον
αυτοί εντείνουν τις προσπάθειές τους. Για να υπάρξει ανταμοιβή έχει προηγηθεί διευκρίνιση των
απαιτήσεων, εξασφάλιση δεσμεύσεων και πόρων, αμοιβαίες συμφωνίες, παροχή βοήθειας και
συμβουλών, όπου διασφαλίζουν την άμεση συμμόρφωση των εργαζομένων με τους στόχους που
έχουν τεθεί.
Σύμφωνα με τους Bass και Avolio (1994), η συναλλακτική ηγεσία χαρακτηρίζεται από δύο
παράγοντες: την ενδεχόμενη/έκτακτη ανταμοιβή και την ενεργητική διοίκηση κατ’ εξαίρεση.
(α) Η ενδεχόμενη/έκτακτη ανταμοιβή (contingent reward). Στο πλαίσιο της παροχής έκτακτων
ανταμοιβών οι ηγέτες ξεκαθαρίζουν στους οπαδούς τους τις προσδοκίες και απαιτήσεις τους,
προσφέροντας ανταμοιβή όταν οι στόχοι επιτυγχάνονται.
(β) Η διοίκηση/διαχείριση κατ’ εξαίρεση-ενεργή (management-by-exception-active). Αυτοί οι
ηγέτες καθορίζουν τους κανόνες και περιμένουν συμμόρφωση από τα μέλη της ομάδας, για
να αποφευχθούν τα λάθη. Αναζητούν σφάλματα και παραλείψεις των υφισταμένων τους
αναζητώντας τρόπους για να τα αντιμετωπίσουν.
Παθητική - Αποφευκτική Ηγεσία
Το παθητικό στυλ ηγεσίας αντιπροσωπεύει την έλλειψη ηγεσίας και θεωρείται ως το πιο
αναποτελεσματικό. Ο παθητικός ηγέτης σύμφωνα με τον Bass (2008) αποφεύγει να αναμειχθεί
σε βασικά ζητήματα διοίκησης και οργάνωσης, δεν επεμβαίνει, δεν κατευθύνει τους οπαδούς του,
δεν θέτει στόχους προς επίτευξη και ανταποκρίνεται στις καταστάσεις και τα προβλήματα
περισσότερο ως αντίδραση σε αυτά και όχι με τρόπο συστηματικό.
Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την παθητική ηγεσία είναι:
(α) Η διοίκηση/διαχείριση κατ’ εξαίρεση-παθητική (management-by-exception-passive). Στην
παθητική κατ’ εξαίρεση διοίκηση ο ηγέτης παρεμβαίνει όταν πια έχει δημιουργηθεί κάποιο
πρόβλημα ή όταν έχει γίνει χρόνιο, προσπαθώντας να το διορθώσει. Αποφεύγει τη λήψη
αποφάσεων, την ανάληψη δράσης για την πρόληψη προβληματικών καταστάσεων, την
αποσαφήνιση των προσδοκιών και τέλος, την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού
οργανισμού (Avolio & Bass, 2004).
(β) Η αδιάφορη διοίκηση (laissez-faire). Στην ηγεσία τύπου ‘laissez-faire’, ο ηγέτης αποφεύγει
να εμπλέκεται ή να παίρνει αποφάσεις, είναι απών όταν τον χρειάζονται, δεν αναλαμβάνει τις
ευθύνες του, δεν κάνει χρήση της εξουσίας του και δεν κάνει καμία προσπάθεια να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εργαζόμενων (Avolio & Bass, 2004).
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Επαγγελματική Ικανοποίηση
Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο πολλών ερευνών, σε
μία προσπάθεια να οριστεί το περιεχόμενο, οι διαστάσεις αλλά και οι επιδράσεις του
συγκεκριμένου φαινομένου σε διάφορους εργασιακούς χώρους και σε διαφορετικά επαγγέλματα
(Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001).
Η επαγγελματική ικανοποίηση μπορεί να οριστεί ως το θετικό ή το αρνητικό συναίσθημα με το
οποίο οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την εργασία τους και το εργασιακό τους περιβάλλον
(Furhham, 1997) και περιγράφει το πόσο ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος νιώθει κάποιος στον
χώρο που εργάζεται. Ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός είναι αυτός του Locke (1976), ο οποίος
περιγράφει την επαγγελματική ικανοποίηση ως «μία ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση, η
οποία προκύπτει από την αποτίμηση κάποιου από την εργασία του και από την εκτίμηση ότι η
δουλειά του, του επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών του αξιών».
Στο χώρο της εκπαίδευσης πλήθος ερευνών στον διεθνή χώρο επιχείρησαν τη διερεύνηση της
σχέσης μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της ασκούμενης μορφής ηγεσίας. Οι μελέτες
που ακολουθούν διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ του μετασχηματιστικού και συναλλακτικού
στυλ ηγεσίας του διευθυντή της σχολικής μονάδας και της επαγγελματικής ικανοποίησης των
εκπαιδευτικών.
Πιο συγκεκριμένα, η Bogler (2001) διερεύνησε τη σχέση μεταξύ μετασχηματιστικής/
συναλλακτικής ηγεσίας και εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σε σχολεία του Ισραήλ.
Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της
μετασχηματιστικής ηγεσίας και της εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Διαπίστωσε,
επίσης, ότι οι μετασχηματιστικοί διευθυντές δημιουργούσαν συνθήκες ανάπτυξης υψηλότερων
επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης απ’ ότι οι συναλλακτικοί και οι αυταρχικοί διευθυντές,
γιατί ήταν σε θέση να επικοινωνούν το όραμά τους και να εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Ο Nguni και οι συνεργάτες του (2006) εξέτασαν, επίσης, τις επιπτώσεις του μετασχηματιστικού
και του συναλλακτικού στυλ ηγεσίας του διευθυντή του σχολείου στα επίπεδα εργασιακής
ικανοποίησης των δασκάλων σε πέντε περιφέρειες της Τανζανίας. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν
μέτρια προς ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των μετασχηματιστικών ηγετικών συμπεριφορών
του διευθυντή και των επιπέδων συνολικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την εργασία
τους. Πιο συγκεκριμένα, η διάσταση της εξιδανικευμένης επιρροής της μετασχηματιστικής
ηγεσίας, όπου οι ηγέτες αποτελούν πρότυπο ως άτομα με ήθος, αξίες και οράματα, παρουσίαζε
την υψηλότερη θετική συσχέτιση με την ικανοποίηση από την εργασία. Από την άλλη πλευρά, η
διάσταση της συναλλακτικής ηγεσίας που είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στην επαγγελματική
ικανοποίηση ήταν αυτή της έκτακτης ανταμοιβής.
Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται και από τον Griffin (2004) σε έρευνα όπου διεξήγαγε
σε 117 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Τα
χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας που παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη θετική
συσχέτιση με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και έμμεσα με τη σχολική
επίδοση και την παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο, ήταν το χάρισμα, το εξατομικευμένο
ενδιαφέρον και η πνευματική διέγερση.

─ 132 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Αντίστοιχη μελέτη στη Νιγηρία, σε δείγμα 518 καθηγητών και 48 διευθυντών, ανέδειξε ως
σημαντικό παράγοντα επαγγελματικής ικανοποίησης των καθηγητών, τις μετασχηματιστικές
ηγετικές συμπεριφορές του διευθυντή τους (Ejimofor, 2007).
Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και ο Kormaz (2007), οποίος διεξήγαγε έρευνα σε 630
καθηγητές λυκείου στην Άγκυρα, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι αντιλαμβάνονται τον διευθυντή τους ως μετασχηματιστικό ηγέτη βιώνουν υψηλότερα
επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία.
Τέλος, οι Wahab, Fuad, Ismail & Majid (2014) σε έρευνά τους σε 240 εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Μαλαισίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διευθυντές που
υιοθετούν πρακτικές μετασχηματιστικής ηγεσίας στη διοίκηση των σχολείων τους αυξάνουν τα
επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών του συλλόγου.
Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού εμφάνισης τριών συγκεκριμένων
στυλ ηγεσίας (μετασχηματιστικό, συναλλακτικό και παθητικό/αποφευκτικό) στα σχολεία
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, και η
διαφοροποίηση του βαθμού εμφάνισης των παραπάνω στυλ ηγεσίας σε σχέση με το φύλο του
διευθυντή, το μέγεθος της σχολικής μονάδας και τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών με τον ίδιο
διευθυντή. Επιπλέον, διερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ των τριών στυλ ηγεσίας και των
διαστάσεών τους, με το βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και των
παραγόντων της.
Μέθοδος
Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν 128 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία του
δείγματος αποτελούνταν από γυναίκες (69.5%) και το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων
(40,6%) ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών. Σε ό,τι αφορά τα έτη υπηρεσίας στις παρούσες
σχολικές μονάδες, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχε 6 έως 10 έτη υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο
(45.3%) και ως προς τα έτη συνεργασίας με τον αξιολογούμενο διευθυντή το 45,3%
συνεργάστηκε μαζί του από 1 έως 5 χρόνια.Οι συμμετέχοντες στην πλειονότητά τους (61,7%)
υπηρετούσαν σε μεγάλες σχολικές μονάδες όπου το μαθητικό δυναμικό υπερέβαινε τους 250
μαθητές και τέλος, αναφορικά με το φύλο των αξιολογούμενων διευθυντών, οι 86 ήταν άνδρες
(67,2%) και οι 42 γυναίκες (32,8%).
Ερωτηματολόγιο
Οι απόψεις των συμμετεχόντων αποτυπώθηκαν με τη χρήση ερωτηματολόγιου με 2 κλίμακες.
Για τη μέτρηση του στυλ ηγεσίας χρησιμοποιήθηκε το Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο
Ηγεσίας (Multifactor Leadership Questionnaire) των Bass & Avolio (2004) όπου μετρά την
πλήρη έκταση των ηγετικών στυλ (full range leadership FRL): α) το μετασχηματιστικό
(transformational), β) το διεκπεραιωτικό (transactional) και γ) το παθητικό-προς αποφυγή
(passive/avoidant). Για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης αντίστοιχα,
χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επαγγελματικής Ικανοποίησης των
Εκπαιδευτικών (Teacher’s Satisfaction Inventory-TSI) που αναπτύχθηκε και εγκυροποιήθηκε
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από την Γκόλια (2014) στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής, το οποίο αναπτύχθηκε σε 5
συγκεκριμένους θεματικούς άξονες που αφορούν στη σχέση με τον διευθυντή του σχολείου, στη
σχέση με τους συνάδελφους, στη φύση εργασίας, στη σχέση με τους μαθητές και στις εργασιακές
συνθήκες.
Αποτελέσματα
Το αντιλαμβανόμενο στυλ ηγεσίας και η διαφοροποίηση του ανάλογα με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά του δείγματος
Πρώτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του στυλ ηγεσίας των διευθυντών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης όπως το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και η διαφοροποίησή του
ανάλογα με το φύλο του διευθυντή, το μέγεθος του σχολείου και τα χρόνια υπηρεσίας υπό την
ίδια διεύθυνση. Η κλίμακα απάντησης έδινε το βαθμό συχνότητας (1= Καθόλου, 2= Σπάνια
3=Μερικές φορές, 4= Πολλές Φορές, 5=Σχεδόν Πάντα) με την οποία συνέβαινε αυτό που
περιέγραφε κάθε πρόταση.
Σύμφωνα λοιπόν με τα ερευνητικά αποτελέσματα, το στυλ ηγεσίας που αναδείχθηκε οριακά το
επικρατέστερο ήταν το μετασχηματιστικό, λαμβάνοντας μέση βαθμολογία και στις πέντε
διαστάσεις του (Μ.Τ=3.06). H υψηλότερη μέση τιμή 3.22 παρατηρήθηκε στη διάσταση
‘εξιδανικευμένη επιρροή συμπεριφορά’, υποδηλώνοντας ότι ο αξιολογούμενος διευθυντής
κάποιες φορές σκέφτεται τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεών του και δίνει έμφαση στη
συλλογικότητα, ενώ παρόμοια μέση τιμή εμφάνισαν και οι υπόλοιπες διαστάσεις της
μετασχηματιστικής ηγεσίας όπως η ‘εξιδανικευμένη επιρροή χαρακτηριστικά’, με μέση τιμή 3.09
και ο παράγοντας ‘εξατομικευμένο ενδιαφέρον’ (Μ.Τ.=2.98) δείχνοντας μία τάση των
διευθυντών να αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς ως άτομα με διαφορετικές ανάγκες,
ικανότητες και φιλοδοξίες. Στον αντίποδα, η διάσταση ‘ενεργοποίηση νοητικών ικανοτήτων’
παρουσίασε τη χαμηλότερη μέση τιμή (Μ.Τ.=2.91) υποδηλώνοντας ότι ο διευθυντής παροτρύνει
λιγότερα συχνά τους εκπαιδευτικούς να βλέπουν τα προβλήματα από διαφορετικές γωνίες.
Το αμέσως επόμενο στυλ ηγεσίας που κατέγραψε σχεδόν ταυτόσημες τιμές με το
μετασχηματιστικό ήταν το συναλλακτικό. Σε ό,τι αφορά στις διαστάσεις της συναλλακτικής
ηγεσίας υπήρξε σημαντική απόκλιση μεταξύ των μέσων τιμών τους, με τη μέση τιμή της
διάστασης ‘αμοιβή με βάση την επίδοση’ να είναι 3.31 και της διάστασης ‘κατ’ εξαίρεση ηγεσία
(ενεργητική)’ να είναι 2.71 δηλώνοντας την τάση των διευθυντών να παρέχουν μερικές φορές
βοήθεια ως αντάλλαγμα των προσπαθειών των εκπαιδευτικών και να εκφράζουν την ικανοποίησή
τους όταν αυτοί ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του/της, ενώ αντίθετα να εστιάζουν λιγότερο
συχνά στα λάθη και στις αποκλίσεις από τα standards.
Όσον αφορά το ηγετικό στυλ ‘ηγεσία προς αποφυγή’ η συνολική μέση τιμή καταγράφηκε στο
2,65. Η διάσταση ‘κατ’ εξαίρεση ηγεσία (παθητική)’ εμφάνισε τη μεγαλύτερη μέση τιμή 2.80
υποδηλώνοντας ότι οι αξιολογούμενοι διευθυντές/ντριες δεν περιμένουν μέχρι τα πράγματα να
γίνουν πολύ σοβαρά για να παρέμβουν, ενώ ο παράγοντας «Ηγεσία Laissez faire» εμφάνισε το
χαμηλότερο μέσο όρο (2,49) υποδηλώνοντας, ότι οι διευθυντές/ντριες ελάχιστες φορές είναι
απόντες/ούσες όταν τους έχουν ανάγκη.
Από το πλήθος των αξιολογούμενων διευθυντών οι 86 ήταν άνδρες και οι 42 γυναίκες. Η
διεξαγωγή του t –test για ανεξάρτητα δείγματα ανέδειξε σχεδόν παρόμοιες βαθμολογίες και για
τα δύο φύλα, με τους άνδρες διευθυντές να βαθμολογούνται με Μ.Τ.3.11 στη μετασχηματιστική
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ηγεσία, με Μ.Τ 3.06 στη συναλλακτική ηγεσία και με Μ.Τ. 2.64 στην ηγεσία προς αποφυγή. Οι
μέσες τιμές των γυναικών διευθυντριών αντίστοιχα ήταν 2.96, 2.91 και 2.66.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), για να
εξεταστεί η διαφοροποίηση του αντιλαμβανόμενου στυλ ηγεσίας ανάλογα με το μέγεθος της
σχολικής μονάδας, όπου δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές στατιστικά διαφορές ανάμεσα στους
τρεις τύπους σχολείου (εξαθέσιο, δωδεκαθέσιο, άνω του δωδεκαθέσιου).
Πραγματοποιήθηκε, επίσης, μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (One way ANOVA) για να
διερευνηθεί εάν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων
εκπαιδευτικών που διέθεταν διαφορετική συνολική υπηρεσία υπό την ίδια διεύθυνση και του
αντιλαμβανόμενου στυλ ηγεσίας. Από τα αποτελέσματα του ελέγχου διαπιστώθηκε στατιστικά
σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις τρεις ομάδες (1-5 έτη, 6-10 έτη, >11έτη) και του
αντιλαμβανόμενου μετασχηματιστικού στυλ ηγεσίας (F=6.034, p=0.003), όπου p value<0.05. Ο
έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe έδειξε ότι η διαφοροποίηση αφορούσε στους
εκπαιδευτικούς που είχαν 1-5 χρόνια υπηρεσίας με τον ίδιο διευθυντή στην υπό μελέτη σχολική
μονάδα και τους εκπαιδευτικούς που είχαν >11.
Η ομάδα των εκπαιδευτικών με >11 έτη υπηρεσίας με τον ίδιο διευθυντή δήλωσαν ότι ο
διευθυντής αυτός υιοθετεί το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας σε σχετικά υψηλό βαθμό (Μ.Τ.
=3.41), ενώ η ομάδα με λίγα έτη υπηρεσίας (1-5 έτη) υπό την ίδια διεύθυνση δήλωσαν ότι ο
διευθυντής τους υιοθετεί μετασχηματιστικές πρακτικές σε σχετικά μέτριο βαθμό (Μ.Τ.2.81).
Συσχέτιση του αντιλαμβανόμενου στυλ ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίηση των
εκπαιδευτικών
Δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης της επαγγελματικής
ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και των επιμέρους διαστάσεών της με τους παράγοντες
μετασχηματιστική ηγεσία, συναλλακτική ηγεσία και ηγεσία προς αποφυγή.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 1, υπήρξε στατιστικώς
σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στη συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των
συμμετεχόντων και τη μετασχηματιστική ηγεσία (r=0.68, p<0.01). Ειδικότερα, η συνολική
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους σχετίζεται θετικά σε υψηλό βαθμό με τις
διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας ,‘εξιδανικευμένη επιρροή χαρακτηριστικά’ (r=0.64),
‘εξιδανικευμένη επιρροή συμπεριφορά’ (r=0.48) ‘εμπνευσμένη παρακίνηση’ (r=0.61),
‘ενεργοποίηση νοητικών ικανοτήτων’ (r=0.65) και ‘εξατομικευμένο ενδιαφέρον’ (r=0.61).
Διαπιστώθηκε επίσης μέτρια στατιστικά θετική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής επαγγελματικής
ικανοποίησης και του παράγοντα Συναλλακτική Ηγεσία (r=0.56, p<0.01). Ειδικότερα, η
επαγγελματική ικανοποίηση σχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με τη διάσταση ‘αμοιβή με βάση
την επίδοση’ (r=0.63), ενώ δεν σχετίστηκε με τη διάσταση ‘κατ’ εξαίρεση ηγεσία, ενεργητική’
(r=0.16) (Πίνακας 2).
Τέλος, όπως καταγράφεται στον πίνακα 3, η συνολική επαγγελματική ικανοποίηση σχετίστηκε
σημαντικά αρνητικά με τον παράγοντα ηγεσία προς αποφυγή (r= -0.40) και πιο συγκεκριμένα με
τη διάσταση του ‘κατ’ εξαίρεση ηγεσία παθητική’ (r= -.28) και σημαντικά αρνητικά με τη
διάσταση ‘ηγεσία lassez faire’ (r=-0.44).
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Ικανοποίηση από
τον Διευθυντή
Ικανοποίηση από
τους συναδέλφους
Ικανοποίηση από
τη φύση της
εργασίας
Ικανοποίηση από
τη σχέση με τους
μαθητές
Ικανοποίηση από
τις εργασιακές
συνθήκες
Συνολική
Επαγγελματική
ικανοποίηση

Μετασχηματιστική
Ηγεσία

Εξατομικευμένο
Ενδιαφέρον

Ενεργοποίηση
Νοητικών Ικανοτήτων

Εμπνευσμένη
παρακίνηση

Ν=128

Εξιδανικευμένη
επιρροή συμπεριφορά

Εξιδανικευμένη
επιρροή
χαρακτηριστικά

Πίνακας 1: Σχέση μετασχηματιστικής ηγεσίας και επαγγελματικής ικανοποίησης εκπαιδευτικών
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Πίνακας 2: Σχέση συναλλακτικής ηγεσίας και επαγγελματικής ικανοποίησης εκπαιδευτικών
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Πίνακας 3: Σχέση ηγεσίας προς αποφυγή και επαγγελματικής ικανοποίησης εκπαιδευτικών
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Συζήτηση
Σύμφωνα λοιπόν με τα ερευνητικά αποτελέσματα, το στυλ ηγεσίας που αναδείχθηκε οριακά το
επικρατέστερο είναι το μετασχηματιστικό, λαμβάνοντας μέση βαθμολογία και στις πέντε
διαστάσεις του (Μ.Τ=3.06).
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η παρουσία του μετασχηματιστικού στυλ στην εκπαιδευτική
ηγεσία στην Ελλάδα, πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα μας, τα τελευταία εφτά
χρόνια, διανύει μία περίοδο έντονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και σύμφωνα με τον
Bass (1998) η ύπαρξη μετασχηματιστικών ηγετών σε περιόδους κρίσης είναι καταλυτικής
σημασίας, καθώς μέσω της εμψύχωσης αποκαλύπτουν επαγγελματικές ευκαιρίες, καθησυχάζουν
τους φόβους των εργαζόμενων και προκαλούν ενθουσιασμό. Ο Bass (1998) διαπίστωσε ότι η
μετασχηματιστική ηγεσία, σε αντίθεση με τη συναλλακτική ηγεσία, είναι πολύ πιθανότερο, να
αναδυθεί σε ασταθή, αβέβαια και ταραχώδη περιβάλλοντα και ειδικότερα σε περιόδους κρίσης.
Αυτό συμβαίνει γιατί κάτω από δύσκολες συνθήκες, οι ηγέτες νιώθουν την ανάγκη να εντοπίσουν
τα προβλήματα της υπάρχουσας κατάστασης και να προωθήσουν ένα όραμα για το μέλλον που
θα κινητοποιήσει τα μέλη του οργανισμού.
Επιπρόσθετα, ο Antonakis (2001) διαπίστωσε την υιοθέτηση μετασχηματιστικών πρακτικών
στην άσκηση ηγεσίας, κυρίως σε συγκεντρωτικά και έντονα γραφειοκρατικά συστήματα και
σύμφωνα με έρευνα των Lowe, Kroeck και Sivasubramaniam (1996) η μετασχηματιστική ηγεσία
επικρατεί κυρίως σε δημόσιους οργανισμούς παρά σε ιδιωτικούς.
Εντούτοις, το γεγονός ότι οι διευθυντές των ελληνικών σχολείων δεν έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο
βαθμό συμπεριφορές μετασχηματιστικού ηγέτη πιθανότατα να οφείλεται στον έντονα
συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Οι
σημαντικότερες αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και ο διευθυντής
της σχολικής μονάδας που βρίσκεται στην κατώτερη βαθμίδα της ιεραρχικής πυραμίδας
αναλαμβάνει την πιστή εφαρμογή αποφάσεων που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο (Σαϊτης,
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2008). Επομένως, είναι δύσκολο για τους διευθυντές να στηρίξουν νέες προσπάθειες και να
εισάγουν καινοτομίες για την επίτευξη ενός οράματος, το οποίο θα αφορά άμεσα εκπαιδευτικούς
και μαθητές, αν το Υπουργείο Παιδείας δεν δώσει μεγαλύτερη αυτονομία στη σχολική μονάδα.
Το αμέσως επόμενο στυλ ηγεσίας που καταγράφει σχεδόν ταυτόσημες τιμές με το
μετασχηματιστικό είναι το συναλλακτικό. Οι αξιολογούμενοι διευθυντές, σύμφωνα πάντα με τις
δηλώσεις των εκπαιδευτικών, σε υψηλό βαθμό εμφανίζονται να παρέχουν βοήθεια ως
αντάλλαγμα των προσπαθειών των εκπαιδευτικών και να εκφράζουν πολλές φορές την
ικανοποίησή τους όταν αυτοί ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Είναι προφανές, ότι η
δυνατότητα παροχής ανταμοιβών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι περιορισμένη και οι
ανταμοιβές έχουν τη μορφή επιβράβευσης ή κάποιας διευκόλυνσης (παροχή άδειας,
ελκυστικότερο πρόγραμμα κτλ.) από τον/τη διευθυντή/ντρια.
Τέλος, σε βαθμό κάτω του μετρίου οι διευθυντές εκδηλώνουν συμπεριφορές παθητικήςαποφευκτικής ηγεσίας. Οι συμμετέχοντες σπάνια αξιολογούν τους διευθυντές τους ως
αδιάφορους, απόντες και ανεύθυνους. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και
πιθανότατα να οφείλεται στη διαδικασία επιλογής των διευθυντών τα τελευταία χρόνια, όπου
κρίνονται με βάση τα τυπικά προσόντα και την επίδοση τους σε συνέντευξη και όχι με βάση την
παλαιότητα όπως ίσχυε παλαιότερα. Αυτό σημαίνει ότι επέλεξαν να ασκήσουν τα καθήκοντα του
Διευθυντή με σκοπό να προσφέρουν στην εκπαίδευση από διαφορετική θέση.
Οι σχολικοί διευθυντές, λοιπόν, στην παρούσα έρευνα μπορεί να είναι είτε μετασχηματιστικοί,
είτε συναλλακτικοί, είτε και τα δύο μαζί ενισχύοντας τη θεωρία των Hater & Bass (1988) ότι η
μετασχηματιστική ηγεσία είναι απλώς μία επέκταση της συναλλακτικής, και τα δύο μοντέλα
διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιεί ο ηγέτης να παρακινήσει
τους οπαδούς τους.
Στόχος της παρούσας έρευνας αποτέλεσε επίσης η διερεύνηση της ύπαρξης διαφοροποίησης του
αντιλαμβανόμενου στυλ ηγεσίας σε σχέση με το φύλο του αξιολογούμενου διευθυντή, το
μεγέθους του σχολείου και τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών με τον ίδιο διευθυντή.
Ως προς το φύλο του διευθυντή, η ηγετική συμπεριφορά δεν φαίνεται να διαφοροποιείται
ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες διευθύντριες. Το εύρημα αυτό συνάδει με τη θέση των Langford,
Welch & Welch (1998) ότι οι μορφές ηγεσίας που ασκούνται είναι περισσότερο ζήτημα επιλογής
που στηρίζεται στην ανάλυση της περίστασης, παρά μια εγγενής έμφυλη προδιάθεση και έρχεται
σε συμφωνία με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών όπου διαπιστώνουν μία τάση ομοιότητας των
αντρών και γυναικών όπου ασκούν τον ίδιο ηγετικό ρόλο (Eagly et al, 2001. Grace, 1995). Ως
προς το μέγεθος της σχολικής μονάδας, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση στο
αντιλαμβανόμενο στυλ ηγεσίας που εφαρμόζουν οι σχολικοί ηγέτες.
Τέλος, εξετάζοντας τη σχέση της συνολικής υπηρεσίας με τον ίδιο διευθυντή, και του
αντιλαμβανόμενου στυλ ηγεσίας, βρέθηκε ότι η ομάδα των εκπαιδευτικών όπου έχει εργαστεί με
τον ίδιο διευθυντή πάνω από 11 χρόνια, αναγνωρίζει σε αυτόν περισσότερα χαρακτηριστικά
μετασχηματιστικού ηγέτη. Το εύρημα αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι οι
εκπαιδευτικοί που έχουν δουλέψει σε μακροχρόνια βάση με τον ίδιο διευθυντή αισθάνονται πιο
άνετα με το στυλ ηγεσίας του και έχουν αναπτύξει μία σχέση πιο προσωπική μαζί του το οποίο
συνεπάγεται την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων στη δουλειά.
Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε επίσης ο βαθμός συσχέτισης της επαγγελματικής
ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και των επιμέρους διαστάσεών της με τις διαστάσεις των τριών
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στυλ ηγεσίας. Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι η μετασχηματιστική ηγεσία με τις πέντε διαστάσεις της
εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την επαγγελματική ικανοποίηση των
εκπαιδευτικών και στους πέντε παράγοντές της. Αναλυτικότερα, οι μετασχηματιστικές ηγετικές
ικανότητες του διευθυντή ενισχύουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τον τρόπο που
διοικεί, επηρεάζουν θετικά τις σχέσεις τους με τους συναδέλφους και τους μαθητές τους,
ενισχύουν την ικανοποίηση από τη φύση της εργασίας, καθώς και τις συνθήκες εργασίας
δημιουργώντας ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον. Αυτή η θετική συσχέτιση εξηγείται
εύκολα από το γεγονός ότι ο μετασχηματιστικός ηγέτης επιδιώκει την αλλαγή του οργανισμού
μέσα από μία προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και ότι η πρακτική αυτή έχει θετική
επίδραση στη στάση των δασκάλων απέναντι στο σχολείο, στις οργανωτικές αλλαγές, και στην
επίδοση των μαθητών (Hallinger, 2003).
Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι οι διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης σχετίζονται
στατιστικά σημαντικά με τη διάσταση της συναλλακτικής ηγεσίας ‘αμοιβή με βάση την επίδοση’,
ενώ δεν σχετίζονται με τη διάσταση ‘κατ’ εξαίρεση ηγεσία, ενεργητική’. Παρατηρούμε ότι όσο
περισσότερο ο διευθυντής βοηθάει τους εκπαιδευτικούς ως αντάλλαγμα των προσπαθειών τους,
δηλώνει ξεκάθαρα ποιος είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων και εκφράζει την
ικανοποίησή του για την επίτευξη των στόχων, τόσο μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση
βιώνουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και ειδικότερα αυξάνει η ικανοποίηση από τον διευθυντή
της σχολικής μονάδας.
Τα παραπάνω ευρήματα, καταδεικνύουν, ότι οι ξεχωριστές διαστάσεις της μετασχηματιστικής
και της συναλλακτικής ηγεσίας έχουν διαφορετικό βαθμό επίδρασης στη στάση των
εκπαιδευτικών απέναντι στην εργασία τους. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι
αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες είναι αυτοί που χρησιμοποιούν στοιχεία, συμπεριφορές και
στάσεις των δύο παραπάνω στυλ ηγεσίας.
Αντίθετα, διαπιστώθηκε, ότι η επαγγελματική ικανοποίηση τόσο στο σύνολό της όσο και στις
επιμέρους διαστάσεις της σχετίζεται σημαντικά αρνητικά με τις διαστάσεις της αποφευκτικής
ηγεσίας ‘κατ’ εξαίρεση ηγεσία παθητική’ και ‘ηγεσία ‘laissez faire’. Γίνεται δηλαδή σαφές, ότι
όσο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, αργεί να αντιδράσει σε επείγοντα ζητήματα, αποφεύγει
να εμπλακεί και είναι συχνά απών όταν τον χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί, εφαρμόζει δηλαδή
πρακτικές ‘Ηγεσίας προς αποφυγή’, τόσο λιγότερη επαγγελματική ικανοποίηση βιώνουν οι
εκπαιδευτικοί.
Συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψη τον καταλυτικό ρόλο της ηγεσίας στην επαγγελματική ικανοποίηση των
εκπαιδευτικών, διαφαίνεται η ανάγκη επιμόρφωσης των διευθυντών σε θέματα οργάνωσης και
διοίκησης της εκπαίδευσης, ώστε να εξοικειωθούν με πιο σύγχρονα και ευέλικτα στυλ ηγεσίας.
Απέναντι στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της διοίκησης, η πολιτική ηγεσία της εκπαίδευσης
δεν μπορεί να παραμένει θεατής. Οι υπεύθυνοι των επιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν την
υποχρέωση να ενσωματώσουν στο εκπαιδευτικό τους υλικό τις θεωρητικές παραδοχές από τα
σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας, όπως αυτό της μετασχηματιστικής, και τις επιπτώσεις τους στην
εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών όπου τα τελευταία χρόνια πλήττονται από την
οικονομική κρίση. Η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαιδευτικής διοίκησης
πρέπει να αποτελέσει απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη των καθηκόντων της σχολικής
μονάδας, όπως επίσης και η συνεχής επιμόρφωση των διευθυντών κατά τη διάρκεια της θητείας
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τους, καθώς έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με αλλαγές που είναι δύσκολο να διαχειριστούν.
Είναι αναγκαίο επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προσεγγίσεις στα θέματα
εκπαιδευτικής ηγεσίας, να αναπτυχθούν πανεπιστημιακά προγράμματα τόσο σε προπτυχιακό όσο
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από
αυστηρά ιεραρχική δομή, υψηλό συγκεντρωτισμό και εκτεταμένη γραφειοκρατία. Τα περιθώρια
ελευθερίας που αφήνει το συγκεντρωτικό αυτό πλαίσιο μπορεί να δίνουν τη δυνατότητα στον
διευθυντή να συμπεριφέρεται ως «καλός» διευθυντής, δεν του επιτρέπουν όμως να γίνει
μετασχηματιστής επιδιώκοντας την αλλαγή και την υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών. Θα ήταν
λοιπόν προτιμότερο ένα αποκεντρωτικό σύστημα, το οποίο θα μεταβίβαζε περισσότερες
αρμοδιότητες στον διευθυντή και θα δημιουργούσε ένα πιο αποτελεσματικό σχολείο με
επαγγελματικά ικανοποιημένους εκπαιδευτικούς (Menon & Saitis, 2006), αυξάνοντας το
αίσθημα ευθύνης στα περιφερειακά όργανα και παράλληλα το ενδιαφέρον για την εκτελούμενη
εργασία.
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Η διατροφική αγωγή μαθητών
ως καινοτομία σχολικών
προγραμμάτων στην εκπαίδευση

Αναστασία Ιακωβίδου

Περίληψη
Περιγραφή του προβλήματος/Σκοπός της εργασίας: Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης
είναι να ερευνηθούν προγράμματα Αγωγής Υγείας, που στοχεύουν στο 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 και η σχολική ηγεσία για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών
και δράσεων με στόχο την προαγωγή υγείας των μαθητών.
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. Ο διευθυντής και το σχολείο μπορούν να
αναλάβουν πρωτοβουλίες, όπως τα εξειδικευμένα προγράμματα διατροφής, να επιδιώξουν
συνεργασίες με τους γονείς των μαθητών, με άλλα σχολεία και με παράγοντες και φορείς της
πολιτείας. Ο διευθυντής 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

Εισαγωγή
Έννοιες όπως η εκπαίδευση, το σχολείο, το σχολικό περιβάλλον, τα εκπαιδευτικά προγράμματα,
είναι διαχρονικά ενδιαφέρουσες για τους μελετητές και επανέρχονται στο προσκήνιο έχοντας να
προσφέρουν αυτή τη φορά κάτι το καινοτόμο και ταυτόχρονα επίκαιρο. Μια τέτοια περίπτωση
αποτελούν τα προγράμματα αγωγής υγείας και άσκησης για παιδιά και εφήβους στα σχολεία. Για
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την πραγματοποίηση τέτοιων προγραμμάτων στα σχολεία απαιτούνται πρωτοβουλίες και
συνεργασίες από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Η κινητήρια δύναμη, όμως, στην όλη
διαδικασία είναι στην ουσία ένας χαρισματικός ηγέτης – διευθυντής. Αυτός θα εμπνεύσει την
υιοθέτηση καινοτόμων προγραμμάτων που θα προωθήσουν περαιτέρω έναν υγιεινότερο τρόπο
ζωής για τους μαθητές (Λαΐνας, 2010. Παπακωνσταντίνου, 2008.). Ο προγραμματισμός του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής
Υγείας από τα σχολεία τον τελευταίο καιρό ενδιαφέρει όλο και περισσότερο καθηγητές, μαθητές
και γονείς. Για τον λόγο αυτό παρατηρείται διεύρυνση της επιστημονικής αναζήτησης πάνω στη
σχετική θεματολογία (Grosso & Galvano, 2016. Στάππα-Μουρτζίνη, 2010).
Το οργανωμένο σχολείο αποτελεί ιδανικό χώρο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων
προγραμμάτων, όπως τα προγράμματα διατροφής και υγείας, γιατί οι μαθητές και οι μαθήτριες
περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στον χώρο αυτό. Η οικογένεια και το σχολείο
αποτελούν τα ισχυρά πρότυπα του παιδιού. Η διατροφική παιδεία και η καλή φυσική άσκηση,
όταν διδάσκεται στην οικογένεια και στο σχολείο, επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Η
αποτελεσματικότητα είναι περισσότερο θετική, όταν στο όλο εγχείρημα εμπλέκεται και η
στήριξη της Πολιτείας (Παπακωνσταντίνου, 2008).
Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί αρχικά να αναδείξει και να αποσαφηνίσει έννοιες όπως
«εκπαίδευση», «αγωγή» και να τονίσει την αναγκαιότητα υλοποίησης προγραμμάτων υγιεινής
διατροφής στα σχολεία. Επίσης, να εστιάσει στη δυνατότητα που έχουν καινοτόμα προγράμματα
να συμβάλλουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και στη σφαιρική ανάπτυξη
γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών.
Ο σκοπός της συγκεκριμένης επιστημονικής μελέτης χωρίζεται σε τρεις επιμέρους στόχους.
Αρχικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η συνειδητοποίηση του πόσο σπουδαία είναι η
εφαρμογή Προγραμμάτων Υγείας στα σχολεία. Δεύτερον, να κατανοήσουν οι μαθητές και
μαθήτριες πως μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει στην πρόληψη ασθενειών και
στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής τους. Τρίτον, να αναδεχθεί η σημαντικότητα του ρόλου του
διευθυντή- ηγέτη και να βοηθήσει στην εμπέδωση, πως η πιο αποτελεσματική μάθηση είναι αυτή
που εμπλέκει τον μαθητή ενεργά στα δρώμενα.
Έτσι, η εργασία διαρθρώνεται σε έξι θεματικές. Στην πρώτη γίνεται η παρουσίαση της σημασίας
και της έννοιας της εκπαίδευσης. Η δεύτερη αφορά στην αναγκαιότητα εφαρμογής καινοτόμων
προγραμμάτων στα σχολεία. Η τρίτη θεματική ασχολείται με την προσωπικότητα και τα
χαρακτηριστικά του ηγέτη-διευθυντή. Η τέταρτη κάνει αναφορά στη διδασκαλία Αγωγής Υγείας,
άσκησης και υγιεινής διατροφής στα σχολεία. Στην πέμπτη αναφέρονται κάποια παραδείγματα
Αγωγής Υγείας ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος, η έκτη καταπιάνεται με το ερευνητικό κομμάτι και
συγκεκριμένα με τα προγράμματα Υγείας και διατροφής σε σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης κατά το έτος 2012-2013 σε δείγμα 137 Ελλήνων και αλλοδαπών
μαθητών.
Η ερευνητική εργασία καταγράφει μέσα από τη βιβλιογραφική και εμπειρική της αναζήτηση τη
θετική εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων υγείας και διατροφής σε σχολεία
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ανατολική και δυτικής Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω,
αναδεικνύει την εξαίρετη μαθησιακή ευρηματικότητα, όταν αυτά πραγματώνονται μέσα από τη
βούληση και θέληση των μαθητών, την ενθάρρυνση και καθοδήγηση της σχολικής ηγεσίας, τους
κοινούς στόχους της εκπαιδευτικής κοινότητας με την παρότρυνση και θεσμική υποστήριξη της
πολιτείας (Ιακωβίδου, 2015).
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Η σημασία και η έννοια της εκπαίδευσης
Η έννοια της εκπαίδευσης συνδέεται στενά με τις έννοιες παιδεία, αγωγή, μόρφωση και
κουλτούρα. Αν θέλουμε να καταπιαστούμε με την κυριολεκτική της σημασία η εκπαίδευση, θα
λέγαμε, πως αποτελεί μια εξειδικευμένη μορφή παιδείας, η οποία προϋποθέτει κουλτούρα και
συνδέεται άμεσα με τη μόρφωση και την αγωγή. Σε αυτήν εμπεριέχεται η διαδικασία
διαμόρφωσης και ο σχηματισμός πνευματικών, ψυχικών και σωματικών ικανοτήτων του
ανθρώπου, καθώς επίσης και το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας (Ιακωβίδης, 1998).
Ως εκπαίδευση νοείται λοιπόν το είδος μιας σκόπιμης, συστηματοποιημένης και μεθοδευμένης
μόρφωσης που παρέχεται σε νέους ανθρώπους για την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη
δεξιοτήτων και την εμπέδωση αξιών με στόχο την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους
(Ιακωβίδης, 2011).
Στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει κάθε άνθρωπος, από τη στιγμή της γέννησής του, να
μπαίνει σε μια διαδικασία μάθησης. Ωστόσο οι γνώσεις που αποκτά με αυτόν τον τρόπο είναι
αποσπασματικές και ελλιπείς, διότι απουσιάζει ο συστηματικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης και
ο κοινωνικός έλεγχος. Η εκπαίδευση αποτελεί διαδικασία που ελέγχεται από την πολιτεία ή άλλο
φορέα και έχει στόχο της τη μετάδοση γνώσεων και αξιών στη νέα γενιά, έτσι ώστε αυτή
ευκολότερα να μπορέσει να ενταχθεί στην κοινωνία.
Έτσι, ο ρόλος της εκπαίδευσης στην κοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντικός, γεγονός που οδηγεί
την πολιτεία στη φροντίδα για την οργάνωση της εκπαίδευσης και στη χορήγηση σημαντικών
οικονομικών πόρων για την εφαρμογή παιδαγωγικών τεχνικών και μέσων, για τη μέριμνα που
σχετίζεται με την ηθική ενίσχυση και τον έλεγχο της εκπαίδευσης (Χατζηδήμου & Χατζηδήμου,
2014).
Η αναγκαιότητα εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων στα σχολεία
Είναι σημαντικό η πολιτεία να μεριμνά με παράλληλες δράσεις και για καινοτόμα προγράμματα.
Αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο μαθησιακό ενδιαφέρον, επειδή κατά κανόνα προσεγγίζουν τη
γνώση μέσα από ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας (Νομικού, 2006). Μεταξύ αυτών των
προγραμμάτων εντάσσονται και προγράμματα που αφορούν στη διατροφική αγωγή και άσκηση
των μαθητών. Όταν συμβαίνει αυτό τα αποτελέσματα είναι πιο θετικά τόσο για τους μαθητές όσο
και για την κοινωνία γενικά (Χριστοδούλου, 2016). Αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνά μας
σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη κατά το
έτος 2012-2013. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων διατροφής και υγείας,
τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές εκφράστηκαν θετικά και εξέφρασαν την άποψη να
εγκρίνονται και να υλοποιούνται τέτοια ή παρόμοια προγράμματα, γιατί τόνισαν πως βοηθούν με
βιωματικό τρόπο στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών μεγάλης μαθησιακής σημασίας και
παράλληλα δημιουργούν ισχυρούς και πολλές φορές σταθερούς δεσμούς με άλλα παιδιά
(Ιακωβίδου, 2015).
Εστιάζοντας και στις απόψεις του Piaget, όπου μεταξύ άλλων τονίζεται ότι η κατάκτηση της
γνώσης και της εμπειρίας είναι μια ενεργητική διαδικασία την οποία τα παιδιά οικοδομούν τότε
μόνο, όταν εμπλέκονται ενεργά στις διαδικασίες και όταν τους παρέχονται οι ευκαιρίες να
μπορέσουν να γίνουν δημιουργοί της ζωής τους. Η υλοποίηση προγραμμάτων με την εφαρμογή
μιας συμμετοχικής διαδικασίας στα δρώμενα, όπως έγινε στα προγράμματα σχολείων της
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έρευνας, απέδειξε πως, όπως υποστηρίζει και ο Vygotsky, η μάθηση που πραγματοποιείται σε
ένα πολιτισμικό περιβάλλον έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (Vygotsky, 1997).
Ουσιαστικό ρόλο για την επίτευξη στόχου έγκρισης και εφαρμογής προγραμμάτων διατροφής
στα σχολεία έχει η σχολική διεύθυνση-ηγεσία (Κουτούζης, 2012).
Η προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη-διευθυντή στα σχολεία
Οι καιροί απαιτούν ένα σύγχρονο στυλ ηγεσίας διευθυντή. Μιας ηγεσίας, όπου απαιτείται ο
διευθυντής να προωθεί συνεργασίες εντός και εκτός της σχολικής μονάδας. Να είναι ευέλικτος
με ανοιχτούς ορίζοντες. Να ξεχωρίζει για τις δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες στην
οργάνωση και διαχείριση του σχολείου. Να επιδιώκει την είσοδο νεωτερισμών και καινοτομιών
που να διανθίζουν και να βελτιώνουν τα δρώμενα. Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να
καινοτομήσουν και να συνεργάζονται με φορείς, με γονείς, χωρίς να αποτελεί εμπόδιο στην
εφαρμογή των καινοτομιών. Αυτό που θα τον κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό είναι να διαθέτει όραμα
με το οποίο θα εμπνέει τους συνεργάτες του να το πραγματοποιήσουν με το συντονισμό του. Τα
σχολεία σήμερα δεν κόπτονται τόσο να έχουν διευθυντές καλούς διαχειριστές των καθημερινών
προβλημάτων, αλλά περισσότερο να είναι αυτοί που να μπορούν να διαχειρίζονται και να
κατευθύνουν αλλαγές. Επιπλέον, να παροτρύνουν τους εκπαιδευτικούς να ενθαρρύνουν τους
μαθητές/μαθήτριες στην εξάσκηση «επίλυσης προβλημάτων» (Θεριανός, 2006. Κουτούζης,
2012).
Θα ήταν ομολογουμένως λυπηρό, εάν η Πολιτεία δεν συμπεριελάμβανε στα καινοτόμα της
προγράμματα και αυτά της διατροφικής αγωγής και υγείας. Είναι σε όλους μας γνωστό από
παλαιόθεν ότι «νους υγιής εν σώματι υγιή». Γιατί όταν υπάρχει υγεία και ευρωστία επιτελείται
ουσιαστική μάθηση. Και γιατί, χωρίς υγεία και μόρφωση δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη
ευτυχία (Χριστοδούλου, 2006).
Η διδασκαλία της Αγωγής Υγείας και της υγιεινής διατροφής
Ένας από τους σημαντικούς στόχους της Αγωγής Υγείας είναι η παρακίνηση και η παροχή κάθε
είδους βοήθειας στα παιδιά και στους νέους ανθρώπους. Να παροτρύνονται οι νέοι άνθρωποι να
εξοικειωθούν στην αρχή και να μάθουν αργότερα να φροντίζουν τον εαυτό τους, ώστε να ζήσουν
με ευεξία, χωρίς πόνους και αρρώστιες, μία ευτυχισμένη ζωή (Γλάτσος, 2003).
Στις δύσκολες περιπτώσεις, όταν οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να εφαρμόσουν τις οδηγίες και τους
κανόνες που προβλέπονται για να έχουν καλή υγεία τα παιδιά, μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια
από ειδικούς. Εδώ καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες ο διευθυντής του σχολείου, αναζητώντας
συνεργασίες, ξεκινώντας από το περιβάλλον του σχολείου και προχωρώντας ακόμα πιο μακριά
και πιο ψηλά (Φασούλης, Κουτρομάνος & Αλεξόπουλος, 2008).
Η Αγωγή Υγείας πέρα από την υγιεινή διατροφή στοχεύει και στη φυσική άσκηση των παιδιών
και των νέων. Προτείνει τρόπους και δραστηριότητες που απευθύνονται στα παιδιά και στους
νέους ανάλογα με την ηλικία τους. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων οδηγούνται οι νέοι:
(1) Στην ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων αθλητικής δυνατότητας και ευεξίας,
(2) Στην εξοικείωση με την κίνηση ως απόλαυση και
(3) Στην ενδυνάμωση της νοητικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ατμόσφαιρας στο
σχολείο.
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Για την παρότρυνση και την ενθάρρυνση των παιδιών και των νέων ατόμων ως προς την
εκμάθηση και την απόκτηση τρόπων και συμπεριφορών υγιεινής διατροφής και φυσικής
άσκησης, βοηθούν αποτελεσματικά τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, η κατάλληλη υποδομή για
αθλοπαιδείες, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια (Στάππα-Μουρτζίνη, 2010).
Η μαθησιακή διεργασία δεν αρκεί μόνο να προετοιμάζει τα παιδιά και τους νέους για τη ζωή,
αλλά να είναι μέρος της, να ταυτίζεται με αυτή. Άλλωστε, πολύ εύγλωττη και ουσιώδης είναι και
η άποψη του παιδαγωγού και μεταρρυθμιστή Decroly που τονίζει πως δεν νοείται διδασκαλία
χωρίς αντικείμενα, χωρίς όντα, χωρίς φαινόμενα, χωρίς άμεση επαφή με την πραγματικότητα,
χωρίς την ένταξη σε ένα φυσικό κοινωνικό περιβάλλον, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές
σχηματίζουν παραστάσεις που θυμούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δημιουργικότητα, η
κριτική σκέψη και η φαντασία των μαθητών αναπτύσσονται μέσα από βιωματικές διαδικασίες
μάθησης (Boonen et al., 2009. Δεδούλη, 2002. Χατζηδήμου, 2007α, 2007β).
Ακόμα, μέλημα της πολιτείας είναι να εξετάσει αν τα σχολεία, στην περίπτωση που προτίθενται
να υλοποιήσουν μαθήματα υγιεινής διατροφής, ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προϋποθέσεις.
Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που αφορούν την Αγωγή Υγείας
των παιδιών που ανήκουν σε κατηγορίες εκτός κανονικότητας, εξαιτίας παθήσεων και αναπηρίας.
Ευκαιρίες μπορούν να υπάρξουν για όλους. Αρκεί να υπάρχει διάθεση, ενδιαφέρον και να
δίνονται τα απαραίτητα χρηματικά κονδύλια για να γίνουν πράξη όλα όσα οραματίζονται να
πραγματοποιήσουν τα σχολεία για τους μαθητές τους (Boonen et al., 2009).
Ακόμα, για την εξασφάλιση των παραπάνω στόχων, το σχολείο χρειάζεται να δημιουργεί μια
ευχάριστη ατμόσφαιρα για τα παιδιά. Να προσφέρει ένα περιβάλλον υγείας και ασφάλειας. Στον
όρο «ασφαλές περιβάλλον» συμπεριλαμβάνεται το σχολικό κτίριο, ο προαύλιος χώρος, η παιδική
χαρά, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το κοινωνικό περιβάλλον, η ατμόσφαιρα της τάξης και οι
σχετικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται για την ομαλή λειτουργία του σχολείου (ΣτάππαΜουρτζίνη, 2010).
Επιπροσθέτως, τα σχολεία μπορούν, να κάνουν πιο ελκυστικό και προσιτό το περιβάλλον τους,
χρησιμοποιώντας διάφορα ζωντανά χρώματα στους τοίχους (Γερμανός, 1998) με αφίσες
τοιχοκολλημένες που να διαφημίζουν την υγιεινή διατροφή και την άσκηση. Η πολιτεία μπορεί
να μεριμνήσει για τρόπους, έτσι ώστε να απομακρύνονται καταστήματα κοντά στα σχολεία, όταν
προσφέρουν ανθυγιεινά προϊόντα (Boonen, de Vries, de Ruiter, Bowker & Buijs, 2009).
Πολλά και σοβαρά είναι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως συνέπεια κακών
διατροφικών συνηθειών, όπως η σιδηροπενική αναιμία, η υπερκινητική συμπεριφορά, η
τερηδόνα, η δυσκοιλιότητα, η αθηροσκλήρωση, οι τροφικές αλλεργίες και η παχυσαρκία. Η λύση
απαιτεί την εμπλοκή του σχολείου, των γονέων και της πολιτείας εν γένει. Οι γονείς πρέπει να
ενδιαφέρονται για το τι τρώνε τα παιδιά τους μέσα και έξω από το σχολείο. Για μια ουσιαστική
και αποτελεσματική βοήθεια, αν χρειαστεί, θα πρέπει και οι ίδιοι να υιοθετήσουν υγιεινές
διατροφικές συνήθειες και να συμπεριλάβουν στο καθημερινό τους πρόγραμμα δραστηριότητες
φυσικής άσκησης. Είναι μεγίστης σημασίας να ενισχύονται οι μαθητές ψυχολογικά θεωρητικά
και πρακτικά, ώστε να υιοθετήσουν πρακτικές που θα τους βοηθήσουν να αποφύγουν την
παχυσαρκία και μακροπρόθεσμα ασθένειες που σχετίζονται με αυτήν (Μπεργιαννάκη, 2006).
Γιατί η διατροφική παιδεία, η σωματική υγεία και η καλή φυσική κατάσταση, όταν διδάσκονται
σωστά στο σχολείο, μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά στην υιοθέτηση κανόνων σωστής και
υγιεινής διατροφής (Boonen et al., 2009).
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Σύμφωνα με την Κουρτζή (2006), η σωστή και ιατρικώς αποδεκτή διατροφή απασχολεί όλο και
περισσότερο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η υγιεινή διατροφή κερδίζει ολοένα και
περισσότερο έδαφος (Γλάτσος, 2003). Είναι γιατί, συμβάλλει σταθερά, καταλυτικά και
επισταμένως στην πρόληψη παθήσεων και ασθενειών που ταλανίζουν σε μεγάλο βαθμό τον
άνθρωπο, ιδιαίτερα στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Όσο η βιομηχανία αναπτύσσεται και
οι διατροφικές επιστημονικές γνώσεις θα διευρύνονται, τόσο περισσότερο θα αναβαθμίζεται η
σχέση υγείας-τροφής, και τούτο διότι είναι ερευνητικά αποδεδειγμένο πως ένα ισορροπημένο
διαιτολόγιο από ποικιλία τροφίμων (φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια, δημητριακά ολικής
άλεσης, γάλα) μπορεί να προσφέρει όχι μόνο γευστική ικανοποίηση, αλλά και τα απαραίτητα σε
ποιότητα και ποσότητα θρεπτικά συστατικά στον ανθρώπινο οργανισμό (Τσουκαλάς, 2014).
Η διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών και των γευστικών προτιμήσεων συντελείται σε
μεγάλο βαθμό κατά την παιδική ηλικία. Γι’ αυτόν το λόγο η παιδική ηλικία χρίζει ιδιαίτερης
προσοχής και ενδιαφέροντος. Χαρακτηριστικά, αξίζει να αναφερθεί πως ο θηλασμός, η αποφυγή
κατανάλωσης γευμάτων πολύ υψηλών σε θερμίδες κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, καθώς και η
αποφυγή κατανάλωσης ροφημάτων υψηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα βοηθούν στην πρόληψη
της παχυσαρκίας (Moreno & Rodriguez, 2007).
Οι συνήθειες αυτές επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, αλλά σε μεγάλο βαθμό από το
οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον του παιδιού. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί κατά κύριο
λόγο, θεωρούνται ισχυρά πρότυπα για την ανάπτυξη υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Γενικά,
ο άνθρωπος σε όλα τα ηλικιακά στάδια χρειάζεται θρεπτικά συστατικά που θα του παρέχουν
ενέργεια για να λειτουργήσει ο οργανισμός του. Η παιδική, όμως, ηλικία αξίζει ιδιαίτερης
προσοχής και φροντίδας, καθότι τα παιδιά αυτής (9-11) χρονών βρίσκονται σε ένα έντονο στάδιο
ανάπτυξης, όπου πολλά εκ των οποίων ξεκινούν ήδη τις προεφηβικές αναπτυξιακές διαδικασίες
και πρέπει η διατροφή τους να είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά (Γλάτσος, 2003).
Επίσης, τα φυτικά και ζωικά προϊόντα, ως πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την
προετοιμασία της τροφής, ο τρόπος παρασκευής της τροφής και οι γεωγραφικά τοπικές
διατροφικές συνήθειες του ανθρώπου αποτελούν τρόπον τινά διατροφικά πρότυπα (Grosso &
Galvano, 2016).
Αναμφίβολα, η Αγωγή Υγείας αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική διεργασία με πολλές
μεθοδολογικές δυνατότητες εφαρμογών στα σχολεία. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως
είναι μια μαθησιακή διαδικασία που στηρίζεται σε ένα ευρύτερο πεδίο πληροφοριών και
εφαρμογών που εδράζονται σε μοντέρνες αρχές των επιστημών αγωγής, αλλά και σε
παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. Προσφέρει στον εκπαιδευόμενο διάφορες ευκαιρίες
προσωπικών επιλογών. Οι επιλογές αυτές ουσιαστικά σχετίζονται με τη διάπλαση του σώματος,
την ψυχική ανάταση, τη συναισθηματική και κοινωνική τους καλλιέργεια (Στάππα-Μουρτζίνη,
2010).
Το σχολείο είναι αυτό που δύναται, ως χώρος εκπαίδευσης, να αναλάβει πρωταρχικό και
πολυλειτουργικό ρόλο στο πλαίσιο της πρόληψης και της ψυχικής υγείας των ατόμων,
ανεξάρτητα από την καταγωγή και τη χώρα προέλευσης των ατόμων. Η συμβολή του σχολείου
είναι πολύ σημαντική, γιατί προάγει μέσω των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Διατροφής
την πρόληψη, αλλά και την αναβάθμιση της σχολικής ζωής. Η προσφορά της Αγωγής Υγείας
μπορεί να στοχεύει ευρύτερα και στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα
με τη βοήθεια τεχνικών ενίσχυσης και στήριξης (Γκούβρα, Κυρίδης & Μαυρικάκη, 2001).
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Η επιστήμη της Ιατρικής καθημερινά κάνει τεράστια άλματα προόδου. Εκείνο που εξακολουθεί
να κατέχει χαμηλό επίπεδο επιτυχίας είναι η πρόληψη σε θέματα υγείας. Θεωρητικά όλα
θεωρούνται αυτονόητα, αλλά στην πραγματικότητα η εφαρμογή πρόληψης ακόμη χωλαίνει. Η
πρόληψη δια μέσου της εκπαίδευσης είναι μια διαδικασία βίωσης των παραμέτρων και των
χαρακτηριστικών στο πλαίσιο μιας υγιεινής ζωής, γι’ αυτό και πρέπει να προαχθεί όσο το δυνατόν
περισσότερο (Στάππα-Μουρτζίνη, 2010).
Το Υπουργείο Παιδείας ενδιαφέρεται και στηρίζει κάποιες δράσεις στα σχολεία σχετικά με την
υγιεινή διατροφή και τα θέματα υγείας ευρύτερα (Στάππα-Μουρτζίνη, 2010). Επιθυμητό θα ήταν,
βέβαια, να στηρίζει περισσότερες και να ενθαρρύνει άλλες τόσες πρωτοβουλίες. Τα οφέλη θα
είναι σημαντικά για τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και για την κοινωνία ευρύτερα.
Τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
Σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης η υγιεινή διατροφή και η σωματική άσκηση για παιδιά και
εφήβους θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες σε θέματα υγείας και μάθησης. Παρά τη
σημαντικότητα του θέματος, δεν κατορθώθηκε να αναπτυχθεί μια ενιαία πολιτική υγείας.
Χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία αρχικά ανέπτυξαν τις πολιτικές υγείας τους σε
εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια προσπάθησαν να τις εφαρμόσουν τοπικά.
Στην Ουαλία υπάρχει ένα εθνικό δίκτυο προγραμμάτων που αφορά στην υγεία και εφαρμόζεται
σε διάφορα σχολεία υπό την ουαλική κυβέρνηση με χρηματοδότηση του υπουργείου υγείας της
χώρας (Welsh Assembly Government, 2006).
Στην Ολλανδία μεγάλη προσοχή δίνεται στην παχυσαρκία των παιδιών, που μεταξύ άλλων
αποτελεί θέμα δημόσιας υγείας. Το πρόβλημα της παχυσαρκίας για τη χώρα αυτή είναι πρώτης
προτεραιότητας και συμπεριλαμβάνεται στα θέματα της εθνικής πολιτικής δημόσιας υγείας.
Στη Νορβηγία και στην Πορτογαλία προγράμματα Αγωγής υγείας εφαρμόζονται σε τοπικό
επίπεδο. Πέραν αυτών λειτουργούν και παράλληλες δράσεις.
Στις χώρες, όπως η Λιθουανία, η Ισπανία και η Πολωνία, η Αγωγή Υγείας λαμβάνει έναν πιο
επίσημο χαρακτήρα, καθότι αυτή υποχρεωτικά εντάσσεται στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα.
Έτσι στο μάθημα της αγωγής παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να έχουν ενεργή συμμετοχή
στα δρώμενα και τους δίνεται η ευκαιρία να συζητούν θέματα σχετικά με την προσωπική τους
υγιεινή, την υπεύθυνη διατροφή, την ψυχολογική υγεία, όπως επίσης και με θέματα που
σχετίζονται με το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Στο Βέλγιο, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κομμάτι υγιεινής διατροφής στα σχολεία. Πολλά
σχολεία προσφέρουν μαγειρεμένο φαγητό στα παιδιά με στόχο την εκπαίδευσή τους μέσα από
αυτό (Boonen et al., 2009).
Στη Σκωτία το πρόγραμμα εστιάζει περισσότερο στους τύπους και στις αναλογίες των τροφών
που απαιτούνται, με απώτερο στόχο την επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος στο πλαίσιο μιας
ισορροπημένης υγιεινής δίαιτας (Healthy Eating in Schools, 2008).
Παρ’ όλες τις προσπάθειες των χωρών, δεν καταγράφονται αξιόλογες έρευνες με ουσιαστικά
αποτελέσματα στις χώρες τις Ευρώπης. Από την άλλη, είναι γεγονός πως στην Ευρώπη δεν
υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο για την εφαρμογή Προγράμματος Υγείας στα σχολεία.
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Στην Ελλάδα, επίσης δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό που θα μπορούσε να βοηθήσει
αποτελεσματικά τους ερευνητές. Οι προσπάθειες δεν οδηγούν σε ερευνητικά δεδομένα (Boonen
et al., 2009).
Προγράμματα Αγωγής Υγείας που υλοποίησαν σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στη Θεσσαλονίκη (2012-2013) - Αξιολόγηση
Η έρευνα που διεξήχθη στα σχολεία της Θεσσαλονίκης ήταν ακόμη μια προσπάθεια με στόχο να
κινητοποιηθούν όλοι, ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να προδιαγράψουν ευοίωνες
μελλοντικές προοπτικές για τους μαθητές και τους νέους. Αυτή οδήγησε σε θετικά
αποτελέσματα. Ως σκοπό της έθεσε να ερευνηθεί η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα των
Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στη διατροφική αγωγή των μαθητών. Για τις απαιτήσεις της
συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης σε δείγμα 134 μαθητών/τριών (Ιακωβίδου, 2015).
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας κατέδειξαν πως η μάθηση
αποκτάται μέσα από μια ανακαλυπτική διαδικασία, ύστερα από πρωτοβουλία του ίδιου του
μαθητή ή της μαθήτριας. Οι μαθητές/-τριες δεν λειτουργούσαν σε καμιά περίπτωση ως
ετερόφωτα άβουλα όντα που περίμεναν την οδηγία-εντολή του εκπαιδευτικού. Απεναντίας
αξιοποιούσαν το τεράστιο δυναμικό τους και αυτενεργούσαν. Ειδικότερα, οι μαθητές που
συμμετείχαν στην υλοποίηση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας/διατροφής, όπου στην
πλειονότητά τους ήταν κορίτσια, έφερε στο φως τη σημαντικότητα του να μάθουν να αξιοποιούν
ακόμη και τον λίγο ελεύθερο τους χρόνο. Ακόμη να αναπτύσσουν αγάπη και ενθουσιασμό για το
διαφορετικό, και φυσικά να είναι πλέον σε θέση να επιδεικνύουν δημιουργική φιλομάθεια έξω
από την πεπατημένη και το δεσμευτικό πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος. Επιπλέον
ανέδειξαν μια άλλη πλευρά του εκπαιδευτικού, η οποία διανθίζει το πολύπλευρο έργο του και
εκδηλώνεται με την απύθμενη προθυμία, την ευρηματικότητα, τη διάθεση προσφοράς και τη
μύηση στη συνεργατική διάσταση της εκπαίδευσης. Επιπλέον, μέσα από την υλοποίηση αυτών
των προγραμμάτων δόθηκε η ευκαιρία να ξεδιπλωθεί ολάκερα η αγάπη του δασκάλου προς το
νέο και να φανεί περίτρανα η διάθεσή του για δραστική καινοτομία (Ιακωβίδου, 2015).
Επίλογος - Συμπεράσματα - Συζήτηση
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας,
και συγκεκριμένα διατροφής και άσκησης, σε δείγμα 134 μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του Νομού Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Από την έρευνα αυτή προέκυψαν
αρκετά συμπεράσματα, τα οποία παρατίθενται αμέσως παρακάτω.
Ένα από τα πρώτα πράγματα που διαπιστώθηκαν είναι πως πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (π.χ. Ηνωμένο βασίλειο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία κ.ά.), όπως άλλωστε και η
Ελλάδα, εφαρμόζουν προγράμματα υγιεινής διατροφής για μαθητές, αλλά με αποσπασματικό
τρόπο. Η έλλειψη ενιαίας πολιτικής για την υγεία των μαθητών της Ε.Ε. έχει ως φυσικό
επακόλουθο τη μη καταγραφή αξιόλογων ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Ένα δεύτερο συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι στα σχολεία που μελετήθηκαν οι μαθητές
αγκάλιασαν τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, λειτούργησαν με αυτενέργεια, έβγαλαν στην
επιφάνεια τις παραγωγικές τους δυνάμεις, ανέπτυξαν στενότερους δεσμούς μεταξύ τους και με
τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, μέσα από τις εφαρμογές των προγραμμάτων
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αναδείχτηκαν ομαδοσυνεργατικά μοντέλα διδασκαλίας, όπως το πρότζεκτ, η επίλυση
προβλημάτων και η μελέτη περίπτωσης με πρωτοβουλία των ίδιων των μαθητών.
Είναι σημαντικό, τα προγράμματα Αγωγής Υγείας που θα πραγματοποιηθούν μελλοντικά να
εμπλέκουν ακόμα περισσότερο τους γονείς, άλλα σχολεία και φορείς της πολιτείας. Προτείνεται
η επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας και μια πιο ολιστική θεώρηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Μια ενδεχόμενη προσπάθεια ένταξης των προγραμμάτων αυτών στο ωρολόγιο
πρόγραμμα θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει, ώστε οι πρακτικές που μαθαίνονται και
εφαρμόζονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων να γίνουν μέρος και της μετέπειτα ζωής των
μαθητών.
Επιπροσθέτως, στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα διαμορφώσουν τους
αυριανούς πολίτες, είναι απαραίτητος και ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό υπό το πρίσμα του χρέους και της ευθύνης της
πολιτείας για την παραγωγή εκπαιδευτικής πολιτικής που θα αφορά στην Αγωγή Υγείας των
μαθητών μέσα από ποικίλες πρωτότυπες δράσεις και παρεμβάσεις με σκοπό της την αλλαγή
συμπεριφοράς τους (Ιακωβίδου, 2015).
Τέλος, φάνηκε ξεκάθαρα η σπουδαιότητα της σχολικής ηγεσίας. Μιας ηγεσίας με ανοιχτούς
ορίζοντες, που να έχουν όραμα, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να εμπνέουν και να δημιουργούν ένα
φιλικό και ασφαλές κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των ιδίων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
Με αυτό τον τρόπο προάγεται η δημιουργική συνεργασία μαθητών-εκπαιδευτικών-γονέωντοπικής κοινωνίας-φορέων της πολιτείας (Θεριανός, 2006. Κουτούζης, 2012. Ιακωβίδου, 2015).
Εν κατακλείδι, η εκπόνηση διατροφικών προγραμμάτων στα σχολεία δημιουργεί ευκαιρίες,
επιλύει προβλήματα και οδηγεί σε επίπεδα ανάπτυξης τα άτομα της σχολικής κοινότητας. Ακόμη
παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν μέσω εξάσκησης και εμπειρίας πως το φαγητό
τους δεν αρκεί να τους προφέρει μόνο γεύση και θερμίδες, αλλά, πολύ περισσότερο, διατροφικό
όφελος (Welsh Assembly Government, 2006). Ειδικά μάλιστα όταν οι νέες διατροφικές
συνήθειες οδηγούν σε μια διατροφή εφάμιλλη της Μεσογειακής, μπορούν να προκύψουν
μακροπρόθεσμα οφέλη, όπως η πρόληψη και προστασία από χρόνια νοσήματα με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τον καρκίνο και τις καρδιαγγειακές παθήσεις (Tsoupras et al., 2009.
Τσουκαλάς, 2016).
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Η ηγετική τέχνη και
η συμβατότητά της
με τη σχολική διοίκηση

Γεώργιος Ιακωβίδης
Κωνσταντίνος Θεολόγου

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της σχολικής ηγεσίας αποτελεί ένα από τα ευρέως
συζητούμενα θέματα στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. 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. 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
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. 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. Σήμερα υπάρχουν μεγάλα εμπόδια στην επιτυχή άσκηση της σχολικής ηγεσίας.
Αυτά οφείλονται σε πολλούς λόγους, όπως στην ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία, στις
ελλείψεις 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,
αλλά και στην απουσία προσφοράς κινήτρων ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους της ελληνικής
πολιτείας. 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
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Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της σχολικής ηγεσίας αποτελεί ένα από τα ευρέως
συζητούμενα θέματα στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. 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, ώστε να μπορεί να
ανταποκριθεί στην ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου διευθυντικού-ηγετικού ρόλου (Elmore, 2007.
Fullan, 2007. Κουλουμπαρίτση κ.ά., 2010).
Σε μια εποχή που οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις μεταβάλλονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα
και οι τεχνολογικές ανθρώπινες κατακτήσεις είναι ραγδαίες, οι νέες δυναμικές που
δημιουργούνται από τη διεθνοποίηση της οικονομίας επιβάλλουν τόσο στο σχολείο όσο και σε
κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό, να εξελίσσονται ανάλογα ώστε να προσαρμόζονται στις
κοινωνικές μεταβολές για να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες της κοινωνίας
(Ιακωβίδης, 2002). Έτσι, οι ιδέες και οι συνταγές οργάνωσης, το υψηλό επίπεδο γνώσεων, τα
προσόντα και η καινοτομία αποτελούν αποφασιστικά μεγέθη εκπαιδευτικής ποιότητας και
αποτελεσματικότητας τα οποία επιβάλλουν επιτακτικά τη χαρισματική σχολική ηγεσία, όπως
δηλαδή συμβαίνει και στις επιχειρήσεις όπου δίνεται ιδιαίτερη σημασία και αξία στον παράγοντα
των ανθρώπινων πόρων, αναζητώντας πάντοτε ικανά ηγετικά στελέχη με πολλά προσόντα και
χαρίσματα για να τους ανατεθεί η διεύθυνση της επιχείρησης.
Η σχολική ηγεσία σήμερα αποκτά νέα χαρακτηριστικά στοιχεία και ενδιαφέροντα πολύ
διαφορετικά από εκείνα του διορισμένου διευθυντή τα οποία προσανατολίζονται στην αναζήτηση
καινοτόμων οργανωτικών και διοικητικών σχολικών μοντέλων, στην εισαγωγή νέων
μαθησιακών μεθόδων, στην προώθηση της σχολικής συνεργατικότητας και στην ανάπτυξη
ιδιοφυούς εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, τα νέα σχολεία χρειάζονται νέα
μοντέλα σχολικής οργάνωσης, νέα κουλτούρα μάθησης και εξαίρετους εκπαιδευτικούς ηγέτες,
οι οποίοι πριν τον διορισμό τους σε διευθυντικές θέσεις, πρέπει να εκπαιδεύονται και να
προετοιμάζονται κατάλληλα.
Είναι όμως διαμορφωμένο κατάλληλα το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής δομής
και λειτουργίας και κατ’ επέκταση της σχολικής ηγεσίας; Η ηγεσία, ως πολυδιάστατη διοικητική
διεργασία εμφανίζεται, από πολλούς σαν ένα γεωμετρικό ισόπλευρο τρίγωνο όπου το πλαίσιο, οι
οπαδοί και ο ηγέτης αποτελούν τις τρείς πλευρές του (Silva, 2016. Volckmann, 2012.). Επομένως,
εκτός της σχολικής ηγεσίας, θα πρέπει επιπλέον να λαμβάνεται υπόψη το ισχύον εκπαιδευτικό
πλαίσιο και σαφώς οι αποδέκτες του εκπαιδευτικού έργου.
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να διερευνηθεί και να διαφωτιστεί περαιτέρω η ηγετική
τέχνη και η συμβατότητα της με τη σχολική διοίκηση. Να αναδειχτούν βασικά εμπόδια που δεν
επιτρέπουν την επιτυχή άσκηση της σχολικής ηγεσίας.
H εργασία επιδιώκει να προσεγγίσει τις λειτουργίες της διοίκησης και ηγεσίας μιας σχολικής
μονάδας εστιάζοντας και αναδεικνύοντας τις σύγχρονες μορφές της ηγεσίας και τη σπουδαιότητα
της για την εποχή μας. Επίσης, στοχεύει στη προσέγγιση των εμποδίων και των δυσκολιών
συμβατότητας αυτής με το ισχύον σήμερα εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και να καταγράψει σε
τρία επίπεδα μερικά από τα παραπάνω εμπόδια. Αυτά είναι τα προβλήματα που οφείλονται στο
ισχύον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, στις ελλείψεις προσόντων των διευθυντικών στελεχών,
στη μη απαραίτητη προετοιμασία τους πριν την ανάληψη των διευθυντικών τους καθηκόντων
και βέβαια σε άλλα θέματα που άπτονται των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, των μαθητών,
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αλλά και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων που αποτελούν τους αποδέκτες της εκπαιδευτικής
ηγεσίας.
Η έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη την ξενόγλωσση και την Ελληνική βιβλιογραφία, προσεγγίζει το
πρόβλημα της συμβατότητας συνολικά, αναπτύσσοντας παραμέτρους όπως το ισχύον πλαίσιο,
τους αποδέκτες της ηγεσίας, αλλά και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διευθυντού/ηγέτη.
Τέλος, καταγράφονται προτάσεις σε σχέση με την περαιτέρω ανάπτυξη της ηγεσίας στους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς και στο σχολείο, ώστε να δημιουργηθεί ενδιαφέρον για περαιτέρω
έρευνα και συζήτηση στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Το περιεχόμενο της σχολικής ηγεσίας
Ο όρος «ηγεσία του σχολείου» έγινε επίκαιρος πρόσφατα, διότι προέκυψε η ανάγκη για ύπαρξη
σχολείων με καλύτερη διοίκηση και απόδοση των διδασκόντων και των μαθητών με καινοτομικές
επιτεύξεις και συνεχείς μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Η διοίκηση και η διαχείριση
(management) έως σήμερα, σε κάθε οργανισμό σχολικό ή μη, επιτυγχάνεται μέσω του
σχεδιασμού, της διοίκησης, της οργάνωσης, της πρόσληψης προσωπικού και του ελέγχου
αποδοτικότητας με τη βοήθεια προτύπων (standards) μέτρησης και συνεχή λήψη διορθωτικών
μέτρων (Minnick, Reilly & Baack, 2011). Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα μέσω
της σταθερότητας του σχολικού οργανισμού. Σύμφωνα με τους Day και Sammons, ο διοικητικός
ρόλος αφορά χαρακτηριστικά ή διεργασίες που άπτονται της εφαρμογής των επιχειρησιακών
ζητημάτων, των συναλλαγών, των μέσων, αλλά και των συστημάτων, ενώ ο ηγετικός ρόλος
άπτεται πιο δυναμικών θεμάτων όπως, το όραμα, τα στρατηγικά ζητήματα, τη μεταμόρφωση, τα
άτομα και την επιτέλεση «του ορθού πράγματος» (Keo, 2017). Βάσει όλων των παραπάνω μπορεί
να επιτευχθεί η επιτυχής «σχολική/εκπαιδευτική ηγεσία», αφού βέβαια, συμπεριληφθούν και
συνδράμουν στο έργο της και άλλα άτομα όπως, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς, ώστε μέσω
και της διαδικασίας της συσσώρευσης και καθοδήγησης των ταλέντων και των ενεργειών τους,
να είναι δυνατή η επίτευξη των κοινών εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου.
Τα νέα δεδομένα απαιτούν ένα σχολείο το οποίο να προσαρμόζεται στην κοινωνία της
πληροφορίας, των νέων τεχνολογιών, της πολυπολιτισμικότητας, της παγκοσμιοποίησης, να είναι
δημιουργικό και ευέλικτο, να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του και να γίνει φορέας αλλαγών, έτσι
ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις όσον αφορά τον μοντέρνο τρόπο διοίκησής του
και την καλύτερη επίτευξη των στόχων του (Elmore, 2007. Fullan, 2007).
Σε αυτές τις διεργασίες σχολικής μεταμόρφωσης εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνεται και η
ανάγκη εκσυγχρονισμού της σχολικής ηγεσίας, η οποία αποτελεί ένα από τα ευρέως συζητούμενα
εκπαιδευτικά θέματα τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και διεθνώς (European
Commission/EACEA/Eurydice, 2013. Keo, 2017). Αυτή η ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία
ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης (U.S. Department of Education, 2017. Keo, 2017), αλλά και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.
Η έννοια της ηγεσίας είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί με ένα απλό ορισμό και τούτο, επειδή
στη σύγχρονη βιβλιογραφία υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί και όχι ένας κοινά αποδεκτός από
όλους (Leithwood, Jantzi & Steinbach, 1999). Σύμφωνα με τον Yukl (2002) κάθε ορισμός της
ηγεσίας που διατυπώνεται από έναν συγγραφέα είναι υποκειμενικός γιατί εκπροσωπεί τον
συγκεκριμένο και μόνο συγγραφέα. Η ηγεσία συμπεριλαμβάνεται σήμερα τους καθοριστικούς
παράγοντες που συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτυχία, ή στην αποτυχία ενός οργανισμού.
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Από τη σωστή άσκησή της και από τους κανόνες εφαρμογής της προκύπτουν βασικοί παράμετροι
επιτυχίας ή αποτυχίας της απόδοσης και αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού (Harris, 2005.
Κατσαρός, 2008). Σύμφωνα όμως με τη μελέτη του Harvard Business Review, «η σχολική
μεταμόρφωση-αναπροσαρμογή είναι ένα μακρύ, δύσκολο και συχνά μοναχικό έργο» (Ηill, Mellon,
Laker & Goddard, 2017, par. 1). Επιπλέον, στο ίδιο κείμενο, οι αμέσως προαναφερθέντες
συγγραφείς δηλώνουν, κατά λέξη, ότι:
Η μελέτη μας σχετικά με τις ενέργειες και τις επιπτώσεις των 411 ηγετών των
Ακαδημιών του Ηνωμένου Βασιλείου διαπίστωσε ότι μόνο 62 από αυτούς κατάφεραν
να ολοκληρώσουν επιτυχώς και να μεταμορφώσουν με επιτυχία το σχολείο τους. Ενώ
άλλοι ηγέτες κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα σχολείο που φαινόταν καλό ενώ
βρίσκονταν εκεί, αλλά στη συνέχεια πήγαιναν πίσω (παλινδρομούσαν), αυτοί οι 62
ηγέτες έχτισαν ένα σχολείο που συνέχισε να βελτιώνεται πολύ μετά την αποχώρησή
τους. Τους αποκαλούμε Αρχιτέκτονες, επειδή επανασχεδιάζουν συστηματικά το
σχολείο και μεταμορφώνουν την κοινότητα που εξυπηρετεί. (Hill et al., 2017, par. 2)
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη μετατροπής του απλού έως σήμερα μονοδιάστατου
διοικητικού ρόλου ενός Διευθυντή σχολείου, σε ένα πολυδιάστατο διευθυντικό-ηγετικό ρόλο, με
πολυσύνθετο και δύσκολο έργο.
Το ισχύον πλαίσιο
Η ηγεσία μιας σχολικής μονάδος είναι ο βασικός πυρήνας του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι
διοικητικές εκπαιδευτικές και καθοδηγητικές διεργασίες που επιτελούνται κατά τη διάρκεια των
διαδικασιών της ηγεσίας δεν αποτελούν μεμονωμένες και ανεξάρτητες ενέργειες από το
διδακτικό σύστημα, αλλά χαρακτηρίζονται από εντεταλμένες δράσεις και ενέργειες που
υπακούουν στην φιλοσοφία του όλου. Άρα εάν το πλαίσιο αλλάξει θα γίνει και η ηγεσία
διαφορετική (Javidan, Dorfman, Howell & Hanges, 2010. Kellerman, 2014).
Σύμφωνα με τον Mulford (2003), οι σχολικοί ηγέτες καλούνται καθημερινά να αναλάβουν και
να υλοποιήσουν αποφάσεις, αλλά και να ασκήσουν ηγεσία προσπαθώντας να εξισορροπήσουν
τις ισχυρές και αντικρουόμενες δυνάμεις. Οι διευθυντικές αποφάσεις οφείλουν να ευρίσκονται
σε συνάφεια αφενός μεν με το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο του σχολείου ως δημόσιο ή
ιδιωτικό οργανισμό, αφετέρου δε να δρουν σε αλληλεξάρτηση με ένα σύνολο δρώντων
προσώπων εντός του σχολείου (διδασκόντων, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό), αλλά και εκτός
αυτού, με εκπαιδευτικούς φορείς, γονείς, μαθητές, ενδιαφέροντα και άμεσα ενδιαφέροντα μέρη,
ώστε να αποφευχθούν οι άσκοπες συγκρούσεις.
Το εκπαιδευτικό και το μη εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν τους εσωτερικούς φορείς με
σαφές ενδιαφέρον για την επιτυχία του σχολείου. Στους εξωτερικούς φορείς υπάγονται η
κυβέρνηση (Υ.Π.Ε.Θ.) και οι οργανισμοί που λειτουργούν επίσημα για λογαριασμό της
κυβέρνησης (κάθετοι ενδιαφερόμενοι). Όλοι οι άλλοι οργανισμοί, ομάδες ή άτομα είναι τα
οριζόντια ενδιαφερόμενα μέρη (Hooge, Βurns & Wilkoszewski, 2012).
Μία παρόμοια ταξινόμηση είναι και αυτή του Σαΐτη (2002) που συμπεριλαμβάνει όλους τους
παραπάνω παράγοντες και η οποία τους κατατάσσει σε εσωτερικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουν
η σχολική διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, η τοποθεσία, η οργανικότητα του σχολείου,
τα μέσα διδασκαλίας κ.λπ. και σε εξωτερικό περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον είναι αφενός
γενικό (κοινωνικοί, πολιτικοί-νομικοί, οικονομικοί, τεχνολογικοί και πολιτιστικοί παράγοντες)
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και αφετέρου ειδικό. Το ειδικό περιλαμβάνει τις επίσημες και ανεπίσημες κοινωνικές ομάδες,
που επηρεάζουν άμεσα την εκπαιδευτική διαδικασία.
Σύμφωνα με την Beketova (2016), στο μέγα περιβάλλον υπάγονται οι κοινές αλλαγές στην
παγκόσμια οικονομία που επιδρούν σε όλες τις χώρες (παγκοσμιοποίηση, ηλεκτρονική
οικονομία, μετάπτωση από την οικονομία αγαθών στην οικονομία που βασίζεται στη γνώση,
έξυπνες τεχνολογίες, αυξημένη και ταχεία πληροφορία, προγράμματα εξ αποστάσεως
εκπαιδεύσεως κ.λπ.), ενώ, όσον αφορά στα στοιχεία του μακρο- και μικρο- περιβάλλοντος
υπεισέρχονται και τα κατά περίπτωση εθνικά χαρακτηριστικά.
Επειδή συμβαίνει πολλές φορές να αλληλοσυγκρούονται τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη
λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, η επακριβής γνώση όλων των παραπάνω εκ μέρους του
διευθυντή-ηγέτη είναι όχι μόνο σημαντική από θεωρητικής απόψεως, αλλά και πρακτικά
αναγκαία. Αυτός είναι το πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να έχει μια αμφίδρομη και αποτελεσματική
επικοινωνία τόσο με το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού όσο και με το εξωτερικό, αλλά
και αυτός που θα κληθεί από την υπό διαμόρφωση κατάσταση να διαχειριστεί τυχόν συγκρούσεις
και να παρακινήσει το προσωπικό. Οι διευθυντές πέρα από τη διαιώνιση της εύρυθμης
λειτουργίας ενός σχολικού οργανισμού, πρέπει να δρουν επιτυχώς ανάλογα με τις αλλαγές που
επισυμβαίνουν τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον, στοχεύοντας
και στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται και να κατευθύνουν τις αλλαγές
(Everard, Morris & Wilson, 2004).
Στην Ελλάδα υπάρχει ένα έντονα γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό διοικητικό εκπαιδευτικό
σύστημα, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο από την ηγεσία του Υ.Π.Ε.Θ..
Ακολούθως μέσω των οργάνων της διοίκησης υλοποιούνται σε περιφερειακό νομαρχιακό και
τοπικό επίπεδο, με μία πυραμιδοειδή διάταξη (Κατσαρός, 2008). Στον Νόμο 1340/2002 άρθρο
28, με τίτλο «Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων», σαφώς
αναγράφεται ότι «ο Διευθυντής εφαρμόζει τους νόμους και τα προεδρικά διατάγματα, τις
κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους, τις υπηρεσιακές εντολές των στελεχών διοίκησης. Αυτός
είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων».
Ο Kotter (2011) γράφει ότι:
η διαχείριση της αλλαγής (change management) … αναφέρεται σε ένα σύνολο
βασικών εργαλείων ή δομών που αποσκοπούν στο να διατηρήσουν υπό έλεγχο κάθε
προσπάθεια αλλαγής. Ο στόχος είναι συχνά η ελαχιστοποίηση των περισπασμών και
των επιπτώσεων της αλλαγής. Η "αλλαγή στην ηγεσία" (change Leadership), από την
άλλη πλευρά, αφορά τις κινητήριες δυνάμεις, τα οράματα και τις διαδικασίες που
τροφοδοτούν τo μετασχηματισμό μεγάλης κλίμακας.
Έτσι είναι αμφίβολο εάν και κατά πόσο στη χώρα μας το “Change leadership” μπορεί να
υλοποιηθεί από έναν μεμονωμένο Διευθυντή/ηγέτη λόγω του σχετικά άκαμπτου κανονιστικού
πλαισίου που επιβάλλει ότι οι οποιεσδήποτε σημαντικές αποφάσεις για αλλαγή πρέπει να
λαμβάνονται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, κάτι που δεν αφήνει σημαντικά περιθώρια
στον διευθυντή μιας σχολικής μονάδας να αναλάβει αξιόλογες πρωτοβουλίες έως σήμερα
(Κουλουμπαρίτση κ.ά., 2010). Έτσι διαμορφώνεται συχνά ένας διαμεσολαβητικός και
διεκπεραιωτικός τύπος Διευθυντή σχολικής μονάδος με κίνδυνο διοίκησης τύπου
micromanagement, ένα δηλαδή στυλ διοίκησης κατά το οποίο ο διευθυντής παρακολουθεί στενά
και/ή ελέγχει το έργο των υφισταμένων ή των υπαλλήλων του με υπερβολικό έλεγχο ή δίνει
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προσοχή στις λεπτομέρειες, αποφεύγοντας τη μεταβίβαση αποφάσεων γεγονός το οποίο ουδόλως
συνάδει με τις αρχές και τη φιλοσοφία της ηγεσίας (McConnell, 2006).
Οι αποδέκτες της ηγεσίας
Εκτός από το εκπαιδευτικό σύστημα που αποτελεί τον βασικό πυλώνα στη λειτουργία της
εκπαιδευτικής ηγεσίας, υπάρχουν οι αποδέκτες της ηγεσίας, οι οποίοι αποτελούν τον δεύτερο
πυλώνα έδρασης των ηγετικών εργασιών. Σε αυτούς υπάγονται οι εκπαιδευτικοί, οι λοιποί
εργαζόμενοι του σχολείου (διοικητικοί υπάλληλοι, κλητήρες, τεχνικοί), οι μαθητές και οι γονείς.
Η ανάπτυξη μιας επιτυχημένης διεύθυνσης-ηγεσίας απαιτεί ένα σύνολο χαρισματικών
προσόντων που έχουν καθοριστικό χαρακτήρα για την ύπαρξη και λειτουργία του σχολείου, αλλά
και την παροχή υψηλής εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. Για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο
στο σημείο αυτό να διαφοροποιηθούν έννοιες όπως, η ηγεσία, η δύναμη, η εξουσία και η επιρροή,
οι οποίες συχνά συγχέονται μεταξύ τους. Βάσει του ορισμού της «η δύναμη είναι η ικανότητα να
βάλεις τους άλλους να κάνουν αυτό που εσύ επιθυμείς, χωρίς να συναντήσεις αντίσταση»
(Swedberg & Agevall, 2016, p. 205) ή να βρεθεί τρόπος να καμφθεί, ακόμη και στην περίπτωση
που υπάρχει αντίσταση εκ μέρους τους (Knoke, 1990).
Ως εξουσία ορίζεται «το νομιμοποιημένο δικαίωμα κάποιου προσώπου που κατέχει ορισμένη και
νόμιμη θέση να δίνει συγκεκριμένες εντολές που θα ακολουθήσει πιστά μια ομάδα ατόμων»
(Weber, 1947, όπως αναφ. στον Αθανασίου, 2016). Σύμφωνα με τον Αθανασίου (2016) υπάρχουν
διάφοροι τύπου εξουσίας: η επίσημη εξουσία, η παραδοσιακή εξουσία, η νόμιμη εξουσία, η
χαρισματική εξουσία, η ανεπίσημη εξουσία, η δύναμη του «ειδικού», η δύναμη που προέρχεται
από τον έλεγχο των πόρων, αλλά και η εξουσία που έχουν τα άτομα που λαμβάνουν μέρος σε
«παιχνίδια πολιτικής» μέσα στον οργανισμό για να ικανοποιήσουν διάφορα αιτήματά τους.
Τέλος, η επιρροή είναι η επίδραση στον τρόπο σκέψης ή στη συμπεριφορά των άλλων γι’ αυτό
και σήμερα –ως εκπαιδευτική ηγεσία– νοείται μια ιδιάζουσα πολυδιάστατη συμπεριφορά
(πλέγμα συμπεριφορών) που χρησιμοποιείται έναντι των άλλων, όταν γίνεται προσπάθεια
επηρεασμού της δικής του συμπεριφοράς (Αθανασίου, 2016), δηλαδή, η επιρροή μέσω της
εκούσιας συμμόρφωσης και της εμπιστοσύνης από τους συναδέλφους (Μπουραντάς, 2005 .
Ρέππα-Αθανασούλα, 2008).
Η επακριβής γνώση της δύναμης τόσο του ηγέτη όσο και των συναδέλφων εκπαιδευτικών αλλά
και των λοιπών αποδεκτών ηγεσίας (μαθητές, γονείς) δηλαδή, της εξουσίας όλων των
εμπλεκομένων μερών είναι καθοριστική (Αθανασίου, 2016). Όλοι οι ηγέτες αντιμετωπίζουν την
πρόκληση να ξεπεράσουν την αντίσταση στην αλλαγή. Μερικοί προσπαθούν να το επιτύχουν με
την απλή άσκηση εξουσίας και ελέγχου, αλλά οι αποτελεσματικοί ηγέτες μαθαίνουν ότι υπάρχει
καλύτερος τρόπος για να ξεπεραστεί η αντίσταση στην αλλαγή και αυτός είναι η εθελοντική
δέσμευση σε κοινές αξίες (Bennis & Nanus, 1985).
Όλα τα προγράμματα αλλαγών (συμπεριλαμβανομένων και των πιο αναγκαίων ή των ευχερώς
εφαρμοζομένων) αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια μορφή αντίστασης. Υποστηρίζεται ότι
70% των προγραμμάτων αλλαγής αποτυγχάνουν, είτε λόγω μη υποστήριξης, ή αντίθεσης ή
αντίδρασης τόσο στο περιεχόμενο της αλλαγής, όσο στον τρόπο υλοποίησης και εφαρμογής της,
μάλιστα κάποιοι εκλαμβάνουν την αλλαγή ως απειλή ή αδιαφορούν (Βακόλα & Νικολάου, 2012.
Beer & Nohria, 2000.). Συνεπώς, η κατανόηση και γνώση ανά περίπτωση όλων των παραπάνω
παραμέτρων είναι σημαντική για τον Διευθυντή ηγέτη.
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Στα παραπάνω συμβάλλει και η συχνή εναλλαγή του εκπαιδευτικού προσωπικού (νέοι
συνεργάτες, αποσπάσεις, αναπληρωτές κ.λπ.). Ο Διευθυντής θα πρέπει να είναι γνώστης των
υπαρχόντων πέντε φάσεων εξέλιξης μίας ομάδας ανθρώπων (group) παρεμβαίνοντας
αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο. Τα στάδια αυτά είναι α) του σχηματισμού της ομάδας (forming)
(προκαταρκτικό διερευνητικό στάδιο) β) του σταδίου της σύγκρουσης/καταιγίδας (storming)
(αναγκαία εδώ είναι η προσπάθεια εκ μέρους του ηγέτη να αποσοβηθεί η σύγκρουση και η ένταση
κατά το σημαντικό αυτό στάδιο), γ) της κανονικοποίησης (norming), (όπου τα μέλη της ομάδας
γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο και δρουν για την επιτυχία των κοινών
στόχων) δ) της εκτέλεσης (performing) (τελικό εκτελεστικό στάδιο, εκεί όπου επιτυγχάνονται οι
στόχοι και οι εργασίες). Στο στάδιο αυτό τα μέλη της ομάδας είναι άνετα και καλά ενημερωμένα
για να βρουν μοτίβα ή τακτικές που συμβάλλουν στην επιτυχία της ομάδας και αν προκύψει
δυσφορία, τα μέλη έχουν συνήθως καθορίσει τρόπους να αντιμετωπίσουν την μεταξύ τους
δυσφορία. Υπάρχει και το ε) στάδιο, αυτό της «λύσης της ομάδας», το οποίο αφορά την
αποσυναρμολόγηση και τη διάλυση της ομάδας, μόλις ολοκληρωθούν όλα τα καθήκοντα και οι
στόχοι. Το στάδιο αυτό δεν είναι άνευ σημασίας, διότι ακόμη και εάν αποχωρήσουν μετά την
επίτευξη του σκοπού, τα μέλη είναι σκόπιμο να παραμένουν σε επαφή για ανταλλαγή
τεχνογνωσίας στο μέλλον (Manges, Scott-Cawiezell &Ward, 2017).
Η πολυπλοκότητα της ηγεσίας και βελτίωσης του σχολείου είναι καθήκον περισσοτέρων ατόμων
–συνεργατών πέρα από ένα διευθυντή– ηγέτη και απαιτεί μια ομάδα τόσο ανώτερων και μεσαίων
στελεχών, τα οποία θα αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες και αυτά και τα οποία θα συνεργάζονται
αρμονικά με τον διευθυντή. Έτσι μέσω της ομαδικής λειτουργίας και αλληλεπίδρασης ο ηγέτης
θα μπορεί να επιτύχει τον επηρεασμό της συμπεριφοράς και της εθελοντικής συμμόρφωσης όλων
των συνεργατών, αλλά και των διδασκομένων στους κοινούς στόχους. Ο καλύτερος τρόπος για
να κατορθωθεί κάτι παρόμοιο είναι μέσω ενός ηγετικού ρόλου που δίδεται στον ηγέτη από τους
αποδέκτες της ηγεσίας με εμπιστοσύνη και ασκείται από αυτόν με ηθικό τρόπο, αλλά και μέσω
ενός τύπου ηγεσίας που χαρακτηρίζεται από την κατανομή ηγετικών ρόλων (Leithwood et al.,
1999).
Στον Νόμο 1340/2002 άρθρο 27 με τίτλο «Έργο των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων» γίνεται
κατά λέξη αναφορά στο ότι «ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα
ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους». Αυτό
είναι απαραίτητο, διότι η ηγεσία θεωρείται αποτελεσματική όταν είναι ικανή να πείσει για το
όραμά της και να επηρεάσει τις δράσεις μιας οργανωμένης ομάδας ατόμων, καθόσον αυτή
αποτελεί μια πρακτική, όπου ένα άτομο επηρεάζει μια ομάδα ανθρώπων για την επίτευξη ενός
κοινού καθορισμένου στόχου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μία αλληλεπίδραση (μέσω της
επικοινωνίας) ανάμεσα στον ηγέτη και στους «υποστηρικτές» του αποδέκτες της ηγεσίας
(Northouse, 2007). Η ποιότητα της ηγεσίας και αυτή εκτός των άλλων, πρέπει να περιλαμβάνει
κατανόηση απέναντι στο προσωπικό και στους μαθητές, αλλά και διοικητικό στυλ το οποίο
στοχεύει όχι μόνο στα αποτελέσματα του οργανισμού, αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις,
επισημαίνοντας τον ρόλο του διευθυντή ως καθοδηγητή και μέντορα (Ράπτης, 2006).
Ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να έχει σταθερές, υψηλές προσδοκίες και να προσπαθεί
μαζί με τους διδάσκοντες για την επιτυχία των μαθητών του, έχοντας πλήρη επίγνωση της
προόδου και της προσωπικής ανάπτυξης κάθε μαθητή, γνωρίζοντας και αποδεικνύοντας
ταυτόχρονα ότι ένα φυσικό, κοινωνικό ή άλλο μειονέκτημα, ή ιδιαιτερότητα (σωματική,
ψυχολογική, αναπτυξιακή, συμπεριφοριστική) ενός ή περισσοτέρων διδασκομένων δεν πρέπει
να αποτελεί καθοριστικό εμπόδιο στη μαθησιακή και προσωπική ανάπτυξή του.
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Τέλος, θα πρέπει να αναπτύσσει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή και των γονέων
στην εκπαιδευτική διαδικασία και καλλιεργώντας σε αυτούς στοιχεία λήψης αποφάσεων, γονείς
με εκπαιδευτικό/διδακτικό ρόλο, αλλά και πηγή πόρων για το σχολείο (Ράπτης, 2006).
Ο ηγέτης
Ο τρίτος κατά σειρά πυλώνας αφορά τον ίδιο τον ηγέτη, τα χαρακτηριστικά του και τη συνολική
προσωπικότητά του και το στοιχείο αυτό του «ισόπλευρου τριγώνου» είναι και αυτό που
επιδέχεται τη μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης. Σύμφωνα με τους Bennis και Nanus (1985),
πέρα από τη σταθερή αφοσιωμένη προσήλωση στο όραμα (την επιθυμητή μελλοντική κατάσταση
του οργανισμού –δημιουργία «δήλωσης αποστολής», την επικοινωνία/μεταφορά του οράματος
στους συνεργάτες (μέσω τυπικών [formal], ή μη [informal] καναλιών), την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης με αυτούς, η καθοριστική τέταρτη ικανότητα που πρέπει να αναπτύξουν οι ηγέτες
είναι η αναζήτηση της αυτογνωσίας και του αυτοσεβασμού.
Πολύ σημαντική είναι και η δήλωση αποστολής, η οποία ορίζεται ως:
…μια σύντομη περιγραφή του σκοπού ενός οργανισμού, προσδιορίζοντας το εύρος των
λειτουργιών του: το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχει, τους κύριους
πελάτες του ή την αγορά του, καθώς και τη γεωγραφική περιοχή λειτουργίας του.
Μπορεί να περιλαμβάνει μια σύντομη δήλωση τόσο θεμελιωδών θεμάτων όπως οι
αξίες ή οι φιλοσοφίες του οργανισμού, τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας
επιχείρησης ή μια επιθυμητή μελλοντική κατάσταση2.
Ο σκοπός μιας δήλωσης αποστολής είναι να επικεντρωθεί και να κατευθύνει τον ίδιο τον
οργανισμό. Επικοινωνεί κυρίως με τους ανθρώπους που τον απαρτίζουν με τα μέλη ή τους
υπαλλήλους του δίνοντάς τους μια κοινή κατανόηση της επιθυμητής κατεύθυνσης του
οργανισμού. Οι οργανισμοί κανονικά δεν αλλάζουν τις δηλώσεις αποστολών τους με την πάροδο
του χρόνου, δεδομένου ότι ορίζουν τον συνεχή σκοπό και την εστίασή τους (Gibson, Newton &
Cochran, 1992).
Τα παραπάνω είναι αναγκαία για κάθε επιχείρηση/οργανισμό πόσο μάλλον έναν εκπαιδευτικό
οργανισμό όπως το σύγχρονο σχολείο. Σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο, σε ότι αφορά μία
επιχείρηση/οργανισμό, το όραμα είναι «η ικανότητα να προβλεφθούν οι μελλοντικές τάσεις της
αγοράς και να γίνει ανάλογος σχεδιασμός» Η «δήλωση αποστολής» που δημιουργείται από τον
ηγέτη και συναποφασίζεται από τους συνεργάτες απαιτεί κάποιο χρόνο και κόπο και σε κάθε ένα
σχολικό Οργανισμό και πέρα από τα γενικά στοιχεία που προκύπτουν από ένα εθνικό
κανονιστικό πλαίσιο, σκόπιμο είναι να περιλαμβάνει έναν πιο εξατομικευμένο στοιχείο, ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι μίας μη ρεαλιστικής δήλωσης αποστολής (με αρνητική επίπτωση στην
απόδοση και στο ηθικό των συνεργατών). Για να είναι αποτελεσματικός ένας Διευθυντής- ηγέτης
πρέπει να επηρεάσει θετικά τους αποδέκτες της ηγεσίας και να δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες
σ’ αυτούς ώστε να τον ακολουθήσουν εκουσίως στην επίλυση προβλημάτων και στην
εκπλήρωση των κοινών στόχων του οργανισμού (Bass, 1990). Κύρια χαρακτηριστικά των
επιτυχημένων διευθυντών (των μελετηθέντων σχολείων του Ην. Βασιλείου) διαπιστώθηκαν ότι
ήταν: η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η συνεχής δυνατότητα προσπέλασης των Διευθυντών,
οι υψηλές και σαφείς προσδοκίες για το προσωπικό και τους διδασκομένους, η έμφαση στη
συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, η ικανότητα μέσω επαρκούς διαπραγμάτευσης
2

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Mission_statement
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διαχείριση της αλλαγής και προσαρμογής της στις υπάρχουσες αξίες και το περιβάλλον του
σχολείου, η δημιουργία ισχυρών ομάδων κ.λπ. (Earley et al., 2002).
Συμπερασματα - Προτάσεις
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει εξασφαλίσει σε ικανοποιητικό βαθμό το νομοθετικό
πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής ηγεσίας. Εντούτοις, παρατηρούνται πολλές δυσκολίες στην
πράξη, που δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία άσκηση της σχολικής ηγεσίας εκ μέρους
του διευθυντή. Οι δυσκολίες αυτές συνοψίζονται: στην απουσία κατάλληλα εκπαιδευμένων
στελεχών, στην απουσία εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοίκησης
και ηγεσίας, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο, στα θεσμοθετημένα εντός στενών
ορίων από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ), στην ασφυκτική
ιεραρχική εποπτεία του διευθυντή, τις συνεχείς περικοπές κονδυλίων, τις αποσπάσεις –
μεταθέσεις συνεργατών εκπαιδευτικών (διαρκείς μεταβολές στη σύνθεση της εκπαιδευτικής
ομάδος). Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία στη χώρα μας η προσπάθεια συγκερασμού
των καθηκόντων που προκύπτουν από τον παραδοσιακό ρόλο και των προκλήσεων που
προκύπτουν από ένα νέο ρόλο διευθυντού-ηγέτη. Γενικότερα, το θέμα αυτό χρήζει περαιτέρω
μελέτης.
Είναι εμφανής η έλλειψη κατάλληλης προετοιμασίας των εκπαιδευτικών στελεχών για την
ανάθεση διευθυντικών καθηκόντων. Με δεδομένο όμως το θεσμοθετημένο πλαίσιο και τις
πρακτικές που εφαρμόζονται, θα ήταν πολύ σημαντικό οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων να
αποκτούν διοικητικά και ηγετικά προσόντα μέσα από υποχρεωτικά επιμορφωτικά προγράμματα
ή μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα αποτελούν και τη βασική προϋπόθεση
για την ανάθεση Διευθυντικών καθηκόντων.
Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να συντελούν στη δημιουργία ενός προφίλ
σχολικής ηγεσίας επιδιώκοντας την απόκτηση συγκεκριμένων προσόντων που θα προκύπτουν
από θεωρητικές προσεγγίσεις που θα περιλαμβάνουν ως απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο την
πρακτική άσκηση σε σχολικούς και μη οργανισμούς σε όλα τα αντικείμενα και τομείς όπως:
αυτών της αριστείας, της καινοτομίας, της ορθής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, της
συλλογής/επεξεργασίας δεδομένων, της στρατηγικής, της συνεχούς προσωπικής αυτοαξιολόγησης του διευθυντή, αλλά και της διαρκούς αξιολογήσεως των συνεργατών, της
παρακίνησης/δημιουργίας κινήτρων, της δέσμευσης του ηγέτη για την ανάπτυξη του
προσωπικού, της ικανότητας να διαχειρίζεται την αλλαγή και το μοντέλο της καλής ηγεσίας, της
διαχείρισης κρίσεων, της διοίκησης ολικής ποιότητας, αλλά και της εφαρμογής της συγκριτικής
προτυποποίησης.
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Ο ρόλος της σχολικής
ηγεσίας στη δρομολόγηση
του αειφόρου σχολείου

Βασιλική Ιππέκη

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
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: εκπαίδευση για την αειφορία, αειφόρο σχολείο, σχολική ηγεσία

Εισαγωγή
Η καθιέρωση της εκπαίδευσης ως κεντρικής συνιστώσας για την επίτευξη ενός βιώσιμου κόσμου
αναγνωρίστηκε σε μια σειρά Διεθνών Διασκέψεων και Διακηρύξεων (UNCED, 1992. ΜIOESCD, 1998. UNESCO, 2002).
Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.) επιδιώκει τον αναπροσανατολισμό της
Εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, τη διαμόρφωση των αξιών που θα
ενισχύσουν τα άτομα και τις ομάδες στην απόκτηση της υπευθυνότητας που απαιτείται για τη
διαμόρφωση ενός δημιουργικού και παραγωγικού αειφόρου μέλλοντος (UNESCO, 2004).
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Το σχολείο, ως θεσμός και φορέας κοινωνικών αξιών, θεωρείται κεντρικής σημασίας για την
επίτευξη της Αειφόρου Ανάπτυξης. H προώθηση των αρχών της Ε.Α.Α. στο σχολείο στην πορεία
μετασχηματισμού του σε αειφόρο καθιστά το ρόλο της σχολικής ηγεσίας θεμελιώδη, αφού όπως
διαπιστώνεται από την εκπαιδευτική έρευνα κατέχει σημαντική θέση στην υλοποίηση των
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων κατά τρόπο αποτελεσματικό και βιώσιμο.
Αειφόρο Σχολείο και σχολική ηγεσία
Στις αρχές του 21ου αιώνα στο πλαίσιο του προβληματισμού γύρω από την «Εκπαίδευση για την
Αειφορία», η σύγχρονη σκέψη στη προσπάθειά της να απαντήσει στο ερώτημα «πώς πρέπει να
είναι το σχολείο για να μπορέσει να προωθήσει την αειφορία» συλλαμβάνει την έννοια «Αειφόρο
Σχολείο-Sustainable School (S.S)» ή «Σχολείο για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(ESD-Schools)» (Breiting et al., 2005).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία «Αειφόρο» είναι το σχολείο, που η δομή-οργάνωση, όλες οι
λειτουργίες του και όλες οι σχέσεις του σχεδιάζονται και υπάρχουν για να εξασφαλίζουν την
ευημερία της εκπαιδευτικής και της τοπικής κοινότητας (Sterling, 2001. Tilburi, 2004. Henderson
& Tilburi, 2004). Η βασική ιδέα για το «Αειφόρο Σχολείο» είναι η ενσωμάτωση της οπτικής της
αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του (Huckle, 2010). Το Αειφόρο Σχολείο θέτει την Ε.Α.Α.
στο επίκεντρο των σχεδιασμών και της λειτουργίας του (Breiting et al., 2005) θεωρώντας την
Αειφόρο Ανάπτυξη ως την κεντρική αρχή, που πρέπει να διέπει την σχολική πραγματικότητα και
τις αλλαγές, που συντελούνται σε αυτό (Ζαχαρίου, Καίλα & Κατσίκης, 2008).
Η ανάπτυξη του «Αειφόρου Σχολείου» αποτελεί βασικό σκοπό της Ε.Α.Α. και όχημα αλλαγών
για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Το σχολείο προσεγγίζεται ως ένας
δυναμικός οργανισμός με στόχο τη συνολική αναδόμησή του, που μέσα από μια διαδικασία
στοχασμού και αυτο-βελτίωσης εργάζεται συνολικά για να αλλάξει την κουλτούρα του (Gough,
2005), ώστε να αποτελέσει πρότυπο οργανισμού που προωθεί την αειφορία και την υιοθετεί στις
καθημερινές του πρακτικές. Αντιμετωπίζεται ως ένα ανοιχτό σύστημα διαρκούς μεταβολής, που
ενσωματώνει τις επιδιώξεις της Αειφόρου Ανάπτυξης στα πλαίσια ουσιαστικών αλλαγών (Fullan
and Ballew, 2001) δομημένων στις αξίες και τις προτεραιότητες του περιβάλλοντός του
(Ζαχαρίου, Καίλα & Κατσίκης, 2008).
Τα χαρακτηριστικά του «Αειφόρου Σχολείου» αποτυπώνονται σε τρία επίπεδα και την μεταξύ
τους σχέση (AliKhan, 1996. Παπαδημητρίου, 2010): το παιδαγωγικό (Α.Π., σχολική κουλτούρα
και διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης), το κοινωνικό/οργανωσιακό (οργάνωση, διοίκηση,
σχέσεις με την ευρύτερη κοινότητα και άλλους φορείς) και το περιβαλλοντικό/οικονομικό
(σχολικό περιβάλλον, κτίρια, αυλή) (Καλαϊτζίδης & Μπλίτσας, 2012).
Τελευταία παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε σχέση με το ρόλο της σχολικής
ηγεσίας και τις συνθήκες που πρέπει να ισχύσουν, ώστε να καταστεί δυνατός ο μετασχηματισμός
του σχολείου σε οργανισμό μάθησης (Jakobson & Bezzina 2008). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία
ο ρόλος του διευθυντή στη διαδικασία εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών είναι καταλυτικός
(Ράπτης, 2006. Fullan, 2003). Πλήθος μελετών διαπιστώνουν ότι η αποτελεσματική σχολική
ηγεσία είναι κλειδί για την επιτυχία κάθε καινοτομίας στην εκπαίδευση (Fullan, 1993.
Πασιαρδής, 2004). Οι έρευνες για τη σχολική βελτίωση επισημαίνουν ότι ο ηγετικός ρόλος των
διευθυντών των σχολικών μονάδων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εισαγωγή και
διατήρηση των αλλαγών στα σχολεία (Harris, 2006. Pashiadris, Kafa & Marmara, 2012). Στην
περίπτωση του αειφόρου σχολείου η έρευνα καταδεικνύει ότι το όραμα του διευθυντή αποτελεί
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την κύρια παρωθητική δύναμη για την επίτευξη συλλογικών στόχων (Robinson, Loyd & Rowe,
2008) με τον ρόλο του να συνιστά την αφετηρία για την αλλαγή και την προώθηση της ποιότητας
στην εκπαίδευση (Brauckman & Pashiadris, 2010).
Μεθοδολογία
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.
Στο πλαίσιο της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικά εργαλεία συλλογής δεδομένων. Η
ερευνητική μέθοδος που προκρίθηκε είναι η ημιδομημένη συνέντευξη (Cohen & Manion, 1994).
Η επιλογή της θεωρήθηκε κατάλληλη, καθώς δίνει τη δυνατότητα μέσα από αλληλεπίδραση και
την επικοινωνία των προσώπων να αναδειχθούν οι εμπειρίες και οι απόψεις των ερωτώμενων.
Ως μεθοδολογία ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της Θεμελιωμένης Θεωρίας
(Grounded theory) των Glaser και Strauss (1967). Συγκεκριμένα έγινε συλλογή ποιοτικών
δεδομένων μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, που
επιχείρησαν τον μετασχηματισμό της στη κατεύθυνση της αειφορίας, οι οποίοι και κλήθηκαν να
εκτιμήσουν την εμπειρία τους.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μέρος των αποτελεσμάτων, που προέκυψαν από τη
διεξαγωγή της έρευνας, τα οποία αφορούν στις απόψεις και την εμπειρία των εκπαιδευτικών που
συμμετείχαν, αναφορικά με το ρόλο της σχολικής ηγεσίας στην ενεργοποίηση των βελτιωτικών
εκείνων αλλαγών στην κουλτούρα της σχολικής κοινότητας, που είναι απαραίτητες για τον
προσανατολισμό του σχολείου στην κατεύθυνση της αειφορίας και το μετασχηματισμό του σε
αειφόρο, συνοδευόμενες με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις.
Μια από τις βασικές θεματικές κατηγορίες, που αναδύθηκαν και επανα-αναδύθηκαν από τις
αναφορές των συμμετεχόντων στην έρευνα, την οποία επιλέξαμε να συζητήσουμε στην παρούσα
μελέτη, είναι ο ρόλος του διευθυντή ως φορέα αλλαγής και ανάδειξης των αρχών της εκπαίδευσης
για την αειφορία στη σχολική μονάδα, που αναδεικνύεται σε κομβικό θέμα στην πορεία
μετασχηματισμού του σχολείου σε αειφόρο.
Ο ρόλος της διεύθυνσης, ως φορέα της αλλαγής που απαιτεί η οικοδόμηση του Αειφόρου
Σχολείου, συζητείται σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία για Αειφόρο Σχολείο και σχολική
ηγεσία.
Αποτελέσματα
Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων διαπιστώνεται ο κρίσιμος ρόλος της διεύθυνσης του
σχολείου στην πορεία διαμόρφωσης της φυσιογνωμίας του σε αειφόρο.
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών εντάσσονται σε 3 κατηγορίες:
1η: απαντήσεις που αφορούν στο όραμα του διευθυντή να αλλάξει το σχολείο, το οποίο
μοιράζεται με όλους τους εμπλεκόμενους (κοινό όραμα) και τις ενέργειές του προς αυτή
την κατεύθυνση
2η: απαντήσεις σε σχέση με τη δημιουργία από τον διευθυντή θετικού σχολικού κλίματος
σε όλα τα επίπεδα σχέσεων (γόνιμο ως προς τις καινοτομίες κλίμα, εμψυχωτική λειτουργία
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του, ενίσχυση της συλλογικότητας, εγκαθίδρυση κουλτούρας συνεργασίας) και τις
ενέργειές του προς αυτή την κατεύθυνση
3η: απαντήσεις που αφορούν στο δημοκρατικό πνεύμα που επιδεικνύει ο διευθυντής και
τις ενέργειές του προς αυτή την κατεύθυνση.
α) Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας αναφορικά με τη δημιουργία οράματος στο σχολείο
Όλοι οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι αφετηρία για τη βελτίωση του σχολείου αποτέλεσε το
όραμα του διευθυντή να αλλάξει το σχολείο προς την αειφορία. Αναγνωρίζουν τον διευθυντή ως
πρωτεργάτη και εμπνευστή στο κοινό όραμα.
Ο διευθυντής έχει το δικό του όραμα για το σχολείο. Αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να
καταστήσει το σχολείο φορέα εκπαίδευσης για την αειφορία και παρακινεί το σύνολο των
εμπλεκομένων στο μοίρασμα του κοινού στόχου.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Ε5 «…την πρωτοβουλία την πήρε ο διευθυντής, ήταν αυτός που έδωσε το κίνητρο…»
E3 «…το όραμα, που είχε διευθυντής, το μοιραστήκαμε όλοι μαζί του…»
Ε2 «…το όραμα ήταν κοινή προσπάθεια όλων»
Ε7 «οι εκπαιδευτικοί ήμασταν μια ομάδα με κοινό όραμα και βούληση να αλλάξουμε το
σχολείο».
β) Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας αναφορικά με τη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος σε όλα
τα επίπεδα σχέσεων
Διαπιστώνεται από τις απαντήσεις των ερωτώμενων ότι ο διευθυντής επηρεάζει θετικά το
σχολικό κλίμα, άποψη στην οποία συγκλίνει το σύνολο των συμμετεχόντων.
Επισημαίνουν την υποστηρικτική/εμψυχωτική λειτουργία του, την ανάπτυξη σχέσεων
επικοινωνίας-συνεργασίας (εκπαιδευτικών μεταξύ τους, μαθητών μεταξύ τους, εκπαιδευτικώνμαθητών, διευθυντή-μαθητών, σχολείου-κοινότητας), την προώθηση ανάληψης πρωτοβουλιών
και καινοτόμων δράσεων ενισχύοντας τη διάθεση των εκπαιδευτικών του σχολείου για αλλαγές
(γόνιμο ως προς τις καινοτομίες κλίμα) με αποτέλεσμα την αλλαγή ρόλων σε σχέση με τους
τυπικούς (διευθυντής & εκπαιδευτικοί: φορείς της αλλαγής-εμψυχωτές, γονείς: συνεργάτες)
Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές τους ότι καθιστά τον εαυτό του ενεργό μέλος του συνόλου,
δίνει αυτός πρώτος το παράδειγμα, ενθαρρύνει, κινητοποιεί, συντονίζει, προωθεί την συνεργασία
όλων, επιβραβεύει, ανταµείβει πρωτοβουλίες και καινοτοµίες, ενώ χαρακτηρίζεται ως ο
συνδετικός κρίκος όλων.
Ε4 «… ήταν “ειρηνοποιός”, “διαιτητής” … ο συνδετικός κρίκος όλων».
Ε6 «ο διευθυντής έρχονταν πρώτος έφευγε τελευταίος … ήταν “ορατός” παντού µες το
σχολείο, έπαιρνε μέρος σε όλα…».
Ε8 «…δεν τον ενδιέφερε να λερώσει τα παπούτσια του μες τις λάσπες, τη βροχή… ήταν
ακούραστος»,
Ε2 «...ο διευθυντής συμμετείχε πρώτος και καλύτερος, μας ενθάρρυνε, μας στήριζε στα
πάντα»
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Ε8: «ένα έκανα εγώ ως εκπάιδευτικός, 100 τα παιδιά κι ο διευθυντής να χειροκροτεί, να
επιβραβεύει».
Ε5 «όλα αρχίζουν και τελειώνουν στον διευθυντή …»
Ε3 «διευθυντής-εκπαιδευτικοί γίναμε ένα μέτωπο... χάρη στο θετικό κλίμα που υπήρχε»
Ε9 «το σχολείο έγινε ένας ανοιχτός χώρος επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης…
βελτιώθηκαν οι σχέσεις».
Χαρακτηριστικά είναι τα αναφερόμενα παραδείγματα διαμαθητικής συνεργασίας μεγαλύτερωνμικρότερων παιδιών, συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-τοπικής κοινότητας με την καινοτομική
δράση που επικρατεί στο σχολείο να διαχέεται στην ευρύτερη σχολική κοινότητα μέσω
συλλογικών δράσεων, καθώς και τα αναφερόμενα παραδείγματα με τον διευθυντή να
εμπιστεύεται τα παιδιά, να τα αναθέτει αρμοδιότητες, να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις
κι αυτά να του ανταποδίδουν την εμπιστοσύνη με υπευθυνότητα.
Ε6 «Συμμετείχαμε όλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές από το πρωτάκι ως το εκτάκι»,
Ε7 «…συνεργάζονταν οι μαθητές μεταξύ τους, εμείς με τους μαθητές, έμπαιναν οι γονείς
σε όλο αυτό κι ο δήμος»
Ε3 «…ο διευθυντής έπαιρνε τους μετρητές και την ομάδα μαθητών, πήγαινε και
μετρούσε…»
Ε8 «… οι μαθητές έπαιρναν πρωτοβουλίες… οργάνωσαν καθαρισμό δημόσιων χώρων,
δράσεις σε πάρκα»,
Ε5 «μάθηση κι έξω από την τάξη… αποφασίσαμε με τα παιδιά να καθαρίσουμε και να
χρωματίσουμε τοίχους του χωριού… τόσα χρόνια κανείς δεν έγραψε ξανά στους τοίχους
αυτούς»
Ε7 «…το κοινωνικό παντοπωλείο που λειτουργούμε στο σχολείο… εδώ ενδυναμώνουμε
την αλληλεγγύη, τη συνεργασία…
Ε3 «…το σχολικό κυλικείο, το σχολικό παντοπωλείο το λειτουργούν τα παιδιά…»
Ε4 «…καλλιεργούνταν η ατομική και συλλογική υπευθυνότητα και δράση»
Ε2 «…το σχολείο ξέφυγε από τον εκπαιδευτικό μόνο ρόλο του».
γ) Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας αναφορικά με τη δημιουργία δημοκρατικού πνεύματος στο σχολείο
Οι συμμετέχοντες αναδεικνύουν τη δημοκρατική λειτουργία της σχολικής ηγεσίας (δημοκρατικό
τρόπο λήψης αποφάσεων, καλλιέργεια συλλογικής υπευθυνότητας και δράσης).
Αναφέρεται από όλους τους ερωτώμενους η συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, που
υιοθετεί ο διευθυντής στο σχολείο, η δημοκρατική από μέρους του διευθυντή ανάθεση
αρμοδιοτήτων και ευθυνών με κατάθεση ιδεών-προτάσεων, συζήτηση και συναπόφαση και η
ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στη λήψη των αποφάσεων. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται συλλογικά μέσω συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, που είναι το κυρίαρχο
όργανο, με τον διευθυντή να τον αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό. Πέρασμα από την ατοµική στη
συλλογική µορφή διοίκησης.
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Η πλειοψηφία των ερωτώμενων αναφέρει ότι ο διευθυντής προωθεί το διάλογο, καλλιεργεί τη
συμμετοχή και εμπλέκει το σύνολο των μερών στο σχέδιο βελτίωσης του σχολείου, καθιστώντας
όλους συμμέτοχους στη διαδικασία της αλλαγής.
Ε5 «κάναμε Συνέλευση κι αποφασίσαμε ομόφωνα να αλλάξουμε το σχολείο»
Ε2 «…η πρόταση ήρθε από τον διευθυντή και μετά από συζήτηση συμφωνήσαμε όλοι να
ξεκινήσουμε τη προσπάθεια για την αειφορία… »
Ε1 «…βασίστηκε σε μια συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων και του Σχολικού
Συμβουλίου, όπου ενημερώθηκε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων»
Ε4 «…υπήρχε ενεργή συμμετοχή των μαθητών, συζήτηση με το Μαθητικό Συμβούλιο»
Ε3 «…μοιράστηκαν οι δείκτες… ήταν δημοκρατικό το μοίρασμα»
E4 «… στον σχολικό συνεταιρισμό που έχουμε στο σχολείο μέλη είναι τα ίδια τα παιδιά…
συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης, κάνουν συνεδριάσεις…»
Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε τις απόψεις και την
εμπειρία των εκπαιδευτικών αναφορικά με το ρόλο της σχολικής ηγεσίας από τη συμμετοχή τους
στη προσπάθεια μετασχηματισμού του σχολείου σε Αειφόρο. Από την ανάγνωση και συνολική
θεώρηση των αποτελεσμάτων, τα οποία προέκυψαν, οι συμμετέχοντες αναδεικνύουν κρίσιμο το
ρόλο του διευθυντή στην πορεία οικοδόμησης του αειφόρου σχολείου.
Ως σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο διευθυντής, προκειμένου να προσανατολίσει
το σχολείο προς την αειφορία, προκύπτουν το όραμά του να διαμορφώσει το σχολείο με βάση τις
αρχές της Ε.Α.Α., η στήριξη που παρέχει στους εκπαιδευτικούς και τα υπόλοιπα μέλη της
σχολικής κοινότητας για την επίτευξη του κοινού στόχου, η δημοκρατική λειτουργία του και το
θετικό σχολικό κλίμα που δημιουργεί σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων με ενίσχυση της
επικοινωνίας, της συμμετοχής και της συνεργασίας.
Τα παραπάνω βρίσκονται σε συμφωνία με την ισχύουσα στον χώρο του αειφόρου σχολείου και
της σχολικής ηγεσίας βιβλιογραφία. Ευρήματα της εκπαιδευτικής έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η
σχολική ηγεσία κατέχει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή προς την αειφορία.
Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν τον ρόλο της διεύθυνσης ως φορέα αλλαγής και ανάδειξης
των αρχών της Ε.Α.Α. στη σχολική μονάδα. Κατά τον Maxwell (2002) η αποδοχή της εισαγωγής
μιας καινοτομίας, εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες μεταξύ των οποίων και η σχολική ηγεσία.
Το Αειφόρο Σχολείο προσβλέπει στην ίδια την αλλαγή και η λειτουργία του απαιτεί διευθυντές,
οι οποίοι από «φύλακες-προστάτες» της επερχόμενης αλλαγής (Fullan & Stiegelbauer, 2001) θα
αποτελέσουν οι ίδιοι τους φορείς της αλλαγής. Ως αποτελεσματικοί ηγέτες και ικανοί
διαχειριστές του σχολείου μέσα από το Αειφόρο Σχολείο καλούνται να κινητοποιήσουν, να
καθοδηγήσουν και να εμπνεύσουν όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή πορεία σε νέους
ρόλους (Davies & Davies, 2004). Ο καταλυτικός ρόλος του διευθυντή στη διαδικασία εισαγωγής
και εφαρμογής καινοτομιών επιβεβαιώνεται σε πλήθος ερευνών (Ράπτης 2006. Fullan 2003).
Ως υποβοηθητικό στοιχείο για την προώθηση του αειφόρου σχολέιου σημειώνεται το όραμα του
διευθυντή να διαμορφώσει το σχολείο με βάση τις αρχές της Ε.Α.Α. Βιβλιογραφικές αναφορές
επιβεβαιώνουν ότι οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί ηγέτες έχουν το δικό τους όραμα για το πού
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θέλουν να κατευθύνουν το σχολείο τους και μπορούν να εισάγουν καινοτομίες, όσο γίνεται πιο
ανώδυνα για το προσωπικό (Hall & Hord, 1987, όπως αναφ. στο Πασιαρδής, 2004). Κατά τον
Σαίτη (2008) η ηγεσία του σχολείου συγκεντρώνει γύρω της ένα σημαντικό αριθμό
εκπαιδευτικών, οι οποίοι είτε ασπάζονται το όραμα του διευθυντή για το σχολείο, είτε είναι
αφοσιωμένοι στον θεσμό και επιθυμούν να προσφέρουν για τη βελτίωση του σχολείου. Στο
αειφόρο σχολείο ο διευθυντής καλείται να µεταφράσει το όραµα της αειφορίας σε πράξη και να
εμπνεύσει όλους, εκπαιδευτικούς και μαθητές, προσανατολίζοντας τις δράσεις και συμπεριφορές
τους προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, γι’ αυτό η πρωτοβουλία για δρομολόγηση
του αειφόρου σχολείου προέρχεται κυρίως απ’ αυτόν (Καλαϊτζίδης, 2013). Προς αυτόν τον
σκοπό απαιτείται να έχει ικανότητες που θα τον βοηθήσουν να εμψυχώσει, να δημιουργήσει
θετικό κλίμα, να βελτιώσει την επικοινωνία, να ενισχύσει τη συμμετοχή και να αποτελέσει το
συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε άτομα και ομάδες, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του
οργανισμού και η αυτοβελτίωσή του (Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης, 2000).
Άλλο υποβοηθητικό στοιχείο θεωρείται η υποστηρικτική λειτουργία του και το θετικό σχολικό
κλίμα, που δημιουργεί εντός και εκτός σχολικής κοινότητας με ενίσχυση της επικοινωνίας, της
συμμετοχής και της συνεργασίας. Τα ευρήματά μας συγκλίνουν με ευρήματα αντίστοιχων
ερευνών. Σε έρευνα των ∆ηµοπούλου και Μπαµπίλα (2010) επισημαίνεται ότι όταν το σχολείο
βάζει νέους στόχους, όπως αυτούς του «αειφόρου σχολείου», απαιτείται αυξημένη ενεργοποίηση
του εµψυχωτικού ρόλου του διευθυντή. Ένα ακόμα σηµαντικό χαρακτηριστικό του διευθυντή
είναι η ικανότητά του να δηµιουργεί ζεστό, θετικό κλίµα στη σχολική του µονάδα, καθώς έτσι
δηµιουργείται µια θετική αυτοεικόνα του αειφόρου σχολείου (Πασιαρδής, 1995). Από τη στάση
του επηρεάζεται και το ποσοστό συμμετοχής μαθητών και εκπαιδευτικών στις διαδικασίες
μετασχηματισμού του σχολείου σε αειφόρο (Καλαϊτζίδης, 2013). Όσο πιο θετική είναι αυτή η
στάση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αντίστοιχη συμμετοχή.
Ο ηγέτης σε ένα σχολείο απαιτείται να έχει ικανότητες που θα τον βοηθήσουν να εμπνεύσει, να
εμψυχώσει, να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα στη σχολική μονάδα, να βελτιώσει την
επικοινωνία, να ενισχύσει τη συμμετοχή και να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε
άτομα, ομάδες και υποσυστήματα που συνθέτουν το σχολείο και την κοινότητα, έτσι ώστε να
επιτυγχάνονται οι στόχοι του οργανισμού και η αυτοβελτίωσή του (Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης
2000, Davies, Elisson & Browing-Carr 2005).
Κατά τους Ζαχαρίου, Καίλα & Κατσίκη (2008) η διεύθυνση είναι υπεύθυνη να ενισχύσει και να
καλλιεργήσει την επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και την κοινότητα. Ο ρόλος της σχολικής
ηγεσίας για την προώθηση του αειφόρου σχολείου επιβεβαιώνεται και σε έρευνα της Ναούμ
(2014). Σε ένα σχολείο, που προσβλέπει στην αλλαγή, ο διευθυντής αποτελεί ο ίδιος φορέα της
αλλαγής και η στάση του αποτελεί παράγοντα, που διευκολύνει την ανάπτυξη συνεργασιών.
Όταν η διεύθυνση του σχολείου δεν αντιλαμβάνεται την αξία τέτοιων σχέσεων, τότε δεν επιχειρεί
νέες συνεργασίες, ενώ όταν ενισχύει συνεργατικές σχέσεις, τότε σχεδιάζονται προγράμματα και
ακολουθούνται στρατηγικές που στηρίζονται στην ανάπτυξη συνεργατικών διεργασιών εντός και
εκτός σχολικού περιβάλλοντος (Davies & Davies, 2004).
Σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύεται από τους συμμετέχοντες και ενισχύεται από τη σχετική
βιβλιογραφία είναι και η δημοκρατική λειτουργία της διεύθυνσης του σχολείου. Στην περίπτωση
του αειφόρου σχολείου είναι σημαντική η κατανομή αρμοδιοτήτων από τον διευθυντή και το
δημοκρατικό στυλ ηγεσίας του που μπορεί να τον βοηθήσει να εμπλέξει το σύνολο των μελών
στη βελτίωση του σχολείου, να επιβραβεύει εκπαιδευτικούς και μαθητές παρέχοντάς τους την
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ευκαιρία να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να πάρουν αποφάσεις με γνώμονα το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα για το σχολείο και το άμεσο περιβάλλον τους (Lambert, 2002), να προωθεί το
διάλογο και τη συζήτηση, να συνεργάζεται με τους γονείς και την κοινότητα. Τα παραπάνω είναι
σημαντικά για την επίτευξη των στόχων της Ε.Α.Α. (Jackson, 2005), καθώς η σχολική ηγεσία
που οραµατίζεται ένα αειφόρο µέλλον παρέχει στους εκπαιδευτικούς τον απαραίτητο χρόνο,
προκειμένου να εμπλακούν σε επικοινωνιακές και συνεργατικές διαδικασίες (Sanders & Harvey,
2002) συν-διαµορφώνοντας τους στόχους και τους στόχους του σχολείου µε εκπαιδευτικούς,
µαθητές, γονείς και το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου (Δημητρίου, 2005).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το αειφόρο σχολείο στηρίζεται στη διαβούλευση, στη συναπόφαση,
στον συν-σχεδιασμό και στη διάθεση όλων για αλλαγή ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που
τονίζεται από τους συμμετέχοντες και ενισχύεται από την εκπαιδευτική έρευνα είναι η
συµµετοχή των µαθητών στην λειτουργία του Αειφόρου Σχολείου. Η προοπτική του αειφόρου
σχολείου συνεκτιμά την συμβολή όχι μόνο των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου,
αλλά και ευρύτερης σχολικής και τοπικής κοινότητας και όλων όσων εμπλέκονται στη λειτουργία
του σχολείου (Shallcross, 2009). Ένα σχολείο δεν µπορεί να θεωρηθεί αειφόρο µόνο επειδή
εξοικονοµεί ενέργεια και εφαρµόζει προγράµµατα ανακύκλωσης και οι µαθητές συµµετέχουν
σε αυτό, αλλά κυρίως επειδή οι µαθητές µαθαίνουν από αυτή τη συµµετοχή και από τη
συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων (Schnack, 1998). Η διεκδίκηση του οράματος για ένα
αειφόρο σχολείο μπορεί να επιχειρηθεί μέσα από την άμεση και ουσιαστική εμπλοκή των
μαθητών σε δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Sterling, 2001), καθώς έτσι
αναπτύσσουν αισθήματα συλλογικής ευθύνης για το σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα
(Mogensen & Mayer, 2005) με την οποία αναπτύσσουν δεσμούς και την πεποίθηση ότι μπορούν
να προκαλούν βελτιώσεις στο περιβάλλον, που ζουν και αναπτύσσονται (Κάτσενου 2012).
Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα, τα οποία συνάγονται από την παρούσα έρευνα επιβεβαιώνουν και ενισχύουν
την άποψη ότι η σχολική ηγεσία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον ανασχεδιασμό του
σχολείου βάσει των αρχών της Ε.Α.Α.
Η διεύθυνση του σχολείου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο διευκολύνοντας τη
δρομολόγηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας «Αειφόρο Σχολείο».
Έμφαση δίνεται στη συνεχή εμψυχωτική λειτουργία και παρώθηση του διευθυντή, την
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών, την ενίσχυση της συλλογικότητας, της συμμετοχής και δράσης όλων
των εμπλεκομένων για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική υλοποίηση των στόχων, τη
δημοκρατική λειτουργία του, την ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και κουλτούρας συνεργασίας
εντός και εκτός του σχολείου, το οποίο και μετασχηματίζεται σε αειφόρο εκπαιδευτικό
οργανισμό.
Συνοψίζοντας, η εργασία ενέχει περιορισμούς ως προς τα αποτελέσματά της όσον αφορά τον
αριθμό του δείγματός της, ωστόσο προσφέρει χρήσιμα ευρήματα, τα οποία υπογραμμίζουν την
ανάγκη συστηματικής συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της
αειφορίας στη σχολική ζωή, εμπλουτίζουν ερευνητικά δεδομένα στον χώρο της Ε.Α.Α. και της
παιδαγωγικής του Αειφόρου Σχολείου και μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για
προβληματισμό σε θέματα που αφορούν το Αειφόρο Σχολείο και τη σχολική ηγεσία και βάση για
επέκταση της έρευνας και σε βάθος μελέτη του συγκεκριμένου πεδίου, που βρίσκεται ακόμα σε
πρώιμο στάδιο.
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Προώθηση της σύγχρονης
/καινοτομικής διδασκαλίας:
Ένα μοντέλο μεντορικής σχέσης
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Βενετία Kαπαχτσή
Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου

Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα μοντέλο ομαδικής συνεργατικής μεντορικής, το
οποίο δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ετήσιας έρευνας δράσης, κατά το σχολικό
έτος 2016-17, σε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Στην παρέμβαση συμμετείχαν ως καθοδηγούμενοι έξι εκπαιδευτικοί, ενώ ένας από τους
ερευνητές ανέλαβε τον ρόλο του μέντορα. Στόχος του ομαδικού, συνεργατικού μεντορικού
μοντέλου (Ο.Σ.Μ) υπήρξε η ενεργή εκπαίδευση των καθοδηγούμενων εκπαιδευτικών στη
μεντορική σχέση, μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών. Το μοντέλο δομήθηκε
με βάση στοιχείων του τεχνοκρατικού αλλά και του μετασχηματιστικού μοντέλου και συνδύαζε
την καθοδήγηση με την ομαδική παρατήρηση, την ανατροφοδότηση και την ανάπτυξη
αναστοχαστικών διαδικασιών.
Λέξεις κλειδιά: μεντορική, αναστοχασμός, ανατροφοδότηση, εποικοδομητισμός, σχολική
μονάδα

Εισαγωγή
Τα τελευταία 30 χρόνια, η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών στηρίζεται σε
προγράμματα και μεθόδους που απαιτούν την ενεργή συμμετοχή τους, τη δημιουργία
συνεργατικής κουλτούρας, την ανάπτυξη αναστοχαστικών διαδικασιών και δεξιοτήτων
αλληλεξάρτησης για την επίλυση προβλημάτων και όχι απλά την απόκτηση ατομικής γνώσης
(Aspfors & Fransson, 2015. Casale, 2011. Crasborn, Hennissen, Brouwer, Korthagen & Bergen,
2011. Ginkel, Verloop & Denessen, 2016. Hudson, Hudson, Gray & Bloxham, 2013· Κapachtsi
& Κakana 2014. Luo, 2013. Τhousand, Villa & Nevin, 2006). Γι αυτό, η σχολική μονάδα
κινητοποιείται, επενδύει στη μάθηση και αναζητεί λύσεις· ως εκ τούτου η συμβουλευτική
καθοδήγηση (mentoring) των εκπαιδευτικών, με αρωγό τον μέντορα, αποτελεί έναν θεσμό
διαδεδομένο σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, ανά τον κόσμο. Η παροχή στήριξης από τον
μέντορα στον εκπαιδευτικό, σε διδακτικό (instructional) και ψυχολογικό (psychological) επίπεδο
αλλά και η λειτουργία του μέντορα ως προτύπου ρόλου (role model) για τον καθοδηγούμενοεκπαιδευτικό (mentee), αναδεικνύονται σε πρωταρχικούς στόχους της μεντορικής (Gold, 1996.
Richter, Kunter, Lόdtke, Klusmann, Anders & Baumert, 2013).
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Τα μοντέλα μεντορικής, τα οποία έχουν αναπτυχθεί, δομούνται ανάλογα με τις διαφορετικές
μορφές της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ μεντόρων και καθοδηγουμένων καθώς επίσης και
με τον τρόπο που θα εξελιχθεί επαγγελματικά ο μαθητευόμενος (Wang & Odell, 2002).
Αναφορικά με τα μοντέλα μεντορικής στη βιβλιογραφία αναφέρονται α) το μοντέλο μετάδοσης
της γνώσης (knowledge transmission) και β) το μοντέλο του μετασχηματισμού της γνώσης
(knowledge transformation) (Cochran-Smith & Paris, 1995. Wang & Odell, 2002). Ο FeimanNemser (2001) επίσης, εισήγαγε τον διαχωρισμό των μοντέλων μεντορικής σε συμβατικό
(conventional) –που αντιστοιχεί το μοντέλο μετάδοσης της γνώσης– και σε εκπαιδευτικό
(educative) –που αντιστοιχεί στο μοντέλο μετασχηματισμού της γνώσης. Σύμφωνα με το μοντέλο
μετάδοσης της γνώσης και το συμβατικό, οι μέντορες θεωρούν τους εαυτούς τους ως ειδήμονες,
οι οποίοι μεταδίδουν τις γνώσεις τους μέσα σε μια ιεραρχικά δομημένη σχέση, ενώ οι
καθοδηγούμενοι προσαρμόζονται στην επικρατούσα κουλτούρα του σχολείου. Αντίθετα, το
μοντέλο μετασχηματισμού της γνώσης και το εκπαιδευτικό αναφέρουν μια συνεργατική σχέση
ανάμεσα στον μέντορα και τον καθοδηγούμενο, όπου οι γνώσεις δομούνται μέσω της αμφίδρομης
αλληλεπίδρασης. Η δεύτερη προσέγγιση διευκολύνει την ανταλλαγή και την παραγωγή ιδεών και
ως εκ τούτου υποστηρίζει την αλλαγή και ενισχύει την εισαγωγή καινοτομιών στην τάξη.
Τα δύο μοντέλα που προτείνονται από τους Cochran-Smith και Paris (1995) και Feiman-Nemser
(2001) παρουσιάζουν ομοιότητες. Το μοντέλο μετάδοσης της γνώσης και η συμβατική μεντορική
βασίζονται στην συμπεριφορική θεωρία της μάθησης, η οποία αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως
συσσώρευση γνώσεων που παρέχεται από ειδικούς. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η μάθηση
εκλαμβάνεται ως μια μονο-κατευθυντική διαδικασία στην οποία οι μαθητές είναι παθητικοί
δέκτες πληροφοριών. Το μοντέλο μετασχηματισμού της γνώσης και η εκπαιδευτική μεντορική
στηρίζονται στη θεωρία του εποικοδομητισμού, σύμφωνα με την οποία, ο μέντορας οδηγεί τον
καθοδηγούμενο στην ανακάλυψη της μάθησης και στη δόμηση της θεωρίας, με βάση την
προηγούμενη γνώση του τελευταίου. Η μεντορική του εποικοδομητισμού, είναι πιο κατάλληλη
για την προώθηση της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, καθώς προάγει την συνεργατική έρευνα,
τη συνεταιριστική πρακτική και τον προβληματισμό. Δίνοντας ο μέντορας ευκαιρίες στους
καθοδηγούμενους για πρακτική και αναστοχασμό, αυτοί με τη σειρά τους καθίστανται πιο
αποτελεσματικοί.
Την ίδια λογική ακολουθεί και ο διαχωρισμός των μεντορικών μοντέλων από τους Harrison,
Dymoke και Pell (2006) σε γραφειοκρατικό ή τεχνοκρατικό (bureaucratic-managerial) και σε
συμμετοχικό (participant-involved). Στο γραφειοκρατικό ή τεχνοκρατικό μοντέλο, ο
μαθητευόμενος αντιμετωπίζεται από τον μέντορα ως τεχνικός, ο οποίος εφαρμόζει το αναλυτικό
πρόγραμμα, ενώ στο συμμετοχικό μοντέλο, ο εκπαιδευτικός αποκτά ενεργό ρόλο στη βελτίωσή
του και στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στο Σχήμα 1 απεικονίζονται τα μεντορικά
μοντέλα.
Σχετικά με τα όρια, στα οποία κινείται ο μέντορας, ποικίλουν επίσης και δεν είναι ξεκάθαρα,
εφόσον ερευνητές αναφέρονται τόσο στην ατομική όσο και στην ομαδική καθοδήγηση.
Aναλυτικότερα, η μεντορική αφορά στην καθοδήγηση νεοδιόριστου εκπαιδευτικού από έμπειρο
εκπαιδευτικό (Bullough, 2005. Bullough, Young, Hall, Draper & Smith, 2008. Devos, 2010.
Λασκαράκης & Παπαβασιλείου-Αλεξίου, 2013. Orland-Barak, 2010. Σπυροπούλου, 2017) αλλά
και στην καθοδήγηση ομάδας νεοεισερχόμενων από έμπειρο εκπαιδευτικό (Pennanen, Tynjala,
Heikkenen, Pennanen & Gijbels, 2014). Επιπλέον, αναφέρεται καθοδήγηση μικτής ομάδας –
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νεοεισερχόμενων δλδ. και έμπειρων εκπαιδευτικών– από έμπειρο εκπαιδευτικό (Peer-Group
Mentoring) (Geeraerts, Tynjala, Heikkenen, Pennanen & Gijbels, 2015).

Σχήμα 1: Μοντέλα Μεντορικής

Πέρα από τα όρια της μεντορικής, ένα άλλο θέμα που θίγεται στη βιβλιογραφία είναι η σχέση
που δομείται ανάμεσα στον μέντορα και τον καθοδηγούμενο, η οποία χαρακτηρίζεται δυναμική,
εξελίσσεται στον χρόνο και προσλαμβάνει διαφορετικά γνωρίσματα, από την έναρξη έως και τη
λήξη της. Μελετητές αναφέρουν τέσσερα στάδια ανάπτυξης της σχέσης (Kram, 1983. Veenman
& Denessen, 2001). Ειδικότερα, σύμφωνα με την Kram (1983), στο πρώτο στάδιο της «Μύησης»,
καθορίζεται το δίδυμο –μέντορας και καθοδηγούμενος. Συνήθως, το νεότερο μέλος εντοπίζει τον
έμπειρο συνάδελφο και αντίστοιχα το έμπειρο μέλος επιλέγει τον καθοδηγούμενο.
Το δεύτερο στάδιο, αφορά στην «Καλλιέργεια» –ανάπτυξη της μεντορικής σχέσης. Τα δύο μέλη
έχουν γνωρίσει το ένα το άλλο, εντοπίζουν θέματα προς βελτίωση, θέτουν στόχους και το πλαίσιο
στο οποίο θα εργαστούν. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, αναπτύσσεται το είδος της
συμβουλευτικής καθοδήγησης, σε επαγγελματικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο και ο
καθοδηγούμενος λαμβάνει την απαραίτητη στήριξη.
Στο τρίτο στάδιο, στην «Αποσύνδεση» –ολοκληρώνεται η συμβουλευτική και ως εκ τούτου, ο
καθοδηγούμενος ανεξαρτητοποιείται και έχοντας τις γνώσεις και την εμπειρία δύναται να δράσει
χωρίς καθοδήγηση.
Τέλος, στο τέταρτο στάδιο της συμβουλευτικής καθοδήγησης, γίνεται ο «Επαναπροσδιορισμός»
–τροποποίηση της σχέσης. Το μεντορικό δίδυμο αποφασίζει την πορεία της σχέσης στο μέλλον,
δηλαδή, κάτω από ποιες συνθήκες και με ποια συχνότητα θα συνεχιστεί η επαφή και η
αλληλεπίδρασή τους.
Το Μεντορικό Μοντέλο: Περιγραφή
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα μοντέλο μεντορικής, το οποίο
δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε σε σχολική μονάδα Β/μιας Εκπαίδευσης αστικής περιοχής του
Ν. Θεσσαλονίκης, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, με συμμετέχοντες έξι εκπαιδευτικούς.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των συμμετεχόντων και τη διεθνή βιβλιογραφία δημιουργήσαμε
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μοντέλο Ομαδικής Συνεργατικής Μεντορικής (Ο.Σ.Μ) το οποίο δομήθηκε στη βάση των
τεσσάρων σταδίων, κατά Kram, (1983).
Α. Το Στάδιο της Μύησης: Στο στάδιο της «Μύησης» η εστίαση έγινε σε τέσσερις βασικούς
τομείς, όπως αυτοί συνιστώνται στη διεθνή βιβλιογραφία (Luo, 2013. Makland, 2008. Richter et
al., 2013. Villa, Τhousand & Nevin, 2004):
(α) στην επιλογή του μέντορα με βάση τα προσόντα και την εκπαίδευσή του
(β) στο πλαίσιο που αναπτύσσεται η μεντορική σχέση
(γ) στη δομή και στο περιεχόμενο του προγράμματος καθοδήγησης και
(δ) στη διαδικασία
Η συγγραφέας 1 διέθετε τα προσόντα και τις δεξιότητες για να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα
αποτελεσματικής επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω της εισαγωγής
σύγχρονων διδακτικών πρακτικών, καθώς έχει ασχοληθεί ερευνητικά με την επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τη συνεργατική διδασκαλία, την ανάπτυξη του αναστοχασμού και
την άσκηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Langelotz, 2013. Luo, 2013. Villa, Τhousand & Nevin,
2004).
Αναφορικά με το πλαίσιο ανάπτυξης της μεντορικής σχέσης, επιλέχτηκε ως πλαίσιο η σχολική
μονάδα, καθώς είναι ο τόπος όπου προσφέρονται «ευκαιρίες υψηλής ποιότητας» και
αναπτύσσεται η συνεργασία με συναδέλφους, η συνδιδασκαλία, η αλληλο-παρατήρηση
(MacGilchrist et al., 2004) και υποστηρίζεται διαρκώς η επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα,
η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν εθελοντική ενώ υπήρχε συνεχής διοικητική υποστήριξη
(Hanover Research, 2014. Κapachtsi & Kakana, 2015. Langelotz, 2013).
Η δόμηση και το περιεχόμενο του προγράμματος στηρίχτηκαν στις αρχές που αναφέρονται στη
διεθνή βιβλιογραφία για την τήρηση στρατηγικών, όπως π.χ. (i) τον σχεδιασμό του προγράμματος
από τον μέντορα, με βάση τις ανάγκες και τις παιδαγωγικές αδυναμίες των εκπαιδευτικών, (ii)
την εμβάθυνση της γνώσης των εκπαιδευτικών στο επάγγελμά τους, (iii) την κινητοποίηση των
μαθητών, και (iv) την εισαγωγή νέων διδακτικών πρακτικών (Luo, 2013. Makland, 2008. Richter
et al., 2013. Villa, Τhousand & Nevin, 2004). Ως εκ τούτου, υπήρξε εστίαση στη βελτίωση των
αδυναμιών και κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα
δόθηκε βάρος στην ανανέωση των διδακτικών πρακτικών, στη δημιουργία συνεργατικού
περιβάλλοντος μάθησης και στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.
Τέλος, όσον αφορά στη διαδικασία, ακολουθήθηκε η πορεία που περιγράφεται στη συνέχεια,
όπου σύμφωνα με την σύγχρονη βιβλιογραφία, το μεντορικό μοντέλο θα πρέπει να στηρίζεται
στην έρευνα και σε πραγματικές συνθήκες υλοποίησης, ώστε οι εκπαιδευτικοί να δοκιμάζουν
νέες πρακτικές σε ασφαλές περιβάλλον και να υποστηρίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των
εκπαιδευτικών (Casale, 2011. Κapachtsi & Kakana, 2014. Villa, Thousand & Nevin, 2004). Για
να ισχύσει η παραπάνω συνθήκη επιλέχτηκε η μέθοδος της έρευνας δράσης στην οποία
συμμετείχαν οι καθοδηγούμενοι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να εφαρμοστεί το μοντέλο και να
επιτευχθεί η επαγγελματική τους βελτίωση.
Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων
του σχολείου, γνωστοποιήθηκε στους εκπαιδευτικούς η πρόθεση για την εφαρμογή του
μεντορικού μοντέλου και σε εθελοντική βάση δέχτηκαν να συμμετάσχουν έξι εκπαιδευτικοί,
διαφορετικών ειδικοτήτων και διαφορετικής εκπαιδευτικής εμπειρίας. Στη συνέχεια, ακολούθησε
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συνάντηση με τους έξι συμμετέχοντες, όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου διερεύνησης αναγκών, που τους είχε ήδη δοθεί και συναποφασίστηκε ο κύριος άξονας της
όλης ερευνητικής προσπάθειας σύμφωνα με τις ανάγκες τους, ο οποίος ήταν η ανανέωση των
διδακτικών πρακτικών, η δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης και η κινητοποίηση
του ενδιαφέροντος των μαθητών. Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε στην συνάντηση αυτή,
αφορούσε στο πρόγραμμα των συναντήσεων, καθώς το θέμα του χρόνου αποτελεί σημαντικό
περιοριστικό παράγοντα (Κapachtsi & Kakana, 2015. Luo, 2013). Γι αυτό διαμορφώθηκε από
κοινού το πρόγραμμα των συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς και επιπλέον, για να έχουν την
δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν την αλληλοπαρατήρηση, προτάθηκε να γίνονται, αν
είναι εφικτό, κάποιες τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα, χωρίς να παρακωλύεται η
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε δύο επόμενες συναντήσεις, παρουσιάστηκαν κάποια
θεωρητικά στοιχεία των μεθοδολογικών εργαλείων της έρευνας δράσης, ώστε να δομηθεί κοινό
πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ της ερευνήτριας και των καθοδηγούμενων. Καθώς η ανάπτυξη του
αναστοχασμού και η εφαρμογή της παρατήρησης-αλληλοπαρατήρησης μέσα στις τάξεις,
αποτελούν τα δύο βασικά συστατικά στοιχεία στην έρευνα δράσης, κρίθηκε σκόπιμο να
αναπτυχθούν τόσο το θέμα του αναστοχασμού όσο και η διαδικασία της αλληλοπαρατήρησης
και της συμμετοχικής παρατήρησης και δόθηκε βάρος στην κατανόηση της σημασίας υλοποίησης
των παραπάνω. Έγινε απολύτως σαφές ότι στη διαδικασία της αλληλοπαρατήρησης και
συμμετοχικής παρατήρησης, οι εκπαιδευτικοί συν-ερευνούν εκπαιδευτικά θέματα, μέσα από μια
συνεχή αλληλοτροφοδότηση· οι συνάδελφοι, βρίσκονται μέσα στην τάξη την ώρα της
διδασκαλίας, όχι για να αξιολογήσουν, αλλά για να εστιάσουν σε ορισμένα θέματα, που πιθανώς
διαφεύγουν της προσοχής του διδάσκοντα την ώρα που διδάσκει. Ως εκ τούτου διευκρινίστηκε
ότι τα θέματα, στα οποία θα κληθούν να εστιάσουν οι συμμετέχοντες, κατά τη διαδικασία της
παρατήρησης, θα αφορούν στην οργάνωση του μαθήματος, στη στάση του διδάσκοντα και στο
κλίμα που θα δημιουργηθεί στην τάξη.
Στην τελευταία συνάντηση του πρώτου σταδίου, θεωρήθηκε επίσης σκόπιμο να παρουσιαστεί
και να συζητηθεί το θεωρητικό πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης και η δημιουργία
του παιδαγωγικού πλαισίου (αναδιοργάνωση χώρου, κατανομή μαθητών/τριών μαθητών σε
ετερογενείς ομάδες, καταμερισμός ρόλων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων στις ομάδες).
Β. Στάδιο «Καλλιέργειας» –ανάπτυξης της μεντορικής σχέσης. Περνώντας στο δεύτερο στάδιο
του μεντορικού μοντέλου, αυτό «της καλλιέργειας», ξεκίνησε ουσιαστικά και η εφαρμογή του
στην πράξη. Με βάση τη θεωρία επιλέχτηκε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο ομαδικήςσυνεργατικής μεντορικής, το οποίο στηρίχτηκε στον συνδυασμό περισσότερων θεωρητικών
μοντέλων. Πιο συγκεκριμένα, συνδυάστηκαν το τεχνοκρατικό ή συμβατικό μοντέλο με το
μετασχηματιστικό, καθώς οι συγγραφείς θεώρησαν βασικό για τους συμμετέχοντες, πέραν από
την εκμάθηση και εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών τεχνικών, να αναπτύξουν και τις δυνάμεις
τους ως προς την επαγγελματική τους ανάπτυξη, εφόσον βέβαια κατορθώσουν να μεταβούν στο
στάδιο του αναστοχαζόμενου ατόμου (reflective thinker).
Γι αυτό και στις συναντήσεις που ακολούθησαν, η ερευνήτρια-μέντορας, παρουσίασε στις
διδασκαλίες της κάποιες τεχνικές της ομαδο-συνεργατικής διδασκαλίας, τις οποίες και
παρατήρησαν οι καθοδηγούμενοι, ενώ κάθε φορά, μετά το πέρας της διδασκαλίας, ακολουθούσε
συζήτηση. Κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών, οι έξι εκπαιδευτικοί βρίσκονταν στην αίθουσα
διδασκαλίας, καθισμένοι στις τελευταίες θέσεις, –αφού προηγουμένως είχαν ενημερωθεί και οι
μαθητές– και συμπλήρωναν το φύλλο παρατήρησης ομαδο-συνεργατικής διδασκαλίας,
προκειμένου να εξοικειωθούν και οι ίδιοι με την ιδέα της παρατήρησης. Αναλύοντας το φύλλο
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παρατήρησης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δίνονταν από τον μέντορα διευκρινήσεις στα
ερωτήματά τους. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί
έδιναν τις απαντήσεις στο πλαίσιο της συζήτησης.
Οι επόμενες συναντήσεις αφορούσαν τη φάση, όπου ο κάθε εκπαιδευτικός ανέλαβε να
παρουσιάσει διδασκαλία στην τάξη του, αυτή τη φορά, με την παρουσία του μέντορα και της
ομάδας των υπόλοιπων εκπαιδευτικών. Στην προετοιμασία της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός
υποστηριζόταν από τον μέντορα. Η βοήθεια του μέντορα σχετιζόταν όχι με το γνωστικό
αντικείμενο, –καθώς οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών ήταν διαφορετικές– αλλά με τη
μεθοδολογία και την οργάνωση-δόμηση συνεργατικού περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτικοί
παρουσίασαν τις διδασκαλίες τους σε τμήματα μαθητών, τα οποία οι ίδιοι επέλεξαν. Οι
εκπαιδευτικοί παρουσίασαν διδασκαλίες στα αρχαία ελληνικά, στη γεωγραφία, στην ιστορία,
στην νεοελληνική γλώσσα και στα μαθηματικά. Και σε αυτές τις διδασκαλίες οι υπόλοιποι (5)
εκπαιδευτικοί παρακολουθούσαν συμπληρώνοντας το φύλλο παρατήρησης.
Γ. Στάδιο Αποδέσμευσης: Στο τρίτο στάδιο ακολούθησαν και άλλες διδασκαλίες από τους
εκπαιδευτικούς με παρατηρητές, αυτή τη φορά, τον μέντορα και όποιους από τους
εκπαιδευτικούς είχαν την ευχέρεια, λόγω των διδακτικών τους υποχρεώσεων. Τόσο ο μέντορας
όσο και οι εκπαιδευτικοί ως παρατηρητές, καθισμένοι στα τελευταία θρανία, συμπλήρωναν το
φύλλο παρατήρησης. Μετά από κάθε διδασκαλία ακολουθούσε συζήτηση και δινόταν
ανατροφοδότηση από τον μέντορα αλλά και από τους συναδέλφους τους. Υπήρχε μια διαρκής
κριτική θεώρηση αναφορικά με τις νέες ιδέες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αναπτύσσονταν.
Υλοποιήθηκαν και επιπλέον συναντήσεις, ομαδικές αλλά και ατομικές με τον μέντορα και τους
διδάσκοντες κατά τις οποίες συζητούνταν τα θετικά σημεία και τα προβλήματα που προέκυπταν,
στο πλαίσιο των διδασκαλιών. Οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να μπαίνουν όλο και περισσότερο σε
αναστοχαστικές διαδικασίες, χρησιμοποιώντας, όλο και πιο αποδοτικά τα μεθοδολογικά
εργαλεία της έρευνας δράσης. Βρίσκονταν σε μια διαρκή φάση σχεδιασμού-δράσηςαλληλοπαρατήρησης-αναστοχασμού(planning-acting-observing-reflecting) ατομικά αλλά και
ομαδικά (Σχήμα 2). Μέσα από μια διαρκή κινητοποίηση και παράλληλη υποστήριξη, οι
εκπαιδευτικοί κατανοώντας καλύτερα την εκπαιδευτική πραγματικότητα προχώρησαν στην
αλλαγή, προσαρμόζοντάς την στο εκάστοτε μαθησιακό περιβάλλον, καθώς είχε γίνει σαφές ότι
τίποτα δεν επιτυγχάνεται με έτοιμες συνταγές. Αναστοχάζονταν με κάθε νέα εφαρμογή,
εντόπιζαν την εκάστοτε δυσκολία και παρατηρούσαν την έκβαση του εγχειρήματός τους.
Βαθμιαία έγινε εμφανές ότι ο συμμετέχων εκπαιδευτικός κέρδιζε την ανεξαρτησία και την
εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του.

Σχήμα 2: Έρευνα Δράσης
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Δ. Στάδιο Επαναπροσδιορισμού: Στην τελευταία συνάντηση η ομάδα μεντορα-καθοδηγουμένων
είχε φτάσει στο τέλος της σχολικής χρονιάς αλλά και στο στάδιο «του Επαναπροσδιορισμού»,
όπου θα έπρεπε να γίνει τροποποίηση της σχέσης, μεταξύ μέντορα και καθοδηγουμένων. Πιο
συγκεκριμένα, συζητήθηκε ο βαθμός και οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες θα συνεχιστεί η επαφή
και η αλληλεπίδραση του μέντορα με την ομάδα, κατά την επόμενη σχολική χρονιά και
συναποφασίστηκε η συνέχιση της επαφής, τόσο με παρατήρηση-αλληλοπαρατήρηση όσο και με
συζητήσεις για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.
Επίλογος-Συμπεράσματα
Το μοντέλο μεντορικής, το οποίο δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε στη σχολική μονάδα για μια
σχολική χρονιά χαρακτηρίστηκε ως ομαδική συνεργατική μεντορική (Ο.Σ.Μ), ένας συνδυασμός,
δηλαδή, του τεχνοκρατικού με το μετασχηματιστικό μοντέλο και εφαρμόστηκε με βάση τις αρχές
της εποικοδομητικής θεωρίας μάθησης και διδασκαλίας. Στο εν λόγω μοντέλο ο θεσμός του
μέντορα εκλαμβάνεται ως ενεργή εκπαίδευση του μαθητευόμενου και ως εκ τούτου η σχέση του
μέντορα και των μαθητευόμενων χαρακτηρίζεται ως συνεργατική. Στηρίζεται στο πλαίσιο της
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, όπου σπάζοντας τους φραγμούς της ιεραρχίας δίνεται
στήριξη και καθοδήγηση, βοηθώντας στη δημιουργία της κοινότητας που μαθαίνει. Ο μέντορας
δημιουργεί ασφαλές περιβάλλον για μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη, παρέχοντας
διδασκαλία, παρατήρηση, ανατροφοδότηση και αναστοχασμό.
Η έρευνα δράσης επιλέχτηκε ως μέθοδος επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η οποία
αναπτύσσεται με πρωτοβουλία του μέντορα, αφού όμως ληφθούν υπόψη οι αναπτυξιακές
ανάγκες των εκπαιδευτικών, οριστούν οι διαδικασίες, και εφόσον η όλη διαδικασία υλοποίησης
στηριχτεί στη συνεργασία και στην αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευτικοί,
ενεργά εμπλεκόμενοι και συνερευνητές, συμμετέχουν στα στάδια του σχεδιασμού, δράσης,
παρατήρησης και αναστοχασμού, δημιουργώντας δυνατότητα αλλαγής και μετασχηματισμού.
Απώτερος στόχος: η ανάπτυξη του καθοδηγούμενου (mentee) σε αναστοχαζόμενο άτομο
(reflective thinker).
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Συνεκπαιδεύοντας νήπια και γονείς
στη δημιουργική γραφή:
Μια εμπειρία-πρόκληση για τη σύζευξη
της βασικής εκπαίδευσης με την εκπαίδευση ενηλίκων

Ειρήνη Λαρδούτσου

Περίληψη
Το Νηπιαγωγείο, στη βάση της πυραμίδας της Εκπαίδευσης, μέσα από αφανείς ζυμώσεις, σε
εργαστηριακή βάση αλλά με μεθοδολογική συνέπεια, επιχειρεί καινοτόμα, διευρύνοντας
συνεχώς τα όριά του.
Στα πλαίσια αυτά θα αποδειχθεί πως καινοτόμες δράσεις, όπως της «Δημιουργικής Γραφής»,
υλοποιείται 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. 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.
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 και βελτιώνοντάς τες.
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 εκπαιδευτική διαδικασία. Βασική προϋπόθεση
αποτελεί ο εκπαιδευτικός ηγέτης να έχει την ικανότητα και τις δεξιότητες να συνδυάσει όλους
τους συμμετέχοντες αποτελεσματικά σε αυτή την καινοτόμα προσέγγιση.
─ 184 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Λέξεις κλειδιά: δημιουργική γραφή, ενήλικες, νήπια, συνεκπαίδευση, καινοτομία, εκπαιδευτική
ηγεσία

Εισαγωγή
Η εκπαιδευτική πράξη, είτε αφορά τη βασική εκπαίδευση, είτε την εκπαίδευση ενηλίκων,
εμπεριέχοντας πλήθος δυναμικών, αποτελεί μια διαδικασία γοητευτική, αέναη και διαρκώς
μετασχηματιζόμενη.
Ο εκπαιδευτικός που εμπλέκεται δυναμικά στις διαδικασίες που το εκπαιδευτικό πλαίσιο
θεωρητικά ορίζει, που αποφασίζει καινοτόμα μέσα στα θεσμικά πλαίσια, μα και που συνεχώς
εμπλουτίζει, αναθεωρεί κι επαναπροσδιορίζει τις οπτικές, τις τεχνικές και τις νοητικές του
συνήθειες, θα μπορούσε να μιλήσει ακόμα και για διαδικασία εθιστική.
Επιπλέον η θεμελιώδης πίστη πολλών επιστημόνων ότι ο εκπαιδευτικός ηγέτης επιδρά στην
αποτελεσματικότητα του σχολείου, σε συνδυασμό µε τη αυξανόμενη τάση λογοδοσίας του
σχολείου για τα αποτελέσµατά του, έχουν αυξήσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την διερεύνηση
των επιδράσεων του διευθυντή στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του σχολείου
(Fuller, 1987˙ Mortimore, Sammons, Ecob & Stoll 1988 ˙ Lezotte, 1989˙ Reynolds & Cuttance,
1992˙ Pashiardis, 1998˙ Πασιαρδής, 2004).
Με γνώμονα την έμπνευση, την τόλμη, την αυτογνωσία μα κυρίως την επιστημονική κατάρτιση,
η εκπαίδευση μπορεί ν’ απογειώσει τον δημιουργικό οίστρο του εκπαιδευτή/εκπαιδευτικού και
να δημιουργήσει ενεργητικούς, συμμετοχικούς και ευτυχισμένους εκπαιδευόμενους.
Ο εκπαιδευτής/εκπαιδευτικός που έχει απεκδυθεί από στείρες πολιτικές μηχανιστικής μετάγγισης
γνώσης και τυπικής πλήρωσης εκπαιδευτικών υποχρεώσεων, δίνει στον εαυτό του όλα τα
περιθώρια καινοτόμων αποφάσεων και πρωτοβουλιών, άλλα σημεία εκκίνησης στο εκπαιδευτικό
έργο και μια πορεία αλληλεπιδράσεων, οσμώσεων και δημιουργίας.
Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται μια εκπαιδευτική πρόταση όπου εμπλέκει γονείς και μαθητές,
μέσω προγράμματος συνεκπαίδευσης τους με εργαλείο τη Δημιουργική Γραφή (Δ.Γ.) και
επικουρική στήριξη της ρομποτικής, δίνοντας μια άλλη οπτική στα εκπαιδευτικά πράγματα,
πετυχαίνοντας δράσεις σε συγγραφικές απόπειρες ενηλίκων κι ανηλίκων, μύηση στη
φιλαναγνωσία, σύνδεση λογοτεχνίας με ΤΠΕ και αβίαστο άνοιγμα του σχολείου προς την
κοινωνία.
Η εκπαιδευτική ηγεσία σήμερα και οι επιδράσεις της
Η εκπαιδευτική ηγεσία σήμερα αποτελεί μια εξελισσόμενη ερευνητική περιοχή που στόχο έχει
να διαπιστώσει τις επιδράσεις των ηγετικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στην
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μονάδων τόσο σε προσχολικό επίπεδο, όσο και κατά
την διάρκεια όλου του εκπαιδευτικού βίου των μαθητών (Maehr & Midgley, 1996).
Επιστημονικές έρευνες ανά τον κόσμο έδειξαν πως οι επιδράσεις της ηγεσίας του διευθυντή είναι
άμεσες στις επιδόσεις των μαθητών, αν και ερμηνεύουν µόνο το 1% περίπου των συνολικών
αποκλίσεων (Witziers, Bosker & Krüger, 2003). Επίσης, η ηγεσία θεωρείται ένα πολυδιάστατο
μέγεθος, καθώς ασκείται από πολλά άτομα που κατέχουν ποικίλες θέσεις σε πολλαπλά επίπεδα
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όπως για παράδειγμα ο διευθυντής, οι νηπιαγωγοί, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς
(Cheng, 1994˙ Ogawa & Bossert 1995˙ Deal & Peterson, 1999).
Υπάρχουν επίσης ανεπτυγμένα θεωρητικά μοντέλα που εκλαμβάνουν της ηγεσία ως µια
πολυδιάστατη έννοια. Ένα από τα μοντέλα αυτά το οποίο έτυχε σημαντικής αναγνώρισης είναι η
θεωρία των τεσσάρων ηγετικών πλαισίων των Bolman & Deal (1992). Σύμφωνα με το μοντέλο
αυτό, η ηγεσία έχει τέσσερις διαστάσεις ενώ ανάλογα µε την κατάσταση που έχει να
αντιμετωπίσει, ο αποτελεσματικός ηγέτης χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα πλαίσια. Το δομικό
πλαίσιο το οποίο αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ο ηγέτης είναι αναλυτικός και οργανωτικός,
το ανθρωποκεντρικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ο ηγέτης είναι
υποστηρικτικός και συμμετοχικός στη λήψη αποφάσεων, το πολιτικό πλαίσιο το οποίο
αναφέρεται στο βαθμό κατά τον οποίο ο ηγέτης θεωρείται ικανός και ταλαντούχος στο κτίσιμο
συμμαχιών και στη διαχείριση των συγκρούσεων και το συμβολικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεται
στο βαθμό κατά τον οποίο ο ηγέτης χαρακτηρίζεται ως εµπνευστής. Συνεπώς, αν θελήσουμε να
διερευνήσουμε το φαινόμενο της ηγεσίας όσο και των επιδράσεων που ασκεί στους μαθητές ή τα
νήπια, χρειάζεται να διερευνηθούν οι πολλαπλές διαστάσεις της ηγεσία όλων των εμπλεκομένων
ατόμων σε όλα τα επίπεδα.
Μια χαρακτηριστική διάσταση που ενδεχομένως να μπορεί να εξεταστεί ως μεταβλητή είναι η
κουλτούρα του σχολείου ή του νηπιαγωγείου. Η κουλτούρα είναι πολύ σημαντική για κάθε
οργανισμό, γιατί τονίζει το πραγματικό νόημα σε κάθε τι που διαδραματίζεται στον οργανισμό,
καθώς η κάθε ενέργεια που γίνεται σε αυτόν, βασίζεται στα τρία επίπεδα της κουλτούρας: τις
νόρµες, τις αξίες και τις παραδοχές (Schein, 1992). Χαρακτηριστικό είναι επίσης το μοντέλο των
Feitler & Gudgel (1994), το οποίο είναι προσαρμοσμένο στους σχολικούς οργανισμούς, ενώ έχει
ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε έναν οργανισμό όπως είναι το σχολείο, δεν συναντούμε µια µόνο
κουλτούρα, αλλά πολλές καθώς όπως τονίζουν οι Maehr & Midgley (1996) «η κάθε τάξη έχει τη
δική της ξεχωριστή κουλτούρα, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα µε τον τρόπο που
διαμορφώνεται και παρουσιάζεται η μάθηση στην τάξη».
Στα πλαίσια αυτά, είναι αναγκαία η διερεύνηση του ρόλου του νηπιαγωγείου στην διαμόρφωση
και την εξέλιξη της έννοιας της εκπαιδευτικής ηγεσίας, ειδικά μέσω της Δ.Γ., η οποία
παρουσιάζει αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.
Νηπιαγωγείο
Εφαρμογή – Στόχοι και επιδιώξεις
Το Νηπιαγωγείο διατηρώντας την αθέατη μα κομβική του θέση στη βάση της Εκπαίδευσης,
έχοντας ευελιξία στην εκπαιδευτική του οργάνωση και μια δημιουργική εργαλειοθήκη, έχει όχι
μόνο το πλεονέκτημα να περπατάει σε ποικίλους δρόμους, αλλά και να χαράζει νέους.
Η δομή του αναλυτικού του προγράμματος, επιτρέπει τον πειραματισμό, τον καινοτόμο
σχεδιασμό μέσα από διαθεματικές διεργασίες, που εμπλουτίζουν ολόπλευρα τα γνωστικά,
ψυχοκινητικά, κοινωνικά, συναισθηματικά πεδία ενασχόλησης των νηπίων, δίνοντας τους όχι
απλά τη δυνατότητα συμμετοχής σ’ αυτά, αλλά ωθώντας τα και στην ενεργητική παρέμβαση τους
κατά την εν τη γενέση διαδικασία.
Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο βρίσκει γόνιμο έδαφος και η λειτουργία εργαστηρίου Δημιουργικής
Γραφής στα νήπια.
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Η Δ.Γ. αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο ακαδημαϊκού χαρακτήρα στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια
του κόσμου και από το 2008 και στη χώρα μας, με πύλη εισόδου το Πανεπιστήμιο Δυτ.
Μακεδονίας, ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα, και πρόσφατα στο ΕΑΠ σε μια διατμηματική
συνεργασία των δύο τμημάτων, αλλά και στο ΑΠΘ. Ωστόσο δοκιμάζεται για πολλά χρόνια σε
ιδιωτικά εργαστήρια σε παιδιά και ενήλικες με αυξανόμενη τάση στις μέρες μας, αν και σε
διαισθητικό επίπεδο αποτελεί άτυπο μα βασικό εργαλείο στα χέρια εμπνευσμένων
εκπαιδευτικών. (Νικολαΐδου, 2014).
Ειδικότερα αφορά δράσεις που στοχεύουν:
▪ στην εξάσκηση στη γραφή με χρήση συγγραφικών τεχνικών (πχ. ασκήσεις ύφους,
αφηγηματικές τεχνικές κλπ.)
▪ στη διάκριση συγγραφικών ειδών, πεζών και ποιητικών
▪ στη φιλαναγνωσία
▪ στην αυτοέκφραση και στην ικανοποίηση από τα παραγόμενα.
Ερώτημα σε μια τέτοια απόφαση που αφορά το Νηπιαγωγείο είναι αν μπορούμε να εφαρμόσουμε
ασκήσεις Δ.Γ. σε παιδιά 4-6 χρονών, με το δεδομένο ότι η γραφή στην ηλικία αυτή δεν είναι
εδραιωμένη. Η απάντηση είναι πως ναι, πως τα νήπια μπορούν να μυηθούν σε ασκήσεις
συγγραφής, με στόχο να οδηγηθούν στη φιλαναγνωσία.
Αν και τα νήπια αρχικά, στο μέσο όρο τους δεν γράφουν ή, και αν αυτό συμβαίνει, γίνεται με
τρόπο μηχανικό, (κυρίως το όνομά τους), ωστόσο, αποδεικνύεται πως όλες οι διαδικασίες
προσέγγισης του λόγου και των τεχνικών είναι εφικτές, τα αντανακλαστικά στη λογοτεχνία
αυθόρμητα, η απορροφητικότητα των ορισμών ισχυρή και η διάθεση για παραγωγή εντυπωσιακή.
Το αρχικό γράμμα ή το πρώτο μουντζουρογράφημα του νηπίου που θεωρεί ότι απεικονίζει το
όνομά του, είναι γι’ αυτό γραφή, και μάλιστα μια σοβαρή και υπεύθυνη διαδικασία που
εξελίσσεται ραγδαία από μέρα σε μέρα. Η γραπτή αποτύπωση ως δράση, είναι επόμενη
διαδικασία, η επιφάνεια ενός ολόκληρου σύμπαντος, όπου μέσα του έχουν συντελεστεί
εσωτερικές διεργασίες του έσω κόσμου με το περιβάλλον.
Η Δ.Γ. ξεκινώντας από την αφηγηματική εξάσκηση, μετασχηματίζει το λόγο των νηπίων από
αφηγηματικό σε επεξηγηματικό, καθώς το συναίσθημα συναλλάσσεται με το βίωμα την ώρα που
αυτό συμβαίνει ενώ η φαντασία αυτής της ηλικίας απογειώνει συνδέσεις και συσχετίσεις.
Δίνοντας κίνητρα και ερεθίσματα στο νήπιο, εκμεταλλευόμενοι την ταχύτητα πρόσληψης
πληροφοριών, του σφοδρού ενδιαφέροντός του για κάθε τι νέο που εξάπτει τη φαντασία του και
ενισχύει την αυτοπεποίθησή του, η αφύπνιση της γραφής μέσα από την ανάγκη αποτύπωσης,
φαίνεται πως πραγματοποιείται πολύ πιο γρήγορα απ’ το αναμενόμενο.
Μέλημα του Νηπιαγωγείου είναι η ανάδυση του λόγου και η διαπίστωση της ανάγκης
κωδικοποίησης και αποτύπωσης αυτού, και κάτω από ένα τέτοιο πρίσμα η αδυναμία γραφής
ξεπερνιέται αβίαστα, καθώς με τη συστηματική εξάσκηση το τεχνικό μέρος αμβλύνεται,
προέχουν τα κίνητρα και οι λόγοι απόδοσης, η κωδικοποίηση των σχέσεων των πραγμάτων και
των καταστάσεων, οι συσχετίσεις της αλήθειας με το μύθο.
Μία βασική αρχή της λογοτεχνικότητας είναι η αυθόρμητη μετακίνηση μέσα στο φαντασιακό
πεδίο, όπου το παράδοξο και το ανοίκειο εμφανίζονται με αληθοφάνεια και με τρόπο λογικό
(Νικολαΐδου, 2014), δεξιότητα που τα νήπια έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, ενώ η μυθοπλαστική
ευχέρεια και τη χρήση νεολογισμών εντυπωσιάζουν.
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Η ορμή του προφορικού λόγου των νηπίων, υπερκαλύπτει τις φωνολογικές αδυναμίες ενώ ο
λόγος τους μπορεί ν’ αποτυπωθεί κάθε στιγμή από τον εκπαιδευτικό. Τα μέσα (σημειώσεις
μαγνητοφώνηση), που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, υποδεικνύουν και στο νήπιο τα διάφορα μέσα
καταγραφής του λόγου του, μέχρι το ίδιο να βρεθεί σε θέση να το κάνει το ίδιο για τον εαυτό του.
Μεθοδολογία
Με βάση το ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το
Νηπιαγωγείο) η διαδικασία μάθησης του νηπίου είναι διαθεματική, ενιαία, διαδραστική,
ευέλικτη, παιγνιώδης και συνεχώς εμπλουτιζόμενη με ξεκάθαρο το χαρακτήρα της
δημιουργικότητας
Οι πυρήνες θεμάτων αναδύονται από τα ενδιαφέροντα των παιδιών, από το ανθρωπογενές και
φυσικό περιβάλλον που τα περιβάλλει, από τις εμπειρίες και τα τυχαία περιστατικά, από έναν
εσωτερικό προβληματισμό ή και μία συγκεκριμένη θεματική. Αυτό που είναι γνώρισμα στο
Νηπιαγωγείο είναι πως όλα γίνονται παιχνίδι, προέρχονται απ αυτό και εντάσσονται σ’ αυτό.
Εφαρμόζοντας ένα εργαστήριο Δ.Γ, στο Νηπιαγωγείο, τα πάντα μπορούν να γίνουν δημιουργικά
παιχνίδια (Rontari,1990). Τα νήπια αποδεικνύονται σοβαροί και υπεύθυνοι εκπαιδευόμενοι,
αρκεί να τους είναι ξεκάθαρο το τι ακριβώς κάνουν. Ενδεικτικά αν δοθούν τα πλαίσια και οι
ορισμοί δε δυσκολεύονται να διακρίνουν την αφήγηση απ την ανάγνωση, την απαγγελία απ το
τραγούδι, την αλήθεια απ’ τα παραμύθια. (Γκενάκου, 2003 ˙ Γκαμπέ, 1997). Παίζουν με άνεση
με τις ρίμες και τις διακρίνουν απ τον πεζό λόγο. Εμπλέκουν την πραγματικότητα τους με
φανταστικά στοιχεία, γεννούν ήρωες και συνομιλούν μαζί τους, δημιουργούν πλοκές και λύνουν
συγκρούσεις, μπαίνουν συνειδητά σε διαλόγους και αναπαριστούν με τόλμη μονολόγους,
σκηνοθετούν ιστορίες μεταξύ τους, με τα παιχνίδια, τα αντικείμενα και τους συνομηλίκους τους,
και διακρίνουν την επιστημονική χροιά ενός κειμένου από την μυθοπλαστική. (Ραιημόν, 1984).
Στο Νηπιαγωγείο, σε καθημερινή βάση, αρκεί ένα απλό «μικρόβιο» να διατεθεί στο χώρο, για ν’
απολαύσει κανείς μια «δημιουργική επιδημία».
Το βιβλίο έχοντας κεντρική θέση στην εκπαιδευτική καθημερινή βάση, υποστηρίζεται μέσω της
φιλαναγνωσίας, με πρακτικές που δεν αφορούν μόνο το κειμενικό περιεχόμενο, αλλά και το
βιβλίο ως μέσο. Τα νήπια αντιλαμβάνονται τη δύναμη της τυπογραφίας, σέβονται το χαρτί ως
ύλη, αναγνωρίζουν τις απεικονίσεις σε εξώφυλλα, οπισθόφυλλα, ράχες, αναζητούν ονόματα
συγγραφέων και εικονογράφων, διακρίνουν εκδοτικούς οίκους. Συνδέουν κείμενα με εικόνες και
παρεμβαίνουν δημιουργικά σ αυτό.
Πέρα όμως απ’ όλα αυτά που κινούνται στις αρχές ενός εργαστηρίου Δ.Γ. και αφορούν τις
διαπιστώσεις, κατανοήσεις και προφορικές παραγωγές τους, ο γραπτός λόγος έρχεται σταδιακά
αβίαστα μα συστηματικά (Σουλιώτης, 2012). Τα πρώτα κείμενα καταγράφονται αρχικά απ’ τον
εκπαιδευτικό μέσω σημειώσεων και μαγνητοφώνησης. Ο λόγος αποτυπώνεται πιστά απ’ αυτόν,
και σε ένα δεύτερο επίπεδο, ανάλογο της ετοιμότητας των νηπίων, ακολουθεί η αντιγραφή εκ
μέρους τους, του δικού τους παραγόμενου λόγου.
Με ισχυρά κίνητρα και παιγνιώδεις διαδικασίες, ο προφορικός λόγος μεταφέρεται στο χαρτί με
την προϋπόθεση να γίνει σαφές στα παιδιά το περιεχόμενο που επιτόπου αντιγράφουν.
Προσομοιάζουν γραφές και αναγνώσεις, η αντίληψη των λέξεων αρχικά γίνεται συνολικά, ενώ η
φράση «πως γράφουμε την τάδε λέξη» κλιμακωτά επαναλαμβάνεται. (Τάφα, 2001).
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Όσον αφορά τα λογοτεχνικά είδη, οι ποιητικές φόρμες έχουν τον πρώτο ρόλο. Με βαθιές ρίζες
στα νανουρίσματα, στα ταχταρίσματα και στα τραγούδια της πρώτης παιδικής ηλικίας, η ποιητική
φόρμα βρίσκει το εμπειρικό της υπόβαθρο και αποκαλύπτει τη δυνατότητα της ως διαδικασία
αγαπητή, λειτουργική και αυθόρμητη για τους μαθητές. Είναι γεγονός πως τα νήπια αγαπούν τη
μουσικότητα των λέξεων και των στίχων, αποδίδουν έμμετρα, ριμάρουν αυτοσχέδια και
απομνημονεύουν ταχύτατα (Γκενάκου, 2004). Ο ποιητικός λόγος γίνεται παιχνίδι, ο ειρμός
γίνεται πυρήνας της ποιητικής κατασκευής, ο λόγος ενδυναμώνεται κι εμπλουτίζεται και η
μάθηση ενισχύεται (Σουλιώτης, 2009).
Ο συλλαβισμός μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση γλώσσας και μαθηματικών γίνεται
παιχνίδι μέσα στην ποιητική φόρμα του ιαπωνικού 17σύλλαβου χάικου, ενώ η κυκλικότητα και
το αβαθές περιεχόμενο των λίμερικς μετασχηματίζουν τη μάθηση σε διασκέδαση.
Στο κειμενικό είδος του πεζού λόγου, οι αποδόσεις είναι πολυποίκιλες και προκύπτουν με κάθε
αφορμή από την καθημερινότητα, τα γνωστικά πεδία και ασφαλώς την ίδια τη λογοτεχνία.
Διακρίνεται η περιγραφή από την αφήγηση, είναι ορατή η οπτική γωνία αφήγησης που επιλέγουν
τα νήπια όταν διευκρινίζουν «ποιος μιλάει στην ιστορία μου», ξεχωρίζει η παρηγορητική διάθεση
(παραμυθία) του παραμυθιού από το διδακτισμό του μύθου, διακρίνονται οι ήρωες και το σκηνικό
κάθε πλοκής, εντοπίζεται η σύγκρουση και η λύση, μετατρέπονται τα κείμενα από το ένα είδος
στο άλλο, δίνονται αφηγηματικά τέλη και αρχές, ενώ η παραμυθοσαλάτα είναι βασικό πιάτο στο
μενού του εργαστηρίου της Δ.Γ. (Rontari, 2003).
Δημιουργούνται επιστολές και ημερολόγια, χτίζονται μονόλογοι και διάλογοι, ο ευθύς λόγος
γίνεται πλάγιος, η δημοσιογραφική διάθεση «ξυπνά» μέσα από τις συνεντεύξεις,
κατασκευάζονται σενάρια και συνταγές συμβολικού περιεχομένου. Οι νεολογισμοί
απογειώνονται και ο κόσμος στο Νηπιαγωγείο χτίζεται και ξαναχτίζεται με την ίδια ευκολία που
στήνονται τα τουβλάκια στη γωνιά του οικοδομικού υλικού.
Τα κόμικς και οι αφίσες, οι προσκλήσεις και οι επιγραφές, οι λεζάντες και τα εικονοποιήματα,
όπου εμπλέκουν και το εικαστικό πεδίο, είναι επίσης κάποιες ακόμη ευκαιρίες δημιουργικής
γραπτής δράσης.
Αυτό που είναι σαφές στα νήπια είναι το διακριτά ξεκάθαρο πλαίσιο του επιστημονικού, αλλά
και του καθημερινού λόγου που αποδίδει την πραγματικότητα, από τον μυθοπλαστικό λόγο.
Κωδικοποιώντας την ικανότητα αυτή διασκεδάζουν ριμάροντας με παιγνιώδεις εκφράσεις του
τύπου: «τώρα λέμε αλήθεια κι όχι παραμύθια» «φτιάχνουμε δυο παραμύθια βάζοντας μισή
αλήθεια» κλπ. (Κενώ, 1984).
Εκτός όμως από τις δραστηριότητες παραγωγής λόγου, η Δ.Γ. αφορά και όλες τις διαδικασίες
φιλαναγνωσίας, της επαφής με λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και της σύνδεσής της με τις τέχνες.
Μέσα στο χώρο του Νηπιαγωγείου βρίθει ο δημιουργικός λόγος, τόσο που θα μπορούσαμε να
πούμε ότι όλα είναι - ή ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν, Δημιουργική Γραφή.

Από τα νήπια στους γονείς κι από τον εκπαιδευτικό στον εκπαιδευτή. Μια επιτυχής όσμωση.
Τμήμα Ενηλίκων (γονείς) - Πλαίσιο εφαρμογής
Το Νηπιαγωγείο ως δομή (κυρίως το δημόσιο) και λόγω της ηλικίας των παιδιών, είναι τέτοια,
που η επαφή με τους γονείς είναι συνεχής. Η πρόταση του Υπουργείου για άνοιγμα των σχολείων
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στην κοινωνία, βρίσκει ένα διευκολυντικό πλαίσιο μέσα από την καθημερινή επαφή μαζί τους,
κατά την ώρα της προσέλευσης και της αποχώρησης, από την ενεργητική είσοδό τους στις
σχολικές τάξεις, τις τακτικές και έκτακτες ενημερώσεις, το κάλεσμα τους για συμμετοχή σε
δράσεις της καθημερινότητας. Πάνω σ’ αυτή τη βάση αποφασίστηκε μια εκπαιδευτική πρόταση
συνεκπαίδευσης νηπίων και ενηλίκων, με κοινό εργαλείο τη Δ.Γ. σε μια ενιαία θεματική ενότητα
(στην παρούσα πρόταση πρόκειται για ενότητα μουσειακής αγωγής).
Τηρώντας απαρέγκλιτα τις βασικές αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τις ενεργητικές και
συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης (Rogers, 1999), οργανώθηκε θεσμικά εργαστήριο Δ.Γ. για
ενήλικες, σε δομή σχολής γονέων, με θεματικό αντικείμενο ενιαίο με αυτό των νηπίων (στην
παρούσα, οι «Μαγεμένες της πόλης της Θεσσαλονίκης»). Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρόταση
που υποστηρίζει την καινοτόμο ώσμωση γονέων, μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών, κάτω από
μια ομπρέλα συνεκπαίδευσης, διαθεματικής προσέγγισης και διαδραστικής λειτουργίας. Μέσα
από διασχολικές δράσεις που διαπερνούν ενώνουν και αλληλοσυμπληρώνουν τις τρεις βαθμίδες
εκπαίδευσης (Α/θμια, Β/θμια και Γ/θμια), τις δύο δομές της (βασική εκπαίδευση και εκπ/ση
ενηλίκων), εμπλουτίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα και ενισχύεται η εθελοντική συμμετοχή.
Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα Δ.Γ. είναι αναγκαίο να είναι σαφής η ταξινόμηση των
εκπαιδευτικών στόχων σε τρία βασικά επίπεδα, όπως αυτή, βασισμένη στις αρχές της ψυχολογίας
της συμπεριφοράς, διατυπώθηκε από τον B. Bloom και τους συνεργάτες του (Χασάπης, 2000).
Έτσι διατυπώνονται στόχοι που σχετίζονται με α) τις γνώσεις που οι εκπαιδευόμενοι θα
εισπράξουν από την εκπαιδευτική διαδικασία, β) τις ικανότητες που θα αναπτύξουν κατά τη
διάρκεια αλλά και τη λήξη του προγράμματος και γ) τις στάσεις απέναντι στο αντικείμενο όπου
έχουν εκπαιδευτεί.
Μέσα από διαδικασίες ανίχνευσης των παραδοχών των ενηλίκων γονέων, στα πλαίσια του
εργαστηρίου, επιχειρείται ο μετασχηματισμός των νοητικών τους συνηθειών και κατ’ επέκταση
των αντιλήψεων και των στάσεών τους απέναντι στην εκπαίδευση, στον εκπαιδευτικό, στο παιδί
τους ως μαθητή και στην προσέγγιση της λογοτεχνίας. (Κόκκος, 2011 ˙ Mezirow, J. και
συνεργάτες, 2006).
Στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας βάσης εργασίας και η διαστολή του κοινού τόπου.
Εδώ ο ρόλος του ηγέτη είναι καθοριστικός και χρειάζεται να καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας
του. Γνωρίζοντας καλά πως οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έρχονται με κριτική διάθεση σε κάτι τόσο
διαφορετικό απ’ τα συνηθισμένα και στην προκειμένη περίπτωση δίχως εσωτερικά κίνητρα για
τη συγγραφή, παρά μόνο με την πρόθεση να συν-λειτουργήσουν στην ίδια βάση με το παιδί τους
(κάτι που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη ομάδα ενηλίκων από ένα τυπικό τμήμα ενηλίκων) κι
αυτό ύστερα από κάλεσμα του εμψυχωτή, είναι βέβαιο πως τα εμπόδια για την έναρξη αλλά και
την πορεία της διαδικασίας θα είναι πολλά. Αυτό όμως είναι και η μεγάλη πρόκληση. Ο χώρος
της λογοτεχνίας εξάλλου δεν είναι ιδιαίτερα βατός, συνδέεται με προκαταλήψεις και ελιτίστικες
θεωρήσεις για τα πρόσωπα που σχετίζονται μ’ αυτήν, οπότε χρειάζονται λεπτοί, επίμονοι και
ανατροφοδοτικοί χειρισμοί ώστε να μετασχηματιστεί ο φόβος σε επιθυμία.
Χαρακτηριστικά Ενηλίκων
Ο εκπαιδευτικός που αποφασίζει να λειτουργήσει και ως εκπαιδευτής ενηλίκων, οφείλει να έχει
εξασφαλισμένη τη δική του θεωρητική κι επιστημονική κατάρτιση στην ενήλικη εκπαίδευση.
Παρότι έχουν ενδιαφέρον τα αντιδάνεια εκπαιδευτικών πρακτικών μεταξύ βασικής εκπαίδευσης
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ανηλίκων και ενήλικων εκπαιδευομένων και εντοπίζονται οι κοινοί τόποι, ωστόσο σαφείς είναι
και οι διαφορές στα προφίλ της κάθε ομάδας. Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος :
▪ έρχεται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους (επαγγελματικούς, κοινωνικούς,
προσωπικής ανάπτυξης, απόκτησης κύρους, συναισθηματικούς κυρίως στην περίπτωση
που μας αφορά.)
▪ έχει ευρύτερο φάσμα εμπειριών από τον ανήλικο μαθητή, και ανάγκη σύνδεσης της
εμπειρίας του με τη μαθησιακή διαδικασία.
▪ έχει αποκρυσταλλώσει τους προτιμώμενους τρόπους μάθησης που του ταιριάζουν (άλλος
εμπλέκεται, άλλος παρατηρεί, άλλος μαθαίνει ακούγοντας, άλλος μαθαίνει μελετώντας
μόνος του)
▪ έχει τάση για ενεργητική συμμετοχή (ο ενήλικας έχει τάση για αυτοκαθορισμό
χειραφέτηση και ενεργητική συμμετοχή, ζητά την εμπλοκή του στη μαθησιακή διαδικασία
αμφισβητεί, ελέγχει, καθορίζει, αποφασίζει.)
▪ αντιμετωπίζει εμπόδια στη μάθηση (εμπόδια που σχετίζονται με τις προϋπάρχουσες
γνώσεις και αξίες-πεποιθήσεις από το σύνολο της ζωής του, αλλά κυρίως εμπόδια που
απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες – φόβος ανταπόκρισης, έκθεσης,
αυτοεκτίμησης, και αυτοπεποίθησης, ανάκλησης κακής μαθητικής εμπειρίας,
προκατάληψης απέναντι στον εκπαιδευτή, σε μέλη της ομάδας κλπ.)
▪ αναπτύσσει μηχανισμούς άμυνας (μετατοπίζει τη συζήτηση, διαστρεβλώνει τα λεγόμενα
αρνείται να δραστηριοποιηθεί).
Μεθοδολογία
Συνυπολογίζοντας λοιπόν τα παραπάνω σχεδιάζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων με
προϋποθέσεις όπου:
▪
▪
▪
▪

Η μάθηση έχει εθελοντικό χαρακτήρα
Οι στόχοι είναι σαφείς
Η οργάνωση είναι άψογη
Το περιεχόμενο έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες κι επιθυμίες τους.

Παράλληλα είναι αδιαπραγμάτευτο πως επιλέγονται ενεργητικές τεχνικές μάθησης όπως είναι:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Η εμπλουτισμένη συζήτηση
Οι ερωταπαντήσεις
Η συζήτηση
Ο καταιγισμός ιδεών
Οι ασκήσεις
Οι ομάδες εργασίας
Τα παιχνίδια ρόλων
Οι προσομοιώσεις
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις
Οι συνεντεύξεις από ειδικό.

Οι ενήλικες ως ομάδα είναι ένας ζωντανός και δυναμικός οργανισμός και όπως πολύ εύστοχα
υπογραμμίζει και ο Levine το 1980 δεν είναι παρά «η βιοψία του πλαισίου στο οποίο είναι
ενταγμένη» (Πολέμη –Τοδούλου, 2005). Πρόκειται για ομάδα η οποία διατηρεί τη μοναδικότητά
της κάθε στιγμή, ενώ εμπεριέχει και εμπλέκει τόσο ανθρώπινες διαδικασίες, λειτουργίες και
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αποφάσεις, όσο και τα ποικίλα σημεία του πολυεπίπεδου κοινωνικού συστήματος. Αυτό που είναι
σημαντικό, είναι να έχει σαφώς διατυπωμένο το σκοπό της ύπαρξής της και των αξιών που θα
πρέπει να τη διέπουν. Η ψυχοδυναμική των ανθρωπίνων σχέσεων όπως και η δυναμική των
διεργασιών που αυτές καθορίζει, συντονίζουν τις αλλαγές που μέσα της θα συμβούν κι επομένως
το βαθμό της ανάπτυξης της (Jarvis, 2004).
Επιπλέον ακολουθώντας τις αρχές της αναπτυξιακής ψυχολογίας, και λαμβάνοντας υπόψιν τη
σημασία που είχαν οι ομόλογες σχέσεις στην παιδική κι εφηβική ηλικία (των ενηλίκων πλέον
γονέων που αναβιώνουν στην τάξη του παιδιού τους το παρελθόν τους) και του πλαισίου που
αυτές αναπτύχθηκαν (αλάνα ή αστικό πεζοδρόμιο), γίνεται πιο ευδιάκριτη η αντανάκλαση τους
στο πεδίο της συναναστροφής στην ενήλικη ζωή μέσα σε μια ομάδα.
Κάτω από ένα τέτοιο πρίσμα ο εκπαιδευτικός των νηπίων αλλά και εκπαιδευτής των γονέων
τους, μέσα απ το διττό του ρόλο, δεν αρκεί να είναι απλός μεταβιβαστής γνώσεων, αλλά οφείλει
να είναι ένας ολοκληρωμένος συντονιστής ενεργητικών και συμμετοχικών διαδικασιών μάθησης,
δηλαδή να επιτελεί ένα ρόλο για τον οποίο είναι απαραίτητο να διαθέτει σύνθετα προσόντα όπως
να:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ενδιαφέρεται για τους εκπαιδευόμενους και τους αποδέχεται
Επικοινωνεί ουσιαστικά
Συντονίζει και οργανώνει την ομάδα
Προσδιορίζει κατάλληλα το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων και το διδακτικό υλικό
Εφαρμόζει με ευελιξία μεγάλο φάσμα εκπαιδευτικών τεχνικών
Συνδέει την κατάρτιση με την τοπική αγορά εργασίας και τις συνήθειες της τοπικής
κοινωνίας
▪ Έχει αυτογνωσία
▪ Αυτοαξιολογείται και αυτοανελίσσεται (Courau, 2000).
Σημαντικό είναι το συναισθηματικό κλίμα μέσα στην ομάδα, και γι’ αυτό είναι καίρια η δική του
συναισθηματική εμπλοκή, η αποδοχή της κριτικής, το ξεδίπλωμα της ταυτότητάς του, η
αξιοποίηση της δημιουργικότητας των εκπαιδευμένων.
Ο χειρισμός των συναισθημάτων κάποιου άλλου –η τέλεια σχέση των ανθρωπίνων σχέσεων–
απαιτεί την ωρίμανση της αυτορρύθμισης και της ενσυναίσθησης. Ουσιαστικά πρόκειται για
«δεξιότητες που ωριμάζουν» και επιτρέπουν στον άνθρωπο να πετυχαίνει μια κοινωνική επαφή,
να δίνει ώθηση και έμπνευση στους άλλους, να πετυχαίνει στις πολύ προσωπικές σχέσεις, να
πείθει και να επηρεάζει, να κάνει τους άλλους να νιώθουν άνετα (Goleman, 1998˙ ΜαλικιώσηΛοΐζου, 1998)
Ο εκπαιδευτής λοιπόν, και πολύ περισσότερο ο εκπαιδευτικός που παίρνει θέση εκπαιδευτή σε
ομάδες αλληλεπίδρασης, με ηγετικό ρόλο, έχοντας ως βασικό άξονα τις παραπάνω αρχές,
υιοθετεί στάση που χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα και αξιοπιστία σε συνδυασμό με την
ελεγχόμενη οικειότητα με τους εκπαιδευόμενους .
Οφείλει αντανακλαστικά συνεχώς ενεργοποιημένα και συμπεριφορές που τροποποιούνται με
βάση τις συνθήκες των εκπαιδευομένων, ενώ το ξεκάθαρο ακαδημαϊκό προφίλ χωρίς την
κατάχρηση της έδρας, αυξάνει τις πιθανότητες μιας θετικής και δημιουργικής λειτουργίας ενός
προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Βεργίδης, & Καραλής, 1999).
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Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος
Καθώς κάθε πρόταση προϋποθέτει το ζωντανό κι ενεργητικό βίωμά της και δεν αρκείται σ’ έναν
απλό σχεδιασμό επί χάρτου, περιγράφεται συνοπτικά ένα πρόγραμμα συνεκπαίδευσης νηπίων
και ενηλίκων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε Νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης
Το πρόγραμμα με τίτλο: «Λύνοντας τη σιωπή των Μαγεμένων», αφορά πρόγραμμα Μουσειακής
αγωγής με θέμα οκτώ ρωμαϊκά αγάλματα (2ος μ. Χ αιώνας), τα οποία το 1864 μεταφέρθηκαν ως
προϊόν αγοραπωλησίας, ανάμεσα στον γάλλο παλαιογράφο Μιλλέρ και στο σουλτάνο της
εποχής, από την Ελλάδα στη Γαλλία. Είναι γνωστά ως οι Μαγεμένες της Θεσσαλονίκης ή αλλιώς
οι «Καρυάτιδες της Θεσσαλονίκης».
Το Νηπιαγωγείο συνεργάστηκε με τμήμα Λυκείου από τη Β/θμια και τη Ακαδημία Ρομποτικής
του ΠΑΜΑΚ από την Γ/θμια, ορίζοντας τη δράση ως διασχολική.
Φορείς συνεργασίας είναι η Ακαδημία Ρομποτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το
Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Σχολικής Ζωής, το Γαλλικό Ινστιτούτο, ενώ οι συνεργάτες
από το χώρο των τεχνών είναι συγγραφείς, στιχουργοί σχεδιαστές, φωτογράφοι, γλύπτες,
αρχαιολόγοι, ιστορικοί, προγραμματιστές ρομπότ.
Στόχος είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές το μουσειακό είδος (άγαλμα) μέσω της μουσειακής
αγωγής όπως αυτή προβλέπεται, αλλά πολύ περισσότερο μέσα από την πιο διευρυμένη
προσέγγιση της Δημιουργικής Γραφής με την παραγωγή των δικών τους κειμένων.
Μεθοδολογικά τα νήπια ασχολούνται με τα κειμενικά είδη του μύθου, του παραμυθιού, του
εσωτερικού μονολόγου, του ημερολογίου και της επιστολής, ενώ στο ποιητικό είδος
κατασκευάζουν χάικου, λίμερικς, επιγράμματα και ομοιοκατάληκτα τετράστιχα. Η εκπαίδευση
των νηπίων εμπλουτίζεται και ενισχύεται με τη χρήση ρομπότ, προερχόμενο και
προγραμματισμένο από την Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στόχο το
ρομπότ, κατά τις επισκέψεις του στο σχολείο, να έχει τη θέση του «αφηγητή» αλλά και του
«ιστορικού» και του χρονογράφου, μεταφέροντας το σχετικό πληροφοριακό υλικό που
συλλέγεται από τους μαθητές του Λυκείου.
Επιπλέον μέσω των «μαγεμένων» προκύπτουν φλέγοντα ζητήματα μετανάστευσης σε συμβολικό
επίπεδο μέσω της μεταφοράς τους στο Λούβρο.
Κατ’ αντιστοιχία, στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι γονείς των νηπίων,
παρακολουθώντας το πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής (στη δομή σχολής γονέων) στην ίδια
θεματική βάση («Μαγεμένες»), ασχολούνται με αντίστοιχα λογοτεχνικά είδη και τεχνικές.
Οι επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και σε άλλα Μουσεία, δίνουν τη δυνατότητα στα
νήπια να διακρίνουν τη μορφή και το περιεχόμενο των εκθεμάτων και να μπουν σε μια διαδικασία
προσέγγισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αυθόρμητα φυσικά και πηγαία, μέσα από
παιχνίδι και αναδυόμενες δράσεις, ενώ πραγματοποιούνται αμοιβαίες επισκέψεις στο Γαλλικό
Ινστιτούτο (όμορο με το Νηπιαγωγείο) προκειμένου να έρθουν τα νήπια σ’ επαφή με τη γλώσσα
που τώρα «μιλούν» οι «Μαγεμένες».
Τα παραγόμενα κείμενα (ενηλίκων και νηπίων) αποτελούν τον κειμενικό κορμό για την
καταληκτική καλοκαιρινή εκδήλωση όπου νήπια και γονείς συναντιούνται επί σκηνής, για τη
θεατρική και λογοτεχνική αποτύπωση όλων των παραπάνω ενώ το πρόγραμμα εμφανίζεται ως
δράση και σε γιορτή πολυγλωσσίας.
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Αξιολόγηση
Το πρόταση συνεκπαίδευσης νηπίων και ενηλίκων αναδεικνύει ένα προκλητικά πολυεπίπεδο
πρόγραμμα για κάθε εμπλεκόμενο. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, βρίσκονται σε μια
διαδικασία ζύμωσης, όπου ετερόκλητα στοιχεία συναντιούνται και αποκαλύπτουν πως η γοητεία
των διαφορών συνεισφέρει σε μια ενδιαφέρουσα ολότητα, που όλα είναι πιθανά, όλα
μετασχηματίζονται και αλληλεπιδρούν. Τα αντιδάνεια εκπαιδευτικών μεθόδων, αλλά και
συμπεριφορών είναι το ακριβότερο απόκτημα.
Ο μαθητής μεταφέροντας την εμπειρία του στο σπίτι εκπαιδεύει το γονιό του στο αντικείμενο
όπου και ο ίδιος εκπαιδεύεται, με την ίδια μεθοδολογία και τακτική. Ο εκπαιδευόμενος γονέας,
είναι σε θέση να εκπαιδεύσει αλλά και να προεκτείνει την εκπαιδευτική διαδικασία στο
συγκεκριμένο αντικείμενο του παιδιού του, αλλά και πλήρως να κατανοήσει τα όσα κοινωνούνται
μεταξύ τους.
Η επιστροφή του γονέα στην τάξη τον φέρνει σε μια ιδιόμορφη επαφή με τον εαυτό του, το παιδί
του, τον εκπαιδευτικό.
Ο εκπαιδευτικός γίνεται εκπαιδευτής. Ο ενήλικας πηγαινοέρχεται από το ρόλο του γονέα στο
ρόλο του εκπαιδευόμενου και απολαμβάνει τα αντιδάνεια συμπεριφοράς.
Τα όρια επαναπροσδιορίζονται.
Δουλεύοντας και κυρίως τολμώντας να εισάγουμε τη Δ.Γ. στο Νηπιαγωγείο και ταυτόχρονα
εκπαιδεύοντας και τους γονείς των μαθητών, είναι σίγουρο πως ο εκπαιδευτικός θα βρεθεί
μπροστά σ΄ ένα νέο συναρπαστικό κόσμο που θα του δώσει νέα κίνητρα και περισσότερο
χαμόγελο και κέφι στη δουλειά του. Αυτό όμως που περισσότερο θα τον εκπλήξει, δεν είναι μόνο
τα συγγραφικά αποτελέσματα των ενηλίκων, δεν είναι η μορφή της συνολικής ομάδας που
δημιουργείται, όσο η καινούργια αυλαία που τα 5χρονα και 6χρονα παιδιά ανοίγουν, κι όλα αυτά
που μπορούν να επινοήσουν και να δημιουργήσουν.
Τελικά οι πάντες δρουν, αντιδρούν, αλληλεπιδρούν, τα πάντα αξιοποιούνται και
μετασχηματίζονται και ηγέτης της τάξης μαθητών και ενηλίκων, αποδεικνύεται κυρίως η
δημιουργική φαντασία.
Μελλοντικές έρευνες
Η διεξαγωγή διαχρονικών ερευνών σε θέματα ηγετικού στυλ, κουλτούρας και
αποτελεσματικότητας στο ελληνικό σχολείο, θα βοηθήσει σημαντικά στην περαιτέρω
διερεύνηση του θέματος της επίδρασης της Δ.Γ. στις διαδικασίες και τις στρατηγικές μάθησης.
Ειδικότερα, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί το κατά πόσον αλλαγές στο ηγετικό στυλ των
νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών γενικότερα, σε συνδυασμό με τα προγράμματα της Δ.Γ. επιδρούν
στην αλλαγή τόσο της κουλτούρας όσο και της αποτελεσματικότητας του σχολείου. Ο
συνδυασμός της διεξαγωγής διαχρονικών ερευνών που σκοπό θα έχουν τον εντοπισμό των
σχέσεων μεταξύ αυτών των μεταβλητών (ηγετικού στυλ, κουλτούρας και αποτελεσματικότητας
και Δ.Γ.) µε τη διεξαγωγή ποιοτικών αλλά και ποσοτικών ερευνών, οι οποίες θα διερευνήσουν
τους τρόπους µε τους οποίους αναπτύσσονται και εξελίσσονται πιθανές σχέσεις, είναι δυνατόν
να βοηθήσει στην παραπέρα μελέτη του θέματος.
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Τι καθιστά ένα σχολείο
οργανισμό μάθησης;
Διερευνώντας την
ελληνική πραγματικότητα

Μαρία Λιακοπούλου

Περίληψη
Μεταξύ των παραγόντων που συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενός σχολείου,
πρωταρχικής σημασίας είναι να αποκτήσουν τα σχολεία χαρακτηριστικά κοινοτήτων μάθησης.
Στα αποτελεσματικά σχολεία, το σχολείο μετατρέπεται σε έναν οργανισμό που όλοι μαθαίνουν
διαρκώς, όλοι μαθαίνουν από όλους και η μάθηση αυτή καθ’ αυτή έχει αξία. 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 μέσα από την πράξη
και την αλληλεπίδρασή τους με τους άλλους. 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. Στο
πλαίσιο του κειμένου αυτού 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 τις επιδόσεις των μαθητών. 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.
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

Εισαγωγή
Τα σχολεία θα πρέπει να προετοιμάζουν μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν
σε ένα αβέβαιο και σταθερά μεταβαλλόμενο αύριο. Δεν προετοιμάζουν απλώς αυριανούς πολίτες
οι οποίοι θα πρέπει να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένου ρόλους και καθήκοντα, αλλά
διαμορφώνουν το αύριο μέσω αυτών των πολιτών. Το σχολείο δεν προετοιμάζει πολίτες για μια
κοινωνία, αλλά διαμορφώνει μια κοινωνία μέσω των πολιτών που προετοιμάζει, είτε αυτό το

─ 197 ─

Τόμος Β΄
κάνει συνειδητά είτε όχι. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη τα σχολεία να καταστούν οργανισμοί
μάθησης, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον
(OECD, 2016). Το αίτημα για τη διαμόρφωση σχολείων που θα έχουν χαρακτηριστικά
κοινοτήτων μάθησης είναι σήμερα επιτακτικό, και μάλιστα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή.
Επιπλέον, η έρευνα για τα αποτελεσματικά σχολεία που ξεκίνησε συστηματικά από τη δεκαετία
του 1960 αποκάλυψε ότι μεταξύ σχολείων των οποίων οι μαθητές είχαν υψηλές επιδόσεις και
σχολείων των οποίων οι μαθητές είχαν χαμηλές επιδόσεις, υπήρχαν διαφορές στη διοίκηση, στην
οργάνωση και στο κλίμα του σχολείου (Brookover & Lezotte, 1979). Η σύνδεση της έρευνας για
την αποτελεσματικότητα και για τη βελτίωση του σχολείου με τη διοίκηση και την οργάνωση σε
επίπεδο σχολικής μονάδας, έστρεψε το ενδιαφέρον στο ερώτημα «Ποιες ακριβώς πρακτικές
συμβάλλουν στη βελτίωση ενός σχολείου;» (Teddlie & Reynolds, 2000). Μεταξύ των παραγόντων
που συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενός σχολείου, πρωταρχικής σημασίας
είναι να αποκτήσουν τα σχολεία χαρακτηριστικά κοινοτήτων μάθησης. Στα αποτελεσματικά
σχολεία, το σχολείο μετατρέπεται σε έναν οργανισμό που όλοι μαθαίνουν διαρκώς, όλοι
μαθαίνουν από όλους και η μάθηση αυτή καθ’ αυτή έχει αξία.
Η συζήτηση για τη διαμόρφωση «οργανισμών μάθησης» εντατικοποιήθηκε στη δεκαετία του
1980. Η έννοια είναι πολυεπίπεδη, καθώς για την οριοθέτησή της θα πρέπει να στραφούμε στην
ατομική συμπεριφορά των εμπλεκόμενων στον οργανισμό, στις ενέργειες και πρακτικές που
υιοθετούνται και λαμβάνουν χώρα σε συλλογικό επίπεδο, καθώς και στις πρακτικές και στην
κουλτούρα του οργανισμού (OECD, 2016). Αυτός ο πολυεπίπεδος χαρακτήρας της έννοιας την
καθιστά μέχρι σήμερα δύσκολα προσδιορίσιμη και κυρίως δύσκολα «μετρήσιμη».
Το ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι κατά πόσο τα ελληνικά σχολεία έχουν χαρακτηριστικά
που θα τα καθιστούσαν κοινότητες μάθησης. Στο πλαίσιο του κειμένου αυτού θα παρουσιαστούν
δεδομένα πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας επισκόπησης –συμμετείχαν 1492 εκπαιδευτικοί
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Διερευνήθηκε σε ποιο βαθμό τα σχολεία της χώρας
διακρίνονται από χαρακτηριστικά κοινοτήτων μάθησης, καθώς και η συσχέτιση των
χαρακτηριστικών αυτών με τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Στη συνέχεια μετά από
μια σύντομη περιγραφή του θεωρητικού πλαισίου και την σταχυολόγηση των βασικότερων
ευρημάτων, παρουσιάζονται κάποιες σκέψεις για τη διασφάλιση ενός κλίματος διαρκούς
μάθησης στα σχολεία της χώρας.
Το σχολείο κοινότητα μάθησης
Ο προβληματισμός και κυρίως το ζητούμενο τα σχολεία να αποκτήσουν χαρακτηριστικά
κοινοτήτων μάθησης ξεκινάει από δύο παραδοχές (Vescio et al., 2008): α) Ότι η «γνώση»
βρίσκεται στις καθημερινές εμπειρίες των εκπαιδευτικών και ο καλύτερος τρόπος για την
κατάκτησή της είναι ο κριτικός στοχασμός πάνω στην καθημερινή πράξη και σε συνεργασία
μεταξύ όσων μοιράζονται τις ίδιες εμπειρίες και β) ότι η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών
σε μια κοινότητα μάθησης δεν θα αυξήσει μόνο τις γνώσεις τους, αλλά θα βελτιώσει τις
επαγγελματικές πρακτικές τους και μέσω αυτών τις επιδόσεις των μαθητών.
Ο DuFour (2004) επεσήμανε τον κίνδυνο πως οτιδήποτε γίνεται στο σχολείο να θεωρείται ότι
εντάσσεται στην προσπάθεια ώστε το σχολείο να καταστεί κοινότητα μάθησης. Δεν αρκεί να
καλέσουμε έναν ειδικό, να κάνουμε μια επιμόρφωση, να οργανώσουμε μια συζήτηση για να
καταστεί ένας οργανισμός κοινότητα μάθησης. Καταρχάς, σε μια κοινότητα μάθησης υπάρχει
μια εγκαθιδρυμένη κουλτούρα, μια νοοτροπία, η οποία δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες
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ενέργειες, αλλά διαπερνά όλες τις επιμέρους λειτουργίες του οργανισμού και είναι εμφανής στην
καθημερινότητά του. Ο Newmann (1996) αναφέρει ότι σχολεία που αποτελούν κοινότητες
μάθησης χαρακτηρίζονται από τα εξής στοιχεία: α) τα μέλη του οργανισμού μοιράζονται κοινές
νόρμες και αξίες για θέματα που αφορούν τη μάθηση των μαθητών, το ρόλο των εκπαιδευτικών,
τον τρόπο διοίκησης, το ρόλο των γονέων κ.λ.π., β) η εστίαση μετακινείται από τη διδασκαλία
στη μάθηση, δηλαδή δεν αρκεί το σχολείο να διασφαλίσει ότι οι μαθητές διδάχθηκαν κάποιες
γνώσεις, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσει ότι έμαθαν, γ) ο εντατικός, συνεχής και αναστοχαστικός
διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία, το πρόγραμμα, τους μαθητές, δ) η
διδασκαλία παίρνει πιο «δημόσιο» χαρακτήρα, οι εκπαιδευτικοί συζητούν για τη διδασκαλία
τους, πηγαίνουν ο ένας στην τάξη του άλλου κ.λ.π., ε) η έμφαση στη συνεργασία μεταξύ όλων
των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι Garvin et al. (2008) αναφέρουν, επίσης, ότι
οι οργανισμοί μάθησης χαρακτηρίζονται από: α) υποστηρικτικό περιβάλλον το οποίο δημιουργεί
αίσθημα ασφάλειας σε όλους να αποδεχθούν τα λάθη τους και να τα αντιμετωπίσουν ως ευκαιρίες
μάθησης, καθώς και ασφάλεια στο να διαφωνήσουν, να κάνουν «αφελείς» ερωτήσεις, να
αναγνωρίσουν την αξία αντίθετων από τις δικές τους ιδεών, να αναλάβουν ρίσκα, β)
συγκεκριμένες διαδικασίες για τη συλλογή και την ερμηνεία πληροφοριών, για πειραματισμό,
για την ανάδειξη και την επίλυση προβλημάτων, για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των
εργαζομένων και γ) η ηγεσία η οποία ενθαρρύνει τη μάθηση μέσω της ανάδειξης εναλλακτικών
οπτικών, της διασφάλισης χρόνου για την ανάδειξη προβλημάτων, της ανταλλαγής γνώσεων, του
αναστοχασμού και της ενεργού ακρόασης.
Σε κάθε περίπτωση κοινότητα μάθησης μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ένα σχολείο όταν οι
επιμέρους ενέργειες συμβάλλουν στην αλλαγή της παιδαγωγικής και διδακτικής συμπεριφοράς
των εκπαιδευτικών και μακροπρόθεσμα στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Από
επισκόπηση ερευνών προέκυψε ότι σε σχολεία που αποτελούν κοινότητες μάθησης η διδασκαλία
γίνεται ολοένα και πιο μαθητοκεντρική, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βοηθήσουν του μαθητές
με χαμηλές επιδόσεις, η διδασκαλία αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις χρήσιμες
για τη ζωή, η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων διευρύνεται και εντατικοποιείται, όλοι οι
εκπαιδευτικοί εστιάζουν στη μάθηση των μαθητών και οι ίδιοι βρίσκονται σε μια διαρκή πορεία
μάθησης (Vescio et al., 2008).
Διαμόρφωση κλίματος μάθησης για τους μαθητές
Από τη δεκαετία του 1990 επισημαίνεται η επίδραση του κλίματος του σχολείου στη μάθηση των
μαθητών και διερευνώνται οι επιμέρους παράγοντες που διασφαλίζουν ένα θετικό κλίμα μάθησης
για τους μαθητές. Ειδικότερα, επισημαίνεται η σημασία των εξής παραγόντων:
▪ Το φυσικό περιβάλλον (Finnan & Swanson, 2000. McBer, 2000. Robinson, 2007). Ένα
κατάλληλο περιβάλλον –τόσο φυσικό όσο και τεχνητό– αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
προκειμένου να υλοποιηθούν διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες συμμετοχικές
και βιωματικές. Επίσης, ενισχύει τη διάθεση για μάθηση, τη συγκέντρωση, τα κίνητρα για
αναζήτηση. Εξάλλου οι μαθητές αποδίδουν καλύτερα σε ένα περιβάλλον το οποίο τους
διασφαλίζει καταρχάς ηρεμία και ασφάλεια και σε ένα δεύτερο επίπεδο τους δημιουργεί
ευχάριστα συναισθήματα.
▪ Η συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών (McBer, 2000.
Robinson, 2007). Η δόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και η κοινή πεποίθηση ότι
εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν ένα κοινό στόχο, ότι εργάζονται για τον ίδιο σκοπό
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ενισχύει τη διάθεση για προσπάθεια τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από
την πλευρά των μαθητών.
Η ενίσχυση από πλευράς του σχολείου της συμμετοχής και της δέσμευσης των μαθητών
υιοθετώντας συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές, όπως δημιουργία κλίματος ευγενούς
άμιλλας, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, διαμόρφωση ενός γενικότερου
κλίματος μάθησης στο σχολείο, καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος. Καθοριστικός είναι ο
παράγοντας αναγνώρισης της επιτυχίας και επιβράβευσης, η οποία δεν περιορίζεται στον
έπαινο, αλλά και σε «έπαθλα», όπως η απαλλαγή από τις τελικές εξετάσεις του σχολείου
σε κάποιο μάθημα, σύντομες «διακοπές» –δύο τριών ημερών– σε μαθητές που
επιτυγχάνουν, δωρεάν μεταφορά στον χώρο του σχολείου, εισιτήρια για χώρους
ψυχαγωγίας, δημόσια αναγνώριση σε εκδηλώσεις του σχολείου (Kercheval & Newbill,
2001).
Ο σταθερός προσανατολισμός του σχολείου στην επίτευξη στόχων και στη δημιουργία
μιας κουλτούρας ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν (OECD, 2016).
Η δημιουργία κλίματος ασφάλειας για τους μαθητές. Μια βασική προϋπόθεση σε επίπεδο
σχολικής μονάδας, προκειμένου να διασφαλισθεί κλίμα μάθησης είναι η ασφάλεια των
μαθητών μέσω πρακτικών ρύθμισης της συμπεριφοράς τους τόσο κατά το διάλειμμα όσο
και πριν την έναρξη και μετά τη λήξη των μαθημάτων (π.χ. επίβλεψη των μαθητών από
τους εκπαιδευτικούς, παρατήρηση και ερμηνεία της συμπεριφοράς, ομαδικές
δραστηριότητες, κανόνες και σαφής κώδικας συμπεριφοράς) (Κυριακίδης κ.ά., 2012, σ.
17).
Η ύπαρξης σαφών προσδοκιών από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Είναι πολύ σημαντικό
οι μαθητές να γνωρίζουν και να κατανοούν ποια είναι τα επιθυμητά επιτεύγματα, που θα
πρέπει να φθάσουν. Μάλιστα είναι ακόμη πιο σημαντικό οι προσδοκίες από την πλευρά
των εκπαιδευτικών όχι μόνο να είναι σαφείς, αλλά και σταθερές και κυρίως υψηλές. Καθώς
ο δάσκαλός λειτουργεί στην τάξη ως Πυγμαλίωνας οι υψηλές προσδοκίες του για όλους
τους μαθητές συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων αλλά
και των επιτευγμάτων γενικότερα των μαθητών.
Ο σεβασμός της διαφορετικότητας. Φαίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματικά σχολεία τα
οποία εκτός από την ποιότητα προωθούν και την ισότητα όλων των μαθητών και φυσικά
σέβονται τη διαφορετικότητά τους.
Η ελαχιστοποίηση των διακοπών (Finnan & Swanson, 2000. McBer, 2000. Robinson,
2007). Η διασφάλιση περισσότερου διδακτικού χρόνου συμβάλλει σε καλύτερα
αποτελέσματα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να διασφαλισθεί μέσα από συγκεκριμένες
πρακτικές μεγιστοποίησης του διδακτικού χρόνου π.χ. πολιτική για την αναπλήρωση
καθηγητών που απουσιάζουν, αναπλήρωση κενών σε περίπτωση απουσίας κάποιου
μαθητή, υλοποίηση των διοικητικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων σε ώρες εκτός
των ωρών διδασκαλίας.
Η διαρκής υποστήριξη όλων των μαθητών και η οργάνωση δράσεων οι οποίες είτε
λειτουργούν προσθετικά είτε αντισταθμιστικά σε όσα προβλέπει το επίσημο Αναλυτικό
πρόγραμμα π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής μέσω της δημιουργίας
ομάδων γραμματισμού, ενισχυτική διδασκαλία τόσο των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις
όσο και των μαθητών με υψηλές επιδόσεις, δραστηριότητες προετοιμασίας για τις εθνικές
εξετάσεις ή για εθνικούς διαγωνισμούς μέσω εξετάσεων προσομοίωσης (Kercheval &
Newbill, 2001).
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▪ Η παροχή ευκαιριών μάθησης στους γονείς, καθώς όταν οι μαθητές βλέπουν ότι οι γονείς
τους εκτιμούν το σχολείο και τη μάθηση, επιτυγχάνουν και οι ίδιοι καλύτερα
αποτελέσματα (Goodman, 1997, p. 6).
▪ Η συνεργασία με την ευρύτερη κοινότητα (Jasman, 2002. Harslett et al., 2000. Πασιαρδής
& Πασιαρδή, 2000).
Το σχολείο ως χώρος μάθησης για τους εκπαιδευτικούς
Ένας από τους παράγοντες αποτελεσματικότητας ενός σχολείου είναι και ο βαθμός στον οποίο
προωθεί την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών μέσα από σαφείς πολιτικές και
στρατηγικές διοίκησης (Muijs et al., 2004. Stoll, 2001). Σημαντικός είναι ο ρόλος της διεύθυνσης
του σχολείου, η οποία δεν αρκεί να κινητοποιεί τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ανταποκριθούν
στους στόχους της σχολικής μονάδας, καθώς συχνά οι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν τη διάθεση,
αλλά δεν έχουν τις γνώσεις για την επίτευξη των στόχων. Γι’ αυτό χρειάζεται μια εκπαιδευτική
ηγεσία, η οποία θα αφουγκράζεται τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, θα τους
παρέχει διαρκή πνευματική διέγερση, ατομική υποστήριξη και θα προωθεί την καταλληλότερη
κάθε φορά πρακτική επαγγελματικής ανάπτυξης (Leithwood & Jantzi, 2008. OECD, 2016).
Κάποιες από τις ‘πρακτικές’ επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής
μονάδας είναι οι εξής (Lieberman & Miller, 1999, p. 73): κύκλοι συζητήσεων, ομάδες μελέτης,
δίκτυα μάθησης, συνεργασία με ειδικούς, άσκηση ανά ζεύγη, συνεργατική διδασκαλία,
υποστήριξη από «κριτικό φίλο», συλλογή και ανάλυση δεδομένων, έρευνα δράσης,
αυτοαξιολόγηση, ενδοσχολικά σεμινάρια/εργαστήρια. Σημαντικότερη από κάθε επιμέρους
πρακτική είναι η κουλτούρα που υπάρχει στο σχολείο. Είναι βασική προϋπόθεση όλοι οι
εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να μοιράζονται μια κοινή κουλτούρα ομαδικής και
συνεργατικής εργασίας και μάθησης, διαρκούς έρευνας, πειραματισμού και καινοτομίας,
εμπιστοσύνης και κοινού αναστοχασμού πάνω στην πράξη.
Οι πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης είναι αποτελεσματικές όταν (The Department of
Education and Training, 2005. Conser & Jones, 2016): εστιάζουν στη βελτίωση των επιδόσεων
των μαθητών, εστιάζουν και ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική πράξη, βασίζονται στα
διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, είναι
συνεργατικές και προωθούν τον αναστοχασμό, έχουν ως στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού
έργου, είναι διαρκείς, υποστηρίζονται και εντάσσονται πλήρως στην κουλτούρα και τη
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και του σχολείου και αποτελούν ατομική και
συλλογική ευθύνη και δεν είναι προαιρετικές.
Μεθοδολογία της έρευνας
Τα ερευνητικά δεδομένα στο κείμενο αυτό προέρχονται από μια ευρύτερη έρευνα της οποίας
σκοπός ήταν να εξετάσει τους παράγοντες αποτελεσματικότητας σε επίπεδο σχολικής μονάδας
μέσα από τη οπτική των εκπαιδευτικών και των διευθυντών (για περισσότερα βλ. Λιακοπούλου
2016). Για τη συλλογή των δεδομένων υιοθετήθηκε η μέθοδος της επισκόπησης και
χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωναν ανώνυμα οι
συμμετέχοντες στην έρευνα. Οι ερωτήσεις ήταν κλειστές είτε ονομαστικής κλίμακας είτε
εξάβαθμης κλίμακας Likert. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ατομικές απαντήσεις
των εκπαιδευτικών και αναλύθηκαν με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το SPSS.
Το δείγμα της έρευνας συγκροτήθηκε με απλή τυχαία δειγματοληψία κατά δεσμίδες και
ειδικότερα έγινε ηλεκτρονική ταχυδρόμηση του ερωτηματολογίου σε όλες τις σχολικές μονάδες
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της επικράτειας και συμμετείχαν 1.492 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Τα δεδομένα της έρευνας
Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία κλίματος μάθησης για τους μαθητές, από τα δεδομένα της έρευνας
(βλ. Πίνακα 1) προκύπτει ότι προωθείται η μάθηση των μαθητών μέσω εκδρομών και
επισκέψεων και μέσω της ενθάρρυνσης όλων των μαθητών για συμμετοχή σε δραστηριότητες
εκτός του ωρολογίου προγράμματος. Όμως, σπανιότερα, οι μαθητές ενθαρρύνονται να
αξιοποιούν τη βιβλιοθήκη του σχολείου, να συμμετέχουν σε εθνικούς διαγωνισμούς και έχουν
την ευκαιρία να εμπλακούν σε δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο και δεν συνδέονται με
τα μαθήματα. Η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες εκτός μαθημάτων συνήθως δεν
αξιολογείται. Το μεγαλύτερο έλλειμμα, βέβαια αναφορικά με τη δημιουργία κλίματος μάθησης
για τους μαθητές, εντοπίζεται αφενός στον μη εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης των μαθητών και
αφετέρου στην ειδική υποστήριξη μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες ή αλλοδαπών
μαθητών.
Σχετικά με τη διαμόρφωση κλίματος μάθησης για τους εκπαιδευτικούς προκύπτει ότι ενώ οι
εκπαιδευτικοί ενημερώνονται και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις που
υλοποιούνται εκτός του σχολείου τους, σπανιότερα υιοθετούνται από τα σχολεία πρακτικές
επιμόρφωσης, τυπικής ή άτυπης, εντός της σχολικής μονάδας. Χαρακτηριστικότερο είναι ότι 1
στους 4 εκπαιδευτικούς αναφέρει ότι πολύ σπάνια έως σχεδόν ποτέ δεν υλοποιούνται
ενδοσχολικές επιμορφώσεις στο σχολείο του. Ακόμη πιο σπάνια εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη των
εκπαιδευτικών και προμηθεύεται το σχολείο επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για τους
εκπαιδευτικούς.
Πέρα από το μαθησιακό κλίμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, βασική προϋπόθεση για να
αποκτήσει μια σχολική μονάδα χαρακτηριστικά κοινότητας μάθησης είναι η συνεργασία μεταξύ
των εκπαιδευτικών. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών μπορεί να ποικίλει σε περιεχόμενο,
διάρκεια, στόχευση, βάθος. Σε κάθε περίπτωση μια ουσιαστική συνεργασία είναι αρκετά
δύσκολο να επιτευχθεί καθώς απαιτούνται, εκτός από την ετοιμότητα των ίδιων των
εκπαιδευτικών, οι απαραίτητες συνθήκες σε επίπεδο σχολικής μονάδας, οι οποίες να δημιουργούν
τη διάθεση και να διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική, διαρκή και γόνιμη
συνεργασία. Από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι συνήθως η συνεργασία των
εκπαιδευτικών αφορά την οργάνωση κοινών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων π.χ. εορτών,
εκδρομών, πρότζεκτ. Επίσης, οι μισοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι πολύ συχνά έως πάντα και 1
στους 3 ότι κάποιες φορές ο χρόνος των παιδαγωγικών συνεδριάσεων είναι προκαθορισμένος και
επαρκής. Ωστόσο, από τα ποσοστά στον Πίνακα 1 προκύπτει ότι η κατασκευή κοινού υλικού από
τους εκπαιδευτικούς δεν είναι μια συνηθισμένη πρακτική και μάλιστα 1 στους 5 εκπαιδευτικούς
αναφέρει ότι αυτή η πρακτική δεν υιοθετείται σχεδόν ποτέ από το σχολείο του. Επίσης,
αναφορικά με την ύπαρξη επαρκούς χρόνου για τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
παρατηρείται μεγάλη διασπορά απαντήσεων, που φανερώνει και μια μεγάλη διαφοροποίηση
μεταξύ των πολιτικών και των πρακτικών των σχολείων στο θέμα αυτό. Τέλος, πάνω από τους
μισούς εκπαιδευτικούς δεν κάνουν σχεδόν ποτέ συνδιδασκαλία με κάποιους συναδέλφους τους,
δεδομένο που επιβεβαιώνει δεδομένα άλλων ερευνών, καθώς και μια γενικότερη διαπίστωση
σχετικά με το «μοναχικό» έργο του εκπαιδευτικού.
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Στη δημιουργία κλίματος μάθησης σε μια σχολική μονάδα συμβάλλει και η «εξωστρέφειά» της,
η συνεργασία της με άλλα σχολεία και άλλους φορείς. Στον τομέα αυτό φαίνεται να υστερούν οι
σχολικές μονάδες της χώρας. Ειδικότερα, συχνότερα συνεργάζονται τα σχολεία με το Δήμο και
καλούν ειδικούς, αλλά ακόμη και αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά μάλλον περιστασιακά.
Ένας στους τέσσερεις εκπαιδευτικούς αναφέρει ότι πολύ σπάνια ή σχεδόν ποτέ δεν αξιοποιούνται
προγράμματα του Υπουργείου στη σχολική μονάδα που διδάσκει. Εξίσου σπάνια είναι και η
συνεργασία με άλλα σχολεία της περιοχής. Πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς αναφέρουν
ότι σχεδόν ποτέ δεν συνεργάζεται το σχολείο τους με το Πανεπιστήμιο.

Κλίμα μάθησης για τους
εκπαιδευτικούς

Κλίμα μάθησης για τους μαθητές

Οργανώνονται εκδρομές/επισκέψεις
Ενθαρρύνονται όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν σε
δραστηριότητες εκτός του ωρολογίου προγράμματος
(σχολική ζωή, γιορτές)
Ενθαρρύνονται οι μαθητές να αξιοποιούν τη σχολική
βιβλιοθήκη
Υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούσαν να
εμπλακούν οι μαθητές εκτός από τα μαθήματα (σχολική
ζωή π.χ. όμιλοι, ομάδες)
Ενθαρρύνονται οι μαθητές να συμμετέχουν σε
διαγωνισμούς
Παρέχεται ειδική υποστήριξη σε μαθητές με ειδικές
ανάγκες
Αξιολογείται η συμμετοχή των μαθητών στις
δραστηριότητες
Εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη για τους μαθητές
Παρέχεται ειδική υποστήριξη σε αλλοδαπούς μαθητές

Πολύ συχνά/
σχεδόν πάντα

Κάποιες φορές

Η κάθε σχολική μονάδα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό
αποτελεί εστία μάθησης τόσο των μαθητών όσο και των
εκπαιδευτικών. Η μάθηση αυτή συνήθως δεν επέρχεται μόνο από
την τυπική διδασκαλία μέσα στην τάξη. αλλά αποτελεί απόρροια
ενός πλήθους άλλων δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται
μαθητές και εκπαιδευτικοί. Σε ποιο βαθμό στο σχολείο σας…

Σχεδόν ποτέ/
πολύ σπάνια

Πίνακας 1: Κλίμα μάθησης στο σχολείο

%
10.7

24.3

74.1

4

25.3

70.6

10.2

32.1

57.6

11.9

36.2

51.8

9.2

41.1

49.7

21.4

30.6

48.1

16.4

43.4

40.3

27.7

40

32.3

37.6

30.5

31.9

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για επιμορφώσεις που
γίνονται

2.7

14.7

82.6

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται και διευκολύνονται για
να συμμετάσχουν σε επιμορφώσεις

7

18.8

74.2

Ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητες
ανάλογες με τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά τους

11.9

33.5

54.7

16.8

37.6

45.5

Όταν κάποιος εκπαιδευτικός επιμορφώνεται ενημερώνει
σχετικά και τους συναδέλφους του ή φέρνει υλικό στο
σχολείο
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Εξωστρέφεια/ συνεργασία

Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών

Κλίμα μάθησης για
τους εκπαιδευτικούς

Πολύ συχνά/
σχεδόν πάντα

Κάποιες φορές

Η κάθε σχολική μονάδα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό
αποτελεί εστία μάθησης τόσο των μαθητών όσο και των
εκπαιδευτικών. Η μάθηση αυτή συνήθως δεν επέρχεται μόνο από
την τυπική διδασκαλία μέσα στην τάξη. αλλά αποτελεί απόρροια
ενός πλήθους άλλων δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται
μαθητές και εκπαιδευτικοί. Σε ποιο βαθμό στο σχολείο σας…

Σχεδόν ποτέ/
πολύ σπάνια

Πίνακας 1: Κλίμα μάθησης στο σχολείο

%

Υλοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις

24.5

36.7

38.9

Οργανώνονται σεμινάρια/ημερίδες ή ενημερωτικές
συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση των γονέων

24.6

41,4

34

29.8

40

30,2

37.9

39.6

22.5

4.4

23.1

72.4

10.3

30.5

59,2

13.3

31.8

54.8

19.2

37.8

42.9

31

31.2

58.5

29.3

12.2

Το σχολείο συνεργάζεται με το Δήμο
Καλούνται ειδικοί για να ενημερώσουν για εξειδικευμένα
θέματα
Το σχολείο συνεργάζεται με άλλους φορείς

14.6

36.8

48.5

11.1

42.1

47

12,4

41.4

46.1

Αξιοποιούνται προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας

24.6

41,4

34

Το σχολείο συνεργάζεται με άλλα σχολεία της περιοχής

26.5

40.8

32.8

Το σχολείου συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο

56.9

25.1

17.9

Το σχολείο προμηθεύεται λογισμικά & ηλεκτρονικό
υλικό
Εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη για τους εκπαιδευτικούς
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οργανώνουν από κοινού
παιδαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. εκδρομές, γιορτές,
πρότζεκτ)
Υλοποιούνται διαθεματικά πρότζεκτ στο σχολείο
Ο χρόνος των παιδαγωγικών συνεδριάσεων είναι σαφής,
προκαθορισμένος και επαρκής
Κάποιοι εκπαιδευτικοί ίδιας ειδικότητας έχουν κοινή
τράπεζα υλικού ή συνεργάζονται για την κατασκευή
κοινού υλικού
Προβλέπεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς η
ύπαρξη επαρκούς χρόνου για τη συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί κάνουν συνδιδασκαλία

37.7

Από τη συσχέτιση των παραπάνω πρακτικών με τις επιδόσεις των μαθητών σε σχολεία
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκύπτει ότι οι πρακτικές διαμόρφωσης κλίματος μάθησης
φαίνεται να επιδρούν σημαντικά στις επιδόσεις (βλ. Πίνακα 2). Ειδικότερα:
Οι πρακτικές για την προώθηση της μάθησης των μαθητών επηρεάζουν σημαντικά τις επιδόσεις
όλων των μαθητών. Όσο συχνότερα υιοθετούνται από κάποια σχολική μονάδα οι πρακτικές αυτές
τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό των μαθητών που βαθμολογούνται από 14 και κάτω, ενώ
ανεβαίνουν οι επιδόσεις των μαθητών και αυξάνονται οι μαθητές με άριστες επιδόσεις
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Οι πρακτικές αντιστάθμισης παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση όχι με τις χαμηλές
επιδόσεις, αλλά με τις υψηλές επιδόσεις των μαθητών. Σε σχολεία που υιοθετούνται συχνά
πρακτικές αντιστάθμισης αυξάνονται μαθητές με επιδόσεις από 15 και πάνω.
Οι πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και οι πρακτικές επιμόρφωσης των
γονέων παρουσιάζουν στατιστικά αρνητική σημαντική συσχέτιση με τις χαμηλότερες επιδόσεις
των μαθητών. Όσο συχνότερα σε κάποιο σχολείο υιοθετούνται πρακτικές επαγγελματικής
μάθησης των εκπαιδευτικών τόσο σπανιότερα οι μαθητές έχουν επιδόσεις κάτω από τη βάση.
Επίσης, η επιμόρφωση των γονέων φαίνεται να επιδρά και στις επιδόσεις των μαθητών μεταξύ
11 και 14, πιθανόν γιατί μαθητές με αντίστοιχες επιδόσεις χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη
για τη μελέτη τους στο σπίτι από τους γονείς.
Τέλος, η εξωστρέφεια του σχολείου και η υλικοτεχνική υποδομή επιδρά σημαντικά τόσο στις
πολύ χαμηλές επιδόσεις όσο και στις υψηλές, αλλά όχι στις επιδόσεις 11-14.
Πίνακας 2: Συσχέτιση πρακτικών διαμόρφωσης κοινότητας μάθησης & επιδόσεων μαθητών

Έλεγχος
αξιοπιστίας

Έχει βαθμολογία στο μάθημα σας…
κάτω από

από 11
έως 14

από 15
έως 18

19 ή 20

-0.109** -0.037**

0.065*

0.054**

0.148**

0.149**

0.070*

0.103**

0.081*

0.090**

την βάση
Πρακτικές για την προώθηση
της μάθησης των μαθητών

Ν (Items)= 6

Πρακτικές αντιστάθμισης

Ν (Items)= 2

Alpha=.824

Alpha=.765
Πρακτικές επαγγελματικής
Ν (Items)= 11
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
Alpha=.885

-0.093**

Εξωστρέφεια του σχολείου

-0.078**

Ν (Items)= 6
Alpha=.855

Επιμόρφωση γονέων

Ν (Items)= 1

-0.090**

Εμπλουτισμός βιβλιοθηκών
και μέσων

Ν (Items)= 3

-0.115**

-0.083*

Alpha=.879

*p<.05, **p<.01

Συζήτηση-συμπεράσματα
Τα περισσότερα σχολεία φαίνεται ότι προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα κλίμα μάθησης στη
σχολική μονάδα. Ειδικότερα, υλοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες για την προώθηση της
μάθησης των μαθητών και έξω από τις σχολικές τάξεις π.χ. επισκέψεις, εκδρομές, συμμετοχή σε
εθνικούς διαγωνισμούς. Ωστόσο, αυτή η συμμετοχή των μαθητών δεν αξιολογείται. Αξίζει να
επισημανθεί ότι η μεγάλη έλλειψη σε επίπεδο σχολικής ζωής είναι οι αντισταθμιστικές δράσεις,
οι δράσεις υποστήριξης αλλοδαπών μαθητών και μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Σε
ό,τι αφορά το κλίμα μάθησης για τους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται και
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ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις, όμως ελάχιστα έως καθόλου υλοποιούνται
ενδοσχολικές επιμορφώσεις. Επίσης, τα ελληνικά σχολεία φαίνεται να υστερούν και στον βαθμό
συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς η συνεργασία αυτή περιορίζεται στην ανταλλαγή
απόψεων και δεν υπάρχει ουσιαστική συνεργασία π.χ. συνδιδασκαλία, κατασκευή κοινού
εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος, θα λέγαμε ότι τα σχολεία χαρακτηρίζονται από «εσωστρέφεια».
Ενώ κάποιες φορές συνεργάζονται με το Δήμο και καλούν ειδικούς, πολύ περιορισμένη
συνεργασία έχουν με άλλα σχολεία, με άλλους φορείς και με το Πανεπιστήμιο.
Στην προσπάθεια διασφάλισης κλίματος μάθησης στα σχολεία μας θα συνέβαλαν:
▪ Η «εξωστρέφεια» των σχολείων: Η συνεργασία των σχολείων με άλλα σχολεία, με άλλους
φορείς (π.χ. Πανεπιστήμιο, Δήμο και τοπικούς φορείς), με τους γονείς των μαθητών θα
συνέβαλε πολλαπλά στο να καταστούν τα σχολεία οργανισμοί μάθησης. Καταρχάς, θα
αποτελούσε μια λύση σε προβλήματα υποδομής και διασφάλισης πόρων, υλικών και μη.
Για παράδειγμα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι υποδομές του Δήμου ή γειτονικών
σχολείων, το δυναμικό των Πανεπιστημίων να διαδραματίσει ρόλο επιμορφωτικό, οι
γονείς να συμβάλουν είτε με ρόλους επιμορφωτικούς είτε υποστηρικτικούς σε άλλες
εργασίες του σχολείου. Επίσης, συνταξιούχοι ή υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν
να αναλάβουν εθελοντικά υποστηρικτικούς ρόλους στην ενισχυτική διδασκαλία των
μαθητών, σε διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες του σχολείου (π.χ. ομάδες
μελέτης μαθητών, εργασίες στη βιβλιοθήκη και στα εργαστήρια του σχολείου κατά τις
απογευματινές ώρες, τα Σαββατοκύριακα και τις περιόδους διακοπών).
▪ Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου: Χαρακτηριστικό παράδειγμα θεσμού που θα μπορούσε
να παίξει καταλυτικό ρόλο στη διασφάλιση κλίματος μάθησης στα σχολεία είναι αυτός του
σχολικού συμβούλου. Ο σχολικός σύμβουλος –υπό την προϋπόθεση αφενός ότι διαθέτει
την απαιτούμενη κατάρτιση και αφετέρου ότι έχει στην περιοχή ευθύνης του έναν εύλογο
αριθμό σχολείων– έχει τη δυνατότητα: α) να έχει το ρόλο του κριτικού φίλου, δεδομένου
ότι γνωρίζει πολύ καλά τις συνθήκες του σχολείου, αλλά μπορεί να λάβει και την
απόσταση που χρειάζεται από το πλαίσιο, προκειμένου να προσφέρει μια αντικειμενική
ματιά, β) να βοηθήσει στη διαμόρφωση του οράματος του σχολείου προκειμένου αυτό να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σχολείου και ταυτόχρονα να συμβαδίζει με τις
απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο, γ) να υποστηρίξει τις ενδοσχολικές μορφές επιμόρφωσης
και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, δ) να παίξει ρόλο διαμεσολαβητικό και
να αποτελέσει συνδετικό κρίκο για τη δημιουργία δικτύου σχολείων, αλλά και για τη
συνεργασία του σχολείου με το Πανεπιστήμιο και άλλους φορείς.
▪ Οργάνωση και διοίκηση: Προκειμένου τα περιφερειακά όργανα διοίκησης να εμπλακούν
ουσιαστικά στη βελτίωση των σχολικών μονάδων, βασική προϋπόθεση είναι η υιοθέτηση
μιας εκπαιδευτικής πολιτικής αποκέντρωσης και εκχώρησης αρμοδιοτήτων σ’ αυτά. Στην
κατεύθυνση αυτή βρίσκεται και το διαρκές αίτημα για περισσότερη αυτονομία στις
σχολικές μονάδες. Το κάθε σχολείο αποτελεί μια μοναδική οντότητα με τις δικές της
ανάγκες και για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες αυτές θα πρέπει να διαθέτει την αυτονομία
και τα μέσα να λαμβάνει αποφάσεις, να επιλέγει τις πολιτικές και τις πρακτικές οι οποίες
είναι καταλληλότερες για το ίδιο, να αξιολογεί το έργο του και να επανασχεδιάζει ανάλογα
την πορεία του. Η αυτονομία, όμως, αποτελεί γόνιμη συνθήκη μόνο όταν αυτός που τη
διαθέτει μπορεί να την αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι’ αυτό στην
περίπτωση των σχολικών μονάδων η αυτονομία προϋποθέτει επαρκώς καταρτισμένους
διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικούς. Οι δομές δεν εγγυώνται τα αποτελέσματα, όπως
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επισημαίνει και ο Murphy (2012), αλλά οι άνθρωποι που στελεχώνουν τις δομές μπορούν
να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.
Ωστόσο, βασικότερη όλων των προϋποθέσεων είναι να διαμορφωθεί η κατάλληλη κουλτούρα
και να καλλιεργηθούν οι απαραίτητες αξίες σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική
διαδικασία, από τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας έως τους μαθητές και τους γονείς.
Ειδικότερα, θα πρέπει όλοι να είναι πεπεισμένοι ότι η γνώση συμβάλει σε πιο αποτελεσματική
πράξη και ότι η γνώση αυτή βρίσκεται σε κάθε καθημερινή εμπειρία.
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Ο ρόλος του ηγέτη στον
μετασχηματισμό των σχολικών
μονάδων σε οργανισμούς μάθησης

Αναστασία Λιθοξοΐδου

Περίληψη
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 που λειτουργούν διαιρετικά και όχι ενωτικά, η διαμόρφωση τέτοιας κουλτούρας
που θα υιοθετεί και εφαρμόζει αλλαγές και καινοτομίες, η επαγγελματική επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, παράγοντες που συντελούν στην
κάμψη της αντίστασης των εκπαιδευτικών στην αλλαγή. 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.
Λέξεις κλειδιά: οργανισμός μάθησης, ηγέτης, λήψη αποφάσεων, επίλυση συγκρούσεων,
σχολική κουλτούρα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Εισαγωγή
Το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα σύμφωνα με το μοντέλο κοινωνικών συστημάτων
των Getzels και Guba (1957). Μάλιστα είναι ανοιχτό καθώς αλληλεπιδρά με το εξωτερικό
περιβάλλον. Το γεγονός ότι το σχολείο αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα συνεπάγεται ότι διατρέχει
κινδύνους κυρίως από το εξωτερικό του περιβάλλον. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο το σχολείο να
προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Η παγκοσμιοποίηση ασκεί μεγάλες επιδράσεις στην εκπαίδευση,
οι οποίες και οδηγούν τους σχολικούς οργανισμούς στην ανάγκη μετασχηματισμού τους. Έτσι,
αρκετά σχολεία αναπτύσσονται και σταθεροποιούνται ως οργανισμοί μάθησης (Κυθραιώτης &
Πασιαρδής, 2015).
Σημαντικό ρόλο στη μετατροπή των εκπαιδευτικών οργανισμών σε οργανισμούς μάθησης παίζει
η σχολική ηγεσία, η οποία έχει αναγνωριστεί από διάφορους ερευνητές ως το στοιχείο-κλειδί για
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την αποτελεσματικότητα των σχολείων (Brauckmann & Pashiardis, 2011. Marzano, Waters &
McNulty, 2005). Κατά τον Πασιαρδή (2012), η αποτελεσματική ηγεσία αποτελεί το
σημαντικότερο μέσο για τη βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού σε σχέση με την
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών μάθησης μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσφέρει βασικές πληροφορίες για τον οργανισμό μάθησης
και τον ρόλο του σχολικού ηγέτη στη μετατροπή των εκπαιδευτικών οργανισμών σε οργανισμούς
μάθησης, καθώς αυτός ως μετασχηματιστικός ηγέτης χαράσσει το όραμα, τροποποιεί την
κουλτούρα του οργανισμού, επιλύει τις συγκρούσεις, λαμβάνει με συμμετοχικό τρόπο
αποφάσεις, παρωθεί τους εκπαιδευτικούς σε επαγγελματική εξέλιξη, αξιολογεί την εκπαιδευτική
διαδικασία και βέβαια ο ίδιος έχει υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης.
Το σχολείο αποτελεί ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα
Το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα σύμφωνα με το μοντέλο κοινωνικών συστημάτων
των Getzels και Guba (1957), το οποίο διακρίνει στα κοινωνικά συστήματα δυο διαστάσεις, οι
οποίες καθορίζουν την οργανωσιακή συμπεριφορά. Οι διαστάσεις αυτές είναι: α) η νομοθετική
διάσταση, η οποία έχει σχέση με το νομικό πλαίσιο, τους θεσμοθετημένους στόχους, τη δομή και
τις διαβαθμισμένες λειτουργίες, β) η ιδιογραφική, που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των
ατόμων που συμμετέχουν στην επιχείρηση. Οι εν λόγω ρόλοι καθορίζονται επίσημα από την
πολιτεία, αλλά σύμφωνα με την ιδιογραφική διάσταση, επηρεάζονται και από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εργαζομένων καθώς και από τα κίνητρα και τις
ανάγκες τους, που αλληλεπιδρούν με το κλίμα και το ήθος του σχολείου (Γεωργίου, 2000).
Το σχολείο θεωρείται ως ένα ανοιχτό σύστημα αφού ως υποσύστημα του εκπαιδευτικού
συστήματος συναλλάσσεται με το περιβάλλον. Μάλιστα όσο πιο μεγάλη είναι η συναλλαγή του
με τις εξωτερικές ομάδες τόσο πιο «ανοιχτό» θεωρείται (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Βασικές
έννοιες που ανήκουν στη λειτουργία του ανοιχτού συστήματος είναι οι εισροές που αποτελούν οι
μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό προσωπικό, ο εξοπλισμός του σχολείου, οι αίθουσες, οι
υπολογιστές, οι διαδραστικοί πίνακες, οι οικονομικοί πόροι, το κουτί διεργασιών που εμπεριέχει
την οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος, τις διδακτικές μεθόδους, τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, την ανάλυση των πληροφοριών, τη διαχείριση των οικονομικών παροχών
(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008. Πασιαρδής, 2004), τις εκροές/αποτελέσματα που αναμένονται από τη
σχολική μονάδα, όπως είναι η καλλιέργεια στους μαθητές στάσεων και συμπεριφορών ορθής
κοινωνικοποίησης, η παροχή γνώσης, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι λύσεις σε ποικίλα
εκπαιδευτικά προβλήματα (Πασιαρδής, 2004), ο βιοπορισμός των εκπαιδευτικών και των
οικογενειών τους (Everard & Morris, 1999) και το περιβάλλον και τα όρια, το οποίο διαδραματίζει
ποικίλους ρόλους στις διάφορες λειτουργίες του συστήματος. Είναι αυτό που προσφέρει στο
σύστημα τις εισροές και από την άλλη πλευρά οριοθετεί τις διεργασίες που θα πραγματοποιηθούν
στο μαύρο κουτί. Το σχολείο έχει διαπερατά όρια που σημαίνει ότι δίνει και παίρνει πληροφορίες
από το εξωτερικό περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρά. Για το λόγο αυτό το σύστημα θα πρέπει
να παρακολουθεί όλες τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να προβαίνει, όσο το δυνατό
πιο σύντομα, στις αναγκαίες αλλαγές (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008. Everard & Morris, 1999) για
να μπορέσει να επιβιώσει.
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Σχήμα 1: Το σχολείο ως ανοικτό σύστημα

Οργανισμός μάθησης
Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα αναπόφευκτο και πολυδιάστατο φαινόμενο της εποχής μας. Ως
πολυδιάστατο φαινόμενο έχει διαστάσεις που ασκούν ολοένα και μεγαλύτερες επιδράσεις στην
εκπαίδευση, οι οποίες οδηγούν τους σχολικούς οργανισμούς στην ανάγκη μετασχηματισμού
τους. Αρκετά σχολεία αναπτύσσονται και σταθεροποιούνται ως οργανισμοί μάθησης. Το σχολείο
μετασχηματίζεται με τρόπο που να μεγιστοποιεί την ικανότητά του να μαθαίνει και να
προσαρμόζεται στο ραγδαία μεταβαλλόμενο εξωτερικό του περιβάλλον (Κυθραιώτης &
Πασιαρδής, 2015. Pedler, 1995).
Σύμφωνα με τους Treare και Dealtry (1998), ο οργανισμός μάθησης είναι «το κοινωνικό σύστημα
του οποίου τα μέλη μαθαίνουν συνεχώς, για να δημιουργούν, να διατηρούν και να αναπτύσσουν
την ατομική και ομαδική μάθηση με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος και του
οργανισμού με τρόπους σημαντικούς για όλους τους εμπλεκόμενους».
Πολύ σημαντική θεωρείται η συνεισφορά του Senge (1993) στην εξέταση του θέματος του
οργανισμού μάθησης, σύμφωνα με τον οποίο ο οργανισμός μάθησης θεωρείται εκείνος που
επεκτείνει τους ορίζοντες και τις δεξιότητές του μέσω της ανάπτυξης των εργαζομένων σε αυτόν,
τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των ατόμων και του
οργανισμού. Ο Senge ορίζει ως Μανθάνοντες Οργανισμούς εκείνους τους οργανισμούς όπου τα
μέλη του συνεχώς επεκτείνουν την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τα αποτελέσματα που
πραγματικά επιθυμούν. Είναι οι οργανισμοί εκείνοι οι οποίοι υιοθετούν καινοτόμα μοντέλα
σκέψης, ελευθερώνουν τη συλλογική φιλοδοξία και διδάσκουν στα μέλη να αντιμετωπίζουν τον
οργανισμό ως ένα ζωντανό όλο (Πολίτης, 2008).
Συμπερασματικά, δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού μάθησης: (1) η συνεχής
μάθηση και (2) ο συνεχής μετασχηματισμός. Εφόσον το περιβάλλον αλλάζει, ο οργανισμός
πρέπει να είναι ικανός να αλλάζει για να επιβιώνει και να αναπτύσσεται μέσα στο ραγδαία και
δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Επομένως, είναι απαραίτητο ο οργανισμός να είναι ικανός
να μαθαίνει συνεχώς, ώστε να είναι ικανός να μετασχηματίζεται (Κυθραιώτης & Πασιαρδής,
2015).
Σε μια προσπάθεια εντοπισμού των στοιχείων ενός οργανισμού, τα οποία τον καθιστούν ικανό
να μαθαίνει συνεχώς, ο Senge (1993) ανέπτυξε ένα μοντέλο που περιλαμβάνει πέντε απαραίτητες
ικανότητες που πρέπει να αναπτύσσει ο οργανισμός. Οι πρώτες τρεις από τις πέντε ικανότητες
αναφέρονται στην ατομική μάθηση και οι υπόλοιπες δύο στην ομαδική μάθηση. Είναι
απαραίτητο να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και οι πέντε ικανότητες, για να μπορέσει να
δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί ο οργανισμός μάθησης (Σάββας, 2007):
▪ Να διαθέτει σκεπτόμενα πληροφορικά συστήματα.
▪ Να προωθεί την προσωπική δεξιότητα.
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▪ Να προτείνει διαρθρωμένα πνευματικά μοντέλα.
▪ Να προωθεί τη δόμηση κοινού οράματος.
▪ Να προωθεί τη συλλογική μάθηση.
Ο Senge (1993) με βάση τους πέντε πιο πάνω τομείς εισηγείται πως ένας οργανισμός μάθησης
πρέπει να είναι ικανός: (α) να ξεπερνά τις εσωτερικές συγκρούσεις, (β) να παρέχει χρόνο για
μάθηση, (γ) να ισορροπεί μεταξύ της μεταβίβασης εξουσιών, του ελέγχου και του συντονισμού,
(δ) να διευκολύνει την εξάσκηση στην προσωπική κατοχή και (ε) να εξασφαλίζει ότι οι άνθρωποι
στον οργανισμό μπορούν να μάθουν από την εμπειρία που αποκτούν όταν υφίστανται τις
συνέπειες των πράξεών τους (Κυθραιώτης & Πασιαρδής, 2015).
Η σημασία της εκπαιδευτικής ηγεσίας
Η σημασία της εκπαιδευτικής ηγεσίας είναι πολύπλευρη. Ο Robbins (1993) τονίζει ότι το βασικό
χαρακτηριστικό της ηγεσίας σε έναν οργανισμό είναι η επίδραση, την οποία ο ηγέτης ασκεί πάνω
στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας (Bass, 1990). Η ηγεσία επιδρά στην απόδοση των οργανισμών με
τρόπο που επηρεάζει τόσο τα άτομα και τις δομές του οργανισμού, όσο και την κουλτούρα του
(Ogawa & Bossert, 1995).
Επίσης, η ηγεσία σχετίζεται με την αλλαγή, ζωτικό στοιχείο, για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί
ένας οργανισμός. Όπως αναφέρουν οι Bolman και Deal (1997), οι αποτελεσματικοί ηγέτες
χαράζουν το όραμα στον οργανισμό –αφού εντοπίσουν τις ανάγκες του– και στη συνέχεια το
μεταδίδουν στα άλλα άτομα. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη για αλλαγή. Η ηγεσία σε έναν
εκπαιδευτικό οργανισμό, σύμφωνα με τους Kotter και Heskett (1992), αποσκοπεί στην
προσαρμογή στις νέες συνθήκες, σχετίζεται με την αλλαγή στον οργανισμό (Κυθραιώτης, 2015).
Η θεωρία του μετασχηματισμού
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία υπάρχει σχέση μεταξύ της ηγεσίας και της κουλτούρας του
οργανισμού (Dalin, 1996). Η Μετασχηματιστική Ηγεσία χαρακτηρίζεται από την αλληλεπίδραση
των ηγετών με τους υφισταμένους τους που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και τα κίνητρά τους
στην οργάνωση (Burns, 1978). Ένας μετασχηματιστικός ηγέτης ασχολείται με τους
υφιστάμενούς του, δίνοντας έμφαση στην εσωτερική παρακίνησή τους και στις ανάγκες τους.
Δίνει «όραμα» είτε με την έννοια της έμπνευσης, είτε με την έννοια της αποστολής, προσπαθεί η
«επικοινωνία του οράματος», να είναι πλήρως κατανοητή, συνδέει το όραμα με την «ενδυνάμωση
των μελών της οργάνωσης», δίνει έμφαση στον ρόλο του ηγέτη για τη διαμόρφωση της
κουλτούρας του οργανισμού και δεσμεύει τα μέλη με την «εμπιστοσύνη» τους προς τον ηγέτη ως
προϋπόθεση για την επίτευξη του οράματος (Menon, 2011).
Οι Leithwood, Dart, Jantzi και Steinback (1993) υποστηρίζουν ότι η ηγεσία του
μετασχηματισμού εντοπίζεται σε ένα αριθμό βασικών δραστηριοτήτων της ηγεσίας όπως είναι:
(α) η δημιουργία οράματος, η συναίνεση στους στόχους, προσδοκίες για υψηλά επίπεδα
απόδοσης), (β) η ανάπτυξη προσωπικού, (γ) η δημιουργία συνεργατικής κουλτούρας και (δ) η
δημιουργία σχέσεων εντός του σχολείου. Έτσι, αναπτύσσεται μια θετική σχέση ανάμεσα στην
ηγεσία και στη βελτίωση και ανάπτυξη του σχολείου∙ για παράδειγμα, η ηγεσία του
μετασχηματισμού εργάζεται για τη δημιουργία μιας κουλτούρας με επίκεντρο το μαθητή και την
υποστήριξη μιας συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (Κυθραιώτης, 2015).
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Η αδυναμία της μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι ότι προϋποθέτει οργανισμούς με διοικητική
αυτονομία (Harris, 2005).
Ο ρόλος του διευθυντή στην αλλαγή
Σύμφωνα με τον Fullan (1991, 2011), ο διευθυντής έχει πάρα πολλές ευθύνες και καθήκοντα σε
ένα σχολείο σε θέματα διαχείρισης, με συνέπεια ο χρόνος του να είναι περιορισμένος. Έτσι, δεν
έχει επαρκή χρόνο για να εμπλέκεται ουσιαστικά στην εφαρμογή επιμέρους πτυχών μιας αλλαγής
στο σχολείο. Όμως, ο βασικός ρόλος του είναι να προωθεί την αλλαγή της κουλτούρας σε ένα
σχολείο. Η αλλαγή της κουλτούρας θεωρείται μια βασική προϋπόθεση για επιτυχία κάθε
προσπάθειας αλλαγής σε ένα σχολείο, ώστε να προωθηθεί και να διατηρηθεί η αλλαγή στη
διάρκεια του χρόνου. Επομένως, αν ο διευθυντής δεν ηγείται των προσπαθειών αλλαγής στην
κουλτούρα του σχολείου, τότε δεν θα μπορέσει η αλλαγή να επιτευχθεί (Κυθραιώτης, 2015).
Σύμφωνα με τους Leithwood και Jantzi (1990) οι πιο αποτελεσματικοί διευθυντές ενδυναμώνουν
την κουλτούρα του σχολείου, χρησιμοποιούν μια ποικιλία γραφειοκρατικών μηχανισμών για να
ενισχύσουν την αλλαγή της κουλτούρας, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του προσωπικού, δίνουν
έμφαση στην άμεση και συχνή επικοινωνία για θέματα κουλτούρας (νόρμες, αξίες και
πεποιθήσεις), μοιράζονται την εξουσία και τις ευθύνες με άλλους και τέλος, χρησιμοποιούν
σύμβολα, για να εκφράσουν τις αξίες της κουλτούρας. Χωρίς οι διευθυντές να παραγνωρίζουν το
ρόλο της ορθολογιστικής πλευράς, οι διάφορες έρευνες εντοπίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις,
την ικανότητα μετασχηματισμού και την ηθική πλευρά της ηγεσίας ως σημαντικούς παράγοντες
επιτυχίας των σχολικών ηγετών (Κυθραιώτης, 2015).
Κουλτούρα
Φαίνεται ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της κουλτούρας και της αλλαγής. Για να επιτευχθεί η
αλλαγή στο σχολείο, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, χρειάζεται πρώτα να αλλάξει η
κουλτούρα. Επομένως, είναι σημαντικό να την μελετήσουμε.
Ένας ορισμός που επηρέασε σημαντικά την έρευνα σχετικά με την κουλτούρα ενός οργανισμού,
είναι αυτός του Schein (1985), ο οποίος έτυχε ευρύτερης αναγνώρισης. Συγκεκριμένα, την ορίζει
ως:
«ένα πρότυπο των βασικών παραδοχών (που ανακαλύπτονται ή αναπτύσσονται από μια
συγκεκριμένη ομάδα, όταν μαθαίνει να αντιμετωπίζει προβλήματα), το οποίο έχει δοκιμαστεί
αρκετά, ώστε να θεωρείται έγκυρο και γι’ αυτό διδάσκεται σε νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος
αντίληψης, σκέψης και αίσθησης γι’ αυτά τα προβλήματα».
Με βάση τον πιο πάνω ορισμό ο Schein καθόρισε τα εξής τρία επίπεδα της κουλτούρας:
(1) Τα πρότυπα: είναι οι άγραφες και ανεπίσημες προσδοκίες, όπως εκφράζονται μέσα από τις
ορατές δομές και διαδικασίες του οργανισμού.
(2) Τις υιοθετημένες αξίες και πεποιθήσεις: είναι οι στρατηγικές, οι στόχοι και οι φιλοσοφίες
σύμφωνα με τις επιθυμίες των μελών του οργανισμού.
(3) Τις βαθύτερες παραδοχές: είναι οι μη συνειδητές, αφηρημένες πεποιθήσεις, αντιλήψεις,
σκέψεις και αισθήματα των μελών του οργανισμού σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις, την
ανθρώπινη φύση, την αλήθεια, την πραγματικότητα και το περιβάλλον (Κυθραιώτης &
Πασιαρδής, 2015).
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Η κουλτούρα του σχολείου ασκεί σημαντική επίδραση στην αποτελεσματικότητα και στην
παραγωγικότητα του σχολείου, βελτιώνει τις δραστηριότητες της συναδελφικότητας και της
συνεργασίας, βοηθά στην επιτυχία της αλλαγής και των προσπαθειών βελτίωσης, οικοδομεί την
αφοσίωση και την ταύτιση του προσωπικού, των μαθητών και των διευθυντών με το σχολείο και
τέλος ενισχύει τα κίνητρα και τη ζωτικότητα του προσωπικού και των μαθητών (Deal & Peterson,
1999).
Η ισχυρή κουλτούρα αποτελεί ένα σημαντικό ενεργητικό για ένα οργανισμό και ενθαρρύνει τη
συμμετοχή και την εμπλοκή των μελών του. Παρέχει στους εργαζόμενους σημαντικούς σκοπούς
για να εργάζονται. Από τη μια αυξάνεται η αφοσίωσή τους στον οργανισμό και η συνοχή του
ίδιου του οργανισμού, ενώ από την άλλη μειώνεται η τάση φυγής από αυτόν. Η ισχυρή κουλτούρα
συνεισφέρει ουσιαστικά στις πρωτοβουλίες βελτίωσης του σχολείου (Leithwood, Tomlison &
Genge, 1996), σε αντίθεση με την αδύνατη κουλτούρα, η οποία χαρακτηρίζεται από μικρή
συναίνεση και απομόνωση των εργαζομένων στον οργανισμό (Fieman-Nemser & Floden, 1986).
O ολοκληρωτικός μετασχηματισμός οργανισμών με πολύχρονη ιστορία, όπως είναι τα σχολεία,
είναι εξαιρετικά δύσκολος. Έτσι, για ευκολότερη αλλαγή της κουλτούρας, η οποιαδήποτε αλλαγή
είναι δυνατό να γίνει σε δύο επίπεδα (Sergiovanni & Starratt, 1998). Στο πρώτο επίπεδο οι
αλλαγές μπορεί να είναι δομικές, ενώ στο δεύτερο οι αλλαγές γίνονται στις νόρμες συμπεριφοράς.
Αν θέλουμε οι αλλαγές να είναι μόνιμες και να έχουν επίδραση στα αποτελέσματα, θα πρέπει να
μη γίνονται μόνο αλλαγές πρώτου επιπέδου, δηλαδή δομικές, αλλά και δευτέρου επιπέδου
δηλαδή κανονιστικές (Σαββίδης, 2015).
Συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι από τις σημαντικότερες λειτουργίες που μπορεί να
επιτελέσει ένας ηγέτης. Οι διαδικασίες αυτές καθορίζουν και το κλίμα που επικρατεί σ’ έναν
οργανισμό. Ταυτόχρονα κάποιοι θα είναι ευχαριστημένοι και κάποιοι δυσαρεστημένοι από τις
αποφάσεις. Ο ηγέτης οφείλει να δώσει εξηγήσεις στη μειοψηφία που είναι δυσαρεστημένη και
να προσπαθήσει να τους κερδίσει, έτσι ώστε η απόφαση που λήφθηκε να μπορεί να εφαρμοστεί
με επιτυχία και με τη συμμετοχή όλων. Το καλύτερο μοντέλο λήψης αποφάσεων που οδηγεί στην
αλλαγή είναι το συμμετοχικό μοντέλο. Οι ευκαιρίες για συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη
διαμόρφωση της πολιτικής είναι πολύ σημαντικές για το ηθικό και τον ενθουσιασμό των
εκπαιδευτικών σχετικά με το σχολείο τους. Νιώθουν ικανοποίηση για το επάγγελμά τους.
Προτιμούν τους διευθυντές που τους παρέχουν ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και συνηγορούν στην υιοθέτηση των αλλαγών και καινοτομιών (Πασιαρδής, 2004).
Επίλυση συγκρούσεων
Αφού το βασικό θέμα της εργασίας αυτής είναι η σχέση μεταξύ της αλλαγής και του σχολικού
οργανισμού είναι σημαντικό να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ της εισαγωγής μιας αλλαγής σε
έναν οργανισμό και των μικροπολιτικών που υπάρχουν στον οργανισμό. Έτσι, θα μπορούμε να
κατανοήσουμε την αντιμετώπιση που θα έχει η αλλαγή από τα άτομα και τις διάφορες ομάδες
συμφερόντων στον οργανισμό.
O εκπαιδευτικός οργανισμός, ως ένας χώρος καθημερινής συνύπαρξης ατόμων με διαφορετικές
απόψεις, συμφέροντα και προσωπικότητες, καθίσταται από τη φύση του ένας χώρος πρόσφορος
για ανάπτυξη συγκρουσιακών καταστάσεων, οι οποίες είναι αναπόφευκτες στη διαδικασία της
αλλαγής (Fullan, 1991). Επομένως, ένα από τα βασικά καθήκοντα του διευθυντή του σχολείου
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στα πλαίσια της διοικητικής του δραστηριότητας είναι η αποτελεσματική διαχείριση της
σύγκρουσης προς όφελος του οργανισμού (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Καλό είναι η διεύθυνση
του σχολείου να κατανοεί τη σύγκρουση και να υιοθετεί το κατάλληλο κάθε φορά στυλ
διαχείρισής της.
Ένα αρκετά γνωστό μοντέλο επίλυσης συγκρούσεων αναπτύχθηκε από τον Thomas (1976).
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο υπάρχουν δύο διαστάσεις στη συμπεριφορά, οι οποίες μπορούν να
οδηγήσουν σε σύγκρουση.
Η πρώτη διάσταση σχετίζεται με την προσπάθεια ικανοποίησης των αναγκών του οργανισμού
και η δεύτερη διάσταση σχετίζεται με την ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου. Με βάση αυτές
τις δύο διαστάσεις συμπεριφοράς αναπτύχθηκε ένα πλέγμα από πέντε στυλ διαχείρισης της
σύγκρουσης, τα οποία επεξηγούνται περαιτέρω:
(1) Στυλ αποφυγής: Ο διευθυντής αγνοεί τις συγκρούσεις, ελπίζοντας ότι αναβάλλοντας την
επίλυσή τους, αυτές θα διαλυθούν από μόνες τους.
(2) Ανταγωνιστικό στυλ: δίνεται έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του οργανισμού και
στα αποτελέσματά του, ενώ παραγνωρίζεται η ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου. Εδώ
δημιουργούνται καταστάσεις νίκης-ήττας.
(3) Υποχωρητικό στυλ: υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ικανοποίηση των αναγκών του
ατόμου. Αντίθετα, το ενδιαφέρον για τον οργανισμό και τα αποτελέσματά του είναι μικρό. Ο
διευθυντής υποχωρεί στις απαιτήσεις των υφισταμένων.
(4) Συνεργατικό στυλ: το ενδιαφέρον είναι μεγάλο τόσο για τον οργανισμό όσο και για το
άτομο. Υιοθετείται η προσέγγιση λύσης προβλήματος. Τα προβλήματα και οι συγκρούσεις
θεωρούνται ως προκλήσεις. Ο σκοπός είναι η εξεύρεση ενοποιητικών λύσεων με τις οποίες
όλοι να κερδίζουν, χωρίς κάποιος, όμως να ικανοποιηθεί πλήρως.
(5) Συμβιβαστικό στυλ: το ενδιαφέρον είναι μέτριο τόσο για τις ανάγκες του οργανισμού, όσο
και του ατόμου. Η έμφαση είναι στη διαπραγμάτευση, ώστε να βρεθεί η μέση λύση που θα
ικανοποιεί όλους ή θα είναι αποδεκτή από όλους.

Σχήμα 2: Στρατηγικές χειρισμού συγκρούσεων κατά Thomas

Ο Thomas (1976), εισηγείται πως ανάλογα με την περίπτωση ένα στυλ είναι πιο αποτελεσματικό
σε σχέση με τα υπόλοιπα (Κυθραιώτης & Πασιαρδής, 2015).
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Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
Για να είναι σε θέση η σχολική μονάδα να ανταποκριθεί θετικά στις διαφορετικές συνθήκες που
επικρατούν στο εξωτερικό της περιβάλλον, αλλά και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για
επίτευξη των νέων στόχων της εκπαίδευσης πρέπει να αναπτύξει ένα μαθησιακό περιβάλλον το
οποίο να παρέχει ευκαιρίες τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους μαθητές να βελτιώνονται
στον ρόλο που ο καθένας καλείται να διαδραματίσει. Το σχολείο λειτουργεί με αυτό τον τρόπο
ως «κοινότητα μάθησης» (learning community) στο οποίο, σύμφωνα με τον West-Βurnham
(2005), υπάρχει ένα κοινό αίσθημα περηφάνιας για το τι έχει επιτευχθεί, ενώ όλοι συμμερίζονται
τις υψηλές προσδοκίες του οργανισμού σε μια σχολική κουλτούρα, βασισμένη στην αίσθηση του
κοινού σκοπού και της επιτυχίας. Η σχολική μονάδα θέτει συλλογικά τους στόχους και τις
επιδιώξεις της και αξιολογεί το έργο που επιτελείται, με στόχο την αυτορρύθμιση και την
αυτοβελτίωση (Σαββίδης, 2011).
Τα συστήματα αξιολόγησης που αποσκοπούν στην υλοποίηση των στόχων αυτών είναι τόσο το
σύστημα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, όσο και το σύστημα της διαμορφωτικής
αξιολόγησης. Τα συστήματα αυτά, ενθαρρύνουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να
συμμετέχουν σε διαδικασίες αναστοχασμού, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες και τα λάθη τους
μέσα από τις εμπειρίες που αποκτούν στη συνεχή τους προσπάθεια για βελτίωση (Κυριακίδης,
2006).
Η σημασία της επιμόρφωσης στην αλλαγή
Φαίνεται ότι είναι στενή η σχέση της επιμόρφωσης του προσωπικού από τη μια και της αλλαγής,
της βελτίωσης και της γενικής ανάπτυξης του οργανισμού από την άλλη. Μέσω αυτής της
διαδικασίας αναβαθμίζεται η ποιότητα του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε
να μπορεί να ανταποκριθεί θετικά στις απαιτήσεις του σχολείου για αλλαγές. Ζωτικής σημασίας
για την επιτυχία των αλλαγών στην εκπαίδευση είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών, οι οποίοι
καλούνται να προωθήσουν τις αλλαγές. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αλλάζουν οι ίδιοι, ώστε να
χαρακτηρίζονται από ετοιμότητα, επάρκεια και ικανότητα στην προώθηση των εκπαιδευτικών
αλλαγών. Έτσι, η επιμόρφωση χρησιμοποιείται ως μέσο υποστήριξης και αποτελεσματικής
προώθησης εκπαιδευτικών αλλαγών. Αυτή οφείλει να είναι ανάλογη του επιπέδου ωριμότητας
των εκπαιδευτικών. Η επαγγελματική εξέλιξή τους μπορεί να διακριθεί σε τρία στάδια, της
επιβίωσης, της προσαρμογής και της ωριμότητας (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000. Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, 2007). Γι’ αυτό επιβάλλεται να υιοθετούνται ευέλικτα προγράμματα
συνεχούς επιμόρφωσης που να λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού
μέσα στο σημερινό πλαίσιο των αλλαγών που συμβαίνουν στο ευρύτερο περιβάλλον
(Κυθραιώτης, Πασιαρδής & Τσιάκκιρος, 2015).
Συναισθηματική νοημοσύνη
Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ανθρώπου για αυτεπίγνωση, αυτοκυριαρχία
και αυτοέλεγχο, ευσυνειδησία, ενσυναίσθηση, κατανόηση του άλλου, προσεκτική ακρόαση και
άσκηση επιρροής καθώς και η ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία με τους άλλους
ανθρώπους (Νάνου, 2009).
Αναμφισβήτητα η συναισθηματική νοημοσύνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σχετικά με το
θέμα της ηγεσίας. Η αύξηση των επιπέδων συναισθηματικής νοημοσύνης των ηγετών οδηγεί
στην δημιουργία θετικής στάσης των υπαλλήλων απέναντι στην αλλαγή. Οι ηγέτες που θέλουν
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να καινοτομούν και να οδηγούν τον οργανισμό τους στην αλλαγή και τους υφισταμένους τους
στην επιτυχία, πρέπει να είναι συναισθηματικά έξυπνοι (Evans, 1999. Νάνου, 2009).
Έρευνες έχουν δείξει ότι η αύξηση των επιπέδων συναισθηματικής νοημοσύνης των ηγετών είναι
πολύ πιθανό να οδηγήσει στην εμφάνιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθώς και στην
δημιουργία θετικής στάσης των υπαλλήλων απέναντι στην αλλαγή (Ferres & Connell, 2004).
Επιπρόσθετα, ο διευθυντής ή ηγέτης με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη χαρακτηρίζεται από
ενσυναίσθηση και προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα συνεργασίας με αποτέλεσμα η ομάδα του
να αποδίδει περισσότερο και να υπάρχει θετικό και δημιουργικό κλίμα (Goleman, Boyatzis &
Mckee, 2002).
Αποτελέσματα-συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα και τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτήν την έρευνα παρέχουν
κατευθύνσεις για διαρκή αλλαγή και μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να
αντιμετωπίζει τους κινδύνους που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον λόγω της
παγκοσμιοποίησης. Σημαντικός είναι ο ρόλος του σχολικού ηγέτη, ο οποίος, σύμφωνα με τον
Day (2003), χρειάζεται να μαθαίνει συνεχώς, να στοχάζεται. Θα πρέπει να αναγνωρίζει τη
σημασία του συναισθηματικού τομέα τόσο στη λήψη των αποφάσεων όσο και στις σχέσεις και
στις πρακτικές. Επιπλέον, προτείνεται ο ηγέτης να επιδεικνύει υψηλά επίπεδα προσδοκιών καθώς
και να δίνει έμφαση στα επίπεδα μάθησης. Με άλλα λόγια, οι ηγέτες πρέπει να έχουν ένα πλέγμα
ικανοτήτων, ώστε να επιτύχουν στην αντιμετώπιση των καταστάσεων που αντιμετωπίζουν στην
εργασία τους. Επομένως, απαιτείται η συνεχής 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 ευδοκιμούν σ’ έναν
κόσμο που βρίσκεται σε διαρκή μετασχηματισμό (Κυθραιώτης, 2015). Η μετατροπή ενός
σχολικού οργανισμού σε οργανισμό μάθησης είναι αναγκαία για να μπορεί να προσαρμόζεται
στις παγκόσμιες εξελίξεις, ωστόσο επιβάλλεται να διερευνηθεί περαιτέρω σε ποιο βαθμό είναι
αυτό εφικτό σε ένα συγκεντρωτικό, μη αυτόνομο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως είναι το ελληνικό.
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Εφαρμογές/πρακτικές
μετασχημαστικής ηγεσίας
στο σχολείο

Παναγιώτα Μαμάκου
Μαριάννα Αποστόλου

Περίληψη
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 Πρωτοβάθμιας 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. Μέσα από τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση αρχικά γίνεται περιγραφή του μοντέλου της μετασχηματιστικής ηγεσίας, της θέσης
του στον 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. 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. H
υιοθέτηση πρακτικών μετασχηματιστικής ηγεσίας 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

Εισαγωγή
Γενικά, το ζήτημα της αποτελεσματικής ηγεσίας στον εργασιακό χώρο αποτελεί αντικείμενο
έντονου προβληματισμού στις σύγχρονες κοινωνίες καθώς σημαντικές αλλαγές λαμβάνουν χώρα
σε παγκόσμιο επίπεδο και διαμορφώνονται συνεχώς ανταγωνιστικές καθώς και ραγδαία
μεταβαλλόμενες καταστάσεις στον εργασιακό περιβάλλον. Πληθώρα παραγόντων που
συνδέονται με την ηγεσία αποτελούν τροχοπέδη στην επαγγελματική ανάπτυξη των
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εργαζομένων, στην δημιουργία ομαδικού πνεύματος, στην οικοδόμηση συλλογικού οράματος
και στην διαμόρφωση μιας υγιούς εργασιακής κουλτούρας. Η τυπική και γραφειοκρατική
διεκπεραίωση των καθηκόντων σε έναν εργασιακό χώρο δεν συμβάλλει στην ανάδειξη
δυνατοτήτων των εργαζομένων. Σε αντιδιαστολή, η ύπαρξη παρέμβασης μιας ηγετικής
φυσιογνωμίας συντελεί στην αξιοποίηση ικανοτήτων, αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά όπως η
καινοτομία, η αυτενέργεια, η εθελούσια συμμετοχή σε ένα κοινό όραμα, η ηθική ικανοποίηση, η
επαγγελματική αυτοπραγμάτωση (Φωτόπουλος, 2007, σ. 4).
Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας επωμίζεται έργο απαιτητικό και σύνθετο, το οποίο με το
παραδοσιακό του εννοιολογικό φορτίο παραπέμπει κυρίως στην εξασφάλιση της ομαλής
σχολικής λειτουργίας, στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, στην επίβλεψη του
εκπαιδευτικού έργου, της φοίτησης των μαθητών και στην διεκπεραίωση διοικητικών
υποθέσεων. Στη σημερινή, όμως, ραγδαία αναπτυσσόμενη κοινωνία όπου λαμβάνουν χώρα
σημαντικές αλλαγές στις οικογενειακές και κοινωνικές δομές, στην οικονομία, στην τεχνολογία
αλλά και στα εκπαιδευτικά συστήματα διαφόρων χωρών, το σχολείο καλείται να αποκτήσει νέο
πρόσωπο, να καταστεί δυναμικό, καινοτόμο, ανοιχτό στην κοινωνία και ανταγωνιστικό σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κατά συνέπεια, και ο διευθυντής του καλείται να ανταποκριθεί
στις νέες προκλήσεις, να επιτελέσει πολυσύνθετο έργο και να υλοποιήσει, σε συνεργασία με
εκπαιδευτικούς, μαθητές και φορείς της σχολικής ζωής τους στόχους της σχολικής μονάδας, στην
οποία ηγείται.
Η ποιότητα της σχολικής ηγεσίας αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα και την επιτυχή
λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι Βασιλειάδου και
Διερωνίτου (2014, σ. 92), σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η μορφή της ηγεσίας η οποία ασκείται
σε κάθε σχολική μονάδα, τα χαρακτηριστικά της και η ικανότητα του διευθυντή-ηγέτη να
υλοποιεί τους υψηλούς στόχους της παρέχοντας διοίκηση ολικής ποιότητας. Η θεωρία της
μετασχηματιστικής ηγεσίας κατέχει τις δύο τελευταίες δεκαετίες προεξέχουσα θέση στις
νεότερες θεωρίες και εμπειρικές μελέτες που αφορούν την ηγεσία. Μεγάλος αριθμός μελετητών
διερεύνησε το φαινόμενο του συγκεκριμένου τύπου ηγεσίας και εντόπισε μια σύνδεση ανάμεσα
σε αυτήν και την αποτελεσματικότητα (Leithwood & Jantzi, 2003). Οι προκλήσεις της νέας
χιλιετίας και ειδικότερα «η υπερβολικά μεγάλη πίεση που προκύπτει από εξωτερικές απαιτήσεις
για τα σχολεία όπως η έμφαση στην βελτίωση εθνικών δεικτών σχολικής επίδοσης και η ταυτόχρονη
διατήρηση της αυτονομίας και της δύναμης των σχολικών μονάδων» οδήγησαν στην μετακίνηση
σε μετασχηματιστικού τύπου μορφές ηγεσίας στις οποίες δεν ηγείται μόνο ένα άτομο αλλά
περισσότερα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους ως ομάδα (Dieronitou, 2014).
Εννοιολογικός προσδιορισμός της ηγεσίας
Οι όροι «ηγεσία» και «ηγέτης» αποτελούν αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος, εντατικής
μελέτης και διαχρονικής έρευνας, από πολλούς επιστήμονες των κοινωνικών επιστημών οι οποίοι
προσπαθούν να προσδιορίσουν την έννοια της ηγεσίας, να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του
χαρισματικού ηγέτη και να συσχετίσουν την ύπαρξη συνεργατικού κλίματος με την
αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού (Δαδαμόγια, 2014, σ. 23). Η έννοια της
ηγεσίας σχετίζεται με την κορυφή της ιεραρχικής κλίμακας ενός οργανισμού. Πληθώρα ορισμών
έχουν δοθεί για να αποσαφηνιστεί ο συγκεκριμένος όρος.
Η έννοια της μετασχηματιστικής ηγεσίας ορίστηκε αρχικά από τον Burns (1978, p. 19), ο οποίος
υποστήριξε ότι ο μετασχηματιστικός ηγέτης και οι οπαδοί συμμετέχουν σε μια αμοιβαία
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διαδικασία, δείχνοντας ενδιαφέρον για τον οργανισμό και μεταφέροντας ο ένας τον άλλο σε
υψηλότερα επίπεδα δραστηριοποίησης και ηθικής. Σύμφωνα με τον Burns (1978, p. 5), οι
μετασχηματιστικοί ηγέτες επιδιώκουν να ικανοποιήσουν με βάση την πυραμίδα αναγκών του
Maslow, ανώτερου επιπέδου ανάγκες και να διασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των
ακολούθων. Η συγκεκριμένη έννοια της μετασχηματιστικής ηγεσίας εμπεριέχει ως νόημα την
καθοδήγηση των νοητικών και γνωστικών διαδικασιών στο σχολείο (Κrüger, 2009) και θέτει στο
επίκεντρο τις δεσμεύσεις και τις ικανότητες των μελών του οργανισμού (Bush, 2007).
Περιλαμβάνει, ως χαρακτηριστικά το χάρισμα, την εξιδανικευμένη επίδραση, την παρώθηση που
προκαλεί έμπνευση, την διανοητική διέγερση και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση (Starrat,
2003, p. 8). Ο Πασιαρδής (2012, σ. 19), αντίστοιχα, τονίζει ότι ο μετασχηματισμός της ηγεσίας
εμφανίζεται όταν ένα ή περισσότερα άτομα, έχοντας ένα κοινό σκοπό δεσμεύουν το ένα το άλλο
ενεργώντας σε ανώτερα επίπεδα κινήτρων και ηθικής.
Ο Sergiovanni (2001), θεωρεί ότι μετασχηματιστική ηγεσία είναι εκείνη η οποία έχει ως στόχο
την βαθιά αλλαγή των ηγετών καθώς και οργανισμών στους οποίους ηγούνται και βασίζεται στην
δύναμη επιρροής η οποία συνδέεται με τις λειτουργίες του οργανισμού. Δίνεται περισσότερη
έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην αλλαγή κουλτούρας παρά στις δομές. Στο ίδιο πλαίσιο,
οι Bass & Avolio (1994), περιέγραψαν την μετασχηματιστική ηγεσία ως μια μορφή ηγεσίας κατά
την οποία οι ηγέτες όχι μόνο δεν περιορίζονται εξαιτίας των αντιλήψεων των υφισταμένων αλλά
τις μετασχηματίζουν. Συνεπώς, οι ηγέτες και οι εκπαιδευτικοί έχοντας κοινούς στόχους
επιθυμούν να οδηγήσουν την σχολική μονάδα μέσω μιας νέας κατεύθυνσης στoν
μετασχηματισμό της (Κριεμάδης & Θωμοπούλου, 2012, σ. 35). Επιπλέον, η μετασχηματιστική
ηγεσία στοχεύει «να βελτιώσει το επίπεδο της ανθρώπινης συμπεριφοράς και την ηθική φιλοδοξία
τόσο του ηγέτη, όσο και εκείνου που τον ακολουθεί, έχοντας μετασχηματιστικής επίδραση και στους
δύο» (Burns, 1978, p. 20).
Μοντέλο της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας
Οι περισσότεροι μελετητές της εκπαιδευτικής ηγεσίας διακρίνουν τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι
συνθέτουν την μετασχηματιστική ηγεσία. Σύμφωνα με τον Bus (όπως αναφέρεται στην
Αθανασούλα-Ρέππα 2008, σ. 219), τα βασικά χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη
είναι: εξιδανικευμένη επιρροή (idealized influence), εμπνευσμένη υποκίνηση (inspirational
motivation), πνευματική διέγερση (intellectual stimulation), εξατομικευμένο ενδιαφέρον
(individualized consideration). Αντίστοιχα, ο Πασιαρδής (2012, σ. 21), σημειώνει τέσσερις
διαστάσεις του συγκεκριμένου μοντέλου ηγεσίας.
Αρχικά η πρώτη διάσταση (idealized influence) αναφέρεται στην ύπαρξη χαρισματικού οράματος
και της συμπεριφοράς που εμπνέει τα μέλη ενός οργανισμού να ακολουθούν τον ηγέτη τους. Η
έννοια του χαρισματικού ηγέτη συνδέεται με το κλίμα αποδοχής και υποστήριξης. Οι Πέτρου και
Αγγελίδης (2016, σ. 41) υπογραμμίζουν ότι «εξιδανικευμένη επιρροή» είναι η ικανότητα του
ηγέτη να εμπνέει σεβασμό, εμπιστοσύνη και θαυμασμό στους υφισταμένους του οι οποίοι
ταυτίζονται με τον ίδιο σε συναισθηματικό επίπεδο. Το χάρισμα ή εξιδανικευμένη επιρροή
αποτελούν τον βασικό παράγοντα επιτυχίας του ηγέτη (Γουλάρα, 2014, σ. 67. Τσουβέλα, 2014,
σ. 15).
Η δεύτερη διάσταση (inspirational motivation) αναφέρεται στην ικανότητα του ηγέτη να
διατυπώνει ένα ελκυστικό και σαφές όραμα για τον οργανισμό και να παρωθεί τους υφισταμένους
του να το ασπαστούν (Πασιαρδής 2012, σ. 21. Πέτρου & Αγγελίδης, 2016, σ. 41).
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Η τρίτη (intellectual stimulation) εμπεριέχει την ενθάρρυνση για καινοτομία και δημιουργικότητα
και την προτροπή αμφισβήτησης παγιωμένων πρακτικών (Πασιαρδής, 2012, σ. 21. Πέτρου &
Αγγελίδης, 2016, σ. 41). Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες οφείλουν να δείχνουν νέους τρόπους
διεκπεραίωσης των εργασιών που αναθέτουν στους υφισταμένους τους.
Η τέταρτη διάσταση (individualized consideration) δηλώνει την ύπαρξη προσωπικής αίσθησης
ευθύνης για τα άτομα στον οργανισμό (Πασιαρδής 2012, σ. 21). Σύμφωνα με τους Πέτρου και
Αγγελίδη (2016, σ. 41) η συγκεκριμένη διάσταση ταυτίζεται με την ικανότητα του ηγέτη να
παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για κάθε έναν από τους υφισταμένους του, κατανοώντας
τις εξατομικευμένες ανάγκες τους και προωθώντας την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ο
μετασχηματιστικός ηγέτης έχει την ικανότητα να εστιάζει στις διαφορές των εργαζομένων,
επιδιώκει να αφιερώνει χρόνο για την επίλυση προβλημάτων των μελών του οργανισμού και να
λειτουργεί ως μέντορας προκειμένου να αναπτύξουν τα δυνατά τους σημεία (Τσουβέλα, 2014, σ.
15).
Οι Leithwood και Jantzi (2000, όπως αναφ. στο Πασιαρδής, 2012, σ. 21), εισηγούνται τους
παρακάτω παράγοντες οι οποίοι συνθέτουν την μετασχηματιστική ηγεσία:
▪
▪
▪
▪
▪

Παροχή διανοητικής υποκίνησης
Προσφορά εξατομικευμένης υποστήριξης
Δημιουργία συμβόλων σχετικά με επαγγελματικές πρακτικές και αξίες στον οργανισμό
Επίδειξη προσδοκιών υψηλής απόδοσης
Ανάπτυξη δομών για ενθάρρυνση στην συμμετοχή λήψης αποφάσεων.

Συνθέτοντας την ανασκόπηση των διαστάσεων της μετασχηματιστικής ηγεσίας και των
χαρακτηριστικών της είναι εφικτό να προσδιοριστούν σημαντικές λειτουργίες που συνδέονται
άμεσα με το συγκεκριμένο μοντέλο ηγεσίας.
▪ Σχεδιασμός και προώθηση του εκπαιδευτικού οράματος
▪ Ανάπτυξη και διαχείριση της σχολικής κουλτούρας για την επίτευξη καλύτερης
επικοινωνίας και καλλιέργεια εμπιστοσύνης και συνεργασίας
▪ Εξασφάλιση οικονομικών πόρων, διάθεση απαραίτητου χρόνου, συναισθηματική και
ψυχολογική στήριξη
▪ Ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και παρότρυνση
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, μεμονωμένα ή συλλογικά
▪ Παροχή συλλογικού και διαμορφωτικού ελέγχου των οδηγιών και των καινοτομιών
▪ Δημιουργία σχολικού κλίματος με παράλληλη ενασχόληση σε εκπαιδευτικά και
πειθαρχικά θέματα (Spillane, Halverson & Diamond, 2001).
Η Μετασχηματιστική Ηγεσία στην Εκπαίδευση
Η μετατόπιση από την σχολική διοίκηση στην σχολική ηγεσία, η οποία παρατηρείται τις
τελευταίες δεκαετίες σε πολλές χώρες, έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχηματιστικό ρόλο
του σχολικού ηγέτη (Καλογιάννης, 2016, σ. 127). Οι ρόλοι που απορρέουν από το μοντέλο της
μετασχηματιστικής ηγεσίας ταυτίζονται με την καινοτόμο διάσταση του διευθυντή ως κορυφαίου
επαγγελματία (DfES, 2004). H συγκεκριμένη μεταστροφή έλαβε χώρα την δεκαετία του 1990
(Hallinger, 1992), δηλαδή την χρονική περίοδο κατά την οποία είχαν αρχίσει να πληθαίνουν οι
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις για περισσότερη αποκέντρωση εξουσιών προς τα κάτω, γονεϊκή
εμπλοκή στα τεκταινόμενα του σχολείου και θετικές ανατροπές βελτίωσης στα σχολεία που
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αντιμετώπιζαν δυσκολίες και προκλήσεις. Κοινό σημείο αυτών των μεταρρυθμίσεων ήταν η
αίσθηση ότι τα ανεπαρκή μαθητικά επιτεύγματα θα αντιμετωπίζονταν με μια ισχυρή δέσμευση
στην ανανεωμένη αποστολή του σχολείου (Καλογιάννης, 2016, σ. 127).
Πολλές προσεγγίσεις έχουν γίνει, ώστε να προσδιοριστεί η καλύτερη πρακτική ηγεσίας στο
σχολείο. Είναι γεγονός, ότι δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην οικοδόμηση ικανότητας ηγεσίας
καθώς η ποιότητά της μπορεί να επιδρά θετικά στην διδασκαλία και την μάθηση και να παρέχει
την δυνατότητα βελτίωσης της σχολικής μονάδας (Fullan, 2001a. Sergiovanni, 2001). Σύμφωνα
με τον Hallinger (2003), το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας θεωρείται σήμερα η πιο
ιδανική πρακτική ηγεσίας στο σχολείο. Ο Leithwood και οι συνεργάτες του έχουν προσαρμόσει
την γενική έννοια μετασχηματιστικής ηγεσίας που πρότεινε ο Bass (1985) στην εκπαίδευση. Το
εννοιολογικό μοντέλο που εισηγήθηκε ο Leithwood έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες έρευνες
στο παρελθόν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια καλή βάση για την εφαρμογή του στην
εκπαίδευση.
Ειδικότερα, ο Leithwood (1994) αποδίδει οκτώ διαστάσεις στις πρακτικές μετασχηματιστικής
ηγεσίας:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Δημιουργία σχολικού οράματος
Καθορισμός σχολικών στόχων
Παροχή πνευματικών κινήτρων
Προσφορά εξατομικευμένης υποστήριξης
Παροχή προτύπων για βέλτιστες πρακτικές και σημαντικές οργανωσιακές αξίες
Καλλιέργεια προσδοκιών για υψηλές επιδόσεις
Δημιουργία παιδαγωγικής- γόνιμης σχολικής κουλτούρας
Ανάπτυξη δομών για την διευκόλυνση της συμμετοχής στην διαδικασία λήψης
αποφάσεων.

Αντίστοιχα, κατά τον Θεοφιλίδη (2012, σ. 210, όπως αναφ. στο Leithwood & Lewis, 1998),
υπάρχουν οκτώ τομείς στο μοντέλο του Leithwood: εξατομικευμένη στήριξη, κοινοί στόχοι,
όραμα, νοητική παρώθηση, οικοδόμηση κουλτούρας, αμοιβές, υψηλές προσδοκίες, παράδειγμα
προς μίμηση. Σε μια μεταγενέστερη επισκόπηση σε είκοσι εμπειρικές μελέτες, οι Leithwood,
Jantzi και Steinbach (1999) εξετάζοντας τις επιδράσεις των μετασχηματιστικών ηγετών στους
μαθητές, στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, στις συμπεριφοριστικές και ψυχολογικές
καταστάσεις τους και στις διάφορες πτυχές της οργανωσιακής ζωής, εντόπισαν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τύπου ηγεσίας:
▪ Καθορισμός κατευθύνσεων
▪ Ανάπτυξη ατόμων
▪ Επανασχεδιασμός της οργάνωσης.
Αργότερα, θα προστεθεί μία επιπλέον κεντρική πρακτική ηγεσίας (Leithwood, Harris & Hopkins,
2008):
▪ Διαχείριση του προγράμματος διδασκαλίας.
Η ηγεσία είναι δυνατό να προέλθει τόσο από τον διευθυντή όσο και από τους εκπαιδευτικούς
(Leithwood & Jantzi, 2000. Ogawa & Bossert, 1995). Ειδικότερα, η σχολική ηγεσία πρέπει να
διανέμεται σε όλη την σχολική κοινότητα και να μην αποδίδεται σε ένα μεμονωμένο άτομο
(Harris, 2002). Συνεπώς το μοντέλο «επιδιώκει να επηρεάσει τα άτομα με την προσέγγιση από την
βάση προς την κορυφή παρά από την κορυφή προς την βάση» (Θεοφιλίδης, 2012, σ. 210). Έτσι η
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ηγεσία αντιμετωπίζεται ως μια οργανισμική ολότητα παρά ως ευθύνη ενός μεμονωμένου ατόμου.
Σύμφωνα με τους Πέτρου και Αγγελίδη (2016, σ. 43), ο μετασχηματιστικός ηγέτης έχοντας ως
γνώμονα την παροχή εξατομικευμένης στήριξης, νοητικής παρώθησης και την υλοποίηση του
οράματος της σχολικής μονάδας, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κατανόηση ατομικών αναγκών
των εκπαιδευτικών και όχι στον συντονισμό και τον έλεγχό τους. Οι ίδιοι συμπληρώνουν ότι ο
συγκεκριμένος τύπος ηγέτη στηρίζει επιπλέον την δράση του στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της
δέσμευσης των εκπαιδευτικών στην αποστολή και στους στόχους του σχολείου ώστε να
καταστούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, στην οποία ηγείται, φορείς θετικών αλλαγών.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Leithwood (1994) μελετώντας αποτελέσματα διαφόρων ερευνών που
αφορούσαν την μετασχηματιστική ηγεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θεμέλιος λίθος της
είναι «τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τα μέλη της υπηρεσίας». Αναφορικά με το μοντέλο
σχολικής ηγεσίας που προτείνεται από τον ίδιο και τους συνεργάτες του, αρκετά από τα στοιχεία
που συνδέονται με την αναδόμηση σχολικής μονάδας αφορούν τους εκπαιδευτικούς και
αναφέρονται στην αλλαγή συμπεριφοράς, την υιοθέτηση νέων προγραμμάτων και στρατηγικών
διδασκαλίας. Συνεπώς, ο διευθυντής έχει την δυνατότητα να συμβάλλει στην διαμόρφωση του
σχολικού περιβάλλοντος και να ενθαρρύνει τις αλλαγές στα άτομα της σχολικής μονάδας
(Θεοφιλίδης, 2012, σ. 212).
Πρακτικές μετασχηματιστικής ηγεσίας στο σχολείο
Είναι πλέον παραδεκτό ότι οι προκλήσεις του 21ου αιώνα απαιτούν την λειτουργία ενός
ευέλικτου σχολείου, ικανού να προσαρμόζεται ανταγωνιστικά στις αλλαγές και να αντιμετωπίζει
δημιουργικά την καινούργια γνώση στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. Επιπλέον,
υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η ηγεσία καθορίζει την
ποιότητα του παραγόμενου έργου της σχολικής μονάδας (Τριλιανός, 1987. Θεοφιλίδης, 1994). Η
ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς εκπαιδευτικών, η
συνεχής βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, η ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου, η
πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην επίτευξη ενός
ανταγωνιστικού και αποτελεσματικού σχολείου συνθέτουν τις κυριότερες μελλοντικές
απαιτήσεις από την θέση του διευθυντή-ηγέτη (Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 2005, σ. 121).
Σύμφωνα με τον Καλογιάννη (2014, σ. 68), παρατίθενται διαγραμματικά παρακάτω οι επιμέρους
πρακτικές μετασχηματιστικής ηγεσίας. Ως προς την πρώτη κεντρική πρακτική ηγεσίας η οποία
συνδέεται με την οικοδόμηση οράματος και τον προσδιορισμό κατευθύνσεων, ο
μετασχηματιστικός ηγέτης δραστηριοποιείται προς:
▪ την δημιουργία κοινού οράματος
▪ την καλλιέργεια της αποδοχής των ομαδικών στόχων
▪ την επίδειξη προσδοκιών υψηλής απόδοσης.
Ως προς την κατανόηση και ανάπτυξη των ατόμων ο σχολικός ηγέτης επιδιώκει:
▪ την καλλιέργεια των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην επίτευξη
των οργανωσιακών στόχων
▪ την ανάπτυξη σημαντικών διαθέσεων (δέσμευσης, ικανότητας, προσαρμοστικότητας) για
την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από:
▪ την παροχή εξατομικευμένης στήριξης και επίδειξης ενδιαφέροντος
▪ την καλλιέργεια της διανοητικής υποκίνησης
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▪ την διαμόρφωση αξιών και ενδεδειγμένων συμπεριφορών.
Ως προς τον επανασχεδιασμό του οργανισμού, οι επιμέρους πρακτικές του ηγέτη συνδέονται με:
Τη διαμόρφωση κατάλληλων εργασιακών συνθηκών που παρέχουν την δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τα κίνητρα, τις δεσμεύσεις και τις
ικανότητές τους.
▪
▪
▪
▪

την ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας
την αναδόμηση της κουλτούρας και του οργανισμού
την ανάπτυξη παραγωγικών σχέσεων με τους γονείς και την κοινότητα
την σύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινωνία.

Ως προς την διαχείριση του προγράμματος διδασκαλίας οι πρακτικές του μετασχηματιστικού
ηγέτη αποσκοπούν:
▪ στη διαμόρφωση παραγωγικών συνθηκών εργασίας καλλιεργώντας την οργανωσιακή
σταθερότητα και ενισχύοντας την σχολική υποδομή
▪ στην αντικειμενική κατανομή του διδακτικού προγράμματος
▪ στην παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς
▪ στην παρακολούθηση λειτουργίας του σχολικού οργανισμού.
▪ στην απομάκρυνση αιτίων που αποσπούν τους εκπαιδευτικούς από το έργο τους.
Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η σωστή διαχείριση πιθανών εντάσεων και συγκρούσεων για
ζητήματα που ανακύπτουν στην σχολική κοινότητα, με ενδεδειγμένους παιδαγωγικούς και
διοικητικούς χειρισμούς. Συχνά, κατά την διαδικασία λειτουργίας της σχολικής μονάδας
προκύπτουν διαφορές λόγω διαφόρων χαρακτηριστικών που εμφανίζουν τα μέλη της σχολικής
κοινότητας, όπως η ηλικία, η ειδικότητα, η πολιτική τοποθέτηση, οι ατομικές ιδιορρυθμίες και ο
διευθυντής καλείται να εξομαλύνει ή να επιλύσει μέσα από εποικοδομητικό διάλογο. H
Δαδαμόγια (2014, σ. 71), τονίζει ότι η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού θεωρείται
απαραίτητη προκειμένου αφενός τα άτομα που το απαρτίζουν να ζουν αρμονικά, να νοιώθουν
ικανοποιημένα και να εργάζονται αποτελεσματικά και αφετέρου η σχολική μονάδα να διαπνέεται
από αίσθημα αλληλοσεβασμού, αλληλοαποδοχής και διάθεση των μελών για εποικοδομητική
συνεργασία
Επιπλέον, ο μετασχηματιστικός ηγέτης ακολουθεί συναινετικό μοντέλο λήψης αποφάσεων.
Ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η εμπλοκή όλου του επαγγελματικού προσωπικού του σχολείου
και των άλλων μελών της σχολικής κοινότητας στον προσδιορισμό, στον χειρισμό και την
επίλυση των προκλήσεων-δυσκολιών που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα (Hallinger, 1992.
Smylie & Hart, 2000). Ο ίδιος παραμένει ανοικτός και ευέλικτος και παροτρύνει την συμμετοχή
όλων των εμπλεκομένων στην λήψη αποφάσεων, ενώ ενεργεί αποφασιστικά όταν απαιτείται.
Βέβαια, η λήψη αποφάσεων πρέπει να στηρίζεται στην ορθολογική στάθμιση των πραγματικών
καταστάσεων και να μην επηρεάζεται από υποκειμενικά κριτήρια όπως την διαίσθηση ή την
ερμηνεία παρελθοντικών καταστάσεων, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς
και η εμπειρία του παρελθόντος δεν ανταποκρίνεται πάντα στα αυριανά προβλήματα.
Αναμφίβολα, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι ο ηγέτης μπορεί να επηρεάσει την αφοσίωση των
μελών του οργανισμού μέσω υποδειγματικής συμπεριφοράς του ιδίου κατά την καθημερινή
συνεργασία μαζί τους (Yukl, 2009, p. 356). Ο μετασχηματιστικός ηγέτης πρέπει να αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση σε όλα τα επίπεδα, καθώς συμμετέχει με το παράδειγμά του,
διαμορφώνει κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτός στις απόψεις των άλλων. Ένας
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διευθυντής ο οποίος ζητά από τους υφισταμένους του να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο
και να προβαίνουν σε ορισμένες θυσίες, θα πρέπει να ακολουθεί το ίδιο πρότυπο και να δίνει το
προσωπικό του παράδειγμα ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο. Οι αξίες που ενστερνίζεται ένας
ηγέτης επιδεικνύονται μέσα από την καθημερινή του συμπεριφορά, συστηματικά.
Επιπρόσθετα, ο αποτελεσματικός διευθυντής-ηγέτης της σχολικής μονάδας έχει την ικανότητα
να κατανέμει σωστά το διδακτικό και εξωδιδακτικό έργο του σχολείου σύμφωνα με τα προσόντα
και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών ύστερα από δημοκρατικές διαδικασίες, για να διασφαλιστεί
καλό κλίμα στα μέλη της (Σαΐτης, 2008, σ. 142). Η σωστή ανάθεση καθηκόντων με κριτήριο την
γνώση, την κατανόηση και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, η εμψύχωση, η ενημέρωση, η
αναχαίτιση εμποδίων στις προσπάθειες για απόδοση και η εξασφάλιση ελευθερίας πρωτοβουλιών
αναδεικνύουν την υποστήριξη των εκπαιδευτικών-συνεργατών από τον μετασχηματιστικό ηγέτη
(Μπουραντάς, 2005, σ. 220). Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να γίνεται δίκαιη κατανομή εργασιών
της σχολικής μονάδας στους εκπαιδευτικούς κατά την έναρξη του σχολικού έτους, προβάλλοντας
του στόχους και τις αξίες του οργανισμού.
Επιπρόσθετα, ο μετασχηματιστικός ηγέτης αναπτύσσει κάθε είδους συνεργασίες με όλα τα μέλη
της σχολικής κοινότητας και ενισχύει κάθε συμμετοχική και συναδελφική δραστηριότητα
(Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 2005, σ. 125). Ειδικότερα, η δημιουργία αποτελεσματικών
ομάδων συμβάλλει στην εναρμόνιση ατομικών και ομαδικών αναγκών των εκπαιδευτικών που
απαρτίζουν κάθε ομάδα, στην επιλογή κοινά αποδεκτών μεθόδων και διαδικασιών επίτευξης
στόχων και στην λήψη αποφάσεων μετά από συμφωνία και δέσμευση όλων για την εφαρμογή
τους. Ο Μπουραντάς (2012, σ. 220), υποστηρίζει ότι ο ηγέτης όχι μόνο πρέπει να «χτίζει» ομάδες
αλλά απαιτείται να διατηρεί σε συνεχή βάση το ομαδικό πνεύμα και την αποτελεσματική
λειτουργία κάθε ομάδας. Αναφορικά με την σύνθεση ομάδων, ο διευθυντής του σχολείου
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή κατάλληλων ατόμων που θα συνθέσουν μια ομάδα
εργασίας ώστε να βελτιώσει την απόδοση όλων των ομάδων και συνεπώς την συνολική απόδοση
του οργανισμού. Ο ρόλος του θα μπορούσε να συγκριθεί με τον διευθυντή μιας ορχήστρας ο
οποίος προσπαθεί να καθοδηγήσει τους μουσικούς να αποδώσουν τα μέγιστα και ταυτόχρονα να
συνεργαστεί μεταξύ τους.
Κατά τον Θεοφιλίδη (2012, σ. 216), ο μετασχηματιστικός ηγέτης έχει τέσσερεις βασικές
επιδιώξεις οι οποίες εστιάζονται στο να εργαστεί ώστε να αναδυθεί το κοινό όραμα και οι κοινοί
στόχοι, να εισαγάγει άτυπες δομές που θα διευκολύνουν την συνέργεια και την συλλογικότητα,
να υποστηρίξει άτομα και ομάδες κατά την διεκπεραίωση των εργασιών τους και να συμβάλει
στην βελτίωση διδασκαλίας και μάθησης. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, η προώθηση κοινών
επιδιώξεων σε συνδυασμό με ένα κλίμα συλλογικότητας και συνεργασίας οδηγούν στην
δημιουργία κουλτούρας με δέσμευση, διάδραση και αλληλοστήριξη των μελών της σχολικής
κοινότητας για την πραγμάτωση του οράματος του σχολικού ηγέτη και κατ΄ επέκταση του
οργανισμού. Η κουλτούρα ενός οργανισμού αποτελεί το κύριο προσδιοριστικό στοιχείο του
«είναι» και του «γίγνεσθαι» και επομένως πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στις αλλαγές του
περιβάλλοντος που συνδέονται με το σχολείο και τη κοινωνία (Μπουραντάς, 2005, σ. 222). Ο
σχολικός ηγέτης, ως κύριος διαμορφωτής της, λειτουργεί ως πρότυπο συμπεριφοράς καθώς
διαχέει τις αξίες και τις αρχές του και παράλληλα, ως ηγετικό στέλεχος, γνωρίζει που πρέπει να
επικεντρωθεί, τους τρόπους ηθικής ανταμοιβής των μελών του σχολικού οργανισμού, τα κριτήρια
και τους τρόπους αξιολόγησής τους. Η συγκεκριμένη κουλτούρα οδηγεί στην ανάπτυξη
κοινοτήτων πρακτικής.
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Κριτική Θεώρηση-Συμπεράσματα
Είναι γεγονός, ότι το πεδίο της μετασχηματιστικής ηγεσίας μελετήθηκε διεξοδικά από πληθώρα
ερευνητών και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος καθώς υπαγορεύεται
από τις σύγχρονες επιταγές της εκπαιδευτικής πολιτικής για υψηλά και αειφόρα σχολικά
αποτελέσματα και συνοψίζεται στο σύνθημα «μετασχηματισμός του σχολείου για τον
μετασχηματισμό των κοινωνιών» (Καλογιάννης, 2014). Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής είναι
πως η ηγεσία στηρίζεται σε άτομα περισσότερα του ενός τα οποία ζουν και δραστηριοποιούνται
στον οργανισμό και έχουν λόγο για οτιδήποτε και αν συμβαίνει, έτσι η ηγεσία είναι μια
οργανισμική ολότητα και όχι ευθύνη αποκλειστικά και μόνο ενός ατόμου (Θεοφιλίδης, 2012). Οι
θέσεις και τα ερευνητικά δεδομένα επιστημόνων αναδεικνύουν ότι η εφαρμογή της
μετασχηματιστικής σχολικής ηγεσίας μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την προώθηση της
αλλαγής, την αναδόμηση της σχολικής μονάδας προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού της
σε «μανθάνοντα οργανισμό», την ανύψωση της δέσμευσης των εκπαιδευτικών για την προώθηση
της αλλαγής και την ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού της. Επιπλέον, οι
μετασχηματιστικές πρωτοβουλίες στην δημοκρατική τους μορφή μπορούν να συμβάλλουν στη
δημιουργία κατάλληλων δομών ώστε οι ηγέτες και εκπαιδευτικοί να καταστούν ικανοί να
ηγηθούν από κοινού και να επικεντρωθούν στην σχολική βελτίωση και στην ενίσχυση των
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (Πέτρου & Αγγελίδης, 2016, σ. 60).
Βέβαια, είναι εμφανές ότι η μετασχηματιστική ηγεσία δεν είναι σε θέση να δώσει λύσεις από
μόνη της σε διοικητικά και εκπαιδευτικά διλήμματα χωρίς τη διευκόλυνση από κατάλληλες
οργανωτικές και διοικητικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και χωρίς την ύπαρξη
υψηλής κατάρτισης, κριτικής αναστοχαστικής ικανότητας και υψηλών ηθικών και δημοκρατικών
αξιών από την πλευρά του σχολικού ηγέτη (Πέτρου & Αγγελίδης, 2016, σ. 64). Επιπρόσθετα, ο
Yukl (1999), τονίζει ότι παρατηρείται ασάφεια σε πολλές πρακτικές μετασχηματιστικής ηγεσίας
καθώς δεν καθίσταται σαφής ο τρόπος δράσης του ηγέτη για προώθηση της καινοτομίας ή για
καλλιέργεια παραγωγικών σχέσεων με τους γονείς ή την ευρύτερη τοπική κοινότητα. Επομένως,
σύμφωνα με μερικούς επιστήμονες θεωρείται ότι το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας αποτελεί ένα
αφηρημένο εννοιολογικό μοντέλο και έχει αμφίβολη συνεισφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα.
Είναι γεγονός ότι οι σύγχρονες τάσεις προσανατολίζονται στην διαμόρφωση μοντέλων που
εμπεριέχουν πρακτικές από διαφορετικές ηγετικές προσεγγίσεις, οι οποίες μπορούν να έχουν
εφαρμογή ανάλογα με τις υπάρχουσες ιδιαιτερότητες του οργανισμού (Μarks & Pinty, 2003 .
Mulford & Silins, 2011). Συνεπώς, θα ήταν λογικό αρχικά να εξεταστεί, από ένα σχολικό ηγέτη,
ποια είναι η κατάσταση του συγκεκριμένου σχολικού πλαισίου στο οποίο εργάζεται και μετά να
ενεργήσει ανάλογα, κάνοντας τον καλύτερο συνδυασμό στυλ ηγεσίας (Πασιαρδής, 2012, σ. 30).
Επίλογος
Συνοψίζοντας, είναι εμφανές ότι το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας συγκεντρώνει πολλά
πλεονεκτήματα. Οι Hoy και Miskel (2005) το χαρακτηρίζουν ως «πνευματικό κεφάλαιο για τον
εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης» και υποστηρίζουν ότι εφόσον διδαχθεί μπορεί να συμβάλλει
στη δημιουργία ικανών ηγετικών στελεχών. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι οι σχολικοί ηγέτες
οφείλουν να αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, ώστε να καταστούν
ικανοί να συμβάλλουν στην βελτίωση του σχολείου (Θεοφιλίδης, 2012). Κρίνεται αναγκαία η
ενδυνάμωσή τους μέσω της παρακολούθησης σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων με σκοπό
να παράγουν αποτελεσματικότερο έργο, οι ίδιοι να νοιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι και
τέλος, οι μαθητές να επιτυγχάνουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Αναμφίβολα, η
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υιοθέτηση πρακτικών μετασχηματιστικής ηγεσίας οι οποίες θα επικεντρώνονται στον καθορισμό
κατεύθυνσης, στην κατανόηση και ανάπτυξη των ατόμων, στον ανασχεδιασμό του οργανισμού
και στην διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θεωρείται απαραίτητη για να
ικανοποιηθούν οι στόχοι και οι υψηλές προσδοκίες του ηγέτη και των μελών της σχολικής
μονάδας.
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Διαθέτουν οι διευθυντές/υποδιευθυντές
των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης τις ηγετικές/διοικητικές
ικανότητες που καταγράφονται
στη βιβλιογραφία; Μια εμπειρική μελέτη

Χαρίκλεια Γ. Μαρκογιαννάκη
Θεόδωρος Α. Κουτρούκης

Περίληψη
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, 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. 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. 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. Πιο συγκεκριμένα, βάσει της παραγοντικής ανάλυσης και
της μελέτης των μέσων όρων εξάγεται το συμπέρασμα ότι εν συνόλω οι ηγετικές ικανότητες των
στελεχών (3,86) κινούνται αρκετά πάνω από το μέσο της κλίμακας, όταν τιμές κοντά στο 3
υποδηλώνουν ηγετικές ικανότητες στο μέσο της κλίμακας. Σαφώς, λοιπόν, οι διευθυντέςυποδιευθυντές 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

Εισαγωγή
Η Εκπαίδευση προσδιορίζεται ως μία θεμελιώδης κοινωνική λειτουργία και συνιστά καθοριστικό
συστατικό της κουλτούρας και του πολιτισμού ενός λαού, ενώ καθορίζει την οικονομική ζωή και
την ευρύτερη πρόοδο (ατομική και εθνική) (Πετρίδου, 2005, σ. 183). Ειδικότερα, το σχολείο
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προσδιορίζεται ως μία θεσμοθετημένη κοινωνική οντότητα, που στοχεύει στην επιτέλεση
συγκεκριμένων στόχων για την προώθηση των οποίων έχει στη διάθεσή του την κατάλληλη δομή
και οργάνωση (Χατζηπαναγιώτου, 2005, σ. 31). Αυτός, λοιπόν, που κατεξοχήν αναλαμβάνει το
έργο της υλοποίησης των στόχων αλλά και της καθοδήγησης και αξιοποίησης του έμψυχου
δυναμικού είναι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Στα πλαίσιά της καλείται, για να είναι
αποτελεσματικός και αποδοτικός, να λειτουργεί ως ηγέτης και μάνατζερ-διοικητής διαθέτοντας
ηγετικές/διοικητικές ικανότητες.
Ένας διευθυντής, λοιπόν, προκειμένου να είναι σε θέση να διαδραματίζει τους ρόλους που του
ζητούνται επιβάλλεται να διαθέτει τις αναγκαίες και απαιτούμενες ηγετικές-διοικητικές
ικανότητες. Στο πλαίσιο αυτό ο Sergiovanni υποστήριξε ότι υπάρχουν σε ένα διευθυντικό
στέλεχος συγκεκριμένες ικανότητες (τεχνικές, ανθρωπιστικές και εκπαιδευτικές), που
συνδέονται με βραχυπρόθεσμα, τακτικά και οργανωτικά αποτελέσματα. Αυτές είναι ως προς τον
προσανατολισμό τους διαχειριστικές. Χάρη σε αυτές τις ικανότητες επιτελεί σωστά το έργο του,
ενώ ο προσανατολισμός του επιβάλλεται να είναι στρατηγικός και μακροπρόθεσμος
(Sergiovanni, 1985, όπως αναφ. στο Ιορδανίδης, 2005, σ. 125).
Από την άλλη, ο Boyatzis (1982, όπως αναφ. στο Brundrett, 2000, p. 64) προσδιόρισε τις
ικανότητες ως το κοινό χαρακτηριστικό ενός ατόμου, το οποίο κρίνεται ζωτικής σημασίας και
σχετίζεται με την αποτελεσματική ή ανώτερη απόδοση Έτσι, τοποθετεί την έννοια της
ικανότητας σε ευθεία συσχέτιση με τις πραγματικές επιδόσεις. Μάλιστα ο Boyatzis (1982, p. 66)
συμπληρώνει τον ορισμό διευκρινίζοντας: «Ικανότητες είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που
διαφοροποιούν την ανώτερη απόδοση από την μέση και χαμηλή απόδοση».
Ο Huber (2004, p. 672), πάλι, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των καθηκόντων της
σχολικής ηγεσίας θεωρεί τις ικανότητες ως μία σύνθετη δομή αρμοδιοτήτων, ως ένα πολύπλευρο
αμάλγαμα αρμοδιοτήτων που απαιτεί η άσκηση της σχολικής ηγεσίας. Περιλαμβάνει κοινωνικές,
προσωπικές και διοικητικές αρμοδιότητες. Τέλος, οι ικανότητες περιγράφουν αυτό που οι
άνθρωποι χρειάζεται να είναι σε θέση να επιτελέσουν και είναι σε θέση, προκειμένου να
ολοκληρώσουν μία ορισμένη λειτουργία. Ιδιαίτερα η σχολική ηγεσία εμπεριέχει μία ατελεύτητη
και δυναμική ενσωμάτωση της γνώσης, ικανοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών
(Robinson, 2010, p. 3).
Κατηγορίες ικανοτήτων
Ο ηγέτης ζητείται να επιτυγχάνει αποτελέσματα, γεγονός που προϋποθέτει την άσκηση ηγετικής
συμπεριφοράς. Η τελευταία με τη σειρά της απαιτεί να διαθέτει ο ηγέτης ικανότητες και
χαρακτηριστικά προσωπικότητας που συνάδουν με την ηγετική συμπεριφορά. Με άλλα λόγια το
«μείγμα του ηγέτη» είναι ένα άθροισμα προσωπικότητας και ικανοτήτων (Μπουραντάς, 2005,
σσ. 250-251).
Τρεις, λοιπόν, γενικές κατηγορίες ικανοτήτων έχουν βρεθεί να σχετίζονται με τους μάνατζερ και
τους διευθυντές (Katz, 1955. Mann, 1965 όπως αναφέρεται στο Yukl, 1982, p. 6). Καταρχάς, οι
τεχνικές ικανότητες, που έχουν να κάνουν με γνώσεις αναφορικά με μεθόδους, διαδικασίες και
τεχνικές για την επιτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το έργο του ηγέτη. Στη συνέχεια,
οι διαπροσωπικές ικανότητες, που παραπέμπουν σε γνώσεις του ηγέτη σχετικές με την ανθρώπινη
συμπεριφορά και τις διαπροσωπικές σχέσεις, την ικανότητά του να κατανοεί τα συναισθήματα,
τις στάσεις, τα κίνητρα των άλλων βάσει των όσων υποστηρίζουν και πράττουν, την ικανότητά
του να επικοινωνεί με ένα καθαρό και πειστικό τρόπο και την ικανότητα να χτίζει συνεργατικές
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σχέσεις (π.χ. τακτ, διπλωματία, ενσυναίσθηση, πειστικότητα, ευφράδεια). Τέλος, οι αντιληπτικές
ικανότητες, που αναφέρονται στη γενική αναλυτική ικανότητα, στη λογική σκέψη, στη δεξιότητα
για τη μορφοποίηση σχεδίων και την αντίληψη σύνθετων και διφορούμενων σχέσεων, στη
δημιουργικότητα για την παραγωγή ιδεών και την επίλυση προβλημάτων, στην ικανότητα
αναφορικά με την ανάλυση γεγονότων, τη σύλληψη τάσεων, την πρόβλεψη αλλαγών, και την
αναγνώριση ευκαιριών και δυνητικών προβλημάτων. Ο Yukl (1982, p. 7), πάλι, διευκρινίζει ότι
οι τεχνικές ικανότητες έχουν να κάνουν με τα πράγματα, οι διαπροσωπικές πρωτευόντως με τους
ανθρώπους και οι αντιληπτικές με τις ιδέες και το σχεδιασμό.
Από την άλλη, η McAiear αναφέρει μία σειρά ικανοτήτων που προσδιορίζουν έναν ηγέτη. Ο
ηγέτης, λοιπόν, δίνει έμφαση στις επιδόσεις, εμπνέει τους υφισταμένους του, παρέχει έπαινο και
αναγνώριση, προσδιορίζει τους εργασιακούς ρόλους, θέτει στόχους και κατανέμει αρμοδιότητες,
επιλύει προβλήματα, διευκολύνει την ομαδική εργασία, διευθετεί τις συγκρούσεις (McAiear
1989, p. 68). Από την άλλη, οι Bennis και Thomas το 2002 αναφέρουν εκ νέου ότι οι μεγάλοι
ηγέτες κατέχουν τέσσερις θεμελιώδεις ικανότητες: την ικανότητα να εμπλέκουν τους άλλους σε
έναν κοινό σκοπό, μία ευδιάκριτη και επιβλητική φωνή, μία αίσθηση ακεραιότητας συναρτώμενη
με ένα ισχυρό σύνολο αξιών και το σημαντικότερο, την ικανότητα προσαρμογής (Fernald et al.,
2005, p. 5).
Ο Σαΐτης (2005, σ. 250), από την πλευρά του, κάνει λόγο για τρεις ομάδες δεξιοτήτων: την
ικανότητα του συνεργάζεσθαι (αυτή που ο Schein, 1978 στο Σαΐτης, 2005, σ. 250 αποκαλεί
διαγνωστική ικανότητα), την επαγγελματική ικανότητα (για να έχει θετικό περιεχόμενο πρέπει
να διασυνδέεται με τη διοικητική πείρα και την άρτια τεχνική κατάρτιση) και την αντιληπτική
ικανότητα (συναρτάται με την παρατηρητικότητα και τη διοικητική φαντασία-ενεργητικότητα).
Τέλος, ο Μπουραντάς (2005, σ. 260) διακρίνει τις ικανότητες σε ικανότητες «ρόλων» (π.χ.
ικανότητα ανάπτυξης ανθρώπων, ικανότητα υλοποίησης αποτελεσμάτων) και «μετα-ικανότητες»
(δηλαδή «μία ικανότητα η οποία αποτελεί την προϋπόθεση για να αναπτυχθούν άλλες ικανότητες
ή αποτελεί βασικό συστατικό περισσότερων ικανοτήτων»). Στην κατηγορία αυτή
συγκαταλέγονται: η ικανότητα δημιουργικής λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, η
συστημική σκέψη, η ικανότητα επικοινωνίας, η συναισθηματική νοημοσύνη, η αυτεπίγνωση, η
αυτορρύθμιση και η ενσυναίσθηση.
Εμπειρική Έρευνα
Οι καθοριστικοί παράγοντες της ηγεσίας και της διοίκησης: Ανασκόπηση της έρευνας και
διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος.
Το ερώτημα αν και σε τι βαθμό διαθέτουν οι ηγέτες-μάνατζερ οργανισμών και ειδικότερα οι
διευθυντές-υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις ηγετικέςδιοικητικές ικανότητες που απαιτούνται για την επιτέλεση του έργου τους έχει απασχολήσει τη
διεθνή αλλά και την εγχώρια βιβλιογραφία.
Στο πλαίσιο αυτό ο Ghosh, (1999) αναπτύσσει ένα ερωτηματολόγιο όπου αναγνωρίζει την
ύπαρξη ιδιαίτερων συμπεριφορών και δραστηριοτήτων σχετικών με το διοικητικό έργο.
Ειδικότερα, προσδιορίζει τις ικανότητες που απαιτούνται (πέντε τύποι ικανοτήτων) και τις
αντίστοιχες διοικητικές λειτουργίες. Συγκεκριμένα:
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Σημαντικές διοικητικές λειτουργίες-Αντίστοιχες διοικητικές ικανότητες
1. Σχεδιασμός-Λήψη αποφάσεων
2. Διεύθυνση, Επίβλεψη και Οργάνωση-Ηγεσία
3. Παροχή κινήτρων-Ανθρώπινες σχέσεις
4. Συνεργασία και διαπραγμάτευση-Επικοινωνία
5. Καινοτομία-Αντιληπτικές ικανότητες
Εξίσου ενδιαφέρον κρίνεται και το εγχείρημα του Μαυροσκούφη (2003), καθώς μέσω
ημιδομημένης συνέντευξης (τηλεφωνική) ζητούσε από τους διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων
του νομού Θεσσαλονίκης να προσδιορίσουν το προφίλ του αποτελεσματικού διευθυντή. Βάσει
των απαντήσεών τους αποτελεσματικός διευθυντής κατά σειρά προτίμησης είναι αυτός που:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Διαθέτει γνώσεις Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εμψυχώνει το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές
Μπορεί να διαχειριστεί ικανοποιητικά τα διοικητικά και οργανωτικά θέματα
Έχει τις ικανότητες της επικοινωνίας και της οικοδόμησης άριστων σχέσεων με όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη (π.χ. καθηγητές, μαθητές, τοπική κοινωνία)
Γνωρίζει πολύ καλά την εκπαιδευτική νομοθεσία
Έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία
Είναι διαρκώς παρών στο σχολείο, τον διακρίνει εργατικότητα, δυναμισμός,
δημιουργικότητα, συνέπεια, αυστηρότητα αλλά και δικαιοσύνη.
Είναι καλός γνώστης των νέων τεχνολογιών.

Από την πλευρά τους οι Fernald et al., (2005) διερευνούν τα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν
σε πετυχημένους ηγέτες. Αυτά είναι (βάσει της συχνότητας εμφάνισής τους): οραματιστής,
ικανός να κινητοποιεί, χαρισματικός, ικανός να επικοινωνεί, τίμιος και υγιής ηθικά, αξιόπιστος,
ικανός να ακούει, ικανός να εργάζεται μαζί με άλλους, προσανατολισμένος στην επίτευξη
στόχων, αφοσιωμένος στην αποστολή, ευέλικτος, ριψοκίνδυνος, δημιουργικός, στρατηγικά
σκεπτόμενος, υπομονετικός και επίμονος. Παράλληλα, οι Halim et al., (2008) επιχειρούν να
προσδιορίσουν τις δεξιότητες υψηλής επίδρασης για τους ηγέτες των σχολείων στη Μαλαισία. Η
έρευνα αναγνώρισε τις ακόλουθες δεξιότητες ως μέγιστης επίπτωσης για τους σχολικούς ηγέτες:
1.Διαχείριση της αλλαγής, 2.Επικέντρωση στην ποιότητα, 3.Διαχείριση της Τεχνολογίας
Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT), 4.Λήψη αποφάσεων, 5.Επίλυση προβλημάτων,
6.Διαχείριση της επίδοσης, 7.Βελτίωση του σχολείου και 8.Δόμηση ικανοτήτων.
Επιπρόσθετα, η Robinson (2010) σε έρευνά της αναδεικνύει τη σημασία τριών αλληλένδετων
δεξιοτήτων: α) την εις βάθος γνώση του περιεχομένου της ηγεσίας β) την επίλυση των σύνθετων,
σχετιζόμενων με το σχολείο, προβλημάτων αλλά και γ) τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με
το προσωπικό, τους γονείς, και τους μαθητές. Υποστηρίζεται ότι υπάρχει σημαντικότατη
αλληλεξάρτηση μεταξύ αυτών των τριών δεξιοτήτων. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας των
Kanokorn et al., (2013) κατέδειξαν ότι την ηθική ηγεσία προσδιορίζουν πέντε βασικοί
παράγοντες. Αυτοί βάσει της κατάταξης τους είναι: υπευθυνότητα, δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη,
χαρακτήρας/ιδιοσυγκρασία και ενδυνάμωση, αντιστοίχως.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγηθείσες ερευνητικές εργασίες εξάγουμε το ερευνητικό ερώτημα:
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Διαθέτουν οι διευθυντές/υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις
ηγετικές/διοικητικές ικανότητες που καταγράφονται στη βιβλιογραφία;
Ερευνητική Μεθοδολογία
Η εν λόγω έρευνα στοχεύει να διερευνήσει κριτικά τις διοικητικές-ηγετικές ικανότητες των
στελεχών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διευθυντών-υποδιευθυντών), ώστε να προκύψει
σαφέστερη και ασφαλέστερη αντίληψη της υφιστάμενης κατάστασης. Για την ανάλυση των
δεδομένων εφαρμόστηκε εξειδικευμένη ερευνητική μεθοδολογία και επιχειρήθηκε να
διερευνηθεί αν τα στελέχη διαθέτουν διοικητικές-ηγετικές ικανότητες και ποιες είναι αυτές. Για
να αναλυθούν οι πληροφορίες που συνελέγησαν εφαρμόστηκαν τεχνικές ποσοτικής έρευνας
(χρήση τυποποιημένου ερωτηματολογίου). Μάλιστα, σύμφωνα με την Κυριαζή (2011, σ. 46)
εφαρμόζονται ποσοτικές μέθοδοι, όταν ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι ο έλεγχος
συγκεκριμένων θεωρητικών υποθέσεων (στην περίπτωσή μας αναφορικά με την ύπαρξη
ηγετικών/διοικητικών ικανοτήτων των στελεχών της εκπαίδευσης). Ως εκ τούτου, η διεξαχθείσα
έρευνα θα μπορούσε να θεωρηθεί επιστημονική.
Ειδικότερα, ο συνολικός πληθυσμός διευθυντών-υποδιευθυντών για το νομό Δράμας το χρονικό
διάστημα της διενέργειας της έρευνας (Μάιος-Ιούνιος 2014) ήταν 67 άτομα: στο ερωτηματολόγιο
απάντησαν οι 58 (39 άντρες και 19 γυναίκες), δηλαδή το ποσοστό των απαντήσεων ανήλθε στο
86,6%. Στον νομό Καβάλας ο πληθυσμός ήταν 100 άτομα (73 άντρες και 27 γυναίκες):
απάντησαν οι 81 (62 άντρες και 19 γυναίκες), ποσοστό απαντήσεων 81%. Στον νομό Ξάνθης ο
πληθυσμός ήταν 64 (51 άντρες και 13 γυναίκες): ανταποκρίθηκαν οι 50 (40 άντρες και 10
γυναίκες), ποσοστό απαντήσεων 78,1%. Το σύνολο του πληθυσμού και από τους τρεις νομούς
ήταν 231 (169 άντρες και 62 γυναίκες): συνολικά συγκεντρώθηκαν 189 απαντημένα
ερωτηματολόγια (141 άντρες και 48 γυναίκες), ποσοστό 81,8%.
Στη συνέχεια, παρατίθεται ο Πίνακας 1, στον οποίο απεικονίζεται ο πληθυσμός και πόσοι επί του
πληθυσμού αυτού (ανά νομό και συνολικά) απάντησαν.
Πίνακας 1: Πληθυσμός και δείγμα

Πληθυσμός

Δείγμα/Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια

Νομοί

Σ

Α

Γ

Σ

%

Α

%

Σ

%

Δράμα

67

45

22

58

86,6%

39

67,2%

19

32,8%

Καβάλα

100

73

27

81

81%

62

76,6%

19

23,4%

Ξάνθη

64

51

13

50

78,18%

40

80%

10

20%

Σύνολο

231

169

62

189

81,8%

141

74,6%

48

25,4%

Σ= Σύνολο, Α= Άντρες, Γ= Γυναικες
Πηγή: επεξεργασία στοιχείων πρωτογενούς έρευνας

Προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο των ηγετικών/διοικητικών ικανοτήτων των διευθυντών
και των υποδιευθυντών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:
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▪ Διάμεσου μιας εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης εντοπίστηκαν προηγούμενες
έρευνες, οι οποίες μετρούν (με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου) το επίπεδο των
ηγετικών/διοικητικών ικανοτήτων ενός στελέχους.
▪ Μέσα από τον συνδυασμό των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στις εμπειρικές αυτές
έρευνες, δημιουργήθηκε και το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας
(χρησιμοποιήθηκαν δύο ήδη δοκιμασμένα ερωτηματολόγια-MLBQ και ELQ). Οι
ηγετικές/διοικητικές ικανότητες μετρήθηκαν, λοιπόν, με την χρήση πενήντα ερωτήσεων
που ανήκουν σε έξι ερευνητικούς παράγοντες: (α) λήψη αποφάσεων, (β) τρόπος άσκησης
της εξουσίας, (γ) ηγεσία μέσω παραδείγματος, (δ) καθοδήγηση, (ε) ανθρώπινες σχέσεις,
(στ) πληροφόρηση.
▪ Αφού συλλέχθηκαν τα απαραίτητα πρωτογενή δεδομένα (189 ερωτηματολόγια)
πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση, από την οποία προέκυψε ο
διαχωρισμός τεσσάρων από τους παραπάνω παράγοντες σε ορισμένους υπο-παράγοντες,
ενώ άλλοι δύο παράγοντες παρέμειναν ως είχαν (χωρίς επιπλέον διάσπαση). Ο Πίνακας 2
καταγράφει τους παράγοντες και υπο-παράγοντες που εξήχθησαν:
Πίνακας 2: Παράγοντες και υπο-παράγοντες που προέκυψαν από την ανάλυση

Παράγοντας Α:

Λήψη αποφάσεων

Παράγοντας Α1: Συμβουλευτική στρατηγική λήψης αποφάσεων
Παράγοντας Α2: Στρατηγική ομαδικής/συμμετοχικής λήψης αποφάσεων
Παράγοντας Β:

Τρόπος άσκησης της εξουσίας

Παράγοντας Β1: Συμμετοχική ηγεσία: εστίαση στην παρακίνηση και το έργο
Παράγοντας Β2: Ελεγκτική ηγεσία: εστίαση στην κριτική και την πειθαρχία
Παράγοντας Γ:

Ηγεσία μέσω παραδείγματος

Παράγοντας Δ:

Καθοδήγηση

Παράγοντας Δ1: Καθοδήγηση-υποστήριξη
Παράγοντας Δ2: Ενθάρρυνση-ενδυνάμωση
Παράγοντας Ε:

Ανθρώπινες σχέσεις

Παράγοντας Ε1: Διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων
Παράγοντας Ε2: Επίδειξη ενδιαφέροντος
Παράγοντας ΣΤ:

Πληροφόρηση

Πηγή: επεξεργασία στοιχείων πρωτογενούς έρευνας

Ευρήματα της έρευνας
Στο σημείο αυτό-και πριν παρουσιαστούν αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας-κρίνεται σκόπιμο
να διευκρινισθεί ότι οι ηγετικές-διοικητικές δεξιότητες θα αξιολογηθούν με κριτήριο τις
απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν από τους διευθυντές-υποδιευθυντές. Διερευνάται με άλλα λόγια
πώς οι ίδιοι οι διευθυντές-υποδιευθυντές εκτιμούν τις ικανότητες που κατέχουν και τον τρόπο
που αυτές πραγματώνονται, ασκούνται από μέρους τους. Δεν πρόκειται για έλεγχο με βάση
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κάποιο αντικειμενικό μέτρο, αλλά για την υποκειμενική προσέγγιση των ιδίων, την προσωπική
τους αξιολόγηση για τις ηγετικές-διοικητικές ικανότητες που κρίνουν ότι έχουν στη διάθεσή τους.
Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι στερούνται αξιοπιστίας, καθώς –όπως θα φανεί και στη
συνέχεια– καταγράφεται μία ακολουθία και συνέπεια στις απαντήσεις που αυτοί δίνουν.
Διευκρινίζεται ότι τιμές κοντά στο πέντε υποδηλώνουν υψηλές ηγετικές ικανότητες, τιμές κοντά
στο ένα υποδηλώνουν χαμηλές ηγετικές ικανότητες, ενώ τιμές κοντά στο τρία υποδηλώνουν
ηγετικές ικανότητες στον μέσο της κλίμακας.
Συγκεκριμένα, μελετώντας τις μέσες τιμές των παραγόντων διαπιστώνεται ότι οι τιμές αυτές
κινούνται σαφώς πάνω από το μέσο της κλίμακας, καθώς κυμαίνονται από το χαμηλότερο 3,14:
Ελεγκτική ηγεσία (εστίαση στην κριτική και την πειθαρχία) έως το υψηλότερο 4,20: Επίδειξη
ενδιαφέροντος. Δεν παρατηρείται καμία τιμή κοντά στο ένα (=πολύ χαμηλές ηγετικές ικανότητες)
αλλά ούτε και πολύ κοντά στο πέντε (=πολύ υψηλές ηγετικές ικανότητες). Βεβαίως, υπάρχουν
παράγοντες όπως η επίδειξη ενδιαφέροντος, η πληροφόρηση, η ενθάρρυνση-ενδυνάμωση, η
ηγεσία δια του παραδείγματος που κινούνται ψηλά στην αξιολόγηση (πάνω από τέσσερα),
καταδεικνύοντας ότι τα στελέχη εκδηλώνουν υψηλές ηγετικές ικανότητες σε αυτούς τους
παράγοντες.
Επιπλέον, η τυπική απόκλιση (standard deviation) όλων των παραγόντων κινείται σε αρκετά
χαμηλά επίπεδα (κατά πολύ μικρότερη της μονάδας σε όλες τις περιπτώσεις), γεγονός που
υποδεικνύει ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν απέχουν σε μεγάλο βαθμό από τη μέση τιμή. Μια
χαμηλή τυπική απόκλιση σημαίνει ότι οι τιμές είναι σχετικά σταθερές και η μεταβολή τους δεν
είναι έντονη, γεγονός που συνηγορεί ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της έρευνας.
Οι διερευνώμενες, λοιπόν, ηγετικές-διοικητικές ικανότητες δεν είναι παρά ένα παζλ που το
συνθέτουν οι δέκα παράγοντες που εξήχθησαν εντέλει βάσει της παραγοντικής ανάλυσης και της
βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Συνεπώς, το άθροισμα των μέσων όρων των δέκα παραγόντων
(3,86) στην πραγματικότητα απεικονίζει εν συνόλω τις ηγετικές-διοικητικές ικανότητες των
διευθυντών-υποδιευθυντών των τριών νομών (εκτιμάται και της επικράτειας), έτσι όπως αυτές
καταγράφηκαν μέσω των απαντήσεων που έδωσαν. Συνεπώς, στηριζόμενοι στο «σκορ» που
σημείωσαν οι συμμετέχοντες, στο ερώτημα αν τα στελέχη διαθέτουν ηγετικές-διοικητικές
ικανότητες η απάντηση είναι καταφατική. Πρόκειται για επιδόσεις πάνω του μετρίου και κοντά
στον χαρακτηρισμό υψηλές. Βεβαίως, δεν διαφεύγει της προσοχής ότι στην πραγματικότητα οι
διευθυντές αποδίδουν την προσωπική τους εκτίμηση για τις ικανότητες που θεωρούν ότι
επιδεικνύουν και συνεπώς επιτελείται μία αυτοαξιολόγηση από μέρους τους. Ωστόσο, και πάλι
δεν είναι λογικό να μην κινούνται με τις απαντήσεις τους πολύ κοντά προς την ασκούμενη από
αυτούς ηγεσία-διοίκηση.
Περαιτέρω, παρατηρώντας τους επιμέρους παράγοντες-ικανότητες διαπιστώνονται κάποιες
διακυμάνσεις, που όμως έχουν συνέπεια στην εκδήλωσή τους. Υψηλά στις απαντήσεις (πάνω
από 4: 4,2019-4,0744) κινούνται η επίδειξη ενδιαφέροντος, η πληροφόρηση, η ενθάρρυνσηενδυνάμωση, η ηγεσία δια του παραδείγματος. Ελαφρώς χαμηλότερα (λίγο κάτω από το 4:
3,9894-3,8952) τοποθετούνται η στρατηγική ομαδικής/συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, η
διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, η συμμετοχική ηγεσία: εστίαση στην παρακίνηση και το έργο.
Οι χαμηλότεροι μέσοι όροι αναφέρονται στην ελεγκτική ηγεσία: εστίαση στην κριτική και την
πειθαρχία (3,1402), για να ακολουθήσουν η συμβουλευτική στρατηγική λήψης αποφάσεων
(3,5464) και η καθοδήγηση-υποστήριξη (3,6235).
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Γενικά, οι διευθυντές-υποδιευθυντές τοποθετούνται υψηλά στις «ήπιες» (π.χ. ενθάρρυνσηενδυνάμωση) ή/και ανώδυνες (π.χ. πληροφόρηση) διαστάσεις της ηγεσίας, διαστάσεις που έχουν
να κάνουν με την επίδειξη ενδιαφέροντος προς το ανθρώπινο δυναμικό. Τους ενδιαφέρει βάσει
των αποτελεσμάτων να λειτουργούν ανθρωποκεντρικά επιδεικνύοντας μία ηγεσία-διοίκηση
εμψυχωτική και παραδειγματική. Από τους δύο τύπους άσκησης εξουσίας εμφανίζουν την
προτίμησή τους στη συμμετοχική ηγεσία, ενώ στην ελεγκτική ηγεσία καταγράφεται ο
χαμηλότερος μέσος όρος (3,1402). Λόγω της κοινωνικής-πολιτικής και εκπαιδευτικής
δημοκρατικοποίησης και φιλελευθεροποίησης επιθυμούν να εμφανίζονται συμμετοχικοί και
παρακινητικοί προς τους διδάσκοντες.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η ενθάρρυνση-ενδυνάμωση και η καθοδήγηση-υποστήριξη
προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση ως υποπαράγοντες του αρχικού παράγοντα
Καθοδήγηση. Η ενθάρρυνση-ενδυνάμωση συνάδει με την «ήπια» πλευρά της άσκησης ηγεσίας
και κατά συνέπεια την τοποθετούν οι συμμετέχοντες υψηλά (4,0860). Από την άλλη, η
καθοδήγηση-υποστήριξη που παραπέμπει σε έναν διευθυντή-υποδιευθυντή περισσότερο
παρεμβατικό (με την έννοια ότι αυτός είναι που γνωρίζει και γι’ αυτό καθοδηγεί, υποδεικνύει το
σωστό ή/και επωφελέστερο στον διδάσκοντα) βρίσκεται από άποψη αξιολόγησης των
ερωτώμενων χαμηλότερα (3,6235) και πλησιέστερα προς την ελεγκτική ηγεσία (3,1402).
Επίσης, στο πλαίσιο της συμμετοχικότητας και συναδελφικότητας είναι ενδιαφέρον ότι τη
στρατηγική ομαδικής/συμμετοχικής λήψης αποφάσεων (στελέχη και σύλλογος διδασκόντων
συναποφασίζουν) την τοποθετούν υψηλότερα σε σχέση με τη συμβουλευτική στρατηγική λήψης
αποφάσεων (ο σύλλογος καταθέτει τις απόψεις του, αλλά η τελική απόφαση ανήκει στον
διευθυντή). Προτιμούν δηλαδή ένα συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας (συμμετοχικό) και εφαρμόζουν
πρακτικές που συμβαδίζουν με αυτό (π.χ. συμμετοχική λήψη αποφάσεων). Η παρατήρηση αυτή
έχει ενδιαφέρον γιατί φανερώνει μία λογική και εννοιολογική συνέπεια στον τρόπο που έχουν
απαντηθεί τα ερωτήματα. Επιγραμματικά, ενώ οι «σκληρές» διαστάσεις της ηγεσίας (λ.χ. κριτική
και επιβολή πειθαρχίας) τοποθετούνται χαμηλά στην αξιολογική διαδικασία, οι «ήπιες» διαστάσεις
της (λ.χ. ενθάρρυνση-ενδυνάμωση, πληροφόρηση) τοποθετούνται υψηλά.
Πίνακας 3: Αξιολόγηση του επιπέδου των ηγετικών/διοικητικών ικανοτήτων

Μέση
τιμή

Τυπική
απόκλιση

Ελάχιστο

Μέγιστο

3,7679

0,49406

2,38

4,88

Α.1. Συμβουλευτική στρατηγική λήψης
αποφάσεων

3,5464

0,59118

1,67

5

Α.2. Στρατηγική ομαδικής/συμμετοχικής
λήψης αποφάσεων

3,9894

0,59577

1,75

5

3,5177

0,52495

2,25

5

Β.1. Συμμετοχική ηγεσία: εστίαση στην
παρακίνηση και το έργο

3,8952

0,52413

2,2

5

Β.2. Ελεγκτική ηγεσία: εστίαση στην κριτική
και την πειθαρχία

3,1402

0,77882

1

5

Παράγοντας
Α. Λήψη αποφάσεων

Β. Τρόπος άσκησης της εξουσίας
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Πίνακας 3: Αξιολόγηση του επιπέδου των ηγετικών/διοικητικών ικανοτήτων

Μέση
τιμή

Τυπική
απόκλιση

Ελάχιστο

Μέγιστο

Γ. Ηγεσία μέσω παραδείγματος

4,0744

0,64188

2,33

5

Δ. Καθοδήγηση

3,8548

0,53236

2,63

5

Δ.1. Καθοδήγηση-υποστήριξη

3,6235

0,60479

2,17

5

Δ.2. Ενθάρρυνση-ενδυνάμωση

4,086

0,56286

2,43

5

4,0758

0,51377

2,5

5

Ε.1. Διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων

3,9453

0,58245

2

5

Ε.2. Επίδειξη ενδιαφέροντος

4,2019

0,52732

2,43

5

4,1388

0,61497

2,33

5

3,8639

0,42743

2,62

4,9

Παράγοντας

Ε. Ανθρώπινες σχέσεις

ΣΤ. Πληροφόρηση
Άθροισμα όλων των παραγόντων
Πηγή: επεξεργασία στοιχείων πρωτογενούς έρευνας

Συμπεράσματα
Σύγκριση αποτελεσμάτων με προηγούμενες έρευνες: Ηγετικές/διοικητικές ικανότητες και
στελέχη εκπαίδευσης.
Α. Αποτελέσματα έρευνας
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 τρία υποδηλώνουν ηγετικές ικανότητες στον μέσο της
κλίμακας. Σαφώς, λοιπόν, οι διευθυντές-υποδιευθυντές διαθέτουν ηγετικές-διοικητικές
ικανότητες.
Όσο
για
τις
επιμέρους
ικανότητες
–και
με
κριτήριο
την
αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση– των στελεχών οι ΜΟ τους κινούνται από υψηλά (4,2019) έως
πάνω από το μέσο της κλίμακας (3,1402). Εφαρμόζοντας καθοδική κλιμάκωση οι ικανότητες
έχουν τοποθετηθεί βάσει των απαντήσεων των στελεχών ως εξής: επίδειξη ενδιαφέροντος,
πληροφόρηση, ενθάρρυνση-ενδυνάμωση, ηγεσία δια του παραδείγματος, στρατηγική
ομαδικής/συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, συμμετοχική
ηγεσία, καθοδήγηση-υποστήριξη, συμβουλευτική στρατηγική λήψης αποφάσεων και ελεγκτική
ηγεσία. Επιπρόσθετα, παρατηρώντας την ιεράρχηση των ικανοτήτων, έτσι όπως αυτή προέκυψε
από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι «ήπιες» (“soft”)
διαστάσεις της ηγεσίας, αυτές που εκφράζουν ενδιαφέρον για τον ανθρώπινο παράγοντα ή
αναφέρονται σε «τεχνικά» ζητήματα, τοποθετούνται υψηλά (π.χ. επίδειξη ενδιαφέροντος,
πληροφόρηση, ενθάρρυνση), ενώ οι «σκληρές» (“hard”) διαστάσεις της (π.χ. συμβουλευτική
στρατηγική λήψης αποφάσεων, ελεγκτική ηγεσία) κατατάσσονται χαμηλά (αλλά πάντα πάνω από
τον μέσο όρο). Δηλαδή εμφανίζονται να υιοθετούν ένα στυλ ηγεσίας εμψυχωτικό, συμμετοχικό
και παραδειγματικό. Γενικά, εμφανίζονται να προτιμούν έναν συγκεκριμένο τύπο ηγεσίας, τον
συμμετοχικό, και εφαρμόζουν πρακτικές που να συμβαδίζουν με αυτόν, για παράδειγμα την
επίδειξη ενδιαφέροντος, την ενθάρρυνση, τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων.

─ 241 ─

Τόμος Β΄
Β. Ευρήματα από προηγούμενες εμπειρικές έρευνες
Εμπειρικές έρευνες που επιχειρούν να προσδιορίσουν τις ηγετικές ικανότητες εστιάζουν στην
επισήμανση συμπεριφορών ή/και ικανοτήτων που προσιδιάζουν σε έναν ηγέτη. Ο ηγέτης, λοιπόν,
παρέχει κίνητρα, εμπνέει, πληροφορεί (Hall, 1994), λαμβάνει αποφάσεις, ηγείται, διαχειρίζεται
τις ανθρώπινες σχέσεις, επικοινωνεί και τον διακρίνουν αντιληπτικές ικανότητες (Ghosh, 1999).
Από την άλλη, αναφορικά με την ικανότητα λήψης αποφάσεων, βάσει της έρευνας των Leithwood
και Jantzi (1990), το προσωπικό, συμμετέχοντας στη συλλογική λήψη αποφάσεων, συμβάλλει
άμεσα στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων. Σε έρευνα των Σαββουλίδου et al., (2003) το στυλ
ηγεσίας του διευθυντή συναρτάται με τον τρόπο λήψης αποφάσεων.
Επιπλέον, σχετικά με τον τρόπο που η εξουσία ασκείται, η έρευνα του Miner (1965, 1978, όπως
αναφ. στο Yukl, 1982), εστιάζει στην παρακίνηση και διαπιστώνει ότι η παρακίνηση εμφανίζει
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την προώθηση στο μάνατζμεντ και την εξέλιξη προς
υψηλότερα επίπεδα της διοίκησης. Επίσης, ο προσανατολισμός προς τα επιτεύγματα σχετίζεται
αρνητικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων, την υποστήριξη και την παροχή κινήτρων, ενώ και η
επιβολή (ελεγκτική ηγεσία) συνδέεται αρνητικά με την υποστήριξη, την παροχή κινήτρων και
την πληροφόρηση (Hall, 1994). Για την ηγεσία μέσω παραδείγματος οι Blasé και Blasé (1998)
συναρτούν την καλλιέργεια της σκέψης των εκπαιδευτικών με τον παραδειγματισμό, τον έπαινο
και την ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ οι ηγέτες εφαρμόζουν τρεις στρατηγικές, την καθοδήγηση
δια του προσωπικού παραδείγματος, την άσκηση ελέγχου και τον επαγγελματικό διάλογο και
συζήτηση (Southworth, 2002).
Περαιτέρω, για την ηγετική ικανότητα της καθοδήγησης, οι Blasé και Blasé (1998), στις
στρατηγικές συνομιλίας διευθυντών-εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβάνουν την κατάθεση
προτάσεων, την προσφορά υποστηρικτικής καθοδήγησης, τον παραδειγματισμό, την
πληροφόρηση και την αναζήτηση των συμβουλών και απόψεων των εκπαιδευτικών. Αναφορικά
με τις ανθρώπινες σχέσεις, η εμψυχωτική συμπεριφορά του ηγέτη βρέθηκε ότι σχετίζεται θετικά
με την ενδογενή και εξωγενή ικανοποίηση του εργαζομένου και με την αφοσίωση στον
οργανισμό (Stander & Rothmann, 2008).
Επιπρόσθετα, σχετικά με την ηγετική ικανότητα της πληροφόρησης, βάσει της έρευνας των
Leithwood και Jantzi (1990), συνάγεται ότι ο διευθυντής του σχολείου είναι η πηγή της
επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, ελέγχει το περιεχόμενό της πιο άμεσα σε σχέση με άλλες
στρατηγικές, ενώ το στυλ επικοινωνίας που επιδεικνύεται από τους ηγέτες σχετίζεται με την
προσεκτική μετάδοση πληροφοριών, την ανοιχτή αλλά και την αμφίδρομη πληροφόρηση, την
ειλικρινή πληροφόρηση, την προσεκτική και τη μη τυπική ακρόαση (Klauss & Bass, 1982, όπως
αναφ. στο Bass, 2000).
Γ. Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Επιχειρήθηκε, στη διάρκεια του σχεδιασμού και της εκτέλεσης της έρευνας, κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να αντληθούν συμπεράσματα έγκυρα και αξιόπιστα. Ωστόσο, η έρευνα
ήρθε αντιμέτωπη με συγκεκριμένους περιορισμούς. Σε πρώτο επίπεδο οι περιορισμοί είχαν να
κάνουν με την επιλογή του πληθυσμού και περαιτέρω του δείγματος που προέκυψε. Ο επόμενος
περιορισμός είχε να κάνει με τον στενό χρονικό ορίζοντα στη διάρκεια του οποίου έπρεπε να
συγκροτηθεί, διανεμηθεί, συγκεντρωθεί και επεξεργαστεί το ερωτηματολόγιο.
Επιπλέον, ένας περιορισμός, και ταυτόχρονα πηγή ανησυχίας για την εγκυρότητα των
ερευνητικών ευρημάτων, είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι απαντήσεις στο ερώτημα περί
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ηγετικών-διοικητικών ικανοτήτων των στελεχών εκπαίδευσης προέκυπταν βάσει των
αντιλήψεων και αξιολογήσεων των ίδιων. Άρα, εφόσον ο δείκτης αξιολόγησης-εκτίμησης των
δεξιοτήτων είναι υποκειμενικός-προσωπικός, ελλοχεύει ο κίνδυνος της υπερεκτίμησης ή
(σπανιότερα) της υποεκτίμησής τους από μέρους των διευθυντών-υποδιευθυντών που
συμμετείχαν στην έρευνα. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι ο άνθρωπος εν γένει -και πολύ
περισσότερο όταν ασκεί έργο ηγεσίας- τείνει να μεγεθύνει τη σημαντικότητα του έργου που
επιτελεί και των ικανοτήτων που διαθέτει για το εν λόγω έργο, ώστε να λογίζεται ο πλέον
κατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση.
Από την άλλη, σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα, η διεξαγωγή της έρευνας σε
έναν ευρύτερο πληθυσμό αποτελεί μία μελλοντική ερευνητική πρόταση. Μπορεί, για
παράδειγμα, ένας επόμενος ερευνητής να συμπεριλάβει στην έρευνά του το σύνολο των νομών
της διοικητικής περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή ακόμη και το σύνολο της
επικράτειας. Εξάλλου, επωφελής μπορεί να αποβεί και ο εμπλουτισμός του εννοιολογικού
πλαισίου με την προσθήκη νέων μεταβλητών. Για παράδειγμα, μπορεί η ηγεσία και οι ηγετικές
ικανότητες να συσχετιστούν με τη σχολική αποτελεσματικότητα, με την τελευταία να μετράται
με αντικειμενικά κριτήρια (λ.χ. μαθητικά αποτελέσματα, αριθμός επιτυχόντων στις
Πανελλαδικές εξετάσεις, αριθμός νέων εγγραφών κ.λπ.).
Τέλος, επειδή, όπως ήδη έχει τονιστεί, τα ίδια τα στελέχη κλήθηκαν να κρίνουν και να
αξιολογήσουν τον τύπο ηγεσίας-διοίκησης που ασκούν και τις ηγετικές ικανότητες που
επιδεικνύουν, θα αποτελούσε πρόκληση για μία μελλοντική έρευνα να ερωτηθούν και οι
εκπαιδευτικοί αυτών των ίδιων σχολικών μονάδων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διασταυρώνονταν
συγκριτικά οι εκτιμήσεις των διευθυντών-υποδιευθυντών με αυτές των εκπαιδευτικών και,
συνεπώς, θα μπορούσε να προκύψει μία πληρέστερη, διαυγέστερη και αποκαλυπτικότερη εικόνα
της ηγεσίας και των ηγετικών-διοικητικών ικανοτήτων.
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Σχέσεις μεταξύ αξιολογικών κρίσεων
σε ζητήματα ποιότητας και προσωπικών
χαρακτηριστικών στις διαδικασίες επιλογής
διευθυντών σχολικών μονάδων

Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης
Παύλος Ευθυμιάδης

Περίληψη
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. 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.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι δημογραφικοί παράγοντες επιδρούν στη σχέση ανάμεσα στην
αντιλαμβανόμενη ποιότητα και τα συμπεριφοριστικά αποτελέσματα που έχουν σχέση με αυτή.
Φανερώνονται 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.
Λέξεις κλειδιά: αντιλαμβανόμενη ποιότητα, ατομικά χαρακτηριστικά, αξιολογικές κρίσεις,
επιλογή προσωπικού, διευθυντές σχολείων, στελέχωση

Εισαγωγή
Ο ρόλος που διαδραματίσει η αντιληπτή ποιότητα στη διαμόρφωση αντιλήψεων για δίκαιες και
ποιοτικές διαδικασίες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων είναι μεγάλης σημασίας για την
αξιολόγηση των συστημάτων στελέχωσης. Η αντιληπτή ποιότητα των υποψηφίων για τις
διαδικασίες κρίσεων αποτελούν, άλλωστε, αξιόλογο δείκτη κοινωνικής εγκυρότητας και
οργανωσιακής δικαιοσύνης (Μαστροθανάσης, 2015). Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί με
σκοπό τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των υποψηφίων για μια θέση στελέχους στην
εκπαίδευση, την αναδεικνύουν ως σημαντική μεταβλητή για την αξιολόγηση της ικανοποίησης
ή της αντίδρασης (Bou-Llusar et al., 2001; Rust & Oliver, 1994).
Η αντιληπτή ποιότητα από την απόδοση των υπηρεσιακών συμβουλίων, μπορεί να οριστεί ως η
ατομική κρίση των υποψηφίων απέναντι στη συνολική απόδοση και παροχή υπηρεσιών επιλογής
κατάλληλων στελεχών για τη στελέχωση των εκπαιδευτικών οργανισμών (Zeithaml, 1981;
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Zeithaml et al., 1990). Μέτρο εκτίμησής της, το χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες που είχαν από
πριν οι υποψήφιοι για μια δίκαιη, αμερόληπτη και αντικειμενική αντιμετώπιση και τις εντυπώσεις
αντιμετώπισης που εν τέλει σχημάτισαν (Jiang & Wang, 2006; Parasuraman et al., 1988;
Tsiotsou, 2006). Το άτομο μετρά την ποιότητα των υπηρεσιών από την άποψη της αξιολόγησης
της εμπειρίας του ως ενεργό μέλος μιας διαδικασίας και βασίζεται κυρίως στις μεταβλητές των
εμπειριών, των πεποιθήσεων και του περιβάλλοντος της υπηρεσίας (Gummesson, 1993). Το
πλαίσιο αυτό έχει περιστραφεί κυρίως γύρω από τη θεωρία του Gilliland (1993), όπου
διαδικαστικοί και διανεμητικοί κανόνες δικαιοσύνης, δρουν καταλυτικά, επηρεάζουν τη στάση
και την κρίση του ατόμου για την ποιότητα των υπηρεσιών που δέχτηκε. Η διαδικαστική
δικαιοσύνη αφορά τη δικαιοσύνη των διαδικασιών από τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις ενώ
η διανεμητική δικαιοσύνη επικεντρώνεται στην ακριβοδικία της κατανομής που προκύπτει από
τις αποφάσεις.
Σύμφωνα με τη θεωρία του Gummesson (1993) η αντιλαμβανόμενη ποιότητα εξαρτάται κυρίως
από τις μεταβλητές των εμπειριών και των προσδοκιών που έχει διαμορφώσει το άτομο αλλά και
από την εικόνα της υπηρεσίας. Η ποιότητα σχεδιασμού (design quality) αναφέρεται στο πόσο
καλά είναι σχεδιασμένη η λειτουργική πλευρά των υπηρεσιών ενώ η ποιότητα παραγωγής και
διανομής (production and delivery quality) αφορά το πόσο καλά παρέχεται, με τις δύο αυτές
έννοιες να αποτελούν πηγές της ποιότητας. Σφάλματα στο σχεδιασμό, την παραγωγή ή τη
διανομή επιφέρουν χαμηλή αποδοτικότητα, δυσάρεστες εμπειρίες και μη εκπλήρωση των
ατομικών προσδοκιών. Η ποιότητα σχέσεων (relationship quality) και η τεχνική ποιότητα
(technical quality) αφορούν την λειτουργική διάσταση της ποιότητας. Η πρώτη έχει σχέση με το
πως το άτομο αντιλαμβάνεται της ποιότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και εξαρτάται
κυρίως από τη συμπεριφορά και τις ικανότητες των εργαζομένων. Η δεύτερη αναφέρεται τόσο
στο άμεσο όσο και στο μακροπρόθεσμο πακέτο υπηρεσιών (Grönroos, 2007; Μαστροθανάσης,
2016).
Εικόνα

Εμπειρίες

Προσδοκίες

Ποιότητα
σχεδιασμού

Ποιότητα
παραγωγής και
διανομής

Αντιλαμβανόμενη
ποιότητα από τον
πελάτη
▪ Άμεση
▪ Μακροπρόθεσμη

Ποιότητα σχέσεων

Τεχνική ποιότητα

Πηγή: Gummesson (1993, p. 229)
Διάγραμμα 1: Μοντέλο των 4Q παροχής ποιότητας του Gummesson

─ 246 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Σύμφωνα με τους Homburg & Giering (2001) και Zeithaml et al. (1996), η διαμόρφωση των
αντιλήψεων απέναντι στην αντιληπτή ποιότητα είναι πολύ πιθανόν να επηρεάζεται από τα
προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Το φύλο φαίνεται να επηρεάζει την αντίληψη, αφού
όπως υποστηρίζεται, οι γυναίκες έχουν την τάση να αξιολογούν αυστηρότερα και χαμηλότερα
τις παρεχόμενες προς αυτές υπηρεσίες. Μια πιθανή εξήγηση γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό,
δίνουν οι Barber & Odean (2001), Cross & Madson (1997) και McKenna (1993), οι οποίοι
θεωρούν ότι οι άντρες έχουν μια τάση να είναι πιο αισιόδοξοι για την έκβαση μιας κατάστασης,
να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο επί της διαδικασίας και να δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον
εαυτό τους. Αυτό επιδρά θετικά στις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες τους. Οι αρνητικές
αντιλήψεις των γυναικών δημιουργούν σε αυτές χαμηλότερες προσδοκίες για την επαγγελματική
τους εξέλιξη με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και αντίστοιχα η στάση τους (Fisk & Stevens, 1993;
Mattila & Wirtz, 2000; Μαστροθανάσης, 2015). Πολλοί μελετητές έχουν εκφράσει την ανησυχία
τους σχετικά με τις αρνητικές αντιλήψεις δικαιοσύνης των γυναικών, λόγω της χαμηλής
απόδοσης τους σε ορισμένα από τα εργαλεία αξιολόγησης σε σύγκριση με την απόδοση των
αντρών (Ryan & Ployhart, 2000) εξαιτίας στάσεων που οφείλονται στην αντίληψη του
φαινομένου της “γυάλινης οροφής” στην εργασία (Μαστροθανάσης & Γελαδάρη, 2011; Fisk &
Stevens, 1993) που θέλουν τις γυναίκες να αδικούνται από τα ανδροκρατούμενα συμβούλια
επιλογής και την επιλογή μεθόδων που ευνοούν τους άντρες, δημιουργώντας σε αυτές
χαμηλότερες προσδοκίες (Mattila & Wirtz, 2000) για την επαγγελματική τους εξέλιξη στην
διοικητική ιεραρχία.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, η ηλικία των υποψηφίων και ο αριθμός των ετών εκπαιδευτικής και
διοικητικής εμπειρίας φαίνεται να συσχετίζεται με την αντιληπτή ποιότητα στις διαδικασίες
επιλογής. Επίσης, το αποτέλεσμα της κρίσης, δηλαδή αν ο υποψήφιος τελικά επιλέχθηκε ή
απορρίφθηκε, επηρεάζει την αντίληψη του ατόμου σε ζητήματα ποιότητας (Μαστροθανάσης,
2015). Αυτοί που επιλέγονται σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας είναι πιθανότερο να
αντιλαμβάνονται υψηλότερη ποιότητα σε σχέση με αυτούς που δεν επιλέγονται. Η ερμηνεία του
φαινομένου αυτού βασίζεται μάλλον στο ότι το άτομο που δεν επιτυγχάνει τους στόχους του
μέσω ενός συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης, βιώνει μια απειλή για την αυτοαντίληψη
και την αυτοεικόνα του, με αποτέλεσμα να διαμορφώνει αρνητικότερες εκτιμήσεις γι΄ αυτό
(Cropanzano & Konovsky 1995; Konovosky 2005). Οι μη ικανοποιημένοι από μία υπηρεσία είναι
πολύ πιθανόν να διαμορφώσουν αρνητικές ανεπιβεβαίωτες προσδοκίες και αρνητικές
συναισθηματικές αντιδράσεις, όπως ο κυνισμός, απέναντι στην υπηρεσία (Chylinski & Chu,
2010; Gilliland, 1994; Mattila & Wirtz, 2000; Rynes & Connerley, 1993; Stauss & Siedel, 2004).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των συσχετισμών ανάμεσα στα δημογραφικά
και προσωπικά χαρακτηριστικά υποψηφίων διευθυντών και τη διαμόρφωση των αξιολογικών
τους κρίσεων σε ζητήματα ποιότητας. Επίσης η εργασία στοχεύει στο να σκιαγραφήσει το προφίλ
των υποψηφίων διευθυντών που τελικά επιλέχθηκαν ή απορρίφθηκαν.
Μέθοδος
Για την επίτευξη του σκοπού της μελέτης αξιοποιήθηκε η ποσοτική μεθοδολογία σύμφωνα με
τον ακόλουθο μεθοδολογικό σχεδιασμό.
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Συμμετέχοντες
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 81 υποψήφιοι διευθυντές δημοτικών σχολείων που συμμετείχαν στις
κρίσεις των στελεχών το 2011 για τη θέση του διευθυντή σχολικής μονάδας, υπό το καθεστώς
του νομοθετικού πλαισίου 3848/2010 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας.
Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν προς διερεύνηση για το σκοπό της μελέτης είναι
τα εξής:
(α) Ποιο είναι το προφίλ των υποψηφίων στελεχών;
(β) Παρουσιάζονται διαφορές ανάμεσα στο φύλο και τις αξιολογικές κρίσεις των υποψηφίων
σε ζητήματα ποιότητας;
|(γ) Παρουσιάζονται διαφορές στις αξιολογικές κρίσεις των υποψηφίων σε ζητήματα
ποιότητας ανάμεσα σε αυτούς που επιλέχθηκαν και σε αυτούς που απερρίφθησαν από τη θέση
του διευθυντή;
(δ) Συσχετίζεται η ηλικία, η εκπαιδευτική εμπειρία, η διοικητική εμπειρία και οι επιπρόσθετες
σπουδές με τις αξιολογικές κρίσεις των συμμετεχόντων σε ζητήματα ποιότητας;
Βάσει των παραπάνω ερωτημάτων διαμορφώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις.
Κλίμακα αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση των υποκειμενικών απόψεων των υποψηφίων διευθυντών όσον αφορά τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών επιλογής χρησιμοποιήθηκε η «Κλίμακα
αντιλαμβανόμενης ποιότητας διαδικασιών επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων» του
Μαστροθανάση (2015) και ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής δημογραφικών δεδομένων.
Αναφορικά με την κλίμακα, πρόκειται για ένα σταθμισμένο εργαλείο τεσσάρων παραγόντων και
είκοσι ένα ερωτήσεων, το οποίο περιλαμβάνει το κριτήριο της ποιότητας στις σχέσεις και την
αλληλεπίδραση, το κριτήριο της τεχνικής ποιότητας, το κριτήριο της ποιότητας διανομής και το
κριτήριο της ποιότητας σχεδιασμού, σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο των 4Q της παροχής
ποιότητας του Gummesson (1993).
Ο πρώτος παράγοντας περιέχει εννέα ερωτήσεις σχετικές με την αξιολόγηση της ποιότητας των
ανθρωπίνων σχέσεων κατά τη διαδικασία των κρίσεων και εξετάζει ζητήματα σχετικά με την
αντιμετώπιση των υποψηφίων από τους κριτές, το κλίμα, την επικοινωνία και στοιχεία που
απορρέουν από αυτή την αλληλεπίδραση. Ο δεύτερος παράγοντας, ο οποίος περιλαμβάνει έξι
ερωτήσεις, αφορά στα τεχνικά στοιχεία της διαδικασίας της επιλογής και αφορά κυρίως έννοιες
χρονικής διάθεσης και εμπειριών κατάθεσης δικαιολογητικών. Ο τρίτος παράγοντας, ο οποίος
περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις, σχετίζεται με την αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου που
ορίζει τις αρχές, το σκοπό της στελέχωσης και τις βάσεις για ένα σύστημα που καλείται να
διανέμει τις κενές θέσεις στους ικανότερους. Τέλος, ο τέταρτος παράγοντας, ο οποίος
περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις, αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας των εργαλείων με τα οποία
έχει σχεδιαστεί να γίνει η επιλογή διευθυντών, προσδίδοντας στο σύστημα αξιολόγησης
μεγαλύτερη αξιοπιστία και εγκυρότητα για να επιτύχει το σκοπό του.
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Διαδικασία
Μετά την ολοκλήρωση των κρίσεων για τις διαδικασίες επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων
από την αρμόδια επιτροπή επιλογής στελεχών, όλοι οι υποψήφιοι συμπλήρωσαν ανώνυμα την
κλίμακα αξιολόγησης η οποία τους διανεμήθηκε από την αρμόδια γραμματεία της διεύθυνσης. Η
μέση χρονική διάρκεια συμπλήρωσης του εργαλείου ήταν τα δέκα λεπτά της ώρας. Μετά τη
συμπλήρωσή τους τα ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν σε κάλπη, όπου οι ίδιοι οι
συμμετέχοντες τα έριχναν και παραδόθηκαν στο τέλος της διαδικασίας συνολικά στους
ερευνητές.
Αναλύσεις
Τα αριθμητικά δεδομένα που προέκυψαν από τη συμπλήρωση της κλίμακας και του
ερωτηματολογίου μεταφέρθηκαν σε πίνακες γραμμικής παράταξης στο στατιστικό πακέτο SPSS
20 και αναλύθηκαν ποσοτικά. Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων επιλέχθηκε να
χρησιμοποιηθεί η συχνότητα, η σχετική συχνότητα, ο μέρος όρος και η τυπική απόκλιση.
Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων αξιοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος
Mann-Whitney U της ισότητας δύο μέσων μεταξύ ανεξάρτητων δειγμάτων και ο συντελεστής
συσχέτισης Spearman’s rho (rs). Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p) ορίστηκε το 5% ενώ
θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικά τα ευρήματα με τιμή p<.05. Το μέγεθος των επιδράσεων (size
effects) υπολογίστηκε μέσω του δείκτη Eta-squared (η2) (Fritz et al., 2012).
Αποτελέσματα
Σχετικά με το προφίλ των υποψηφίων στελεχών, από το σύνολο των συμμετεχόντων στη μελέτη,
οι 40 ήταν άντρες (49,4%) και οι 39 (48,1%) γυναίκες, ενώ 2 (2,5%) άτομα δεν δήλωσαν το φύλο
τους. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 47,97±4,92 έτη και η μέση τιμή της διδακτικής τους
προϋπηρεσίας τα 23,21±5,17 έτη. Μεγάλο μέρος αυτών είχε εμπειρία από διαδικασίες επιλογής
αφού 28 (35%) είχαν διατελέσει σε θέση προϊσταμένου ολιγοθέσιου σχολείου (Μ.Ο.=4,33±4,34
έτη), 19 (23,8%) είχαν υπηρετήσει ως υποδιευθυντές (Μ.Ο.=2,79±2,94 έτη), 44 (55%) είχαν
υπηρετήσει ως διευθυντές (Μ.Ο.=5,69±5,14 έτη) και 7 (8,8%) είχαν διατελέσει προϊστάμενοι
γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολικοί
σύμβουλοι ή υπεύθυνοι περιβαλλοντικών, αγωγής υγείας και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε
επίπεδο διεύθυνσης (Μ.Ο.=4,86±3,72 έτη). Η μέση διοικητική εμπειρία όλων των
συμμετεχόντων ήταν τα 5,68±6,15 έτη. 12 (15%) είχαν μετεκπαιδευτεί, 16 (20%) διέθεταν
δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος, 15 (18,8%) είχαν ολοκληρώσει
σπουδές σε διδασκαλείο και 5 (6,2%) διέθεταν μεταπτυχιακό τίτλο εκ των οποίων οι 2 είχαν
συνάφεια με την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Οι 49 (60,5%) από τους
συμμετέχοντες είχαν πιστοποιηθεί στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών, της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Τ.Π.Ε., Α Επίπεδο), οι 19 (23,8%) είχαν πιστοποιηθεί στη
χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία (Τ.Π.Ε., Β Επίπεδο)
και οι 22 (27,5%) είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση της
εκπαίδευσης.
Μετά τη διαδικασία των κρίσεων 31 από αυτούς (38,3%) δεν τοποθετήθηκαν σε θέση διευθυντή,
ενώ το 61,7% (50 άτομα) των συμμετεχόντων τοποθετήθηκε σε θέση διευθυντή. Αυτοί που
τελικά τοποθετήθηκαν ως διευθυντές με τετραετή θητεία στα δημοτικά σχολεία ήταν 30 (62,5%)
άντρες και 18 (37,5%) γυναίκες με μέση ηλικία τα 49,43±5,28 έτη, έχοντας μέση διδακτική
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προϋπηρεσία τα 24,89±5,28 έτη και μέση συνολική διοικητική προϋπηρεσία τα 7,73±6,47 έτη.
Αυτοί που δεν επιλέχθηκαν ως διευθυντές ήταν 10 (32,3%) άντρες και 21 (67,7%) γυναίκες με
μέση ηλικία τα 45,81±3,35 έτη, έχοντας μέση διδακτική προϋπηρεσία τα 20,77±5,34 έτη και μέση
συνολική διοικητική προϋπηρεσία τα 2,60±4,06 έτη.
Πίνακας 1: Διαφορές μεταξύ του φύλου και των διαστάσεων αντιλαμβανόμενης ποιότητας

Διαστάσεις

Φύλο

M.O.

T.α.

Ποιότητα σχέσεων/

Άντρας

28,85

5,27

αλληλεπίδρασης

Γυναίκα

27,28

4,51

Άντρας

20,00

2,54

Γυναίκα

19,18

2,28

Άντρας

8,98

1,51

Γυναίκα

8,49

1,64

Άντρας

9,25

1,37

Γυναίκα

8,51

1,25

Άντρας

67,08

7,84

Τεχνική ποιότητα

Ποιότητα διανομής

Ποιότητα σχεδιασμού

Κλίμακα

Γυναίκα

63,46

Z

η2

-2,00*

0,05

-1,61

-

-1,35

-

-2,55*

0,08

-2,10*

0,06

8,23

* p<0,05

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κριτηρίου Mann-Whitney U, παρατηρείται διαφορά, μικρής
επίδρασης, μεταξύ των αντρών και των γυναικών στην κλίμακα (z=-2,10, p<0,05, η2=0,06). Οι
γυναίκες εμφανίζουν χαμηλότερα σκορ αντιλαμβανόμενης ποιότητας (M.O.= 63,46±8,23) σε
σχέση με τους άντρες (M.O.= 67,08 ±7,84). Επίσης, εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά,
μικρής επίδρασης, μεταξύ του φύλου στους παράγοντες ποιότητας σχέσεων/αλληλεπίδρασης
(z=-2,00, p<0,05, η2=0,05) και ποιότητας σχεδιασμού (z=-2,55, p<0,05, η2=0,08). Οι άντρες
αντιλαμβάνονται καλύτερη ποιότητα (M.O.=28,85±5,27) στις σχέσεις και την αλληλεπίδραση
κατά τη διαδικασία των κρίσεων σε αντιστοιχία με τις γυναίκες (M.O.=27,28±4,51). Παρόμοια
διαφορά υπάρχει μεταξύ των αντρών (M.O.=9,25 ±1,37) και των γυναικών (M.O.=8,51 ±1,25)
στον παράγοντα αντίληψης της ποιότητας σχεδιασμού. Στατιστικά σημαντικές διαφορές δεν
παρατηρούνται στους παράγοντες της τεχνικής ποιότητας και της ποιότητας διανομής (βλέπε
Πίνακα 1).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κριτηρίου Mann-Whitney U, εμφανίζεται στατιστικά
σημαντική διαφορά, με μικρή επίδραση, ανάμεσα σε αυτούς που επιλέγηκαν/απορρίφθηκαν και
του παράγοντα της αντιλαμβανόμενης ποιότητας διανομής (z=-2,14, p<0,05, η2=0,06). Αυτοί που
επιλέχθηκαν τελικά σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας αντιλαμβάνονται υψηλότερη ποιότητας
διανομής (M.O.=8,94±1,71) σε σχέση με αυτούς που εν τέλει δεν επιλέχθηκαν (M.O.=8,23
±1,59). Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στους παράγοντες της ποιότητας
σχέσεων/αλληλεπίδρασης, της τεχνικής ποιότητας, της ποιότητας σχεδιασμού και της κλίμακας
αντιλαμβανόμενης ποιότητας στο σύνολό της (βλέπε: Πίνακα 2).
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Πίνακας 2: Διαφορές μεταξύ αποτελέσματος και των διαστάσεων αντιλαμβανόμενης ποιότητας

Διαστάσεις

Επιλογή

M.O.

T.α.

Ποιότητα σχέσεων/

Επιλογή

28,06

5,86

Απόρριψη

27,42

4,39

Επιλογή

19,78

2,55

Απόρριψη

19,10

2,30

Επιλογή

8,94

1,71

Απόρριψη

8,23

1,59

Επιλογή

8,86

1,47

Απόρριψη

8,81

1,33

Επιλογή

65,64

9,28

Απόρριψη

63,55

8,23

αλληλεπίδρασης
Τεχνική ποιότητα

Ποιότητα διανομής

Ποιότητα σχεδιασμού

Κλίμακα

Z

η2

-1,29

-

-0,87

-

-2,14*

0,06

-0,48

-

-1,48

-

* p<0,05

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του συντελεστή συσχέτισης Spearman’s rho, υπάρχει ελαφριά
σχέση ανάμεσα στον παράγοντα της τεχνικής ποιότητας και την ηλικία των συμμετεχόντων
(rs=0,29, p<0,05). Οι παράγοντες της ποιότητας σχέσεων/αλληλεπίδρασης, διανομής,
σχεδιασμού, όπως και η κλίμακα στο σύνολό της, δεν συσχετίζονται με την ηλικία των
συμμετεχόντων στις διαδικασίες στελέχωσης. Επίσης φανερώθηκε ελαφριά σχέση ανάμεσα στον
παράγοντα της τεχνικής ποιότητας και των ετών εκπαιδευτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών που
λαμβάνουν μέρος στις κρίσεις για μια θέση στελέχους (rs=0,25, p<0,05). Οι παράγοντες της
ποιότητας σχέσεων/αλληλεπίδρασης, διανομής, σχεδιασμού, όπως και η κλίμακα στο σύνολό
της, δεν συσχετίζονται με έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας των συμμετεχόντων.
Ακόμη, αναφορικά με την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στους παράγοντες της αντιλαμβανόμενης
ποιότητας και των ετών διοικητικής εμπειρίας, κατέδειξε ελαφριά συσχέτιση τόσο ανάμεσα στον
παράγοντα της ποιότητας σχέσεων (rs=0,25, p<0,05), όσο και στη συνολική αντιλαμβανόμενη
ποιότητα (rs=0,30, p<0,05) και των ετών διοικητικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών που
λαμβάνουν μέρος στις κρίσεις. Μέτρια ισχυρή συσχέτιση, παρατηρήθηκε επίσης, στον
παράγοντα της τεχνικής ποιότητας (rs=0,42, p<0,05). Οι παράγοντες της ποιότητας διανομής και
ποιότητας σχεδιασμού δεν φαίνεται να συσχετίζονται με τη διοικητική εμπειρία των υποψηφίων
διευθυντών (βλέπε: Πίνακα 3).
Τέλος, ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho, αναφορικά με την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα
στις διαστάσεις της αντιλαμβανόμενης ποιότητας και τις επιπρόσθετες σπουδές των υποψηφίων
διευθυντών δεν φανέρωσε συσχέτιση στην ύπαρξη μετεκπαίδευσης, 2ου πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ,
διδασκαλείου, μεταπτυχιακού, σεμιναρίων σχετικά με τη διοίκηση και πιστοποίηση στις
τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας επιπέδου 1 και επιπέδου 2 (βλέπε: Πίνακας 4).
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Πίνακας 3: Συσχετίσεις (rs) μεταξύ των διαστάσεων αντιλαμβανόμενης
ποιότητας και δημογραφικών δεδομένων

Εκπαιδευτική

Διοικητική

Εμπειρία

Εμπειρία

0,18

0,08

0,25*

Τεχνική ποιότητα

0,29*

0,25*

0,42*

Ποιότητα διανομής

0,18

0,07

0,22

Ποιότητα σχεδιασμού

0,13

0,10

0,20

Κλίμακα

0,16

0,12

0,30*

Διαστάσεις

Ηλικία

Ποιότητα σχέσεων/
αλληλεπίδρασης

* p<0,05

Μεταπτυχιακό

ΤΠΕ1

ΤΠΕ2

0,89

0,12

0,22

0,79

0,79

Τεχνική ποιότητα

0,78

0,61

0,78

0,21

0,25

0,61

0,13

Ποιότητα
διανομής

0,50

0,33

0,55

0,86

0,96

0,48

0,48

Ποιότητα
σχεδιασμού

0,85

0,50

0,96

0,92

0,78

0,50

0,97

Κλίμακα

0,87

0,82

0,79

0,38

0,27

0,69

0,86

διοίκησης

Διδασκαλείο

0,83

Ποιότητα
σχέσεων/

Σεμινάρια

2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

0,67

Διαστάσεις

Μετεκπαίδευση

Πίνακας 4: Συσχετίσεις (rs) μεταξύ των διαστάσεων και επιπρόσθετων σπουδών

αλληλεπίδρασης

* p<0,05
Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι υποψήφιοι διευθυντές έχουν μεγάλη εκπαιδευτική
και διοικητική εμπειρία, ενώ πολλοί από αυτούς διαθέτουν αρκετά επιπρόσθετα προσόντα. Αυτοί
που τελικά επιλέγονται ως διευθυντές είναι κατ εξοχήν άντρες με μεγάλη εκπαιδευτική και
διοικητική εμπειρία, ενώ αποκλείονται από θέσεις άτομα με λίγα χρόνια εμπειρίας και κυρίως
γυναίκες.
Παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στα φύλα, με τους άντρες να αντιλαμβάνονται καλύτερη
ποιότητα στις διαδικασίες στελέχωσης, σε σχέση με τις γυναίκες. Ειδικότερα, διαφορές
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παρατηρούνται στον παράγοντα της ποιότητας στις σχέσεις και την επικοινωνία κατά τις κρίσεις
αλλά και στον παράγοντα που αφορά την ποιότητα σχεδιασμού με τους άντρες να
αντιλαμβάνονται καλύτερη ποιότητα στις σχέσεις και την αλληλεπίδραση κατά τη διαδικασία
των κρίσεων σε αντιστοιχία με τις γυναίκες. Ομοίως, αντιλαμβάνονται και καλύτερη ποιότητα
σχεδιασμού. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τις έρευνες των Lin, Chiu & Shieh (2001), Mattila,
Gradey & Fisk (2003), Mokhlis (2012) και Snipes, Thomson & Oswald (2006), όπου
υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να αξιολογούν αυστηρότερα και χαμηλότερα τις
παρεχόμενες, προς αυτές, υπηρεσίες.
Διαπιστώθηκε, επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά βάσει του αποτελέσματος των κρίσεων
και του παράγοντα που έχει σχέση με την αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου που ορίζει τις
αρχές, το σκοπό της στελέχωσης και τις βάσεις για ένα σύστημα που καλείται να διανέμει τις
κενές θέσεις στους ικανότερους (παράγοντας ποιότητας διανομής). Έτσι, αυτοί που επιλέχθηκαν
σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας αντιλαμβάνονται υψηλότερη ποιότητα διανομής σε σχέση
με αυτούς που εν τέλει δεν επιλέχθηκαν. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τις μελέτες των Chebat et
al. (2005), Chylinski & Chu (2010), Ganesh et al. (2000), Mattila & Wirtz (2000), Reynolds &
Harris (2009) και Stauss & Siedel (2004), όπου υποστηρίζεται ότι οι μη ικανοποιημένοι από μια
υπηρεσία -για την περίπτωσή μας την υπηρεσία που προσφέρει το συμβούλιο επιλογής στελεχώνείναι πολύ πιθανόν να διαμορφώσουν αρνητικές ανεπιβεβαίωτες προσδοκίες και αρνητικές
συναισθηματικές αντιδράσεις, όπως ο κυνισμός, απέναντι στο νομοθετικό πλαίσιο επιλογής
στελεχών.
Τέλος, η διοικητική υπηρεσία των συμμετεχόντων φαίνεται ότι συσχετίζεται με την συνολική
αντιλαμβανόμενη ποιότητα στις διαδικασίες επιλογής αλλά και με τον παράγοντα της ποιότητας
στις σχέσεις και την επικοινωνία κατά τις κρίσεις. Επίσης, η ηλικία των συμμετεχόντων και ο
αριθμός των ετών εκπαιδευτικής και διοικητικής εμπειρίας τους συσχετίζονται με την
αντιλαμβανόμενη τεχνική ποιότητα, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι ορισμένοι δημογραφικοί
παράγοντες επιδρούν στη σχέση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη ποιότητα και τα
συμπεριφοριστικά αποτελέσματα που έχουν σχέση με αυτή (Homburg & Giering, 2001).
Βιβλιογραφικές αναφορές
Ελληνόγλωσσες
Μαστροθανάσης, Κ. (2015). Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα ως παράγοντας αξιολόγησης των διαδικασιών
επιλογής στελεχών για τη δημόσια εκπαίδευση: Μια μελέτη για την ανάπτυξη απολογιστικών
εργαλείων ποιότητας. Practical Issues in Management & Economics, 8 (1), 96-118.
Μαστροθανάσης, Κ. (2016). Διαστάσεις και μοντέλα μέτρησης της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες
του δημοσίου τομέα. Στο: Κ. Μαστροθανάσης (επιμ.), Εκπαιδευτική Επικοινωνία (σσ. 113-129).
Θήβα: Εκδόσεις συλλόγου Εκπ/κων Θήβας "ο Πίνδαρος".
Μαστροθανάσης, Κ., & Γελαδάρη Α. (2011). Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση των εκπαιδευτικών
μονάδων. Στο Γ. Παπαδάτος (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης
(σσ. 315-322) , 27-30 Μαΐου 2010, Αθήνα, Π.Τ.Δ.Ε., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Ξενόγλωσσες
Barber, B. N., & Odean, T. (2001). Boys will be boys: Gender, overconfidence and common stock
investment. Quarterly Journal of Economics, 116, 261-292.

─ 253 ─

Τόμος Β΄
Bou-Llusar, J. C., Zornoza, C. C., & Tena A. B. E. (2001). Measuring the relationship between firm
perceived quality and customer satisfaction and its influence on purchase intentions. Total Quality
Management, 12 (6), 719-734.
Chebat, J. C., Davidow, Μ., & Codjovi, Ι. (2005). Silent voices: why some dissatisfied consumers fail to
complain. Journal of Service Research, 7 (4), 328-342.
Chylinski, M., & Chu, Α. (2010). Consumer cynicism: antecedents and consequences. European Journal
of Marketing, 44 (6), 796-837.
Cropanzano, R., & Konovsky, M. A. (1995). Resolving the justice dilemma by improving the outcomes:
the case of employee drug screening. Journal of Business and Psychology, 10, 221-243.
Cross, S. E., & Madson, L. (1997). Models of the self: Self-construals and gender. Psychology Bulletin,
122, 5-37.
Fisk, S. T., & Stevens, L. E. (1993). What’s So Special About Sex? Gender Stereotyping and
Discrimination. In S. Oskamp, & M. Costanzo (Eds.), Gender Issues in Contemporary Society (pp.
173-196). Newbury Park, CA: Sage Publishing.
Fritz, C. O., Morris, P. E., & Richeler, J. J. (2012). Effect size estimates: Current use, calculations and
interpretation. Journal of Experimental Psychology: General, 141, 2-18.
Ganesh, J., Arnold, M. J., & Reynolds K. E. (2000).Understanding the customer base of service providers:
an examination of the differences between switchers and stayers. Journal of Marketing, 64 (3), 65-87.
Gilliland, S. W. (1993). The perceived fairness of selection systems: An organizational justice perspective.
Academy of Management Review, 18, 694-734.
Gilliland, S. W. (1994). Effects of procedural and distributive justice on reactions to a selection system.
Journal of Applied Psychology, 79, 691-701.
Grönroos, C. (2007). Service management and marketing: Customer management in service. Hoboken:
John Wiley and Sons Ltd.
Gummesson, E. (1993). Service Management: An Evaluation and the Future. International Journal of
Service Industry Management, 5 (1), 77-96.
Homburg, C., & Giering, Α. (2001). Personal characteristics as moderators of the relationship between
customer satisfaction and loyalty - an empirical analysis. Psychology & Marketing, 18 (1), 43-66.
Jiang, Y., & Wang, C. L. (2006). The impact of affect on service quality and satisfaction: the moderation
of service contexts. Journal of Services Marketing, 20 (4), 211-218.
Konovsky, M. A. (2000). Understanding Procedural Justice and Its Impact on Business Organizations.
Journal of Management, 26, 489–511.
Mattila, A. S., & Wirtz, J. (2000). The role of pre-consumption affect in post-purchase evaluation of
services. Psychology & Marketing, 17(7), 587-605.
Mattila, A. S., Gradey, A. A., & Fisk, G. M. (2003). The interplay of gender and affective tone in service
encounter satisfaction. Journal of Service Research, 6 (2), 136-143.
McKenna, F. P. (1993). It won’t happen to me: Unrealistic optimism or illusion of control? British Journal
of Psychology, 84, 39-50.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L., (1988). SERVQUAL: a multiple-item scale for
measuring customer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64, 12-40.
Reynolds, K. L., & Harris, L. C. (2009). Dysfunctional customer behaviour severity: an empirical
examination. Journal of Retailing, 85, 321-335.
Rust, R. T., & Oliver, R. L. (1994). Service quality: insights and managerial implications from the frontier.
In R. Rust & R. Oliver (Eds.), Service Quality: New Directions in Theory and Practice (pp. 1–19).
Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

─ 254 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Rynes, S. L. & Connerley, M. L. (1993). Applicant reactions to alternative selection procedures. Journal
of Business and Psychology, 7, 261-277.
Stauss, B. & Seidel, W. (2004). Complaint Management – The Heart of CRM. Mason, OH: Thomson
Publishing.
Tsiotsou, R. (2006). The role of perceived product quality and overall satisfaction on purchase intentions.
International Journal of Consumer Studies. 30, 207 -217.
Zeithaml, V. A. (1981). How consumer evaluation processes differ between goods and servises. In H. J.
Donelly, & W. R. (Eds.), Marketing of Services (pp. 186-190) Chicago: AMA Proceeding Series.
Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioural consequences of service quality,
Journal of Marketing, 60 (2), 31-46.
Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). Delivering quality service. Balancing customer
perceptions and expectations. New York: The Free Press.

─ 255 ─

Τόμος Β΄

Στάσεις και αντιλήψεις των
διευθυντικών στελεχών αναφορικά
με τη διαχείριση κρίσεων σε δημοτικά
σχολεία της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κρήτης

Ανδρέας Μητσάγγας
Ευαγγελούλα Παπαδάτου
Χρίστος Σαΐτης

Περίληψη
Το σχολείο ως χώρος εργασίας περιέχει και τους ανάλογους επαγγελματικούς κινδύνους
(φυσικούς και ψυχοκοινωνικούς). Στους πρώτους μπορούμε να εντάξουμε τις κτιριακές
εγκαταστάσεις (π.χ. σαθρή τοιχοποιία, σκυρόδεμα, ολισθηρός αύλειος χώρος, ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις κ.ά). Οι κίνδυνοι αυτοί ελοχεύουν 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 τους και να
δημιουργήσει συνθήκες κρίσης στον εργασιακό χώρο του σχολείου.
Σκοπός της παρούσης ερευνητικής μελέτης είναι να εξετάσει την ετοιμότητα των σχολικών
μονάδων για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης που μπορούν να εκδηλωθούν στο εργασιακό
τους περιβάλλον
Η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των διευθυντικών στελεχών έγινε με τη χρήση
ερωτηματολογίου κατάλληλα διαμορφωμένου και σταθμισμένου, το οποίο απαντήθηκε από 66
διευθυντικά στελέχη δημόσιων δημοτικών σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κρήτης.
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.
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
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Εισαγωγή
Ως κοινωνικός οργανισμός, το σχολείο αποτελείται από άτομα, διαθέτει δομή και επιδιώκει την
υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων, έτσι ώστε να χαρακτηριστεί αποτελεσματικό. Στη σχετική
βιβλιογραφία (Edmonds, 1979. Lezotte, 1992. Hoy & Miskel, 2012. Saitis & Saiti, 2018)
αναφέρονται πολλοί παράγοντες που καθιστούν μία σχολική μονάδα αποτελεσματική. Ένας από
τους βασικούς παράγοντες είναι και το καλό εργασιακό περιβάλλον. Πραγματικά, η εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας διευκολύνεται όταν υπάρχει αγαστή
συνεργασία μεταξύ διοικούντος και διοικουμένων, καλή επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους
μαθητές τους και φυσικά ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, το σχολείο, ως
τόπος εργασίας, περικλείει ατυχήματα τα οποία προκαλούν κρίσεις σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς. Κατ’ επέκταση, οι κρίσεις δημιουργούν ψυχική αναστάτωση στους μαθητές, η
οποία, με τη σειρά της, επηρεάζει δυσμενώς την ικανότητα της μάθησης καθώς και της κοινωνική
και συναισθηματική ανάπτυξή τους.
Σταχυολογώντας τη βιβλιογραφία, σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία της χώρας μας,
παρατηρούμε πως η κατάσταση στο εργασιακό περιβάλλον του ελληνικού σχολείου δεν είναι σε
όλες τις περιπτώσεις και τόσο ιδανική. Συγκεκριμένα, οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι:
▪ «Σε εκτεταμένη καταγραφή των προδιαγραφών ασφάλειας των σχολείων σε πολλά μέρη της
χώρας, αλλά και στην Αθήνα, διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 80% των σχολικών κτιρίων,
παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας σε όλους τους τομείς …»
(Παπαδόπουλος, 2002, σ. 12).
▪ «Ο αύλειος χώρος των σχολείων δεν πληροί τις προδιαγραφές ενός ασφαλούς σχολείου» και
«η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχει επιμορφωθεί
και πρακτικά εξασκηθεί στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών» (Σαΐτη κ.ά., 2008, σ. 352)
▪ «Υπάρχει παντελής ανυπαρξία σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων στα σχολεία και τα υπόλοιπα
διοικητικά επίπεδα του συστήματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας» (Σαβελίδης,
2011, σ. 17)
▪ «Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι δεν υπάρχει συστηματικός
διοικητικός μηχανισμός και προληπτική κουλτούρα από την αρμόδια κρατική υπηρεσία για
τη στατικότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων στο σχολείο...» (Παπαδαντωνάκης, 2016, σ.
192).
Στο πλαίσιο του ανωτέρου προβληματισμού, η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση, με
βάση τις αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών των δημοτικών σχολείων τη Εκπαιδευτικής
Περιφέρειας Κρήτης, της διαχείρισης κρίσεων στα συγκεκριμένα σχολεία, θεωρώντας ότι το
ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την
αποτελεσματική λειτουργία τους.
Σκοπός και ερευνητικές υποθέσεις
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι να εξετάσει, μέσα από τις αντιλήψεις και
στάσεις των διευθυντικών στελεχών, τον βαθμό ετοιμότητας αναφορικά με τη διαχείριση
κρίσεων στα δημοτικά σχολεία της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κρήτης.
Οι επιμέρους ερευνητικές υποθέσεις είναι οι εξής:
Υ1.Το σχολείο, ως κοινωνικός οργανισμός, αποτελεί συχνά χώρο πρόκλησης ατυχημάτων και
κατ’ επέκταση κρίσιμων καταστάσεων.
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Υ2.Τα δημόσια δημοτικά σχολεία, αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά βάσει ειδικών
σχεδίων δράσης.
Υ3.Οι διευθυντές(-ριες) της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στερούνται συστηματικής
επιμόρφωσης και πρακτικής εξάσκησης σε θέματα διαχείρισης δυσάρεστων καταστάσεων.
Υ4.Το υφιστάμενο εργασιακό περιβάλλον των δημοτικών σχολείων, είναι ασφαλές και
υγιεινό σε περιορισμένο βαθμό.
Υ5.Τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση δυσάρεστων
καταστάσεων σε ικανοποιητικό βαθμό.
Θεωρητικό πλαίσιο: διαχείριση κρίσεων στις σχολικές μονάδες
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στον εργασιακό χώρο του σχολείου εκδηλώνονται δυσάρεστα
γεγονότα (π.χ. ατυχήματα στον αύλειο χώρο, βανδαλισμοί, εκφοβισμοί μαθητών, σεισμοί, κ.ά.),
που μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες κρίσης. Στην καθημερινή χρήση, ο όρος «κρίση»
χρησιμοποιείται με πολλές έννοιες, αφού περιγράφει ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία,
το περιβάλλον, την εκπαίδευση, κ.ά. (Pitcher & Poland, 1992). Ωστόσο στην παρούσα εργασία ο
όρος αυτός εκλαμβάνεται ως
ένα ξαφνικό και απροσδόκητο γεγονός, ένα γεγονός έκτακτης ανάγκης που έχει τη
δυνατότητα να επηρεάσει ένα μεγάλο αριθμό μαθητών και/ή προσωπικού, ένα γεγονός
που θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία, την ασφάλεια και/ή τη θετική κοινωνική και
συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. (Βrock et al., 2005, p. 57)
Η «κρίση», δηλαδή, νοείται ως μία μη κανονική κατάσταση στο σχολείο που απαιτεί άμεσες
ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν πρωτίστως
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Συγγραφείς, όπως οι Aguilera (1998), Slaiken (1990), Brock et al. (2005), διακρίνουν δύο μορφές
κρίσεων: τις αναπτυξιακές κρίσεις (ή εξελικτικές), που σχετίζονται με γεγονότα του κύκλου ζωής
και με τη μετάβαση του ατόμου από ένα αναπτυξιακό στάδιο σε άλλο (π.χ. η μετάβαση του
παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο) και τις κρίσεις καταστάσεων ή
περιστασιακές, οι οποίες συμβαίνουν ξαφνικά και έχουν τον χαρακτήρα του επείγοντος σε ότι
αφορά την αντιμετώπισή τους (π.χ. σεισμοί, πυρκαγιές). Οι δύο αυτές μορφές κρίσης είναι εξίσου
σημαντικές, γιατί, όπως υποστηρίζεται (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012. Χατζηχρήστου, 2012), περιέχουν
κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, οι τελευταίες είναι πιο δύσκολες, γιατί είναι απρόβλεπτες και οι
υπεύθυνοι τέτοιου είδους κρίσεων δεν διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρίες για να τις
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.
Έχοντας κατά νου ότι η ασφάλεια στο σχολείο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την
αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας (Trump, 2011) και δεδομένο ότι (α) οι
συνέπειες από την πραγματοποίηση ενός κινδύνου στον χώρο του σχολείου είναι ψυχολογικές,
οικονομικές και κοινωνικές, (β) με την εμφάνιση μιας κρίσης υπάρχει περιορισμένος χρόνος κατά
τη διαδικασία της αντίδρασης και (γ) οποιαδήποτε μορφή κρίσης προκαλεί αναστάτωση και
αποδιοργάνωση στη λειτουργία του σχολείου, η ετοιμότητα μιας σχολικής μονάδας απέναντι
στην κρίση είναι ανάγκη επιτακτική. Και για να συμβεί το ζητούμενο απαιτείται ένα σχέδιο
δράσης αντιμετώπισης διαφόρων κινδύνων. Με τον όρο «κίνδυνος» εννοούμε την πιθανότητα να
υποστεί ένα άτομο ή ένας οργανισμός (στην περίπτωσή μας ένα σχολείο), ζημιά (Singh, 1996).
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Σε ό,τι αφορά τα δημοτικά σχολεία της χώρας μας, για τα οποία ενδιαφερόμαστε πρωτίστως στην
παρούσα εργασία, χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων, με προληπτικές
και κατασταλτικές δυνατότητες. Πιο αναλυτικά, στη φάση της πρόληψης ο διευθυντής(-ρια) του
σχολείου, για παράδειγμα, μπορεί, με την υπόθεση ύπαρξης κινδύνου, να κάνει υποθέσεις ότι
κάτι μπορεί να συμβεί σε όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Κάνοντας ο διευθυντής(-ρια)
την υπόθεση αυτή λαμβάνει τα μέτρα προστασίας για να ελαττώσει τον κίνδυνο. Η υπόθεση,
επομένως, ύπαρξης κινδύνου αποτελεί βασική προϋπόθεση του αισθήματος ευθύνης που πρέπει
να διακατέχει τα μέλη της σχολικής κοινότητας για να αντιμετωπίσουν, λόγου χάρη, τυχόν
τραυματισμό μαθητή, που ενδέχεται να προκύψει από τον κίνδυνο» (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012, σ.
324). Αλλά και οι εκπαιδευτικοί, σκεπτόμενοι κρίσιμα γεγονότα, μπορούν να προτείνουν
προληπτικές ενέργειες, όπως, για παράδειγμα, την εξάλειψη περιβαλλοντικών κινδύνων (δέντρα,
αύλειος χώρος) ή επικίνδυνων συμπεριφορών μαθητών (Φώτου, 2017).
Περαιτέρω, ένα γενικό πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων πρέπει να έχει την εξής δομή:
σκοπός του σχεδίου, μέτρα οργάνωσης για την ασφάλεια του σχολείου, τρόπος οργάνωσης των
σχολικών μονάδων, εκπαίδευση του προσωπικού του σχολείου, κατάσταση ετοιμότητας του
σχολείου απέναντι στην κρίση (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στην πράξη, η αποτελεσματική εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης
κρίσεων προϋποθέτει την ύπαρξη ορισμένων παραγόντων, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι
παρακάτω:
▪ Ο καλός συντονισμός μεταξύ των μελών της ομάδας παρέμβασης στην κρίση. Ο καλός
συντονισμός είναι συνάρτηση τριών επιμέρους παραγόντων: 1) ξεκάθαρων ρόλων μεταξύ
των μελών, δηλαδή το ποιος θα κάνει τι, 2) αποσαφηνισμένης διαδικασίας, δηλαδή το πώς
θα γίνει το έργο, και 3) καλλιέργειας μιας κοινής κουλτούρας ετοιμότητας.
▪ Η ικανή σχολική ηγεσία, αφού ο ρόλος του(της) διευθυντή(-ριας)-ηγέτη του σχολείου
σχετίζεται με την καθοδήγηση, την παρακίνηση και, γενικά, τον προσανατολισμό της
συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών προς την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.
▪ Η επάρκεια υλικών πόρων, αφού η εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων απαιτεί,
εκτός των άλλων, τα απαραίτητα υλικά μέσα.
▪ Η επιμόρφωση και η πρακτική εξάσκηση του διδακτικού προσωπικού, αφού «ένα σχέδιο
διαχείρισης κρίσεων είναι άχρηστο χωρίς ικανό προσωπικό να διενεργήσει την παρέμβαση
στην κρίση» (Brock et al., 2005, σ. 64)
▪ To θετικό κλίμα του σχολείου, αφού η ανοικτή επικοινωνία μεταξύ διοικούντων και
διοικουμένων συμβάλλει θετικά στη δημιουργία κοινής κουλτούρας ετοιμότητας απέναντι
σε δυσάρεστα ξαφνικά γεγονότα.
Συμπερασματικά, η αποτελεσματική εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο
είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Με δεδομένο ότι το ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον αποτελεί έναν από τους
βασικότερους παράγοντες της αποτελεσματικής λειτουργίας μίας σχολικής μονάδας, η
στρατηγική μείωσης κρίσιμων καταστάσεων στον χώρο του σχολείου πρέπει να αποτελεί βασικό
μέλημα της κεντρικής διοίκησης της εκπαίδευσης. Απαραίτητες προϋποθέσεις προς την
κατεύθυνση της επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου στο
οποίο να ορίζεται επακριβώς ο σχεδιασμός και η προετοιμασία των σχολείων για την
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αντιμετώπιση κρίσεων, η εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών μέσων, η σωστή επιμόρφωση
και η πρακτική εξάσκηση του διδακτικού προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών και, φυσικά, η ανάπτυξη της προληπτικής κουλτούρας όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας.
Ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τις θέσεις των διευθυντικών
στελεχών δημοτικών σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κρήτης για τον τρόπο
διαχείρισης κρίσεων στα σχολεία που ηγούνται, ώστε, μέσα από τα αποτελέσματα που θα
προέκυπταν, να κατατεθούν προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος
των συγκεκριμένων σχολείων.
Στοιχεία ετοιμότητας του σχολείου σε σχέση με την αντιμετώπιση ατυχημάτων
Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, ένα σημαντικό ποσοστό (43,9%) των ερωτηθέντων
διευθυντικών στελεχών δηλώνει ότι τα σχολεία τους αποτελούν «πολύ συχνά» μέχρι «συχνά»,
χώρους πρόκλησης ατυχημάτων. Το αποτέλεσμα αυτό, που επαληθεύει μερικώς την Υ1
ερευνητική μας υπόθεση, έρχεται σε συμφωνία με προγενέστερες έρευνες (Παπαδόπουλος, 2015.
Γκούβρα κ.ά., 2005. Σαΐτη κ.ά., 2008), σύμφωνα με τις οποίες ο χώρος του σχολείου αποτελεί
πηγή ατυχημάτων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις.
Όσον αφορά το «ποιος προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στα ατυχήματα που συμβαίνουν στο
σχολείο», από τα διευθυντικά στελέχη που απάντησαν «συχνά» μέχρι «πολύ συχνά» στην
προηγούμενη ερώτηση, το 24,2% αυτών δήλωσε ότι τις πρώτες βοήθειες τις προσφέρει
οποιοδήποτε μέλος του διδακτικού προσωπικού, το 10,6% ο εξειδικευμένος εκπαιδευτικός ,το
10,6% ο εφημερεύων εκπαιδευτικός και το 6,1% δήλωσε άλλος. Τα ευρήματα αυτά, που
επιβεβαιώνονται από άλλες έρευνες (Σαΐτη κ.ά., 2008. Φώτου, 2017. Παπαδαντωνάκης, 2016)
αποδεικνύουν την απουσία ενός σχεδίου παροχής πρώτων βοηθειών και κατ’ επέκταση την
ανυπαρξία προληπτικής κουλτούρας στον ευαίσθητο τομέα διαχείρισης κρίσεων στα σχολεία της
χώρας.
Σχετικά με τον τρόπο διακομιδής σοβαρά τραυματισμένου μαθητή στο πλησιέστερο νοσοκομείο,
το δείγμα της έρευνάς μας έδειξε ως κυριότερο τρόπο τη μεταφορά του μαθητή με ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ (59,1%) και ακολουθούν με σειρά κατάταξης: η μεταφορά με αυτοκίνητο του γονέα
(15,2%), η μεταφορά με αυτοκίνητο του εκπαιδευτικού (13,6%) και μεταφορά με «άλλο» μέσο
(6,1%). Σε ότι αφορά τη μεταφορά του μαθητή με αυτοκίνητο εκπαιδευτικού θα μπορούσε κανείς
να υποστηρίξει την άποψη ότι «οι εκπαιδευτικοί θέλουν να είναι έγκαιρη και ασφαλής η μεταφορά
του μαθητή στο νοσοκομείο...» (Φώτου, 2017, σ. 124). Επιπλέον, η μεταφορά του μαθητή με
ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο «υποδηλώνει τον αυθόρμητο εθελοντισμό ως συνέπεια του
ψυχισμού που χαρακτηρίζει τον Έλληνα εκπαιδευτικό» (Σαΐτη κ.ά., 2008, σ. 348). Ωστόσο, η
ενέργεια αυτή δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ούτε συνάδει με βασικούς κανόνες
παροχής πρώτων βοηθειών (Ε.Ε.Σ., 2007). Έτσι, η τυχόν επιδείνωση της κατάστασης του μαθητή
κατά τη μεταφορά του στο πλησιέστερο υγειονομικό κέντρο με αυτοκίνητο εκπαιδευτικού,
μπορεί να εγείρει, εκ μέρους των γονέων, αξιώσεις πειθαρχικές και ποινικά κολάσιμες, σε βάρος
του εκπαιδευτικού ή του διευθυντή του σχολείου (Click, 2005. Brock κ.ά., 2005).
Ως προς τους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων στο σχολείο, τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν
ως κύριους παράγοντες: τον συνωστισμό πολλών μαθητών σε μικρό αύλειο χώρο (39,4%), την
κακή κατάσταση του αύλειου χώρου (22,7%) και την επιθετική συμπεριφορά μαθητών (21,2%).
Από την παράθεση των αποτελεσμάτων αυτών, τα οποία έρχονται σε συμφωνία με άλλες έρευνες
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(Μουλέλης, 2015. Παπαδαντωνακης, 2016. Πετρόπουλος & Παπαστυλιανού, 2001.
Χατζηχρήστου, 2012. Φώτου, 2017), καταδεικνύουν ότι τα ατυχήματα στο σχολείο οφείλονται
σε ποικίλους παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, διερευνώντας τη σχέση μεταξύ των παραπάνω
παραγόντων, παρατηρούμε ότι ο αύλιος χώρος των σχολικών μονάδων είναι μικρός και σε κακή
κατάσταση. Το γεγονός αυτό δεν βοηθάει τους μαθητές να παίζουν ελεύθερα, με συνέπεια να
παρατηρούνται τραυματισμοί και παραβατική συμπεριφορά μεταξύ των μαθητών στην
προσπάθειά τους να περατώσουν το παιχνίδι τους. Με άλλα λόγια, η στέρηση των παιδιών από
επιθυμητές δραστηριότητες εκτόνωσης έχει ως συνέπεια τον εκνευρισμό τους και, κατ’
επέκταση, την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς στον αύλιο χώρο και έξω από το σχολείο. Βέβαια,
η σχολική βία είναι, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, ένα φαινόμενο με ποικίλα αίτια. Στην
περίπτωσή μας, όμως, ο αύλιος χώρος, φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας που παράγει
βία στο σχολείο. Ή, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε από τον Mayer (2007), «το βρώμικο
ανοργάνωτο σχολικό περιβάλλον εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για πιθανούς τραυματισμούς των
μαθητών που, από τη φύση τους, είναι γεμάτοι ενέργεια και παρορμητική συμπεριφορά» (σ. 5).
Όσον αφορά τη σχέση «συνολικά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση» και «ατυχήματα λόγω του
συνωστισμού πολλών μαθητών σε μικρό αύλιο χώρο», οι διευθυντές (-ριες) με τα πολλά χρόνια
υπηρεσίας δηλώνουν περισσότερο ότι πρώτος παράγοντας για τα ατυχήματα στο σχολείο τους
είναι ο συνωστισμός πολλών μαθητών, σε σχέση με τους συναδέλφους τους με λίγα χρόνια
υπηρεσίας. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι αρχαιότεροι διευθυντές
(-ριες) υπηρετούν συνήθως σε αστικές περιοχές όπου τα σχολεία τους έχουν περισσότερους
μαθητές και μικρότερους αύλιους χώρους και σε πολλές περιπτώσεις συστεγάζονται με άλλα
σχολεία ή νηπιαγωγεία.
Στοιχεία σχεδιασμού του σχολείου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Σε ότι αφορά την ερώτηση για το πώς «αντιμετωπίζετε έκτακτες ανάγκες (π.χ. πυρκαγιές, σεισμούς,
κ.ά) στο σχολείο σας» το 100% των ερωτηθέντων διευθυντών(-ριων) δήλωσε ότι έχει καταρτίσει
σχέδιο αντιμετώπισης σεισμού και το 95,5% ότι προγραμματίζει ασκήσεις ετοιμότητας για τους
σεισμούς. Επίσης, το 74,2% απάντησε ότι υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού
και το 59,1% δήλωσε ότι υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών. Στον αντίποδα, μόνο το
37,9% των διευθυντικών στελεχών δήλωσε ότι υπάρχει πλήρες σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών
και το 40,9% ότι προγραμματίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις για την αντιμετώπιση
πυρκαγιών/πλημμυρών.
Από την παράθεση των παραπάνω ευρημάτων, τα οποία επαληθεύουν μερικώς την Υ2
ερευνητική υπόθεση, προκύπτει ότι η προσπάθεια της σχολικής κοινότητας περιορίζεται,
πρωτίστως, στην αντιμετώπιση σεισμών και, δευτερευόντως, στην αντιμετώπιση σχολικού
εκφοβισμού. Από την άλλη, η ετοιμότητα του σχολείου στην αντιμετώπιση πλημμυρών,
πυρκαγιών και άλλων μορφών κινδύνων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Δηλαδή, απουσιάζει η
αρχή της πρόληψης, η οποία αποτρέπει, μέσω σχεδίων ετοιμότητας, την εμφάνιση διαφόρων
κινδύνων στον εργασιακό χώρο του σχολείου και συμβάλλει στην έγκαιρη και επιτυχή
αντιμετώπιση της κρίσης (Σαΐτη κ.ά., 2008. Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Ή, όπως χαρακτηριστικά
ειπώθηκε από τον Lichtenstein (1994), «ένα σωστό σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων δεν είναι
μόνο δυναμικό, αλλά και προσανατολισμένο στην πρόληψη» (σ. 82).
Σε σχέση με τον παράγοντα οργανικότητα του σχολείου, το δείγμα της έρευνάς μας έδειξε ότι οι
διευθυντές (-ριες) που υπηρετούν σε μεγάλα σχολεία θεωρούν περισσότερο ότι υπάρχει πλήρες
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σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών απ’ ότι θεωρούν οι συνάδελφοί τους των μικρών
σχολείων. Η διαφοροποίηση αυτή πιθανόν να συμβαίνει γιατί οι υπηρετούντες σε μεγάλα σχολεία
διευθυντές (-ριες) έχουν κατά κανόνα, μεγαλύτερη εμπειρία άσκησης διευθυντικών καθηκόντων
και τα σχολεία τους διαθέτουν περισσότερους και μόνιμους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τους
συναδέλφους τους των μικρών σχολείων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, και το αποτέλεσμα σύμφωνα με το οποίο οι διευθυντές(-ριες)
που υπηρετούν σε μεγάλα σχολεία απαντούν περισσότερο ότι υπάρχει επεξεργασμένο σχέδιο
αντιμετώπισης πυρκαγιών απ’ ό,τι απαντούν οι συνάδελφοί τους των μικρών σχολείων. Ίσως, η
ερμηνεία να είναι πάλι η ίδια, όπως προηγουμένως, αρκεί να δεχθούμε ότι στα μικρά σχολεία
υπηρετούν συνήθως διευθυντικά στελέχη με λιγότερη εμπειρία και τα σχολεία τους διαθέτουν
μικρό αριθμό εκπαιδευτικών σε σχέση με τα μεγάλα σχολεία (Σαΐτης, 2000).
Σχετικά με τη συγκρότηση ομάδων εκπαιδευτικών για τη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων στο
σχολείο, τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι η μέριμνά της σχολικής διεύθυνσης εστιάζεται
περισσότερο με τη δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των σεισμών, των
πυρκαγιών, περιπτώσεων ατυχημάτων και σχολικής επιθετικότητας και λιγότερο με την
αντιμετώπιση πλημμυρών που τα τελευταία χρόνια η εμφάνισή τους είναι συχνό και έντονο
φαινόμενο. Η διαφοροποίηση αυτή πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η κεντρική διοίκηση
της εκπαίδευσης δεν έχει προβεί στη συστηματική μελέτη διαφόρων μορφών κινδύνων (π.χ.
πλημμυρών, ανεμοστροβύλων, κ.ά.) που μπορούν να πλήξουν τον εργασιακό χώρο του σχολείου
κάθε χρονική στιγμή. Απουσιάζει, δηλαδή, η αρχή της πρόληψης, σύμφωνα με την οποία τα
σχολεία οφείλουν να αποτρέπουν όσο αυτό είναι εφικτό, την εμφάνιση διαφόρων κινδύνων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα σύμφωνα με το οποίο τα διευθυντικά στελέχη με
περισσότερα χρόνια υπηρεσίας δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι στα σχολεία τους έχουν
οριστεί ομάδες εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των σεισμών σε σχέση με τους συναδέλφους
τους με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας. Η εξήγηση για τη διαφοροποίηση αυτή πιθανόν να είναι η
ίδια, όπως προηγουμένως, αρκεί να δεχτούμε ότι οι διευθυντές(-ριες) με πολλά χρόνια υπηρεσίας
υπηρετούν συνήθως σε μεγάλα σχολεία αστικών περιοχών και με περισσότερο μόνιμο διδακτικό
προσωπικό σε σχέση με τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε μικρότερα σχολεία
ημιαστικών και αστικών περιοχών και με λιγότερο διδακτικό προσωπικό.
Ως προς τον εξοπλισμό που διαθέτουν τα δημοτικά σχολεία της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Κρήτης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, το δείγμα της έρευνάς μας έδειξε ότι τα
συγκεκριμένα σχολεία είναι εφοδιασμένα σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό με: «καλά φυλασσόμενο
και άμεσα προσβάσιμο απ’ όλους σχολικό φαρμακείο» (92,4%), «πυροσβεστήρες σε ευαίσθητους
χώρους» (86,4%) και «πυροσβεστικές φωλιές» (80,3%). Από την άλλη, στα ίδια σχολεία
παρατηρείται σοβαρή έλλειψη σε υλικά μέσα, όπως: φορεία, φτυάρια, πυρίμαχα γάντια,
σφυρίχτρες, φακοί, πυρανιχνευτές σε όλες τις αίθουσες, και πολλών άλλων βασικών υλικών
μέσων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Το αποτέλεσμα αυτό, που έρχεται σε συμφωνία με
άλλες έρευνες (Σαΐτη κ.ά., 2008. Μουλέλης, 2015. Παπαδαντωνάκης, 2016. Φώτου, 2017),
υποδηλώνει την απουσία στρατηγικού προγραμματισμού στον τομέα διαχείρισης κρίσεων στα
σχολεία της χώρας, αφού η έλλειψη βασικών υλικών μέσων «λειτουργεί ανασταλτικά στην
πρακτική εξάσκηση εκπαιδευτικών και μαθητών και γενικά στην ασφάλεια των σχολικών μονάδων
από διάφορες μορφές κινδύνου» (Σαΐτη κ.ά., 2008).
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Στοιχεία λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κρίσεων στο σχολείο
Αναφορικά με τη συχνότητα ελέγχου στατικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών
μονάδων, το δείγμα της έρευνας έδειξε ότι μόνο ένα στα δέκα διευθυντικά στελέχη δήλωσε ότι ο
συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται κάθε χρόνο. Απεναντίας, η πλειονότητα (69,7%) των
ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών απάντησε ότι ο έλεγχος γίνεται μετά από δική τους
αναφορά. Τα παρατιθέμενα ευρήματα συμφωνούν με προγενέστερες έρευνες, βάσει των οποίων
«η συντήρηση σε πολλά από τα σχολεία του νομού Αττικής ήταν ελλειμματική» (Baltas, 2004, p.
99) «σε σεισμογενείς περιοχές (όπως είναι η Κρήτη) είναι απαραίτητο να εκπονηθεί ένα
ολοκληρωμένο και κατανοητό σχέδιο για τις σχολικές μονάδες» (Baltas, 2004, p. 99) και «οι
κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων δεν ελέγχονται από ειδική κρατική υπηρεσία σε τακτά
χρονικά διαστήματα». (Σαΐτη κ.ά., 2008, σ. 352).
Στο ερώτημα αν «ο σύλλογος διδασκόντων έχει κάνει προληπτικές ενέργειες στον εντοπισμό
ενδεχόμενων κινδύνων-κρίσεων (π.χ. κλοπές, βανδαλισμοί)» η πλειονότητα των ερωτηθέντων
διευθυντών(-ριων) (71,2%) απάντησε καταφατικά. Από αυτούς το 59,1% δήλωσε ότι
«τοποθέτησε σιδερένια κιγκλιδώματα στα γραφεία και στο εργαστήριο πληροφορικής» και το
56,1% ότι «υπάρχει φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας». Στον αντίποδα, η μέριμνα για την
ασφάλεια του σχολείου, όπως συναγερμός στα γραφεία και στα εργαστήρια του σχολείου,
κλειδαριές ασφαλείας, κ.ά, είναι αρκετά περιορισμένη. Από την παράθεση των παραπάνω
στοιχείων προκύπτει ότι η μέριμνα στα δημοτικά σχολεία της Κρήτης κυμαίνεται σε μέτρια
επίπεδα, αποτέλεσμα που μπορεί να αποδοθεί τόσο στην έλλειψη προληπτικής κουλτούρας της
κεντρικής εξουσίας όσο και στην οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας την τελευταία
επταετία.
Στην ερώτηση αν «το σχολείο σας συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις ενός υγιεινού και ασφαλούς
εργασιακού περιβάλλοντος», τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι ένα στα δύο διευθυντικά
στελέχη θεωρεί, από «πολύ» μέχρι «πάρα πολύ», ότι το σχολείο του προσφέρει τις προϋποθέσεις
ενός ασφαλούς χώρου εργασίας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το αποτέλεσμα αυτό, που
επαληθεύει μερικώς την Υ4 ερευνητική υπόθεση, έρχεται σε συμφωνία με σχετική έρευνα
σύμφωνα με την οποία «το ελληνικό σχολείο χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη από την κεντρική
διοίκηση της εκπαίδευσης τόσο στη χάραξη πολιτικής στον τομέα διαχείρισης κρίσεων στα σχολεία
της χώρας μας όσο και στην αύξηση των κονδυλίων για την υλοποίηση της συγκεκριμένης
πολιτικής» (Σαΐτη κ.ά., 2008, σ. 351).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα, σύμφωνα με το οποίο οι διευθυντές(-ριες) των
μεγάλων σχολείων (7θέσια και άνω),απαντούν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι το σχολείο τους
συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, σε σχέση με
τους συναδέλφους τους των μικρών σχολείων. Ίσως, η εξήγηση για τη διαφοροποίηση αυτή είναι
η ίδια, όπως προηγουμένως, αρκεί να δεχθούμε ότι οι διευθυντές(-ριες) μεγάλων σχολικών
μονάδων έχουν μεγαλύτερη διοικητική εμπειρία και περισσότερους μόνιμους εκπαιδευτικούς σε
σχέση με τους συναδέλφους τους των μικρών σχολείων.
Στοιχεία εκδήλωσης άγχους των διευθυντικών στελεχών σε σχέση με συγκεκριμένες όψεις
της εργασίας τους.
Αναφορικά με την εκδήλωση άγχους στα διευθυντικά στελέχη δημοτικών σχολείων από
συγκεκριμένες όψεις της εργασίας τους, το δείγμα της έρευνάς μας έδειξε ως πρώτο παράγοντα
τις προκλήσεις ατυχημάτων/δυσάρεστων καταστάσεων (60,6%) και ακολουθούν, κατά σειρά
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κατάταξης, η στάση των γονέων απέναντι στην επιθετικότητα (42,3%), η στάση των γονέων
απέναντι στα ατυχήματα (41,0%), και οι συνθήκες εργασίας/περιβάλλον (33,4%). Τα ευρήματα
αυτά, που έρχονται σε συμφωνία με διαχρονικές έρευνες (Kyriacou & Sutcliffe, 1978.
Αλεξόπουλος, 1990. Λεονταρή κ.ά., 2000. Μπάλιου, 2004), δεν αποτελούν έκπληξη, γιατί το
σχολείο ως τόπος εργασίας εκλύει ατυχήματα τα οποία προκαλούν κρίσεις και κατ’ επέκταση
άγχος στους διευθυντές (-ριες), οι οποίοι, σύμφωνα με τον νόμο 1566/1985 είναι υπεύθυνοι για
την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Η στάση των γονέων, για παράδειγμα, απέναντι σε
ατυχήματα των παιδιών τους αποτελεί πηγή άγχους, αφού σε πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικοί
και διευθυντικά στελέχη οδηγούνται στις αίθουσες δικαστηρίων για ατυχήματα που είναι σοβαρά
και θεωρούνται υπεύθυνοι.
Στοιχεία επιμόρφωσης διευθυντικών στελεχών για τη διαχείριση κρίσεων
Σχετικά με την επιμόρφωση και πρακτική εξάσκηση των διευθυντικών στελεχών για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, το δείγμα της έρευνάς μας έδειξε ότι μόνο ένα στα δύο
διευθυντικά στελέχη έτυχε επιμόρφωσης σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. Από την άλλη, μόνο
ένα στα τέσσερα των παραπάνω στελεχών δήλωσε ότι έχει πρακτικά εξασκηθεί σε θεματικές
όπως είναι η αντιμετώπιση σεισμών, η σωστή χρήση των μέσων έκτακτων αναγκών, η
ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών και η κατάρτιση σχεδίων εκτάκτων αναγκών. Τέλος, το
42,4% δήλωσε ότι έχει πρακτικά εξασκηθεί στην παροχή πρώτων βοηθειών. Τα στοιχεία αυτά,
που επαληθεύουν την Υ3 ερευνητική υπόθεση, συνάδουν με πρόσφατες έρευνες (Καραθάνος,
2006. Παπαδαντωνάκης, 2016. Μουλέλης, 2015. Φώτου, 2017), σύμφωνα με τις οποίες η
πλειονότητα των μελών της σχολικής κοινότητας δεν έχει επιμορφωθεί και πρακτικά εξασκηθεί
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Η ερμηνεία για το αποτέλεσμα αυτό, πιθανόν να είναι
πάλι η ίδια, όπως προηγουμένως. Δηλαδή, η κεντρική διοίκηση της εκπαίδευσης δεν έχει
μεριμνήσει για την κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης διαφόρων
μορφών κινδύνων του σχολείου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η συστηματική
επιμόρφωση και πρακτική εξάσκηση των μελών της σχολικής κοινότητας.
Προτάσεις διευθυντικών στελεχών για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Τέλος, αναφορικά με τις προτάσεις των διευθυντικών στελεχών του δείγματος για την πρόληψη
και αντιμετώπιση κινδύνων στον εργασιακό χώρο του σχολείου, αυτές σχετίζονται κυρίως με τη
συστηματική ενημέρωση σε θεωρητικό επίπεδο και πρακτική άσκηση στην πρόληψη και
αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων και συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας για
στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών.
Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας και
αναγνωρίζοντας ότι (α) σήμερα η εμφάνιση κρίσεων στο σχολείο είναι συχνότερη σε σχέση με
παλαιότερες εποχές και (β) αν ένα σχολείο δεν είναι ασφαλές, οι συνέπειες για τους μαθητές και
τους διδάσκοντες είναι πολλές, αποτελεί πρόκληση, αλλά και ζητούμενο, τόσο για τη δημιουργία
ενός ασφαλούς και υγιεινού σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο θα έχει την κατάλληλη αισθητική
και θα δημιουργεί στον μαθητή το αίσθημα πως είναι ευπρόσδεκτος στο περιβάλλον αυτό, όσο
και για την ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών εργασίας, ώστε οι εκπαιδευτικοί να ασκούν
απρόσκοπτα το διδακτικό τους έργο. Κρίνεται, συνεπώς, απαραίτητη η έμφαση στην πρόληψη
και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στα σχολεία της χώρας καθώς το ασφαλές εργασιακό
περιβάλλον αποτελεί έναν από τους βασικότερους συντελεστές της αποτελεσματικής λειτουργίας
μίας σχολικής μονάδας.
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Η ελληνική εκδοχή του προγράμματος
«international teacher leadership».
Θεωρητικές, μεθοδολογικές
και πρακτικές διαστάσεις

Γιώργος Μπαγάκης

Περίληψη
Στην εργασία παρουσιάζονται θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές διαστάσεις του
προγράμματος «International Teacher Leadership», όπως αυτές προέκυψαν από την υλοποίησή
του σε ελληνικά σχολεία της Αθήνας. Σχετικά με τις θεωρητικές του αναφορές, το πρόγραμμα
βασίστηκε στη διαμοιραζόμενη ηγεσία (shared leadership). 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 κάθε εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του
προγράμματος. 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). 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 το πρόγραμμα αυτό
προέκυψε καινοτόμο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για νεοεισερχόμενους
εκπαιδευτικούς, διδακτορικές διατριβές και υλικά για μεταπτυχιακά προγράμματα.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ηγεσία, διαμοιραζόμενη (shared) ηγεσία, φάκελος (portfolio)
επαγγελματικής ανάπτυξης

Εισαγωγικά
Παρά το ότι διεθνώς για το θέμα της εκπαιδευτικής ηγεσίας έχουν υπάρξει πολλές έρευνες τις
τελευταίες δύο ή τρεις δεκαετίες το θέμα παραμένει δύσκολο και όχι επαρκώς αποσαφηνισμένο
θεωρητικά (Pont, Nusche & Moorman, 2008). Ιδιαίτερα στη χώρα μας οι σχετικές έρευνες είναι
περιορισμένες και ακόμα, ο αριθμός των πανεπιστημίων, στα οποία η εκπαιδευτική ηγεσία
διδάσκεται ως προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό μάθημα, είναι επίσης περιορισμένος. Τα τελευταία
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τρία χρόνια το θέμα της εκπαιδευτικής ηγεσίας τέθηκε σε τρία συνέδρια που έλαβαν χώρα στην
Ελλάδα:
Τον Μάιο του 2015 πραγματοποιήθηκε διεθνές συνέδριο για τη σχολική ηγεσία από το Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος European Policy Network of School Leadership (EPNoSL). Τον Νοέμβριο του
2017 πραγματοποιήθηκε συνέδριο για την εκπαιδευτική ηγεσία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
με διεθνή συμμετοχή (στα πρακτικά του οποίου εντάσσεται και το κείμενο αυτό) και τον Μάρτιο
του 2018 πραγματοποιήθηκε ακόμα ένα συνέδριο για την εκπαιδευτική ηγεσία στο Πανεπιστήμιο
Πατρών (με τίτλο «Ηγεσία στην Εκπαίδευση») με, επίσης, διεθνή συμμετοχή. Προγραμματίζεται,
επίσης, ημερίδα για την ηγεσία στη σχολική εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
στην Αθήνα στις 2 Ιούνιο του 2018.
Πριν εστιάσω στην εργασία μου, θα ήθελα να επισημάνω την κινητικότητα που προαναφέρθηκε
ότι υπάρχει πανελλαδικά για την εκπαιδευτική ηγεσία τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα, επίσης, να
αναφερθώ και σε παλιότερα συνέδρια και ημερίδες που είχαν προηγηθεί στο πλαίσιο διεθνών
προγραμμάτων και υλοποιήθηκαν στη χώρα μας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ηγεσίας.
Χαρακτηριστικά αναφέρω το διεθνές συνέδριο και την ημερίδα που πραγματοποίησε το
Πανεπιστήμιο Πατρών στην Αθήνα το 2005, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος Carpe
Vitam Leadership for Learning (Μπαγάκης, Δεμερτζή & Σταμάτης, 2007. Μπαγάκης &
MacBeath, 2008) καθώς και την ημερίδα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
στην Κόρινθο το 2011, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος International Teacher Leadership
(Δεμερτζή, Βιτσάκη & Τσεμπερλίδου, 2015).
Παρά τα προαναφερθέντα, πρέπει να επισημανθεί ότι, όσο αφορά στη χώρα μας, ο δρόμος για
την επαρκή θεωρητική, μεθοδολογική και πρακτική αποσαφήνιση των προσεγγίσεων της
εκπαιδευτικής ηγεσίας φαίνεται ακόμα μακρύς. Η εργασία που ακολουθεί θα ήθελα να γίνει
αντιληπτή σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της τελευταίας δεκαπενταετίας αναφορικά με το status
της εκπαιδευτικής ηγεσίας στη χώρα μας. Η εργασία είναι δομημένη στα επόμενα μέρη:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας
Μεθοδολογία/Προσέγγιση
Αποτελέσματα/ευρήματα
Συμπεράσματα
Παραχθέντα προϊόντα
Συζήτηση

Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας
Στο κείμενο που ακολουθεί γίνονται αναφορές στις 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).
(α) Θεωρητικές διαστάσεις. Το πλαίσιο ηγεσίας εντός του οποίου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα
ήταν αυτό της διαμοιραζόμενης ηγεσίας (shared leadership). Βασίστηκε στη διαμοιραζόμενη
ηγεσία, στο πλαίσιο επεξεργασιών γι’ αυτήν από προηγούμενο πρόγραμμα, το «Carpe Vitam.
Leadership for Learning», που επίσης συμμετείχε η Ελλάδα (Μπαγάκης, Δεμερτζή &
Σταμάτης, 2007). Ειδικότερα, το πρόγραμμα εστίασε στην ηγεσία του εκπαιδευτικού (teacher
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leadership) (Frost, 2014. Frost & Durrant, 2003) και εντάσσεται στις ευρύτερες προσεγγίσεις
βελτίωσης του σχολείου (school improvement) (MacGilchrist, Mayers & Reed, 2004.
MacBeath, 2002).
(β) Μεθοδολογικές διαστάσεις. Αναφορικά με τη μεθοδολογία του προγράμματος
χρησιμοποιήθηκε αυτή της αυτο-αξιολόγησης σχολικής μονάδας, αξιοποιώντας τη
δυνατότητα της ατομικής ή συλλογικής εστίας ανάπτυξης (Μπαγάκης, 2017). Στο πλαίσιο
αυτό, αξιοποιήθηκαν, επίσης, ο φάκελος επαγγελματικής ανάπτυξης (portfolio of professional
development), ο υποστηρικτικός ρόλος του εκπαιδευτή (tutor) με ομοιότητες και διαφορές
από τον συνήθη κριτικό φίλο της αυτο-αξιολόγησης (Δεμερτζή, 2007). Επιπλέον,
αξιοποιήθηκαν κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για την πραγματοποίηση εργαστηρίων με
στόχους ανιχνευτικούς, όπως της κουλτούρας του σχολείου ή της άσκησης ηγεσίας μέσω
δικτύωσης (networking) εντός σχολείου ή μεταξύ συνεργαζόμενων σχολείων του
προγράμματος, καθώς και δραστηριότητες αναστοχασμού σε εργασίες του σχολείου κ.ά.
(γ) Πρακτικές διαστάσεις. Σε περισσότερο πρακτικό επίπεδο, χρησιμοποιήθηκε η άσκηση στην
ανάληψη πρωτοβουλίας, στη συνεργασία, στη δικτύωση και στον αναστοχασμό, βασισμένα
στις πρακτικές του σχολείου.
Μεθοδολογία/Προσέγγιση
(α). Υλοποίηση του προγράμματος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 11 σχολεία (δημοτικά και
γυμνάσια) της Αθήνας (στην Καλλιθέα και τη Δυτική Αθήνα) την περίοδο 2009-2012. Ο διεθνής
συντονισμός του προγράμματος έγινε από τη Σχολή Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου του
Cambridge. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν η Αγγλία, η Πορτογαλία, η Τουρκία και οι Βαλκανικές
χώρες (όπως η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Πρώην Γιουκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας). Υπέυθυνο του συντονισμού της ελληνικής ομάδας ήταν το Τμήμα Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετκά διαγνωστικά μεθοδολογικά εργαλεία, ως προς την κουλτούρα
των συμμετεχόντων σχολείων και τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας των εκπαιδευτικών στα
σχολεία τους (Βιτσάκη, 2016).
Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν πρακτικά εργαλεία, με στόχο την αξιοποίηση της εργασίας
στην τάξη προς την κατεύθυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών, του αναστοχασμού, της
συνεργασίας και της δικτύωσης (εντός και εκτός σχολείου).
Παρομοίως, χρησιμοποιήθηκε τεκμηριωμένος φάκελος (portfolio) επαγγελματικής ανάπτυξης
του εκπαιδευτικού, στον οποίο γινόταν σταδιακή αποτύπωση του τρόπου ενίσχυσης της
επαγγελματικής ανάπτυξης του κάθε εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του προγράμματος
(Δεμερτζή, Τσεμπερλίδου & Βιτσακη, 2015).
Το πρόγραμμα βασίστηκε στον αναστοχασμό, σε εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο σε
ατομικές ή συλλογικές επιλεγμένες εστίες ανάπτυξης (focus of development) (Μπαγάκης, 2017).
Επιλέχτηκε να εργαστεί κάθε συμμετέχων εκπαιδευτικός στο πλαίσιο ενός σχεδίου που
αναπτύσσει ο ίδιος εντός του προγράμματος και η συμμετοχή του στο πρόγραμμα διαρκούσε
μερικούς μήνες.
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Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμα υποστηρίχτηκαν από έμπειρους εκπαιδευτές
(tutors) με τακτικές ατομικές (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) επικοινωνίες ή στο πλαίσιο
συλλογικών συναντήσεων.
(β). Το portfolio επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Ανάλογα με τον σκοπό που
υπηρετεί το portfolio του εκπαιδευτικού μπορεί να είναι εργαλείο λογοδοσίας, πιστοποίησης ή
αξιολόγησης. Η προσέγγιση που χρησιμοποιήσαμε στο πρόγραμμα αυτό δεν έχει καμιά απολύτως
σχέση με τα προηγούμενα. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το portfolio επαγγελματικής
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης
εστιασμένης στο σχολείο (school based) (Μπαγάκης, 2016), που στοχεύει σε μορφές μάθησης
ανοιχτές, αναστοχαστικές, συνεργατικές, αναδυόμενες από την πρακτική και προϋποθέτει την
ενεργό εμπλοκή του εκπαιδευτικού στη διαδικασία.
Στο πλαίσιο αυτό, το portfolio του εκπαιδευτικού είναι χρήσιμο για την επαγγελματική του
ανάπτυξη και, συνακόλουθα, για τη βελτίωση του σχολείου. Περιλαμβάνει:
(1) μαρτυρία, δηλαδή αυθεντικά στοιχεία (evidence, artefacts), τα οποία έχει χρησιμοποιήσει
ο ίδιος στη δουλειά του, π.χ. σχεδιασμός μαθήματος, φύλλα εργασίας, ή έχουν προκύψει από
τη δουλειά του, π.χ. εργασίες μαθητών, ανατροφοδότηση από μαθητές ή συναδέλφους.
(2) αναστοχασμό (reflection), δηλαδή σχόλια-κείμενα που ο ίδιος παραθέτει, τα οποία δίνουν
νόημα στην παρουσία κάθε μεμονωμένου στοιχείου μαρτυρίας στο portfolio και λειτουργούν
ως συνδετική ύλη μεταξύ των στοιχείων αυτών για την ανάδειξη του όλου εγχειρήματος του
εκπαιδευτικού, ως πορεία και ως αποτέλεσμα.
Επίσης, το portfolio επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού θεωρείται πολύ χρήσιμο
εργαλείο για την επαγγελματική του ανάπτυξη γιατί:
▪ Παρέχει μια εσωτερική εστίαση, με επίκεντρο τον δημιουργό του, και τον βοηθά να έχει
επίγνωση της πορείας του.
▪ Φέρνει στην επιφάνεια παραδοσιακά αόρατες πλευρές της δουλειάς του εκπαιδευτικού,
όπως το σχεδιασμό της δουλειάς του, τις υποκείμενες πεποιθήσεις του, σημεία που
δημιουργούν προβλήματα, αναθεωρήσεις και επαναπροσδιορισμούς της πρακτικής του.
▪ Εισάγει δομή στο πεδίο της εμπειρίας:

▪
▪
▪
▪
▪

✓ την κάνει ορατή,
✓ την οργανώνει,
✓ της δίνει μορφή,
✓ προσφέρει δυνατότητα ανατροφοδότησης.
Διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να αναστοχαστεί, να σταθεί κριτικά απέναντι στη δουλειά
του αλλά και να την μοιραστεί.
Παρακολουθεί μια μακρόχρονη διαδικασία και όχι ένα στιγμιότυπο από την εργασία του
εκπαιδευτικού.
Ταιριάζει σε διαφορετικά στυλ μάθησης.
Αποτελεί προσωπική υπόθεση του εκπαιδευτικού.
Διευκολύνει τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και τη μεταφορά της γνώσης.

Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα προηγούμενα, θα πρέπει να τονιστεί ότι το portfolio
είναι ένας φάκελος στον οποίο σταδιακά τοποθετούμε λίγα και προσεκτικά επιλεγμένα υλικά,
από αυτά τα οποία χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της εστίας ανάπτυξης που έχει
επιλέξει (όπως εργασίες μαθητών, διδακτικά υλικά, ένα e-mail σε συνάδελφο του με τον οποίο
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συνεργάστηκε, ένα ερωτηματολόγιο που έδωσε στους μαθητές, μια φωτογραφία από την τάξη
κ.ά.). Για όλα αυτά, όμως, θα πρέπει να τεκμηριώνει και να αιτιολογεί την επιλογή του και όλα
αυτά μαζί θα πρέπει να έχουν συνάφεια, συνέχεια και να απεικονίζουν το «ταξίδι» της
συγκεκριμένης επαγγελματικής του ανάπτυξης. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε το portfolio
μετατρέπεται περίπου σε λεύκωμα, το οποίο δεν έχει σχέση με το εν λόγω πρόγραμμα.
Αποτελέσματα/ευρήματα
Το πρόγραμμα διευκόλυνε την κατανόηση της αξιοποίησης καινοτόμων εργαλείων άσκησης της
ηγεσίας του εκπαιδευτικού σε πραγματικές συνθήκες ελληνικών σχολείων. Στην κατεύθυνση
αυτή έθεσε τις προϋποθέσεις, αποσαφήνισε τις δυσκολιες και εμπλούτισε πλεονεκτήματα των
προσεγγίσεων αυτών, που βασίζονται στο σχολείο (school based) (Μπαγάκης, 2016).
Ειδικότερα για το portfolio των εκπαιδευτικών ανέδειξε:
▪ Αυθεντικές ιστορίες επαγγελματικής ανάπτυξης.
▪ Οργανωμένη παρουσίαση της πρωτοβουλίας με τρόπο κατανοητό στους άλλους.
▪ Μια προσεκτική τεκμηρίωση της πρωτοβουλίας, μέσα από αποσπασματική, αλλά
σχολιασμένη, συλλογή μαρτυρίας που συγκεντρώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της
παρέμβασης.
Ακολουθούν τα ισχυρά στοιχεία καθώς και τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουμε, όπως τα
ανέδειξε η ελληνική εμπειρία.
(α) Ισχυρά σημεία που αναδείχθηκαν
▪ Οργάνωσε την εμπειρία των εκπαιδευτικών από το στάδιο του σχεδιασμού έως την
ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας τους.
▪ Έκανε ορατή τη δράση τους και κατανοητή στους άλλους.
▪ Διευκόλυνε την κριτική θεώρηση της δουλειάς τους.
▪ Συνέβαλε στο μοίρασμα της δουλειάς τους.
▪ Ανέδειξε τη σημασία παρακολούθησής της.
(β) Σημεία που θα πρέπει να προσέξουμε
▪ Κίνδυνος διάσπασης της εστίασης. Οι πολυάσχολοι εκπαιδευτικοί με τις πολυάριθμες
διαφορετικές ασχολίες τους, όπως προετοιμασία, διδασκαλία, συνεργασία με γονείς,
συνεργασία με διεύθυνση και συναδέλφους είναι δύσκολο να μείνουν σταθεροί σε βάθος
χρόνου στην εστία ανάπτυξης που έχουν επιλέξει και στις απαιτήσεις του προγράμματος.
Για τον λόγο αυτό η υποστήριξη του προγράμματος από έμπειρους εκπαιδευτές (tutors)
είναι εκ των ων ουκ άνευ.
▪ Αποσπασματική καταγραφή και ελλιπής τεκμηρίωση της διαδικασίας. Όπως
προαναφέρθηκε, η επιλογή των υλικών του φακέλου και η τεκμηρίωσή τους, ώστε να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προγράμματος είναι κάτι με το οποίο οι εκπαιδευτικοί
δεν είναι κατά κανόνα τόσο εξοικειωμένοι. Άλλη μια φορά η υποστήριξη του
προγράμματος είναι απαραίτητη.
▪ Επιλογή και αξιοποίηση της κατάλληλης μαρτυρίας, όπως προαναφέρθηκε.
▪ Έλλειψη εξοικείωσης με αναστοχαστικές πρακτικές. Ο αναστοχασμός, ο οποίος αποτελεί
τη βάση του όλου προγράμματος, απαιτεί, επίσης, υποστήριξη για τον εκπαιδευτικό.
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▪ Συνεχής και συνεπής υποστήριξη. Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η
επιτυχημένη χρήση του portfolio δεν μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με εγκυκλίους, αλλά
προϋποθέτει τη λειτουργία μιας έμπειρης υποστηρικτικής ομάδας.
Συμπεράσματα
Ως βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος
είναι τα εξής:
(α) Yπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις υποστήριξης και συστηματικής εργασίας, είναι εφικτό
να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί στην άσκηση της ηγεσίας στο ελληνικό σχολείο με την
αξιοποίηση του portfolio επαγγελματικής ανάπτυξης (Δεμερτζή, Τσεμπερλίδου & Βιτσάκη,
2015).
(β) Τα διαγνωστικά εργαλεία του προγράμματος παρέχουν χρήσιμα στοιχεία ανίχνευσης της
κουλτούρας των εμπλεκομένων σχολείων (Βιτσάκη, 2016).
(γ) Υπάρχουν καλά επεξεργασμένα χρηστικά εργαλεία του διεθνούς προγράμματος, τα οποία,
με προσεκτική ελληνική προσαρμογή, μπορούν να παράσχουν χρήσιμη εξειδικευμένη άσκηση
της ηγεσίας του εκπαιδευτικού (Βιτσάκη, 2016).
Τα προηγούμενα συμπεράσματα αποκτούν ιδιαίτερη αξία, αν ληφθεί υπόψη ότι η έννοια της
ηγεσίας (όχι της διοίκησης) δεν είναι επαρκώς αποσαφηνισμένη στη χώρα μας. Ακόμα και σε
επίπεδο σπουδών, διδάσκεται σε πολύ λίγα πανεπιστήμια, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Επιπλέον, πέρα από διαγνωστικού τύπου διερευνήσεις, υπάρχουν πολύ λίγες έρευνες, οι οποίες
έχουν και πρακτική κατεύθυνση για εφαρμογή στα σχολεία, όπως το πρόγραμμα που
παρουσιάστηκε.
Παραχθέντα προϊόντα
Στο πλαίσιο αξιοποίησης του προγράμματος προέκυψαν διδακτορικές διατριβές (Βιτσάκη, 2016),
παρουσιάσεις σε συνέδρια και κεφάλαια σε βιβλία (Δεμερτζή, Τσεμπερλίδου & Βιτσάκη, 2014).
Το πρόγραμμα αυτό αξιοποιείται, επίσης, σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως αυτά
του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ακόμα, με βάση το πρόγραμμα αυτό, το International Teacher Leadership, προέκυψαν ημερίδες
και εργαστήρια (workshops) για την εκπαιδευτική κοινότητα.
Επιπλέον, με βάση το ίδιο πρόγραμμα, προέκυψε καινοτόμο πρόγραμμα επαγγελματικής
ανάπτυξης για νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς (Μπαγάκης & Τσίγκου, 2016), το οποίο
υλοποιήθηκε επανειλημμένα σε σχολεία.
Στο παρελθόν, την περίοδο 2011-2012, υπήρξαν προτάσεις αξιοποίησης του προγράμματος
αυτού σε μεγαλύτερη κλίμακα, οι οποίες ενσωματώθηκαν σε τεχνικά δελτία επιμόρφωσης του
ΙΕΠ (Μπαγάκης, 2016), που είχαν σχεδόν εγκριθεί για να υλοποιηθούν, με την ενθάρρυνση του
τότε Προέδρου του ΙΕΠ, του αείμνηστου Αλέξη Δημαρά. Δυστυχώς, η δίνη των αλλαγών των
υπουργών παιδείας και των προέδρων του ΙΕΠ, στη συνέχεια, έστειλε αυτές τις προτάσεις στις
καλένδες (Μπαγάκης, 2015).
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Συζήτηση
Το πρόγραμμα αυτό στηρίχτηκε στην εθελοντική εργασία μιας πολυμελούς ερευνητικής ομάδας
καθώς και πολλών συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε σχολεία. Δεν υπήρξε καμιά ελληνική
χρηματοδότηση για το πρόγραμμα αυτό, πέρα από μια μικρή ενίσχυση από το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου για ένα workshop που πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο, όταν το πρόγραμμα
ολοκληρωνόταν, το οποίο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα International Teacher Leadership κατέληξε στις καλένδες
στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Είχαν προηγηθεί και άλλα αξιόλογα προγράμματα
στο παρελθόν με παρόμοια τύχη. Την ίδια περίοδο, τεράστια κονδύλια δόθηκαν σε προγράμματα,
τα οποία απλά «έγιναν για να γίνουν». Εύλογα, λοιπόν, προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα: «Γιατί
να συμβαίνουν αυτά;».
Το ίδιο πρόγραμμα ξεκίνησε λίγο πριν τα μνημόνια. Αν ισχύσουν οι σημερινές προβλέψεις και
τον Αύγουστο του 2018 βγούμε, με κάποιο τρόπο, από τα μνημόνια, θα απεγκλωβιστούμε άραγε
κάποτε και από τη λογική «των δικών μας παιδιών», «των ημετέρων», των κομματικών
μονοπωλίων στην κεντρική εκπαιδευτική πολιτική; Θα υπάρξει άραγε, κάποτε, υπέρβαση της
εκπαιδευτικής πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο, έτσι ώστε να στηρίζεται λιγότερο στις
προτεραιότητες κλειστών ομάδων, οι οποίες σχεδιάζουν με γνώμονα, κυρίως, τις προσωπικές
τους ιδιοτέλειες; Θα λαμβάνονται άραγε, κάποτε, περισσότερο υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των
σχολείων;
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Το μέντορινγκ στη σταδιοδρομία
του εκπαιδευτικού

Βενετία Μπαρμποπούλου
Ανδρέας Χ. Οικονόμου

Περίληψη
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. Η εργασία στηρίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα και εννοιολογική ανάλυση όρων όπως
μέντορινγκ, εκπαίδευση και εκπαιδευτικός. 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. 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

Ορισμός μέντορινγκ
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία και η επείγουσα, πλέον,
ανάγκη για θεσμοθέτηση της πρακτικής του μέντορινγκ στον χώρο της εκπαίδευσης στην
Ελλάδα.
Το μέντορινγκ ως πρακτική με αποδεδειγμένη αξία και οφέλη στη διάρκεια της ιστορίας, ήδη
από την εποχή της Οδύσσειας και την αναφορά της συμβολής του Μέντορα στην εισαγωγή του
Τηλέμαχου στη ζωή της πολιτείας, και μέσα από την πορεία του από τον μεσαίωνα κι έπειτα από
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τις πρακτικές της μαθητείας στους τεχνικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους, έχει αναδειχθεί τις
τελευταίες δεκαετίες σε σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, ειδικά στον χώρο των επιχειρήσεων,
της εκπαίδευσης, και αλλού.
Ας ξεκινήσουμε, όμως, από την αρχή. Το μέντορινγκ, έτσι όπως έχει σήμερα διαμορφωθεί,
αποτελεί μια επιτυχημένη πρακτική που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, προσωπική κι
επαγγελματική, ενός εκ των δύο μερών της μεντορικής σχέσης. Στην καρδιά, λοιπόν, της
πρακτικής αυτής και κινητήριος δύναμή της είναι η σχέση που δημιουργείται μεταξύ του
μέντορα, του ανθρώπου που αναλαμβάνει να καθοδηγήσει, και του μαθητευόμενου, του
ανθρώπου του οποίου η ανάπτυξη είναι το ζητούμενο της σχέσης. Αν θα θέλαμε να δώσουμε
έναν σαφή και περιεκτικό ορισμό του μέντορινγκ, θα λέγαμε ότι είναι η πρακτική μιας
οριοθετημένης σχέσης ως τρόπος ένταξης σε ένα εργασιακό περιβάλλον ενός νεοεισερχόμενου
από έναν έμπειρο συνάδελφο μέσω της μεταλαμπάδευσης της εμπειρίας, της πρακτικής γνώσης
(δεξιοτήτων) και των αξιών του πρώτου προς τον δεύτερο.
Για να μπορέσει να αναδειχθεί η αναπτυξιακή λειτουργία της παραπάνω σχέσης, θα πρέπει αυτή
να χαρακτηρίζεται από ορισμένες ποιότητες που είναι απαραίτητες σε όλα τα είδη αναπτυξιακών
σχέσεων, όπως η εμπιστοσύνη, η εχεμύθεια, η υποστήριξη, η ανατροφοδότηση, το ενδιαφέρον
και η προστασία (Μπαρμποπούλου, 2015). Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι τα «καλά»
αποτελέσματα του μέντορινγκ επέρχονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο μέρη
καταβάλουν προσπάθεια να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη αυτών
των ποιοτήτων στη μεταξύ τους σχέση.
Απαριθμώντας, αναλυτικά, το σύνολο των λειτουργιών που περιλαμβάνει η σχέση μέντορινγκ,
αυτές είναι (Gallacher, 1997, p. 199. Kram, 1983, p. 614):
1. Προπονητική: Μαθαίνει στον προστατευόμενο ποικίλες δεξιότητες, τον βοηθά να θέσει
στόχους ως προς την επαγγελματική του απόδοση.
2. Επαγγελματική έκθεση και ορατότητα: Παρέχει στον προστατευόμενο ευκαιρίες ανάδειξης
των ταλέντων του, λειτουργεί ως εκπρόσωπός του στο ανώτατο επίπεδο της διοίκησης.
3. Προστασία: Μειώνει την έκθεση του προστατευόμενου σε αντίξοες καταστάσεις, βοηθά
στην αποφυγή επιζήμιων λαθών, προσφέρει προειδοποιήσεις για πιθανά προβλήματα.
4. Προώθηση: Προτείνει τον προστατευόμενο ως υποψήφιο για προαγωγές ή για
συγκεκριμένες αποστολές, διευρύνει τον κύκλο των επαγγελματικών επαφών του, τον φέρνει
σε επαφή με ευκαιρίες εκπαίδευσης.
5. Δημιουργία προκλήσεων: Κινητοποιεί τον προστατευόμενο σε επαγγελματικούς στόχους,
παρέχει κίνητρα για την επίτευξή τους.
6. Πληροφόρηση: Παρέχει στον υποψήφιο πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις
διαδικασίες του οργανισμού στον οποίο εργάζεται, υποδεικνύει πηγές για επίλυση
προβλημάτων.
7. «Παράδειγμα προς μίμηση»: Επιδεικνύει στον προστατευόμενο επιτυχημένες μεθόδους
συμπεριφοράς και στάσεων.
8. Ενθάρρυνση: Παρέχει στον προστατευόμενο ένα ασφαλές κλίμα αποδοχής και
αξιολόγησης.
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9. Συμβουλευτική: Βοηθά τον προστατευόμενο να αντιληφθεί τα εμπόδια στην ανάπτυξή του,
του προτείνει στρατηγικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Οι πρώτες έξι λειτουργίες αντιστοιχούν στη διάσταση της επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ οι
τέσσερις τελευταίες στην ψυχοκοινωνική στήριξη του προστατευόμενου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέντορινγκ είναι η μόνη από τις σχέσεις ενδυνάμωσης της ανάπτυξης
που λειτουργεί χωρίς χρηματική αμοιβή ή υλική αποζημίωση του μέντορα. Ο άνθρωπος που
αναλαμβάνει ως μέντορας, αν και συνήθως επαγγελματικά καταξιωμένος, δεν αμείβεται -όχι,
τουλάχιστον, χρηματικά- για τις υπηρεσίες του. Έτσι, το μέντορινγκ περικλείει το στοιχείο της
ανιδιοτελούς προσφορά προς τους άλλους. Αναμενόμενο είναι, επομένως, να αντιμετωπίζεται με
λιγότερη αυστηρότητα ο καθορισμός του ρόλου και ο έλεγχος του αποτελέσματος, σε σχέση
βέβαια με άλλους αναπτυξιακούς ρόλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσδιορίζονται
συγκεκριμένες προδιαγραφές του ρόλου.
Τα προβλήματα των νέων εκπαιδευτικών
Συνοψίζοντας τα ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφίας, οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί
καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες και απαιτητικές καταστάσεις τόσο σε επίπεδο σχολικό όσο
και σε προσωπικό.
Αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά την πλήρη ευθύνη για τη σχολική πορεία μιας ολόκληρης
τάξης μαθητών, είτε συνολικά στο Δημοτικό, είτε σε κάποια συγκεκριμένα μαθήματα στο
Γυμνάσιο και το Λύκειο, οι νεοεισερχόμενοι έχουν για πρώτη φορά να διαχειριστούν πολλά και
απαιτητικά θέματα σε σχολικό επίπεδο όπως: την τάξη ως σύνολο και ως αυτόνομο οργανισμό
μάθησης, αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή ξεχωριστά, την παρακίνηση των μαθητών για
συμμετοχή και μάθηση, την αξιολόγηση τους, τις σχέσεις με τους γονείς τους, και τις σχέσεις με
τους συναδέλφους και τον διευθυντή του σχολείου. Στο προσωπικό επίπεδο όλες αυτές οι
απαιτήσεις δημιουργούν επιπλέον προβλήματα όπως η ανάγκη προσαρμογής στο διδακτικό και
σχολικό περιβάλλον, η ανάπτυξη εργαλείων για τη διδασκαλία τους στην τάξη, ο φόρτος
εργασίας. Επιπλέον, συχνά η εικόνα που είχαν οι νέοι εκπαιδευτικοί πριν αναλάβουν καθήκοντα
να ήταν πολύ εξιδανικευμένη, οπότε ερχόμενοι σε επαφή με την πραγματικότητα βρίσκονται
στην ανάγκη να διαχειριστούν τη διάσταση αυτής της πραγματικότητας σε σχέση με προσδοκίες
τους, μαζί με την απομόνωση που αισθάνεται κάθε νεοφερμένος σε μια ήδη λειτουργική ομάδα
ανθρώπων (Βρυώνης, 2016, σ. 64).
Αναμενόμενο είναι ότι, όση πρακτική άσκηση κι αν έχουν κάνει στα φοιτητικά τους χρόνια, οι
συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι νέοι εκπαιδευτικοί τα πρώτα χρόνια της δουλειάς τους
είναι τόσο προκλητικές, που αν δεν βρουν κατάλληλη υποστήριξη τους δημιουργούνται τάσεις
φυγής, γεγονός το οποίο στις ΗΠΑ μεταφράζεται σε 40% εγκατάλειψη του επαγγέλματος. Στην
Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόνο 10% (Merrow, 1999. Cooper & Alvarado, 2006. Levy,
2012). Στην Ελλάδα μπορεί να μην υπάρχει φαινόμενο τυπικής εγκατάλειψης του επαγγέλματος,
ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για δημοσιοϋπαλληλική σχέση εργασίας, η οποία στη νοοτροπία
πολλών Ελλήνων μεταφράζεται σε μια εξασφαλισμένη ζωή από άποψης ενός ισοβίως
εξασφαλισμένου εισοδήματος. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει την ουσιαστική εγκατάλειψη σε
ψυχολογικό επίπεδο, όπου εμφανίζονται φαινόμενα είτε εκπαιδευτικών που έχουν εγκαταλείψει
την προσπάθεια να διαχειριστούν όλα τα παραπάνω προβλήματα, φαινόμενα εργασιακής
απογοήτευσης και σε άλλες περιπτώσεις φαινόμενα επαγγελματικής εξουθένωσης λόγω της
υπερβολικής και αναποτελεσματικής προσπάθειας αντιμετώπισής τους.
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Τάσεις κι ερευνητικά δεδομένα
Η επιστημονική έρευνα σχετικά με την εφαρμογή του μέντορινγκ τεκμηριώνει την
αδιαμφισβήτητη συμβολή του στην καλύτερη αντιμετώπιση και το ξεπέρασμα των προβλημάτων
των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στους οποίους προσφέρθηκαν
προγράμματα μέντορινγκ είναι υψηλότερη σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν είχαν την
ίδια τύχη. Ακόμη περισσότερο οι επιδόσεις των μαθητών αυτών των εκπαιδευτικών είναι σαφώς
βελτιωμένες σε σχέση με τους μαθητές των υπολοίπων. Επομένως, τα αποτελέσματα της
εφαρμογής του μέντορινγκ έχουν επίδραση όχι μόνο στους ίδιους τους νέους εκπαιδευτικούς,
αλλά αντικατοπτρίζονται και στους μαθητές τους.
Ο Βρυώνης (2009) συνοψίζει τα θετικά στοιχεία από τις μελέτες για την εφαρμογή
προγραμμάτων μέντορινγκ ως εξής:
Οι νέοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν πιο σύνθετες μεθόδους και μέσα διδασκαλίας, έκαναν
καλύτερο σχεδιασμό της ύλης και προγραμματισμό, οργάνωναν κι εφάρμοζαν καλύτερες
μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας. Αλλά και ως προς τη διαχείριση της τάξης και των
μαθητών τους, ήταν σε θέση να τους παρακινούν περισσότερο, να διατηρούν την πειθαρχία στην
τάξη και να επιλύουν ευχερέστερα προβληματικές καταστάσεις και ως συνέπεια οι σχέσεις με
τους μαθητές αλλά και με τους γονείς τους ήταν καλύτερες. Σαφώς αυτά είχαν αντίκτυπο στις
επιδόσεις των μαθητών τους που ήταν πιο βελτιωμένες αλλά και στη μείωση της ροής εξόδου
των νέων εκπαιδευτικών από το επάγγελμα.
Επιπλέον αυτών, και λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό οικονομικό παράγοντα του κόστους,
στη μελέτη των Villar και Strong (2007),η απόδοση του επενδυόμενου κεφαλαίου (benefit/cost
analysis) εμφανίζεται να έχει θετικό πρόσημο, άρα η επένδυση για την εφαρμογή προγραμμάτων
μέντορινγκ μακροπρόθεσμα αποδίδει μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη στους οργανισμούς όπου
εφαρμόζονται.
Άλλωστε και οι ίδιοι οι νέοι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα μέντορινγκ
θεωρούν ότι η μεγαλύτερη επιρροή που δέχονται κατά την εκπαίδευσή τους στην πρακτική της
διδασκαλίας προέρχεται από τους μέντορές τους. Οι μέντορες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στο να τους μάθουν πώς να διδάσκουν (Jaspers et al., 2014).
Στο πλαίσιο αυτών των θετικών πορισμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει την παροχή ενός
συμβούλου-μέντορα για κάθε νέο εκπαιδευτικό για διάστημα ενός έως τριών ετών ως βασικό
στόχο στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
γίνεται αντιληπτή ως συμβάλλουσα στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας μακροπρόθεσμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη από το 2008
δηλώσει ότι:
Υποστηρίζοντας ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αρχική υποδοχή και ένταξη των
νέων εκπαιδευτικών, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης και προγραμμάτων
(Mentoring), όπου οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη πείρα και ικανότητα θα μπορούν να
διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων
εκπαιδευτικών, δίνοντας τις απαραίτητες γνώσεις στους νέους εκπαιδευτικούς για επιτυχημένες
επαγγελματικές πορείες, προωθώντας την ομαδική μάθηση, πιστεύοντας ότι δουλεύοντας και
μαθαίνοντας ομαδικά μπορεί να βοηθήσει τους νέους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τη σχολική
παρουσία τους.
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Συνοψίζοντας τα δεδομένα των ερευνών, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις τομείς στους οποίους
εντοπίζεται η ανάγκη στήριξης του νέου εκπαιδευτικού. Ο επαγγελματικός τομέας στον οποίο
χρειάζεται να αναπτύξουν και να βελτιστοποιήσουν τις διδακτικές και παιδαγωγικές τους
ικανότητες. Ο κοινωνικός τομέας στον οποίο χρειάζονται βοήθεια για να ενσωματωθούν ως μέλη
της σχολικής μονάδας τόσο στην ομάδα των άλλων διδασκόντων όσο και στην ευρύτερη ομάδα
που περιλαμβάνει και τους μαθητές αλλά και τους γονείς τους. Τέλος, η ενδυνάμωση στους δύο
προηγούμενους τομείς θα ενισχύσει τη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας στον
προσωπικό τομέα, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση της περαιτέρω εξέλιξής τους.
Παραδείγματα καλών πρακτικών και θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα
Πέραν των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας, στις οποίες το μέντορινγκ αποτελεί σταθερό και
αδιαμφισβήτητο θεσμό του εκπαιδευτικού συστήματος, η προσπάθεια για εισαγωγή και
εγκαθίδρυση της πρακτικής έχει γίνει στην Κύπρο σε μεγαλύτερο βαθμό, ενώ στην Ελλάδα έχει
γίνει μόνο η προσπάθεια σύστασης ενός νομικού πλαισίου, το οποίο όμως δεν προχώρησε ποτέ.
Στην Κύπρο (Βρυώνης, 2016), μεταξύ των ετών 2008 και 2013, έγινε μια προσπάθεια
συστηματοποίησης των προγραμμάτων ένταξης νέων εκπαιδευτικών, η οποία βασίστηκε στην
προαιρετική και όχι στην υποχρεωτική συμμετοχή των φορέων. Το πρόγραμμα προέβλεπε τρεις
φάσεις: Την αρχική εκπαίδευση τόσο των μεντόρων όσο και των νέων εκπαιδευτικών, την
εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία και την αξιολόγησή των αποτελεσμάτων τους. Παρόλο
που τα αποτελέσματα στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα ήταν ενθαρρυντικά, ωστόσο το 2014
διαφοροποιήθηκαν στοιχεία του προγράμματος. Οι υποψήφιοι μέντορες πλέον δεν επιμορφώνονταν κεντρικά αλλά στη βάση της ίδιας προσπάθειας ή αν το σχολείο στο οποίο
υπηρετούσαν αναλάμβανε την ευθύνη της επιμόρφωσής τους. Επιπλέον, καταργήθηκαν οι ώρες
απαλλαγής από τα καθήκοντά τους ώστε να μπορούν να αφιερώνουν χρόνο στους νέους
εκπαιδευτικούς που είχαν αναλάβει. Όπως είναι προφανές οι αλλαγές αυτές λειτούργησαν εις
βάρος του θεσμού του μέντορινγκ, καθώς όχι μόνο εξέλειψε το κίνητρο αλλά και η ουσιαστική
προετοιμασία των παλαιότερων εκπαιδευτικών πριν αποφασίσουν να λειτουργήσουν ως
μέντορες. Με τον τρόπο αυτό αποδυναμώθηκε το μέντορινγκ ως πρακτική και πλέον εφαρμόζεται
στα σχολεία μόνο περιστασιακά.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, στα τέλη του 2010 ένα νέο νομοσχέδιο που αφορούσε στην
αναβάθμιση της εκπαίδευσης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Μεταξύ άλλων περιλάμβανε την
εισαγωγή του θεσμού του μέντορινγκ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με
αναφερόμενους στόχους την ομαλή προσαρμογή στη σχολική πραγματικότητα των νέων
εκπαιδευτικών, την παιδαγωγική και διδακτική τους καθοδήγηση καθώς και τη συναισθηματική
τους στήριξη. Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις που προέβλεπε για τους εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς που επιθυμούσαν να λειτουργήσουν ως μέντορες περιλάμβαναν την παιδαγωγική
και διδακτική επάρκεια, την άνεση στη χρήση ΤΠΕ, την εμπειρία σε καινοτόμες δράσεις και
projects, την καλή γνώση της περιοχής εργασίας και τουλάχιστον 5ετή διδακτική προϋπηρεσία.
Η διάρκεια της μεντορικής παρέμβασης υπολογιζόταν στα 2 έτη. Στο πρώτο έτος το περιεχόμενο
της διαδικασίας θα παρείχε στους νέους εκπαιδευτικούς διδακτικές δεξιότητες και δεξιότητες
διαχείρισης τάξης (δειγματικές διδασκαλίες από μέντορα, διδασκαλίες από καθοδηγούμενο με
εποπτεία, διδασκαλίες από κοινού). Ενώ στο δεύτερο έτος θα εξοικονομούνταν περισσότερος
χρόνος για εκπαιδευτικές δραστηριότητες (3 από τον νεοδιοριζόμενο), 10 περίπου συναντήσεις
για προγραμματισμό των διδακτικών ενοτήτων, την αξιολόγηση των μαθητών, τις εργασίες κατ’
οίκον, και τη δημιουργία ενός portofolio.
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Το νομοσχέδιο προέβλεπε ότι η επιμόρφωση των υποψηφίων μεντόρων θα γινόταν με τις
μεθόδους της εκπαίδευσης ενηλίκων, ότι θα εκπαιδεύονταν σε τεχνικές συμβουλευτικής, στη
διδακτική μεθοδολογία, στην αυτοαξιολόγηση και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Μεταξύ των
καθηκόντων όσων θα αναλάμβαναν μέντορες θα ήταν ο εντοπισμός παιδαγωγικών/διδακτικών
αναγκών του νέου εκπαιδευτικού, η καθοδήγηση, η επιμόρφωση, η εμψύχωση του και η παροχή
βοήθειας σε αυτόν (παιδαγωγική, ψυχολογική, διοικητική, επαγγελματική).
Ωστόσο, μικρή ήταν η συμμετοχή των ενδιαφερομένων πλευρών στη διαβούλευση. Μόλις 235
άτομα και 6 μόνο φορείς. Ως ένα σημείο πολλοί καλωσόριζαν τον θεσμό του μέντορινγκ ως
επιτακτική ανάγκη στην ελληνική εκπαίδευση λόγω της αρχικής αίσθησης ανεπάρκειας των
νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών. Από την άλλη πλευρά πολλοί ισχυρίζονταν ότι ο ήδη υπάρχον
θεσμός του σχολικού συμβούλου υπερκαλύπτει τις ανάγκες που προοριζόταν να αντιμετωπίσει
το μέντορινγκ. Επίσης, δύο θέματα που δεν αποσαφηνιζόταν στο νομοσχέδιο τα οποία άφηναν
αρκετά ερωτηματικά ήταν τα κριτήρια επιλογής των μεντόρων και τα κίνητρα που θα
δινόντουσαν για την προσέλκυση των έμπειρων συναδέλφων στον ρόλο του μέντορα. Δηλαδή αν
θα υπήρχε οικονομική ή μόνο ηθική επιβράβευση, αν θα δινόντουσαν προοπτικές ανέλιξης στην
εκπαιδευτική ιεραρχία ή μόνο μείωση του ωραρίου κ.ά.
Παρ’ όλα αυτά, η εξέλιξη της δημιουργίας θεσμού μεντόρων στην εκπαίδευση ματαιώθηκε το
2011. Αν και η ανεξάρτητη διοικητική αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην ετήσια έκθεσή της για το 2015-16 (όπως άλλωστε και σε
προηγούμενες) συνιστά, μεταξύ άλλων, ως τρόπο αναβάθμισης της εκπαίδευσης, τη λειτουργία
του μέντορινγκ μετά από σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με προδιαγραφές ευδόκιμου
έργου, στην Ελλάδα μόνο στο πλαίσιο ιδιωτικής πρωτοβουλίας εφαρμόζεται από το 2009
Πρόγραμμα Μεντόρων, ως μέρος 2ετούς Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης
Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών στο Κολλέγιο Αθηνών.
Το μέντορινγκ στον χώρο της εκπαίδευσης
Τα συνήθη χαρακτηριστικά ενός προγράμματος μέντορινγκ νέων εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει
από την έρευνα στις χώρες όπου εφαρμόζεται, όπως στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, είναι τα εξής:
Αρχικά, λειτουργεί ως θεσμοθετημένη πρακτική. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υφίστανται
προδιαγραφές ρόλων, προσδοκιών και αποτελεσμάτων. Η δράση των συμμετεχόντων στα
προγράμματα μέντορινγκ, είτε πρόκειται για μέντορες, είτε για νεοεισερχόμενους
εκπαιδευτικούς, διέπεται από συγκεκριμένους κανονισμούς και απαιτήσεις, οι οποίοι και
διασφαλίζουν ένα επίπεδο ποιότητας και αποτελεσματικότητας της πρακτικής. Η μέντορες
αναλαμβάνουν τον ρόλο τους αφού έχουν εκπαιδευτεί. Η δε διάρκεια των προγραμμάτων είναι
συνήθως ένα με δύο χρόνια, στο τέλος των οποίων, αλλά και κατά τη διάρκεια τους, υπάρχει η
δέσμευση για ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων και αξιολογήσεις.
Οι φάσεις τις οποίες διέρχεται η μεντορική σχέση είναι τέσσερις (Zachary, 2002). Η αρχική φάση
εξαντλείται στην προσπάθεια για το κατάλληλο ταίριασμα μέντορα και νέου εκπαιδευτικού. Οι
αρχικές συζητήσεις μεταξύ των δύο υποψηφίων για τους αντίστοιχους ρόλους καθίστανται πολύ
σημαντικές εφόσον από αυτήν εξαρτάται όχι μόνο η επιτυχής έκβαση όλης της διαδικασίας, αλλά
ακόμη και η καθημερινή της ανανέωση και συνέχιση της μεντορικής σχέσης. Επομένως, στην
αρχή κάθε υποψήφιου «ταιριάσματος» χρειάζεται να συζητούνται θέματα που θα αναδείξουν τα
κοινά ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες και τις ανάγκες της κάθε πλευράς, το μαθησιακό στιλ και
ό,τι άλλο μπορεί να εγγυηθεί την ύπαρξη αμοιβαιότητας.
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Αφού βεβαιωθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι υπάρχει το κοινό πεδίο για συνεργασία, τότε
εισέρχονται στη δεύτερη φάση, κατά την οποία οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τους
κοινούς στόχους που θα έχει η σχέση τους, το περιεχόμενο που θα της δώσουν και τις συγκριμένες
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Θέτουν, με δυο λόγια, τα θεμέλια της συνεργασίας τους, ώστε
να καταστεί εποικοδομητική. Εδώ περιλαμβάνονται οι συμφωνίες για τα αμοιβαία όρια και τους
περιορισμούς, ο καθορισμός των ευθυνών καθενός, το πού και πώς θα γίνονται οι συναντήσεις,
ποια θα είναι τα κριτήρια επίτευξης των στόχων και, φυσικά, πότε θα λήξει η σχέση. Η θέσπιση
αυτών των ορίων λειτουργεί ενισχυτικά της ανάπτυξης εμπιστοσύνης μεταξύ μέντορα και
μαθητευόμενου.
Η τρίτη, και μεγαλύτερη σε διάρκεια, φάση των προγραμμάτων μέντορινγκ περιλαμβάνει την
ουσιαστική συνεργασία των δύο μερών, την εκτύλιξη όλων των διαδικασιών και πρακτικών που
θα συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη του νέου εκπαιδευτικού. Ο μέντορας προσπαθεί
να διατηρεί ένα ανοιχτό και θετικό κλίμα, κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις και παρέχοντας
ειλικρινή κι εποικοδομητική ανατροφοδότηση.
Στην τέταρτη και τελευταία φάση, γίνεται εκατέρωθεν αξιολόγηση της μαθητείας, αναγνωρίζεται
η συνεισφορά των μερών και επικυρώνεται η πρόοδος που έχει επέλθει στην επαγγελματική
αποτελεσματικότητα του νέου εκπαιδευτικού.
Γίνεται φανερό, από την παραπάνω αναφορά των φάσεων του μέντορινγκ, ότι η εφαρμογή
ολοκληρωμένων και θεσμοθετημένων προγραμμάτων μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην
ένταξη του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού στο σχολείο και στη διαμόρφωση και διαχείριση του
επαγγελματικής ταυτότητας. Στον πυρήνα αυτής της αποτελεσματικότητας βρίσκονται δύο πολύ
σημαντικές ψυχολογικές παράμετροι. Η πρώτη αφορά στην αίσθηση της ασφάλειας που
παρέχεται από την ύπαρξη ενός μέντορα για τον νέο εκπαιδευτικό ήδη από το πρώτο του βήμα
στο σχολικό περιβάλλον. Τα βάρη της ανησυχίας, της αγωνίας, του άγχους για την ενσωμάτωση
και διαχείριση του νέου περιβάλλοντος απαλύνονται κατά πολύ από τη δυνατότητα που του
παρέχεται να αποταθεί σε έναν συνάδελφο που έχει περάσει από την ίδια διαδικασία. Εξίσου
σημαντική δε είναι και η διευκόλυνση που το μέντορινγκ παρέχει στον νέο εκπαιδευτικό για τη
διαφοροποίηση της εστίασης της προσοχής του. Κατά τη διδασκαλία μέσα στην τάξη, αλλά και
κατά την προετοιμασία του μαθήματος, οι νέοι εκπαιδευτικοί εστιάζουν, τον πρώτο καιρό, την
προσοχή τους στον εαυτό τους καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν όλες τις παραμέτρους της
νέας πραγματικότητας. Πολύ αργότερα, όταν πλέον αποκτήσουν μια σχετική άνεση που θα τους
επιτρέψει να χαλαρώσουν, τότε επικεντρώνονται στις ανάγκες των μαθητών τους. Το μέντορινγκ
επισπεύδει αυτή τη διαδικασία, καθώς εισέρχεται κατευθείαν στην καρδιά των ζητημάτων που
απασχολούν έναν νέο εκπαιδευτικό (Onchwari & Keengwe, 2008).
Μέντορινγκ κι εκπαιδευτικοί
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα ρόλων τους οποίους καλείται
να επιτελέσει ο επαγγελματίας. Μπορεί ένα μεγάλο μέρος της εργασίας τους να αφιερώνεται στην
παροχή πληροφοριών, τη μετάδοση γνώσεων και τη δημιουργία μαθησιακών ευκαιριών και
κινήτρων, στον σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης και τη αξιολόγηση των μαθητών, ωστόσο
δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργεί καθημερινά ως πρότυπο προς τους
μαθητές του και ως ο άνθρωπος που θα τους εμψυχώσει όταν αυτοί είναι αγχωμένοι, θα τους
εμπνεύσει, θα τους προκαλέσει το ενδιαφέρον για τα μαθησιακά αντικείμενα, θα ενισχύσει το
κίνητρό τους για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία (DeJong, 2016). Θα χρειαστεί συχνά να
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προσφέρει στους μαθητές του την προσοχή και την κατανόησή του, να συζητήσει μαζί τους, να
τους καθοδηγήσει και να τους υποστηρίξει. Αυτού του τύπου η δράση του είναι που κυρίως
ευνοεί τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού και των μαθητών του (Harden &
Crosby, 2009). Αλλά αυτή είναι και η δράση που περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά μιας
μεντορικής σχέσης. Επομένως, η λειτουργία ενός εκπαιδευτικού ως μέντορα είναι ένας από τους
ρόλους που επιτελεί κατά την καθημερινή του εργασία.
Από έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα σε εκπαιδευτικούς για τη στάση τους απέναντι στο
μέντορινγκ μπορούμε να πούμε ότι είναι σε γενικές γραμμές θετική. Σε έρευνα στο πλαίσιο
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που
περιλάμβανε και Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, μεγάλο ποσοστό του
δείγματος αναγνωρίζει τη δυναμική και τα οφέλη του θεσμού του μέντορα στην επαγγελματική
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και τη συμβολή του στην προσαρμογή στη σχολική τάξη
(Μπουμπουλέντρα, 2015). Σε άλλη έρευνα σε δείγμα Καθηγητών Μαθηματικών Γυμνασίου και
Λυκείου, η πλειονότητα των Μαθηματικών απάντησε ότι θα επιθυμούσε να συμμετέχει σε μια
μεντορική σχέση (ως μέντορες, κυρίως οι άνω των 50 και ως μαθητευόμενοι οι κάτω των 40).
Επίσης, η πλειονότητα πιστεύει ότι οι Μαθηματικοί μπορούν να ωφεληθούν «πολύ έως πάρα
πολύ» από έναν μέντορα στην αρχή της σταδιοδρομίας τους (Θεοδώρου & Πετρίδου, 2014).
Παρ’ όλα αυτά, όπως είδαμε παραπάνω, θεσμοθετημένα προγράμματα μέντορινγκ στην Ελλάδα
δεν υπάρχουν. Σε επίπεδο μεμονωμένων πρωτοβουλιών θα πρέπει να αναφέρουμε, ωστόσο, τις
προσπάθειες του Τμήματος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, το οποίο λειτουργεί ένα πρόγραμμα όπου οι διδάσκοντες
καθηγητές αναλαμβάνουν μέντορες κατά τη διάρκεια της πρακτικής των φοιτητών τους. Από την
εφαρμογή αυτής της καινοτομίας παρατηρήθηκε κινητοποίηση των μαθητών, κινητοποίηση των
εκπαιδευτικών και διάθεση εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών μεθόδων (Παπαναστασίου, 2015).
Πιλοτικά, επίσης, λειτουργεί πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών καθηγητικών σχολών με
Πειραματικά Σχολεία για πραγματοποίηση διδασκαλιών στο πλαίσιο της πρακτικής τους
άσκησης υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα. Αυτός μπορεί να είναι εκπαιδευτικός του σχολείου
στο οποίο γίνεται η πρακτική άσκηση και να βρίσκεσαι σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του
Πανεπιστημιακού Τμήματος. Η συγκεκριμένη προσπάθεια αποδίδει καρπούς ως προς τη βοήθεια
που λαμβάνουν οι μαθητευόμενοι εκπαιδευτικοί και γι’ αυτό τον λόγο προτείνεται από τους
εισηγητές του προγράμματος η θεσμοθέτηση του πλαισίου της μεντορικής διαδικασίας σε εθνικό
επίπεδο (Πέτσας, 2015).
Συμπεράσματα
Από την ανασκόπηση που προηγήθηκε, θεωρούμε ότι έχει γίνει εμφανής η καθοριστική συμβολή
της πρακτικής του μέντορινγκ στην επιτυχή ένταξη του νέου εκπαιδευτικού στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον, καθώς και στην αποτελεσματική συνδρομή του στην επαρκή ανταπόκριση στα νέα
καθήκοντα και ρόλους που του ανατίθενται. Είναι σαφές ότι η εφαρμογή προγραμμάτων
μέντορινγκ δημιουργεί τις συνθήκες για την εν γένει αλλαγή της εκπαιδευτικής κουλτούρας προς
μεγαλύτερη συνεργασία των εκπαιδευτικών και προς την ανάδειξη της επαγγελματικής
ταυτότητας του εκπαιδευτικού.
Εξάλλου, μέντορινγκ και εκπαίδευση μοιράζονται κοινούς ρόλους και εργαλεία, αλλά, κυρίως,
κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από τη διευκόλυνση της μάθησης με την ευρύτερη έννοιά της,
ως αλλαγής και βελτίωσης της ανθρώπινης υπόστασης. Το να θέσουμε το μέντορινγκ στην
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υπηρεσία της εκπαίδευσης δεν ισοδυναμεί με τίποτε άλλο παρά με την αξιοποίηση κι ενστάλαξη
του αποστάγματος του πλούτου της εκπαιδευτικής εμπειρίας στην ανανεωτική ορμή του
νεοεισερχόμενου δυναμικού των νέων επιστημόνων της εκπαίδευσης προς όφελος όλης της
εκπαιδευτικής κοινωνίας και των επερχόμενων γενεών.
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Η διαχείριση από τους εκπαιδευτικούς και
την ηγεσία των σχολείων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης των συγκρούσεων που
προκαλούν οι εκπαιδευτικές αλλαγές

Γεωργία Μπόκολα
Γεώργιος Μπαγάκης

Περίληψη
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. Ως μέθοδος
χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα με εργαλείο το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. 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.
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. 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.
Λέξεις κλειδιά: δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διαχείριση συγκρούσεων, εκπαιδευτική αλλαγή,
εκπαιδευτική ηγεσία

Εισαγωγή
Η σύγχρονη επιστημονική και πολιτική συζήτηση αναφέρεται στις ραγδαίες αλλαγές που
χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Το πνεύμα αυτό των αλλαγών είναι απόρροια του γενικότερου
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κλίματος της αλλαγής που έφερε στις σχέσεις των ατόμων και οργανισμών η έκρηξη των
γνώσεων και της πληροφορίας, αλλά και η δυναμική των σύγχρονων κοινωνικών και
οικονομικών σχηματισμών. Οι σημαντικές αυτές αλλαγές δεν θα μπορούσαν να αφήσουν
ανεπηρέαστο τον χώρο της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα η αναδιοργάνωσή του να θεωρείται
επιβεβλημένη. Φορείς της αλλαγής και της δημιουργικότητας στη σχολική μονάδα είναι οι
εκπαιδευτικοί. Ο Vandenberghe (1995) τονίζει ότι από τη δική τους ενεργοποίηση, εμπλοκή και
συμμετοχή θα κριθεί η επιτυχής εισαγωγή και εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων στη σχολική
μονάδα. Οι αλλαγές, όμως, δεν μπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν εύκολα από όλους
τους ανθρώπους. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη της σχολικής μονάδας. Πολύ συχνά
δημιουργούνται εντάσεις, διενέξεις, διαφωνίες που μπορεί να οδηγήσουν σε έντονες προστριβές,
παίρνοντας τη μορφή ισχυρών συγκρούσεων.
Στη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά των
εκπαιδευτικών αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που ευθύνεται για τη δημιουργία
συγκρούσεων στη σχολική μονάδα καθώς και για τον τρόπο διαχείρισής τους. Η παρούσα έρευνα
εστιάζει σε δύο βασικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών: στον συντηρητισμό και στην
καινοτομία. Η καινοτομία, και ως όρος αλλά και ως χαρακτηριστικό, έχει αποκτήσει βαρύτητα
εξαιτίας των συνεχών αναφορών από την πολιτεία για την αναγκαιότητα της εισαγωγής
εκπαιδευτικών αλλαγών και της δημιουργίας σχολείων «που μαθαίνουν». Οι εκπαιδευτικοί που
είναι διατεθειμένοι να ενσωματώσουν στην καθημερινή τους διδακτική πράξη τις αλλαγές, να
καινοτομήσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε αλλαγή θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή επειδή
είναι απλά και μόνο αλλαγή, αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις που προκύπτουν από την εισαγωγή
των αλλαγών ως αναγκαιότητα που θα οδηγήσει στην πρόοδο (Ιορδανίδης, 2006, σ. 95). Από την
άλλη, οι συντηρητικοί στις αλλαγές εκπαιδευτικοί, οι παραδοσιακοί, αυτοί που αποτελούν
«φωνές διαφωνίας» κατά τον Fullan (1991), δηλώνουν επιφυλακτικοί και καχύποπτοι,
αρνούμενοι να αποδεχθούν τις αλλαγές και να άρουν την απομόνωσή τους (Herrera, 1995, p. 24).
Κατ’ επέκταση, δεν αναγνωρίζουν «καλή πλευρά» στη σύγκρουση που προκύπτει από την
εισαγωγή των αλλαγών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντιλαμβάνονται τη σύγκρουση,
αποκλειστικά, ως ένα ανεπιθύμητο φαινόμενο που οδηγεί σε αρνητικά συναισθήματα με
δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία ενός οργανισμού, αποτελώντας, σύμφωνα με τους DiPaola
και Hoy (2001), τροχοπέδη κάθε ουσιαστικής αλλαγής. Πραγματικότητα που την ενθαρρύνει και
το συντηρητικό-γραφειοκρατικό μοντέλο που χαρακτηρίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
γενικότερα.
Βέβαια, ο τρόπος άσκησης της διοικητικής εξουσίας από τον διευθυντή επηρεάζει και τη
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών απέναντι στη διαχείριση των συγκρούσεων. Ο διευθυντής, ως
ηγέτης της σχολικής μονάδας, θεωρείται ο βασικός παράγοντας διαχείρισης μιας σύγκρουσης,
συμβάλλοντας έτσι στην απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων προς
όφελος τελικά των μαθητών του (Hoy & Miskel, 2003). Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να
αναφέρουμε ότι τη σύγκρουση την εκλαμβάνουμε με την έννοια της ειλικρινούς διάστασης
απόψεων, που πηγάζει από την παρουσία εναλλακτικών τρόπων δράσης. Στην περίπτωση αυτή,
η σύγκρουση δεν είναι απλώς αναπόφευκτη, αλλά είναι και ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αθανασούλα-Ρέππα (2008, σ. 319).
Στο πλαίσιο αυτό, η σύγκρουση μπορεί να πάρει τη μορφή πρόκλησης τόσο για τα άτομα όσο και
για τις ομάδες και μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα ανάπτυξης, προόδου και αλλαγής.
Ιδιαίτερα, όσον αφορά στην αλλαγή και στην εισαγωγή καινοτομιών, φαίνεται ότι η σύγκρουση
σε αρκετές περιπτώσεις θα μπορούσε να επιδράσει θετικά. Συνεπώς, η σύγκρουση αποτελεί
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δύναμη με διττό περιεχόμενο, δηλαδή δύναμη για την υγεία και την πρόοδο, αλλά και δύναμη
για την καταστροφή. Ο τρόπος που θα επιχειρηθεί η πρόληψη και η αντιμετώπιση της
σύγκρουσης εξαρτά, σε μεγάλο βαθμό, τον μετασχηματισμό της σε θετική δύναμη που θα
βελτιώσει την ποιότητα λύσης των προβλημάτων και θα οδηγήσει σε καινοτομίες και σε αλλαγές.
Εμπειρική διερεύνηση - Μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να μελετήσει το φαινόμενο των ενδοσχολικών συγκρούσεων
μεταξύ των εκπαιδευτικών που εκδηλώνεται στα πλαίσια των σύγχρονων εκπαιδευτικών
αλλαγών σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας είναι
να διερευνήσει τη σχέση των ενδοσχολικών συγκρούσεων και της εκπαιδευτικής αλλαγής,
εστιάζοντας στις στάσεις που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαχείριση των συγκρούσεων
και στους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση τους. Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση
διακρίθηκαν πέντε στάσεις που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια διαχείρισης ενός
συγκρουσιακού επεισοδίου που λαμβάνει χώρα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Οι στάσεις
αυτές, σύμφωνα με τους Everard και Morris (1999), είναι: η αποφυγή, ο κατευνασμός, η μάχη, ο
συμβιβασμός και η επίλυση προβλημάτων. Αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την
υιοθέτηση των παραπάνω στάσεων από μέρους των εκπαιδευτικών σε περίπτωση σύγκρουσης,
θέσαμε τις εξής ανεξάρτητες μεταβλητές:
▪ το καινοτόμο ή συντηρητικό προφίλ που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στις
αλλαγές,
▪ τον τύπο ηγεσίας –αυταρχική/κατευθυντική, υποστηρικτική/δημοκρατική και
περιοριστική/γραφειοκρατική ηγεσία– που υιοθετούν οι διευθυντές, σύμφωνα με τους Hoy
και Clover (1986) και Μιχόπουλο (1998),
▪ τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, όπως η ηλικία, η θεωρητική κατάρτιση
και τα έτη προϋπηρεσίας.
Στο πλαίσιο αυτού του ερευνητικού σκοπού, η συγκεκριμένη έρευνα αποβλέπει:
▪ να προσδιορίσει τα στυλ που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να διαχειρίζονται
τις μεταξύ τους συγκρούσεις που προκύπτουν στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αλλαγών,
▪ να προσδιορίσει το προφίλ των εκπαιδευτικών –συντηρητικοί και καινοτόμοι
εκπαιδευτικοί– απέναντι στις εκπαιδευτικές αλλαγές,
▪ να εντοπίσει μια πιθανή σχέση του προφίλ των εκπαιδευτικών (καινοτόμοι-συντηρητικοί)
με την επιλογή του στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων,
▪ να προσδιορίσει τα ηγετικά στυλ που εφαρμόζουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων,
▪ να εντοπίσει μια πιθανή σχέση του μοντέλου ηγεσίας που εφαρμόζουν οι διευθυντές με
την επιλογή του στυλ που θα υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στη διαχείριση των
συγκρούσεων,
▪ να εντοπίσει μια πιθανή σχέση των ατομικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών
(ηλικία, θεωρητική κατάρτιση, προϋπηρεσία) με την επιλογή της στάσης τους απέναντι
στη διαχείριση των συγκρούσεων.
Εργαλεία
Ως μέθοδος έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος, η οποία είναι η πιο δημοφιλής, και
συνίσταται στη δομημένη και άμεση συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων. Ως τεχνική
συγκέντρωσης των αναγκαίων για την έρευνά πληροφοριών, χρησιμοποιήθηκε το
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ερωτηματολόγιο (questionnaire). Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 100 εκπαιδευτικοί της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής και συγκεκριμένα των σχολείων της Αθήνας.
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος κατά τον χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν
υπηρετούσαν ως διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης.
Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε με τη βοήθεια της
εφαρμογής google forms και υποστηρίζει την online συλλογή δεδομένων. Αποτελείται από ένα
εισαγωγικό σημείωμα και τέσσερα (4) μέρη ερωτήσεων. Το πρώτο μέρος περιέχει επτά (7)
ερωτήσεις γενικού τύπου που αφορούν στα ατομικά στοιχεία –δημογραφικά– των
εκπαιδευτικών: φύλο, ηλικία, ειδικότητα, σπουδές, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στο
δημόσιο, εργασιακή σχέση και σχολείο που υπηρετούν.
Το δεύτερο μέρος διερευνά τον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων από τους εκπαιδευτικούς
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα προσανατολισμού των
συγκρούσεων των Everard και Morris (1999). Η συγκεκριμένη κλίμακα αποτελείται από 25
προτάσεις-δηλώσεις δομημένες σε 4βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1=Σπάνια, 4=Σε μέγιστο
βαθμό). Οι προτάσεις-δηλώσεις περιγράφουν τις πέντε πιθανές στάσεις/παράγοντες –αποφυγή,
κατευνασμό, μάχη, συμβιβασμό και επίλυση προβλημάτων– που μπορεί να υιοθετήσουν οι
εκπαιδευτικοί προκειμένου να διαχειριστούν ένα συγκρουσιακό επεισόδιο. Κάθε παράγοντας
από αυτούς προκύπτει από τις αντίστοιχες ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο.
Στο σημείο αυτό χρειάζεται να αναφερθεί ότι από το σύνολο των 25 ερωτήσεων της κλίμακας
προσανατολισμού των συγκρούσεων των Everard και Morris εμπεριέχονται στο ερωτηματολόγιο
της παρούσας έρευνας οι 15. Συγκεκριμένα, κάθε παράγοντας (από τους πέντε) περιλαμβάνεται
σε τρεις ερωτήσεις και όχι σε τέσσερις, όπως προβλέπει η κλίμακα. Η περικοπή αυτή έγινε για
λόγους εξοικονόμησης χρόνου. Βέβαια, οι ερωτήσεις που αναφέρονται σε κάθε έναν από τους
πέντε παράγοντες είναι ίσες σε αριθμό μεταξύ τους, με στόχο την πλήρη κάλυψη κάθε παράγοντα
και είναι οι εξής: α) Αποφυγή με ερωτήσεις του τύπου: «Αποφεύγετε να συναντήσετε την άλλη
πλευρά;», β) Κατευνασμός με ερωτήσεις όπως: «Αρχίζετε ρωτώντας την άλλη πλευρά τι έχετε κάνει
λάθος;», γ) Μάχη με ερωτήσεις: «Κάνετε ξεκάθαρες τις απόψεις και τις απαιτήσεις σας από την
αρχή;» δ) Συμβιβασμός που περιλαμβάνει ερωτήσεις, όπως: «Προσπαθείτε να μοιράσετε την
διαφορά;» και Λύση προβλημάτων με ερωτήσεις του τύπου: «Ακούτε προσεκτικά τι λέει η άλλη
πλευρά;».
Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνά το προφίλ των εκπαιδευτικών –συντηρητικό,
καινοτόμο– απέναντι σε ενδεχόμενες αλλαγές. Η σύνταξη των προτάσεων –δηλώσεων
στηρίχθηκε στη μελέτη της ήδη υπάρχουσας διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, για τη
διερεύνηση του προσανατολισμού των εκπαιδευτικών απέναντι στις αλλαγές. Αποτελείται από
10 προτάσεις –δηλώσεις κλειστού τύπου, δομημένες σε 4βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1=
Σπάνια, 4=Σε μέγιστο βαθμό). Οι πέντε από αυτές διερευνούν το συντηρητικό προσανατολισμό
των εκπαιδευτικών και οι υπόλοιπες πέντε τον καινοτόμο προσανατολισμό. Τον συντηρητικό
προσανατολισμό τον διερευνούν προτάσεις-δηλώσεις του τύπου: «Θεωρώ ότι ψυχολογικά δεν θα
μπορέσω να αντεπεξέλθω σε μια αλλαγή», ενώ τον καινοτόμο προσανατολισμό διερευνούν
προτάσεις-δηλώσεις όπως: «Μου αρέσει να πειραματίζομαι στη διδασκαλία».
Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά στην κλίμακα ηγετικής συμπεριφοράς του
διευθυντή του σχολείου –δημοκρατική/υποστηρικτική, γραφειοκρατική/περιοριστική και
αυταρχική/κατευθυντική– των Hoy και Clover (1986). Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο
περιγραφής του οργανωτικού κλίματος του σχολείου, δομημένο σε 23 προτάσεις-δηλώσεις στην
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4βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1=Σπάνια, 4=Σε μέγιστο βαθμό). Είναι απαραίτητο να
αναφέρουμε ότι για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν να αναφέρονται δέκα από τις
23 προτάσεις-δηλώσεις. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των προτάσεων-δηλώσεων τέσσερις
αναφέρονται στη δημοκρατική/υποστηρικτική συμπεριφορά του διευθυντή, με προτάσεις του
τύπου: «Ο διευθυντής μεταχειρίζεται τους εκπαιδευτικούς ως ίσους προς ίσους», τρεις στην
αυταρχική/κατευθυντική συμπεριφορά με προτάσεις όπως: «Ο διευθυντής ασκεί τα ρόλο του με
«σιδηρά πυγμή» και τρεις στη γραφειοκρατική/περιοριστική συμπεριφορά του διευθυντή με
προτάσεις όπως: «Στους εκπαιδευτικούς ανατίθενται πάρα πολλά καθήκοντα στο πλαίσιο του
Συλλόγου Διδασκόντων».
Ανάλυση αποτελεσμάτων
Η επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων της εργασίας οδήγησε στα εξής αποτελέσματα:
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας προσανατολίζονται στις ακόλουθες τακτικές, όσον αφορά
στον προσανατολισμό των συγκρούσεων: επίλυση προβλημάτων, συμβιβασμός, αποφυγή,
εξομάλυνση και μάχη. Συγκεκριμένα, το προτιμητέο στυλ διαχείρισης των συγκρούσεων
αποτελεί η επίλυση προβλημάτων (Μ.Ο.=3,20, Τ.Α.=0,53) και ακολουθεί ο συμβιβασμός (Μ.Ο.=
2,69, Τ.Α.=0,69,) ενώ η τακτική της εξομάλυνσης (Μ.Ο. 2,36, Τ.Α. 0,60) και της μάχης (Μ.Ο.=
2,23, Τ.Α.=0,42) αποτελούν τις τελευταίες επιλογές (Γράφημα 1). Η τεχνική της επίλυσης
προβλημάτων αποτελεί μια τεχνική συνεργατική και επιλυτική (Robbins & Judge, 2009). Η
επιλογή της στρατηγικής αυτής δεικνύει ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί διατηρούν καλές
σχέσεις με τους συναδέλφους τους, επειδή για την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης
απαιτείται και από τις δύο πλευρές ενεργητική ακρόαση και κατανόηση της θέσης της άλλης
πλευράς, διάθεση για επικοινωνία και αμοιβαία κατανόηση (Cheldelin & Lucas, 2004, p. 54.
Σαΐτη & Σαΐτης, 2012, σ. 311). Πιθανόν, στη διαμόρφωση αυτού του αποτελέσματος να συνέβαλε
και το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα του δείγματός μας αποτελείται από μόνιμους καθηγητές
(93%), κάτι που τους έχει δώσει τη δυνατότητα να συνυπάρξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα
στον ίδιο εργασιακό χώρο και να συνάψουν φιλικές σχέσεις (Πασιαρδής, 2004). Ακολούθως, ο
συμβιβασμός είναι η αμέσως επόμενη τακτική που επιλέγουν να υιοθετήσουν οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί, προκειμένου να διαχειριστούν ένα συγκρουσιακό επεισόδιο. Ομοίως και την
τακτική του συμβιβασμού χαρακτηρίζει η διάθεση για συνεργασία μεταξύ των αντιτιθέμενων
μερών προκειμένου να επιλυθεί η σύγκρουση. Η τεχνική του συμβιβασμού, όμως, μπορεί να
οδηγήσει στην ανεύρεση μιας λύσης, που να μην ικανοποιεί απόλυτα καμία από τις αντίθετες
ομάδες. Συνήθως το πρόβλημα εμφανίζεται ισχυρότερο στο μέλλον και οδηγεί σε μια νέα
σύγκρουση (Thomas, 1976). Αξίζει να αναφέρουμε ότι η τακτική της εξομάλυνσης και της μάχης
συγκαταλέγονται στις τελευταίες επιλογές των εκπαιδευτικών του δείγματός μας. Αυτό
επιβεβαιώνει ότι αποφεύγονται οι επιθετικές συμπεριφορές και έντονες συγκρουσιακές
καταστάσεις, όμως, όσοι τις επιλέγουν, προφανώς δεν διστάζουν να αναδείξουν και να
αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα, ώστε να μην εκδηλωθεί σε κάποια άλλη χρονική στιγμή
μεγεθυμένο. Σίγουρο, όμως, είναι ότι μέσα από την έρευνά μας επιβεβαιώνονται οι σύγχρονες
διοικητικές θεωρίες της σύγκρουσης που έχουν δείξει ότι η σύγκρουση αν επιλυθεί
αποτελεσματικά, μπορεί να αποτελέσει μια ευεργετική δύναμη για τον οργανισμό και βασικό
παράγοντα εισαγωγής αλλαγών και καινοτόμων θέσεων. Τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας
του Παρασκευόπουλου (2006) ενισχύουν τις θέσεις μας.
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Γράφημα 1: Επικρατέστερες στάσεις στον προσανατολισμό των συγκρούσεων

Η έρευνά μας έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας δηλώνουν μεγαλύτερο βαθμό
καινοτομίας (Μ.Ο.=3,15) έναντι του συντηρητισμού (Μ.Ο.=1,57) (Γράφημα 2). Θα μπορούσε να
ισχυριστεί κανείς ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο γιατί συνάδει με τα γνωστικά
εφόδια που διαθέτουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί που τους παρέχουν τη δυνατότητα να
καινοτομήσουν (Μαυρογιώργος, 2008a, σ. 146). Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε από τα
ευρήματα του ερωτηματολογίου ότι οι σχολικές μονάδες του δείγματός μας στελεχώνονται, κατά
κύριο λόγο, από άτομα που δεν διαθέτουν μόνο τα τυπικά προσόντα, αλλά θεωρητική κατάρτιση
επιπλέον του πτυχίου της ειδικότητάς τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, το
58% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών έχει πτυχίο ξένης γλώσσας και το 13% έχει δεύτερο
πτυχίο ΑΕΙ. Επίσης, το 10% έχει πιστοποιημένη γνώση υπολογιστών καθώς και το 10% κατέχει
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2% είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος. Συνεπώς, το σημερινό εκπαιδευτικό προσωπικό απέχει πολύ από τον τυπικό
καθηγητή της δημόσιας εκπαίδευσης του παρελθόντος που τα επιστημονικά του εφόδια
περιοριζόντουσαν μόνο στην κτήση του διπλώματος της ειδικότητάς του.
Η γραφειοκρατική/περιοριστική ηγεσία αναδεικνύεται ως το επικρατέστερο ηγετικό στυλ των
διευθυντών των σχολικών μονάδων που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας (Μ.Ο.=
2,78, Τ.Α.=0,80).

ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος

Γενικός τύπος
Γενικός τύπος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ

Γράφημα 2: Προφίλ των εκπαιδευτικών (συντηρητικό-καινοτόμο)
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Ακολουθεί η δημοκρατική/υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά (Μ.Ο.=2,76, Τ.Α.=0,82) και
τέλος η αυταρχική (Μ.Ο.=1,69, Τ.Α.=0,64) (Γράφημα 3). Συνεπώς, τα αποτελέσματα της έρευνάς
μας αποδεικνύουν ότι το γραφειοκρατικό/συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης αποτελεί τον βασικό
τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Φραγκούλης, 2012,
σ. 230. Σαΐτη, 2008, σσ. 48-49. Αθανασούλα-Ρέππα, 2008, σ. 52). Κρίνουμε αναγκαίο να
αναφέρουμε τη μικρή διαφορά στους μέσους όρους μεταξύ του γραφειοκρατικού και του
δημοκρατικού στυλ. Τα ερευνητικά αποτελέσματα έρχονται να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι
παρά το ασφυκτικό πλαίσιο που δημιουργεί ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας
του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ο εκπαιδευτικός έχει την αίσθηση της ελευθερίας και
αυτονομίας.

ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος
Γενικός τύπος

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ

Γράφημα 3: Ηγετική συμπεριφορά των Διευθυντών των σχολικών μονάδων

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παρακάτω ευρήματα που προέκυψαν από την
παρούσα έρευνα. Συγκεκριμένα:
Όσον αφορά στην πιθανή σχέση ανάμεσα στο προφίλ των εκπαιδευτικών (συντηρητικοίκαινοτόμοι) και στην επιλογή της στάσης τους απέναντι στη διαχείριση των συγκρούσεων, η
ύπαρξη του συντηρητικού προφίλ των συμμετεχόντων βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με τον
προσανατολισμό του συμβιβασμού (F=2,33, sig<0,05), όπως και με τον προσανατολισμό της
αποφυγής (F=2,20, sig<0,05) ως επιλογή διαχείρισης μιας σύγκρουσης. Από την άλλη, το
καινοτόμο προφίλ βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με τον προσανατολισμό της επίλυσης
προβλημάτων (F=3,63, sig<0,05). Επίσης, βρέθηκε ότι τόσο οι καινοτόμοι (F=2,16, sig<0,05)
όσο και οι συντηρητικοί εκπαιδευτικοί (F=1,94, sig<0,05) επιδρούν λιγότερο με τον
προσανατολισμό της μάχης (Γράφημα 4). Η επιλογή του προσανατολισμού της μάχης και από τις
δύο ομάδες πιθανόν να φανερώνει τη διάθεσή τους να επιβάλλουν τις θέσεις τους, υποκρύπτοντας
ένα ανταγωνιστικό προφίλ. Συνδυάζοντας τη διαπίστωση αυτή με τις υπάρχουσες οικονομικές
και πολιτικές συνθήκες του ανταγωνισμού που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, μπορούμε να
δικαιολογήσουμε την επιλογή τους (Ζμας, 2007). Δεν βρέθηκε σημαντική σχέση του καινοτόμου
προφίλ με τις τακτικές της εξομάλυνσης, του συμβιβασμού και της αποφυγής, ενώ το
συντηρητικό προφίλ δεν βρέθηκε να σχετίζεται με τον προσανατολισμό της επίλυσης
προβλημάτων και της εξομάλυνσης.
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Γράφημα 4: Διαφοροποίηση στον προσανατολισμό των συγκρούσεων
με βάση το συντηρητικό και το καινοτόμο προφίλ

Αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στα ηγετικά στυλ που εφαρμόζουν οι διευθυντές και στη
επιλογή της στάσης που θα υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί στη διαχείριση των συγκρούσεων,
βρέθηκε ότι η δημοκρατική/υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου
σχετίζεται θετικά με τον προσανατολισμό του συμβιβασμού από τους εκπαιδευτικούς του
δείγματός μας (F=2,34, sig<0,05) και ακολούθως με τον προσανατολισμό της επίλυσης
προβλημάτων (F=1,12, sig<0,05). Ακολούθως, η γραφειοκρατική/περιοριστική ηγετική
συμπεριφορά του διευθυντή της σχολικής μονάδας βρέθηκε να επιδρά σημαντικά μόνο στον
προσανατολισμό της αποφυγής των συγκρούσεων από τους εκπαιδευτικούς (F=1,99, sig<0,05)
(Γράφημα 5). Τέλος, η αυταρχική ηγετική συμπεριφορά βρέθηκε να μην επιδρά με κανένα
προσανατολισμό της σύγκρουσης.
Συμπεράσματα
Τα ως άνω αποτελέσματα της έρευνας μας οδηγούν στα εξής συμπεράσματα:
Οι καινοτόμοι εκπαιδευτικοί, για να διαχειριστούν μια σύγκρουση, υιοθετούν την τακτική της
επίλυσης των προβλημάτων. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί, των οποίων η ηγετική συμπεριφορά του
διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν είναι η δημοκρατική/υποστηρικτική,
προσανατολίζονται στην τακτική του συμβιβασμού και της επίλυσης προβλημάτων των
συγκρούσεων.
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Γράφημα 5: Διαφοροποίηση στον προσανατολισμό των συγκρούσεων με βάση τη
δημοκρατική/υποστηρικτική και τη γραφειοκρατική/περιοριστική ηγετική συμπεριφορά

Συνεπώς, το καινοτόμο προφίλ των εκπαιδευτικών και η δημοκρατική/υποστηρικτική ηγετική
συμπεριφορά προσανατολίζονται σε επιλυτικές και συνεργατικές μεθόδους διευθέτησης των
συγκρούσεων που προκαλούν οι εκπαιδευτικές αλλαγές στη σχολική μονάδα. Η μέθοδος της
επίλυσης των προβλημάτων αποτελεί μια επιτυχημένη τακτική διευθέτησης της σύγκρουσης
γιατί αντιμετωπίζονται οι βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης με στόχο την πρόοδο του
οργανισμού. Άρα, η επιλογή της τακτικής της επίλυσης των προβλημάτων από τους καινοτόμους
εκπαιδευτικούς δεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας πιστεύουν ότι η επιλογή της
κατάλληλης τακτικής διαχείρισης της σύγκρουσης αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα του
μετασχηματισμού της σε δύναμη αλλαγής και προόδου, αναδεικνύοντας την «καλή πλευρά» της.
Ακολούθως, η επιλογή της τακτικής της επίλυσης των προβλημάτων από τους εκπαιδευτικούς
που η ηγεσία των σχολείων τους είναι η δημοκρατική/υποστηρικτική δεικνύει ότι το
συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας υποστηρίζει, αφενός, τη συνεργασία και τη συλλογική λήψη
αποφάσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από ένα
συγκρουσιακό επεισόδιο και, αφετέρου, τη δυνατότητα μετασχηματισμού της σύγκρουσης σε
δύναμη αλλαγής και προόδου για τον οργανισμό.
Οι συντηρητικοί εκπαιδευτικοί για να διαχειριστούν μια σύγκρουση υιοθετούν την τακτική του
συμβιβασμού και της αποφυγής. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί που η ηγετική συμπεριφορά του
διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν είναι η γραφειοκρατική/περιοριστική
προσανατολίζονται στην τακτική της αποφυγής των συγκρούσεων. Επίσης, στην τακτική της
αποφυγής και της εξομάλυνσης των συγκρούσεων προσανατολίζονται και οι εκπαιδευτικοί των
οποίων η ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν είναι
η αυταρχική. Συνεπώς, το συντηρητικό προφίλ των εκπαιδευτικών και η γραφειοκρατική/
περιοριστική, αλλά και η αυταρχική ηγετική συμπεριφορά, προσανατολίζονται στην τακτική της
εξομάλυνσης και την αποφυγής των συγκρούσεων. Γενικότερα, δεν θεωρούνται επιτυχημένες
τακτικές γιατί η αντιμετώπισή της αιτίας της σύγκρουσης είτε αποφεύγεται, είτε μετατίθεται
χρονικά, όμως δεν επιλύεται, άρα η πιθανότητα επανεμφάνισής της είναι πολύ υψηλή.
Προφανώς, οι συντηρητικοί εκπαιδευτικοί του δείγματός μας δεν πιστεύουν στην «καλή πλευρά»
της σύγκρουσης, που μπορεί να προκύψει από την αποτελεσματική διευθέτησή της. Επιπλέον, το
γραφειοκρατική/περιοριστική και το αυταρχικό στυλ ηγεσίας επιδιώκει συμμόρφωση και υπακοή
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προς τις διαταγές των προϊσταμένων, αναστέλλοντας κάθε δημιουργική πρωτοβουλία και
συνεργατική δράση εκ μέρους των εκπαιδευτικών.
Τέλος, η ηλικία, η ειδικότητα και η προϋπηρεσία τους δεν αποτελούν παράγοντες που
διαφοροποιούν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη διαχείριση των συγκρούσεων. Άρα η
πλειοψηφία στην έρευνα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από την ηλικία, την
ειδικότητα και την προϋπηρεσία τους επιλέγουν να υιοθετήσουν τον προσανατολισμό της
επίλυσης των προβλημάτων προκειμένου να διαχειριστούν μια σύγκρουση. Βέβαια, η ηλικία,
σύμφωνα με τον Hargreaves (1997), αποτελεί παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τη στάση των
εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει και
τη στάση που θα υιοθετήσουν για να διαχειριστούν ένα συγκρουσιακό επεισόδιο που προκύπτει
στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αλλαγών. Επίσης, τα χρόνια υπηρεσίας έχει διαπιστωθεί πως δεν
αποτελούν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την επιλογή του στυλ σύμφωνα με έρευνες του
Henkin και των συνεργατών του (2000) και του Indelicato (2005) κι αυτό επιβεβαιώθηκε από την
παρούσα έρευνα.
Συνεπώς, το προφίλ των εκπαιδευτικών (καινοτόμο-συντηρητικό), αλλά και το στυλ ηγεσίας
(γραφειοκρατικό/περιοριστικό, δημοκρατικό/υποστηρικτικό και αυταρχικό/κατευθυντικό) που
εφαρμόζουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, επιδρούν στον προσανατολισμό της στάσης
των εκπαιδευτικών απέναντι στη διαχείριση των συγκρούσεων, ενώ η ηλικία, η ειδικότητα και οι
προϋπηρεσία βρέθηκε να μην επηρεάζουν τη στάση τους.
Συζήτηση
Αναφορικά με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώνουμε
ότι στη συνεργατική επίλυση των προβλημάτων της σύγκρουσης προσανατολίζεται η πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών του δείγματός μας. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων
εκπαιδευτικών επιδεικνύει την πρόθεση/διάθεση να εφαρμόσει αλλαγές και να εισάγει
καινοτομίες. Προφανώς, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την ανάγκη
εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, γι αυτό παρουσιάζουν ένα καινοτόμο
προφίλ. Βέβαια, ο ρόλος της διοικητικής ιεραρχίας και του εκπαιδευτικού συστήματος είναι
αποφασιστικής σημασίας για την προώθηση αλλαγών και την επιτυχημένη εισαγωγή τους. Η
γραφειοκρατική ηγεσία, που στα πλαίσια αυτής της έρευνας αναδεικνύεται ως το επικρατέστερο
στυλ ηγεσίας το οποίο εφαρμόζουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων των ερωτηθέντων
εκπαιδευτικών, αποτελεί παράγοντα, όμως, που καταπνίγει την οποιαδήποτε προσπάθεια για
αλλαγή. Στο ασφυκτικό πλαίσιο του ελληνικού συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος οι
αλλαγές και οι καινοτομίες που εισάγονται και εφαρμόζονται στο σχολείο είναι κατά το μέγιστο
βαθμό ελεγχόμενες και κατευθυνόμενες (top-down διαδικασία), αποτελώντας προσωπικές,
κομματικές ή ευκαιριακές πολιτικές επιλογές, χωρίς την απαραίτητη θεωρητική και
επιστημολογική τεκμηρίωση (Μπαγάκης, 1999, σ. 68).
Από την παρούσα έρευνα, επίσης, καθίσταται σαφές ότι το μοντέλο ηγεσίας που εφαρμόζει ο
διευθυντής της σχολικής μονάδας αποτελεί βασικό παράγοντα που επηρεάζει το στυλ που θα
επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί για να διαχειριστούν τη σύγκρουση και να υποστηρίξουν την
επιτυχημένη εισαγωγή αλλαγών στη σχολική μονάδα. Εντούτοις, δεν μπορούμε να πούμε με
βεβαιότητα ποια μορφή διοικητικής ηγεσίας είναι η άριστη προκειμένου ο ηγέτης- διευθυντής να
επιτύχει τη σχολική ομαλότητα. Η υιοθέτηση ενός αυταρχικού ή δημοκρατικού ή
γραφειοκρατικού στυλ ηγεσίας, εξαρτάται τόσο από την προσωπικότητα του ηγέτη όσο και από

─ 293 ─

Τόμος Β΄
τις προσωπικές διαθέσεις των υφισταμένων του, καθώς και τις γενικότερες οικονομικές και
πολιτικές συνθήκες (Σαΐτη, 2008).
Στη συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη δίνεται έμφαση και στον ηγετικό ρόλο που μπορεί να
ασκήσει ο εκπαιδευτικός από τη θέση που κατέχει. Ο καινοτόμος εκπαιδευτικός αποτελεί το
«κλειδί» της επιλυτικής διαχείρισης των συγκρούσεων και της επιτυχούς εισαγωγής και
υλοποίησης των αλλαγών, γιατί αποκτά τη δυνατότητα να λειτουργήσει όχι ως παθητικός
διεκπεραιωτής των επιβαλλόμενων αλλαγών αλλά ως ευσυνείδητος επαγγελματίας που
εφευρίσκει και επανεφευρίσκει μεθόδους εργασίας και δράσης (Κυπριανός & Μιχαλόπουλος,
2004, σ. 109). Συνεπώς, το συντηρητικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας συστήματος αφήνει
ανεπηρέαστη την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματός μας που επιλέγει να
καινοτομήσει. Κάτι που έρχεται να καταρρίψει την έως τώρα αντίληψη μιας εκπαιδευτικής
κοινότητας που αντιμάχεται κάθε απόπειρα αλλαγής. Είναι ολοφάνερο, λοιπόν, ότι η
εκπαιδευτική αλλαγή δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τη
σχολική μονάδα. Ουσιαστική κρίνεται η συνδρομή και ενίσχυση της πολιτείας στο πλαίσιο, όμως,
ενός αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος που θα δίνει έμφαση στη δημιουργική
πρωτοβουλία και δράση του εκπαιδευτικού.
Εν κατακλείδι, από την παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι η αποτελεσματική διαχείριση των
συγκρούσεων κρίνεται επιβεβλημένη τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τα στελέχη της
εκπαίδευσης προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την πρόοδο του σχολικού
οργανισμού. Η γνώση των τεχνικών διαχείρισης των συγκρούσεων αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα της αποτελεσματικής αντιμετώπισής των προβλημάτων που προκαλούν οι
εκπαιδευτικές αλλαγές που, συνήθως, εισάγονται πρόχειρα και ανοργάνωτα. Βέβαια, δεν υπάρχει
πάντα ένας σωστός τύπος διευθέτησης των προβλημάτων που θα πρέπει να ακολουθείται. Η
αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου εξαρτάται από τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης
περίστασης και από την ικανότητα με τη οποία χρησιμοποιεί κανείς τη μέθοδο. Η επιλογή της
κάθε στρατηγικής αποτελεί ένα συνδυασμό των προσωπικών χαρακτηριστικών των διαχειριστών
της σύγκρουσης, των απαιτήσεων των περιστάσεων και της φύσης της σύγκρουσης. Γεγονός,
όμως, είναι ότι η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων εξασφαλίζει κλίμα εργασιακής
ειρήνης και ομαλότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και αποτελεί
θεμελιώδη παράγοντα της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον,
επιτρέπει τον μετασχηματισμό της σύγκρουσης σε δύναμη που ωθεί τον σχολικό οργανισμό σε
αλλαγές απαραίτητες για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεικνύοντας τη
διασύνδεση σύγκρουσης και αλλαγής. Βέβαια, απαραίτητη καθίσταται η συνδρομή των
αρμόδιων διοικητικών φορέων σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων που προκαλούνται εξαιτίας
της ανοργάνωτης και επιβεβλημένης εισαγωγής εκπαιδευτικών αλλαγών. Η εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών στον ορθό χειρισμό των συγκρουσιακών καταστάσεων θα τους παρέχουν τις
δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση, αλλά και για την πρόληψη
μελλοντικών συγκρούσεων, καθώς και την επιτυχημένη εισαγωγή των εκπαιδευτικών αλλαγών.
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Ο ρόλος της προϊσταμένης
νηπιαγωγείου ως επιμορφώτρια
των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής

Ανθούλα Νεραντζίδου

Περίληψη
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. Στην έρευνα η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η
ημιδομημένη συνέντευξη με τυχαία δειγματοληψία είκοσι (Ν=20) εκπαιδευτικών προσχολικής
αγωγής από τον Νομό Θεσσαλονίκης. 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 πώς 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. 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

Εισαγωγή
Οι νέες πολυπλοκότητες της κοινωνίας της γνώσης φέρνουν ραγδαίες αλλαγές στον χώρο της
εκπαίδευσης. Στον ρόλο του διευθυντή/της προϊσταμένης σχολείου προστίθεται αυτός του
εκπαιδευτή-επιμορφωτή των υφισταμένων του, δηλαδή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο
σχολείο και είναι υπό την ευθύνη του. Οι υποψήφιοι στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, όπως
η προϊσταμένη νηπιαγωγείου, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι κατάλληλα με τη δια βίου μάθηση.
Επιπρόσθετα, ως αποτελεσματικοί ηγέτες θα πρέπει να δημιουργούν ευκαιρίες για τα μέλη του
οργανισμού να μαθαίνουν.
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Τα τελευταία χρόνια αναφέρεται έντονα η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών η οποία
σχετίζεται με την επιμόρφωση τους. Επίσης, συζητιέται και η ενδοϋπηρεσιακή/ενδοσχολική
κατάρτιση τους, η οποία θα συντελέσει στη βελτίωση της σχολικής μάθησης. Όμως, ποιος είναι
ο ρόλος του διευθυντή/της προϊσταμένης σχολείου; Ποια θα πρέπει να είναι τα εφόδια της
προϊσταμένης, δηλαδή οι γνώσεις/δεξιότητες/ικανότητες της; Πόσο ικανή θα πρέπει να είναι,
ώστε να ανταποκριθεί στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα, όπως είναι η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής;
Μέσα στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα έχει αλλάξει ο ρόλος της προϊσταμένης
νηπιαγωγείου. Η διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση του σχολείου, καθιστά επιβεβλημένη την ανάγκη
της διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξημένες
επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Έτσι, το σχολείο αποτελεί μια συνεχή κοινότητα μάθησης για
όλα τα μέλη της, με κύριο πρόσωπο, συντονιστή, εκπαιδευτή-επιμορφωτή τον διευθυντή του
σχολείου, στην προκειμένη περίπτωση της προϊσταμένης νηπιαγωγείου. Οι σύγχρονες
προκλήσεις απαιτούν μία προϊσταμένη ικανή που να διαχέεται με γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες που να επιμορφώνει το προσωπικό του σχολείου. Έτσι, στον νέο της ρόλο προστίθεται
αυτός του εκπαιδευτή-επιμορφωτή των υφισταμένων της. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της
εκπαίδευσης ενηλίκων και μέσα από το κατάλληλο σχολικό κλίμα.
Ο ρόλος της προϊσταμένης νηπιαγωγείου
Στο νηπιαγωγείο ορίζεται προϊσταμένη και όχι αυτού του διευθυντή σχολείου. Οπότε όταν θα
αναφερόμαστε στον διευθυντή σχολείου, θα εννοείται επομένως και για την προϊσταμένη.
Επιπρόσθετα, στα νηπιαγωγεία καλύπτονται οι θέσεις ευθύνης συνήθως από το γυναικείο φύλο,
οπότε θα αναφερόμαστε σε προϊστάμενες.
Το κλειδί για την επιτυχία του εκπαιδευτικού οργανισμού είναι η διαρκής μάθηση των
εκπαιδευτικών (Μπρίνια 2008. Χατζηπαναγιώτου, 2003). Έτσι, ο διευθυντής του σχολείου θα
πρέπει να μεριμνά και για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011 . Σαΐτης,
2007), όσο να εξασφαλίζει τη συνεχή επιμόρφωση τόσο του ιδίου όσο και των συναδέλφων του
(Πασιαρδής, 2004). Φαίνεται ότι ο διευθυντής είναι ένας βασικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα
στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση του σχολείου (Grogan &
Andrews, 2002). Όμως, οι διευθυντές σχολείων σπάνια αναλαμβάνουν αποτελεσματικούς ρόλους
για την μάθηση του οργανισμού. Αφού η σειρά που ακολουθείτε είναι οι διευθυντές να ηγούνται
και ταυτόχρονα να διδάσκουν, οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν και οι μαθητές να μαθαίνουν και
σπάνια αυτά συντονίζονται συστηματικά (Schratz, 2008).
Στην ελληνική πραγματικότητα, οι προϊστάμενες νηπιαγωγείων εκτελούν ταυτόχρονα διοικητικά
και διδακτικά καθήκοντα του εκάστοτε νηπιαγωγείου (Αργυροπούλου, 2007). Ταυτόχρονα,
παρατηρείτε αναντιστοιχία μεταξύ των σύγχρονων απαιτήσεων των σχολείων και των
προσόντων των διευθυντών (Αναστασίου, 2014. Αργυροπούλου, 2007. Μπρίνια, 2012).
Πρόκειται για μια μελέτη σχετικά με τον νέο ρόλο της προϊσταμένης νηπιαγωγείου που καλείται
να αναλάβει στα πλαίσια του σχολείου και της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. Όμως, η ίδια
καλείται να αναλάβει τον νέο αυτό ρόλο χωρίς κάποια επιμόρφωση και πιστοποίηση. Παλαιότερα
η επιμόρφωση πραγματοποιούνταν έξω από το χώρο του σχολείου και μακριά από τις
ουσιαστικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μία μετακίνηση προς μια
ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, βασισμένη και εστιασμένη στο σχολείο. θα πρέπει
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οι εκπαιδευτικοί να δουν το νηπιαγωγείο ως χώρο όπου μαθαίνουν τόσο οι μαθητές όσο και οι
ίδιοι (Μπιρμπίλη, 2011).
Μεθοδολογία της έρευνας
Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της έρευνας αποτελεί να εξετάσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής
για τα χαρακτηριστικά/δράσεις ή μη της ηγεσίας-προϊσταμένης νηπιαγωγείου και ο αντίκτυπος
αυτών στην διδασκαλία τους.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποίησε η έρευνα των
Blasé και Blasé (1999), με τη διαδικασία της διπλής μετάφρασης και τροποποίηση στα δικά μας
δεδομένα:
(1) Ποια χαρακτηριστικά (π.χ. στρατηγικές, συμπεριφορές, στάσεις, στόχους) των
προϊσταμένων νηπιαγωγείων επιδρούν θετικά/αρνητικά στην διδασκαλία της τάξης των
εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής;
(2) Ποιες δράσεις ή έλλειψη δράσης (π.χ. ανεπίσημες συζητήσεις, συζητήσεις με επίκεντρο
εκπαιδευτικά θέματα, συζητήσεις σχετικά με αιτήματα για βοήθεια ή υλικά, συζητήσεις
σχετικά με επίσημες ή ανεπίσημες διαδικασίες και τακτικές) των προϊσταμένων νηπιαγωγείων
επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) τη διδασκαλία της τάξης των εκπαιδευτικών προσχολικής
αγωγής;
Αναγκαιότητα της έρευνας
Η έρευνα παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω του ότι είναι πρωτότυπη στο πεδίο της ελληνικής
προσχολικής εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα δεν έχουν μελετηθεί εκείνα τα χαρακτηριστικά της
προϊσταμένης νηπιαγωγείου τα οποία επιδρούν στην επιμόρφωση των υφιστάμενων
εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής.
Υπάρχουν θεωρητικές προσεγγίσεις που αναφέρουν τη μετατροπή των σχολείων σε οργανισμούς
μάθησης (Schleicher, 2012) και ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επηρεάζεται ισχυρά από
το διευθυντή ο οποίος μπορεί να ασχολείται με την επιμόρφωση και των υφισταμένων του
(Ιορδανίδης, 2005. Πασιαρδής, 2004.). Όμως, λίγους ερευνητές προσελκύει το θέμα της ηγεσίας
στην προσχολική αγωγή (Dunlop, 2008, όπως αναφ. στο Rodd, 2013). Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν
επιλέγουν την θέση της προϊσταμένης, για λόγους όπως το χαμηλό επίδομα θέσης ευθύνης, τις
χαμηλές εργασιακές συνθήκες, την έλλειψη κατανόησης των εργασιακών δικαιωμάτων, την
στρεσογόνα φύση της δουλειάς (Rodd, 2013). Έτσι, έρευνες που σχετίζονται κάπως με τον
επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής μέσω της συμβολής από την
προϊσταμένη νηπιαγωγό εντοπίσαμε ελάχιστες. Σε σχετική έρευνα, οι Sheridan, Edwards, Marvin
και Knoche (2009) αναφέρουν στο άρθρο τους σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής ότι μεγάλο μέρος ερευνών είναι θεωρητικό και δεν βασίζεται
σε εμπειρικά ευρήματα. Ακόμη, οι μεγάλες έρευνες των Blasé και Blasé (1999) σε δείγμα
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και του Lineburg (2010) σε δείγμα διευθυντών
και εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας, δεν παρείχαν λεπτομερείς στοιχεία για τα συγκεκριμένα
σχολεία. Μια από τις μεθόδους που προτείνουν οι ίδιοι για περαιτέρω έρευνα είναι η συνέντευξη
που χρησιμοποιούμε εδώ ως εργαλείο στην παρούσα έρευνα, αλλά στο νηπιαγωγείο.
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Μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας
Ερευνητικό εργαλείο
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης, μέσω του μεταφρασμένου
εργαλείου των Blasé και Blasé (1999, p. 357), με υψηλό βαθμό συνοχής (0,90). Το οποίο
προσαρμόστηκε στην ελληνική πραγματικότητα και τροποποιήθηκε ελαφρώς με βάση την
πιλοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής.
Η ημιδομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει αρχικά δημογραφικά ερωτήματα και στην συνέχεια
χωρίζεται σε δύο άξονες με κοινές ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, ο ένας άξονας αφορά το θετικό
χαρακτηριστικό της προϊσταμένης νηπιαγωγού που επιδρά στην διδασκαλία της, ενώ ο άλλος
αφορά το αρνητικό χαρακτηριστικό της.
Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής δημόσιων νηπιαγωγείων
στον Νομό Θεσσαλονίκης. Με βάση τον πίνακα των δημόσιων νηπιαγωγείων του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφαρμόστηκε η μέθοδος της απλής τυχαίας
δειγματοληψίας για τον Νομό Θεσσαλονίκης. Ο συγκεκριμένος Νομός επιλέχθηκε λόγω
προσβασιμότητας της ερευνήτριας.
Το δείγμα αποτέλεσαν είκοσι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής (Ν=20), και όχι προϊσταμένες,
από δημόσια νηπιαγωγεία του Ν. Θεσσαλονίκης κατά το φθινόπωρο του σχολικού έτους 20162017. Αυτοί οι είκοσι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής που έλαβαν μέρος στην συνέντευξη,
αποτελούνταν από δεκαέξι (16) νηπιαγωγεία και επομένως αντιστοιχούσαν σε δεκαέξι (16)
προϊσταμένες νηπιαγωγείου. Κριτήριο για το δείγμα αποτέλεσε να έχουν ξανά δουλέψει μαζί και
άλλη σχολική χρονιά με την ίδια προϊσταμένη νηπιαγωγείου, οπότε το δείγμα μας αποτελείτε
μόνο από μόνιμους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής.
Το εύρος της ηλικίας του δείγματος της έρευνας είναι από 33 έως 54 χρονών, με μέσο όρο 47,1
χρονών. Επίσης, τρεις (3) εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής καλύπτουν το τμήμα ένταξης και
απ’ αυτούς οι δυο (2) δουλεύουν στην ίδια τάξη με την προϊσταμένη/ο και η μία (1) μερικές φορές
συνεργάστηκαν μαζί στην ίδια τάξη. Το εύρος της προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση στο δείγμα
της έρευνας κυμαινόταν από 6 έως 30 χρόνια, με μέσο όρο 19,5 χρόνια προϋπηρεσίας. Το εύρος
της προϋπηρεσίας με την συγκεκριμένη προϊσταμένη κυμαινόταν από 2 έως 10 χρόνια, με μέσο
όρο 4,3 χρόνια. Οι σπουδές που είχαν οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν δέκα (10) να έχουν μόνο
βασικό πτυχίο εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής, εκ των οποίων οι δύο (2) έχουν και δεύτερο
βασικό πτυχίο, εφτά (7) έχουν τελειώσει και διδασκαλείο και δύο (2) έχουν μεταπτυχιακό τίτλο.
Αξιοσημείωτο είναι σύμφωνα με τα λεγόμενα των συνεντευξιαζόμενων ότι τρεις (3) από τις
προϊσταμένες νηπιαγωγούς είχαν κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο εκ των οποίων η μία στην διοίκηση
της εκπαίδευσης.
Επίσης, σύμφωνα πάλι με το δείγμα μας, ανέφεραν ότι, με βάση την ηλικία της προϊσταμένης
τους, οχτώ (8) εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής είναι οι ίδιοι μεγαλύτεροι απ’ τις προϊσταμένες
τους, έξι (6) ότι είναι μικρότεροι και έξι (6) ότι έχουν την ίδια ηλικία. Με βάση τα προσόντα των
προϊσταμένων τους, ανέφεραν ότι οι οχτώ (8) προϊστάμενοι είχαν περισσότερους τίτλους
Πανεπιστημίων από τους υφισταμένους/συνεντευξιαζόμενους, εφτά (7) εκπαιδευτικοί
προσχολικής αγωγής είχαν περισσότερους τίτλους και οι υπόλοιποι πέντε (5) είχαν ίδια πτυχία
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με τις προϊσταμένες τους. Επομένως, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής και οι
προϊσταμένες τους έχουν πάνω-κάτω την ίδια ηλικία και προσόντα/πτυχία.
Συλλογή και ανάλυση δεδομένων της έρευνας
Αρχικά πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) πιλοτικές συνεντεύξεις, επιπλέον του δείγματος, ώστε να
ελεγθεί και να αξιολογηθεί η λειτουργία των ερωτημάτων της συνέντευξης. Με βάση αυτή την
πιλοτική φάση της έρευνας, τροποποιήθηκαν ελαφρώς οι αρχικές ερωτήσεις της συνέντευξης,
απ’ το εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε και ακολούθησε η κύρια έρευνα. Στη συνέχεια,
πραγματοποιήθηκαν οι είκοσι (20) κύριες συνεντεύξεις.
Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, με τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των
προϊσταμένων νηπιαγωγών και του Συλλόγου Διδασκόντων, σε νηπιαγωγεία του Νομού
Θεσσαλονίκης. Ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία, προκειμένου να καταγραφούν εκείνα που
δήλωναν ότι θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Δυσκολίες αποτέλεσαν ότι η ερευνήτρια
εργάζεται τις ίδιες ώρες με τους υπόλοιπους νηπιαγωγούς. Έτσι, δόθηκε το κριτήριο να έχουν
ξανά δουλέψει κι άλλη σχολική χρονιά με την ίδια προϊσταμένη, ώστε να πραγματοποιηθούν
κάποιες συνεντεύξεις πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές, δηλαδή μέχρι τα
μέσα Σεπτεμβρίου, και να εντοπιστούν αν σε εύρος χρόνου παρατηρείται κάποια επιμόρφωση
του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου.
Οι είκοσι (20) κύριες συνεντεύξεις της έρευνας πραγματοποιήθηκαν το Φθινόπωρο του 2016. Oι
πρώτες έντεκα (11) συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με προσωπική επαφή και με κάθε
εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής ξεχωριστά εκτός διδακτικού ωραρίου και οι υπόλοιπες εννιά
(9) με τηλεφωνική επικοινωνία. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να πραγματοποιηθούν οι
συνεντεύξεις με προσωπική επαφή, ακολούθως οι νηπιαγωγοί δεδομένου ότι ξεκίνησε η σχολική
χρονιά για τα παιδιά, οι συνεντευξιαζόμενοι προτίμησαν αυτόν τον τρόπο για την συλλογή των
δεδομένων.
Πριν από κάθε συνέντευξη η ερευνήτρια προσπαθούσε για τη δημιουργία μιας άνετης
ατμόσφαιρας εξηγώντας το σκεπτικό της μελέτης. Επιλέχθηκαν χώροι απαλλαγμένοι από
θορύβους, ώστε να διατηρηθεί η ομαλή διεξαγωγή της συνέντευξης. Πριν την έναρξη της
συνέντευξης, υπήρξε ενημέρωση για το θέμα, την δομή των ερωτήσεων και κάποιες
διευκρινήσεις, ώστε να απαντηθούν άμεσα τα ερωτήματα και να μην υπάρχουν τυχόν
παρανοήσεις. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με την άδεια του συμμετέχοντα. Η διάρκεια
των οποίων κυμάνθηκε περίπου από 5 έως 10 λεπτά, με μέσο όρο περίπου τα 7.5 λεπτά.
Ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και η ανάλυση αυτών μέσω της ανάλυσης
περιεχομένου.
Αποτελέσματα-Συζήτηση
Μέσω των συνεντεύξεων σε εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, αναδείχτηκαν τα παρακάτω
ευρήματα της έρευνας και απαντήθηκαν αντίστοιχα τα ερευνητικά ερωτήματα.
Ερευνητικό ερώτημα 1: Αρχικά φάνηκε ότι η διδασκαλία των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής
επηρεάζεται έμμεσα (θετικά ή αρνητικά), όπως συμπίπτει και με την έρευνα Lineburg (2010). Ως
προς τα θετικά χαρακτηριστικά της προϊσταμένης νηπιαγωγείου αναφέρθηκαν ότι ήταν η
δημοκρατική συμπεριφορά και στάση της, μέσα από τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, σε ένα
θετικό σχολικό κλίμα, η οργάνωση της, η ηρεμία της. Με βάση την θετική συμπεριφορά και
στάση της προϊσταμένης, επηρεάζονται με θετική αίσθηση οι εκπαιδευτικοί προσχολικής
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αγωγής, όπως το να νιώθουν άξιες και ίσες, σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας,
και έτσι έμμεσα επηρεάζεται θετικά η διδασκαλία τους και γίνονται αποδοτικότερες. Φάνηκε ότι
στόχοι της προϊσταμένης είναι το καλό του σχολείου και ένα θετικό σχολικό κλίμα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε δυο περιπτώσεις του δείγματος μας εναλλάσσουν μεταξύ τους και το
αξίωμα της προϊσταμένης. Το καλό σχολικό κλίμα είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του
αποτελεσματικού νηπιαγωγείου που ακολουθούν το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης (Μπρίνια,
2012). Επομένως, τα θετικά χαρακτηριστικά της προϊσταμένης κάνουν τους εκπαιδευτικούς
προσχολικής αγωγής να παρακινούνται εσωτερικά ώστε να βελτιώσουν το σχολείο (Ζαβλανός,
2003). Άρα, φαίνεται ότι η θετική συμπεριφορά και στάση της προϊσταμένης, επηρεάζει με θετική
αίσθηση τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής και έτσι έμμεσα επηρεάζεται θετικά και η
διδασκαλία τους. Τέλος, η έρευνα των Blasé και Blasé (1999, 2000) είναι αυτή που απέδειξαν ότι
ο διάλογος και η συνεργασία ενθάρρυναν, πρόσφεραν ικανοποίηση στους εκπαιδευτικούς στην
διδασκαλία τους. Το θετικό σχολικό κλίμα είναι ο πρωταρχικός παράγοντας επαγγελματικής
ανάπτυξης που υπάρχει μέσα στο νηπιαγωγείο, όμως δεν αποτελεί το μόνο στοιχείο. Επιπλέον,
οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής έδειξαν ότι θέλουν μια προϊσταμένη που να έχει γνώσεις
ειδικής αγωγής και ικανότητες συνεργασίας μεταξύ γενικής και ειδικής, καθώς και γνώσεις
υπολογιστή και νέων τεχνολογιών.
Ως προς τα αρνητικά χαρακτηριστικά της προϊσταμένης νηπιαγωγείου αναφέρθηκαν στοιχεία
όπως η αναβλητικότητα, η οξυθυμία, το άγχος και ο διττός της ρόλος. Με αποτέλεσμα οι
εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής να φορτώνονται, να αγχώνονται και η αίσθηση τους να είναι
αρνητική, όπως το να αισθάνονται θυμό, κατωτερότητα, λύπη, μετέωροι και έμμεσα πάλι να
επηρεάζεται το σχολικό κλίμα και η διδασκαλία τους, αφού έτσι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν
και να επικεντρωθούν στο έργο τους. Σημαντικά στοιχείο επίσης αποτελεί ότι η προϊσταμένη
κάνει παράλληλη δουλειά στην τάξη και το γραφείο, κάτι το οποίο φαίνεται να δυσχεραίνει το
εκπαιδευτικό της έργο με τα παιδιά και παράλληλα το σχολικό κλίμα με τις συναδέλφους
εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής. Επιπρόσθετα, σχεδόν το 1/3 του δείγματος μας φάνηκε να
τους αφήνει αδιάφορους και να μην τους επηρεάζει στη διδασκαλία τους τα αρνητικά
χαρακτηριστικά της προϊσταμένης τους, αφού κάθε εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής είναι η
ίδια υπεύθυνη για τη διδασκαλία στην τάξη της. Αξιοσημείωτο ότι τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί
προσχολικής αγωγής δεν είχαν να δώσουν κάποιο αρνητικό χαρακτηριστικό για την προϊσταμένη
τους και οι δυο (2) απ’ αυτές εναλλάσσουν και το αξίωμα μεταξύ τους. Στόχος της προϊσταμένης
για τις δέκα (10) εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής ανέφεραν και πάλι ότι είναι το καλό του
σχολείου και ένα θετικό σχολικό κλίμα, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις αναδεικνύεται ότι η
προϊσταμένη νηπιαγωγός δεν έχει εκείνα τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά, οι εφτά (7)
εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν στόχοι και τρεις (3) ότι η
προϊσταμένη ενδιαφέρεται για την αυτοπροβολή της.
Ερευνητικό ερώτημα 2: Ως προς τη δράση ή έλλειψη δράσης της προϊσταμένης, φάνηκε ότι
υπάρχουν κυρίως ανεπίσημες συζητήσεις και έλλειψη δράσης επαγγελματισμού. Φαίνεται ότι
στα νηπιαγωγεία κυριαρχεί η ανεπίσημη συζήτηση με την απλή ανταλλαγή πληροφοριών, όπως
αναφέρουν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (Schleicher, 2012). Μόνο τρεις (3) περιπτώσεις επίσημων
συζητήσεων είχαμε εκ των οποίων τις δυο (2) διοργανώνουν εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής
και προϊσταμένη μαζί. Δεν υπάρχει ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα
διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά, όπως αναφ. στο άρθρο 27 του ΦΕΚ
353.1./324/105657/Δ1 του 2002. Παρόλα αυτά, φάνηκε ότι βοηθούν οι δράσεις της προϊσταμένης
θετικά στο σχολικό κλίμα και στη συνεργασία. Όμως για να επέλθει η επαγγελματική ανάπτυξη
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του εκπαιδευτικού, δεν αρκεί μόνο ο διάλογος και η συνεργασία, όπως παρουσιάζουν οι Blasé
και Blasé (1999, 2000). Εξαίρεση αποτελεί όταν η προϊσταμένη νηπιαγωγός συνυπάρχει με άλλη
εκπαιδευτικό τμήματος ένταξης στην ίδια τάξη. Αφού οι δράσεις της πρώτης, όπως το να σταματά
δραστηριότητα της εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής ή να επεμβαίνει κατά τη διδασκαλία,
επηρεάζουν αρνητικά τη διδασκαλία της εκπαιδευτικού του τμήματος ένταξης, αφού δεν βοηθά
τα παιδιά του τμήματος ένταξης να ενταθούν στη γενική τάξη, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με
τα αποτελέσματα της Rous (2004). Αντίθετα, η έλλειψη δράσης της προϊσταμένης, δηλαδή η
αποστασιοποίηση από τα θέματα του σχολείου και η μη ένταξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, ίσως λόγω επιπλέων υποχρεώσεων και ευθυνών που έχει η θέση της προϊσταμένης,
επιδρούν αρνητικά στην διδασκαλία των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής.
Συμπεράσματα
Με βάση τα όσα ειπώθηκαν στις συνεντεύξεις, καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα
αναφορικά με τον σκοπό της έρευνάς μας. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς ο σκοπός της με
το να συλλέξει πληροφορίες και να μελετήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής
αγωγής σχετικά με τα χαρακτηριστικά/δράσεις ή μη της προϊσταμένης νηπιαγωγείου και ο
αντίκτυπος αυτών στη διδασκαλία τους.
Στο νηπιαγωγείο φαίνεται να κυριαρχούν οι ανεπίσημες συζητήσεις. Οι συζητήσεις
πραγματοποιούνται σε δημοκρατικά, συνεργατικά πλαίσια στο γραφείο για κοινά θέματα που
αφορούν όλο το νηπιαγωγείο και γίνεται συμμετοχική λήψη αποφάσεων. Όμως, κάθε
εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής είναι η ίδια υπεύθυνη για το τι και πώς θα διδάξει στην τάξη
της. Έτσι, δεν φαίνεται να αναπτύσσεται αυτό που αναφέρουν οι Poplin (1992) και Leithwood
και Poplin (1992), δηλαδή ο νέος ρόλος της προϊσταμένης να είναι η επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής. Οπότε η προϊσταμένη δεν ασχολείται με την
επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής του
νηπιαγωγείου της, ούτε φαίνεται να υπάρχει αυτό ως στόχος της. Το εύρημα αυτό συμπίπτει με
την έρευνα των Fleet και Patterson (2001), οι οποίοι κατέληξαν στο ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη
του εκπαιδευτικού προσωπικού που εκπαιδεύουν μικρά παιδιά και προτείνουν την
ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση από την προϊσταμένη. Τα πράγματα εμπλέκονται μόνο όταν στην
ίδια τάξη συνυπάρχουν η προϊσταμένη-εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής μαζί με άλλη
εκπαιδευτικό προσχολικής αγωγής που έχει αναλάβει το τμήμα ένταξης.
Η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη επιμόρφωσης της προϊσταμένης, η οποία δεν μπορεί να
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον πολυδιάστατο ρόλο της. Αν και με βάση τα δημογραφικά
στοιχεία που αρχικά συλλέξαμε από τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής φαίνεται ότι
εκπαιδευτικοί και προϊστάμενες έχουν σχεδόν ίδια προσόντα. Αν και θα έπρεπε οι προϊσταμένη
νηπιαγωγείου να κατέχει περισσότερα προσόντα. Ακόμη, φαίνεται να υπάρχει αναντιστοιχία
μεταξύ των σύγχρονων απαιτήσεων των σχολείων και των προσόντων των στελεχών διοίκησης
(Αναστασίου, 2014. Αργυροπούλου, 2007. Μπρίνια, 2012). Έτσι, δεν αναπτύσσεται ο νέος ρόλος
των στελεχών εκπαίδευσης που είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Leithwood
& Poplin, 1992. Poplin, 1992). Επομένως, ούτε να είναι αποτελεσματικοί ηγέτες που προωθούν
το σχολείο να λειτουργεί ως μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης για την υποστήριξη και τη
διατήρηση της σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους (Leithwood & Riehl, 2003).
Η προϊσταμένη δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον πολυδιάστατο ρόλο της και
χρειάζεται επαγγελματική κατάρτιση, που θα της προσδώσει τις απαραίτητες γνώσεις και
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δεξιότητες στην Οργάνωση και Εκπαιδευτική Διοίκηση και στις Αρχές της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
Τα σχολεία θα έχουν πάντα την ευθύνη της ανάπτυξης μαθητών ως μέρος της ευρύτερης ευθύνης
της διαμόρφωσης της κοινότητας και της κοινωνίας. Όταν τα σχολεία αγκαλιάσουν τη μάθηση
του οργανισμού, θα εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη των μαθητών, αλλά θα
έχουν επίσης την ευθύνη της ανάπτυξης των ενήλικων ατόμων που εργάζονται στα σχολεία και
την ανάπτυξη του ίδιου του οργανισμού (Fullan, 2007). Η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να
θεωρηθεί ως αναπόσπαστο μέρος της, βοηθώντας τα σχολεία να γίνουν οργανισμοί μάθησης
(Craft, 2000), με τη μάθηση να διαχέεται σε όλα τα μέλη του ζωντανού οργανισμού, του
σχολείου. Με την προϊσταμένη νηπιαγωγείου να είναι ικανή και εφοδιασμένη με εκείνες τις
γνώσεις που θα την κάνουν να αντιμετωπίσει τις σημερινές απαιτήσεις και να ανταποκριθεί στον
πολυδιάστατο ρόλο της. Θα πρέπει να έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά, ώστε οι συνθήκες εργασίας
στο νηπιαγωγείο να είναι ικανοποιητικές και έτσι η εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής να νιώθει
ικανοποίηση για το επάγγελμα της, καθώς και για την προϊσταμένη της. Στη σημερινή
πραγματικότητα, πλέον, δεν είναι αρκετό μόνο το καλό σχολικό κλίμα, θα πρέπει οι προϊσταμένες
να επιμορφώνονται δια βίου και παράλληλα να δημιουργούν τις συνθήκες στον οργανισμό του
σχολείου για την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προσχολικής
αγωγής.
Προτάσεις
Η παρούσα μελέτη πήγε ένα βήμα πιο πέρα τις ήδη υπάρχουσες μελέτες. Μπορεί ως περιορισμός
της έρευνας να αποτέλεσε το γεγονός ότι η έρευνα διεξήχθη μόνο στον Νομό Θεσσαλονίκης,
λόγω της εγγύτητας και της προσβασιμότητας της ερευνήτριας. Όμως, προτείνουμε, κάνουμε
ορισμένες προτάσεις, που μπορούν να πραγματοποιηθούν ορισμένες επιπλέον έρευνες σχετικές
με το θέμα:
i) έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, ώστε να εξάγουμε
περισσότερα συμπεράσματα,
ii) αντίστοιχη έρευνα σε άλλο Νομό της χώρας μας,
iii) έρευνα με δείγμα τις προϊστάμενες νηπιαγωγείων: μπορούμε να εξετάσουμε τις δικές τους
απόψεις ως προς το θέμα που ερευνούμε και ίσως να συγκρίνουμε τις απόψεις των
προϊσταμένων με αυτές των υφισταμένων τους, δηλαδή των εκπαιδευτικών προσχολικής
αγωγής, ίσως να εντοπιστούν εκείνα τα προσόντα των προϊσταμένων ως προς τη θέση που
καταλαμβάνουν, δηλαδή τυχόν εξειδίκευση σε θέματα ως προς την Οργάνωση και
Εκπαιδευτική Διοίκηση ή κάποια πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων,
iv) έρευνα σε τμήματα ένταξης και στην ηγεσία, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο
αναδείχτηκε σε κάποιες συνεντεύξεις της παρούσας έρευνας που συνυπάρχουν και οι δυο
εκπαιδευτικοί στην ίδια τάξη. Ίσως και σύγκριση μεταξύ γενικής και ειδικής (δηλαδή
προϊσταμένη της γενικής και νηπιαγωγός τμήματος ένταξης, είτε προϊστάμενη τμήματος
ένταξης και νηπιαγωγός της γενικής),
v) επίσης, διαφορές ως προς τον πρώτο χρόνο ως προϊσταμένη και σε μετέπειτα χρόνια,
vi) τέλος, ενδιαφέρον θα ήταν να ελεγχθούν οι διαφορές ως προς τις σχέσεις εργασίας, δηλαδή
αν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής είναι αναπληρώτριες ή με απόσπαση σε σχέση με
τις μόνιμες που έχουν οργανικότητα.
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Η παρούσα έρευνα μπορεί να αξιοποιηθεί από:
α) τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής και κυρίως από τις προϊστάμενες νηπιαγωγείων
γιατί δίνεται σ’ αυτούς η δυνατότητα να ενημερωθούν για τον νέο ρόλο τους στη σύγχρονη
κοινωνία, Δυνατότητα μελέτης των τυχόν αδυναμιών που υπάρχουν στα νηπιαγωγεία τους για
την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής,
προχωρώντας έτσι ένα βήμα παραπέρα το τι θα μπορούσαν να κάνουν,
β) τους υπεύθυνους για τον σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
προσχολικής αγωγής και προϊσταμένων νηπιαγωγών, με στόχο να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη
όλου του εκπαιδευτικού οργανισμού, καθώς, ταυτόχρονα, θα μπορούσε να υπάρχει και κάποιος
έλεγχος/αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων.
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Η επίδραση των διαστάσεων του ηγετικού
μοντέλου πρόσκλησης στην ακαδημαϊκή
επίδοση μαθητών μέσης εκπαίδευσης μέσω
των σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας

Ανδρέας Νικολάου

Περίληψη
Ο σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της έμμεσης επίδρασης των διαστάσεων του ηγετικού
μοντέλου πρόσκλησης στην ακαδημαϊκή επίδοση μέσω των σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας στα
Λύκεια της Κύπρου. Το δείγμα περιλάμβανε 531 εκπαιδευτικούς από 19 Λύκεια των επαρχιών,
Λευκωσίας, Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου, που απάντησαν σε ερωτηματολόγιο για τις
πρακτικές των διευθυντών τους, όσον αφορά το ηγετικό μοντέλο πρόσκλησης και σύγχρονες
πρακτικές ηγεσίας. Η ακαδημαϊκή επίδοση προήλθε από τους μέσους όρους των βαθμολογιών
των Μαθηματικών Κατεύθυνσης, και Νέων Ελληνικών των παιδιών της Γ΄ τάξης στις τελικές
εξετάσεις για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση των διαστάσεων
της ανάπτυξης των ανθρώπων και διαχείρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος στην
ακαδημαϊκή επίδοση. Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε η θετική επίδραση της διάστασης του
σεβασμού σε όλες τις σύγχρονες πρακτικές ηγεσίας. Αντίθετα, η διάσταση της χάραξης
κατεύθυνσης παρουσίασε αρνητική επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση. Στο αποτέλεσμα αυτό,
φαίνεται να συνέβαλαν η αρνητική επίδραση των διαστάσεων της φροντίδας και εμπιστοσύνης.
Η διάσταση του επανασχεδιασμού και οργάνωσης δεν παρουσίασε καμιά στατιστικά σημαντική
επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση. Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλαν μεταξύ άλλων οι
διαστάσεις της στοχευμένης πρόθεσης και αισιοδοξίας, που δεν είχαν επίδραση σε καμιά
διάσταση των σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας.
Γενικά, οι διευθύνσεις φαίνεται ότι στηρίζουν και ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς, και
προάγουν πρακτικές οργάνωσης και βελτίωσης της διδασκαλίας. Αντίθετα, ο τρόπος που
χαράζεται η κατεύθυνση και η υιοθέτηση των στόχων μειώνει την επίδοση. Αυτό καταδεικνύει
την ανάγκη ουσιαστικής εμπλοκής των εκπαιδευτικών στις σχολικές αποφάσεις για σχεδιασμό
σχολικού οράματος, χάραξη κατεύθυνσης και στόχων για βελτίωση της επίδοσης.
Λέξεις κλειδιά: ηγετικό μοντέλο πρόσκλησης, σύγχρονες πρακτικές ηγεσίας, ακαδημαϊκή
επίδοση, συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα

Εισαγωγή
Στις αρχές του 21ου αιώνα, οι εκπαιδευτικοί ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν τις
πρακτικές, που θα οδηγούσαν στην οργάνωση της μάθησης και τη δημιουργία ενός φιλόξενου
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σχολικού κλίματος για ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση, σε σύγκριση με τις
προηγούμενες δεκαετίες (Aldridge, 2003).
Η Διεθνής Έρευνα στις Πρακτικές Ηγεσίας
Γενικά, τα ευρήματα της έρευνας και μεταναλύσεων αποκάλυψαν ότι οι επιτυχημένοι σχολικοί
ηγέτες είναι αυτοί που συμβάλλουν κυρίως με έμμεσους τρόπους στη βελτίωση της επίδοσης. Τα
αποτελέσματα των ερευνών υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα πρακτικών όπως: Α) χάραξη
Κατεύθυνσης μέσω, της ανάπτυξης του σχολικού οράματος, της υιοθέτησης στόχων και της
δημιουργίας υψηλών προσδοκιών επίδοσης, Β) ανάπτυξη των Ανθρώπων μέσω, της προαγωγής
εξατομικευμένης στήριξης, δημιουργίας πνευματικής κινητοποίησης, και εφαρμογής βέλτιστων
πρακτικών οργανωτικής αποτελεσματικότητας, Γ) διαχείριση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
μέσω, του σχεδιασμού και επίβλεψης της διδασκαλίας, προαγωγής της εκπαιδευτικής στήριξης,
διαχείρισης της σχολικής προόδου και επικέντρωσης στη διδασκαλία και μάθηση, Δ)
επανασχεδιασμού και οργάνωσης, μέσω της ενδυνάμωσης της κουλτούρας συνεργασίας,
συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις σχολικές αποφάσεις και ανάπτυξης δημιουργικών σχέσεων
με την κοινότητα (Day et al., 2009, 2016. Fullan, 2010. Leithwood, Harris & Hopkins, 2008.
Mulford, 2006. Robinson, 2010. Supovitz et al., 2010. Waters, Marzano & McNulty, 2003).
Για την ικανοποίηση των πρακτικών και διαδικασιών που θα οδηγούσαν στην οργάνωση της
μάθησης και τη δημιουργία ενός φιλόξενου σχολικού κλίματος για ποιοτική και αποτελεσματική
εκπαίδευση, αναπτύχθηκε το ηγετικό μοντέλο πρόσκλησης (ΗΜΠ), ένα συμμετοχικό μοντέλο,
το οποίο αναπτύσσει τις σχέσεις και αλληλεπίδραση των ανθρώπων, και προάγει μία θετική
παρωθητική δομή (Purkey & Novak, 1996, 2008. Purkey & Schmidt, 1996, 2010).
Το Ηγετικό Μοντέλο Πρόσκλησης
Το αγγλικό ρήμα invite (καλώ) είναι παράγωγο της λατινικής λέξης invitare, που σημαίνει
εγκάρδιο κάλεσμα. Αυτό, που υπονοείται στον ορισμό είναι η ηθική υποχρέωση των ανθρώπων
για συνεχή αλληλεπίδραση με σκοπό την πραγματοποίηση των απεριόριστων δυνατοτήτων τους,
σε θέματα που αξίζουν της ανθρώπινης προσπάθειας (Purkey & Schmidt, 1990 . Purkey &
Stanley, 1991). Η θεωρία της πρόσκλησης στηρίζεται στο δημοκρατικό ήθος, που έχει τις βάσεις
του στο έργο του Dewey (Purkey & Novak, 2008), στη θεωρία της αντιληπτικής παράδοσης και
αυτοαντίληψης (Shaw, Siegel & Schoenlein, 2010).
Το ΗΜΠ αντανακλά το δημοκρατικό ήθος, μέσω του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της
κατανομής των δραστηριοτήτων. Η θεωρία της αντιληπτικής παράδοσης υποστηρίζει, ότι η
ανθρώπινη συμπεριφορά είναι προϊόν των μοναδικών τρόπων που τα άτομα βλέπουν τον κόσμο
(Combs, 1962) και η θεωρία της αυτοαντίληψης, ο τρόπος που το άτομο βλέπει τον εαυτό του
και ο οποίος προσδιορίζει την συμπεριφορά του που είναι αποτέλεσμα της προηγούμενης, αλλά
και αιτία της επακολουθούσης ανθρώπινης δραστηριοποίησης του (Jourard, 1968. Rogers, 1969).
Αυτές οι θεμελιακές θεωρίες προάγουν την ανθρωπιστική και πρόσωπο-κεντρική λογική για τις
πέντε παραδοχές του ΗΜΠ: τη φροντίδα, την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, την αισιοδοξία και τη
στοχευμένη πρόθεση (Purkey & Novak, 2008).
Η φροντίδα ορίζεται, ως το ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο ηγέτης για την ευημερία των
εκπαιδευτικών του και εκδηλώνεται με τη συμπάθεια, τη συναίσθηση και τη δέσμευση προς
αυτούς. Η επίδειξη φροντίδας από τον ηγέτη προς τους εκπαιδευτικούς συμβάλλει στην αύξηση
της αποτελεσματικότητας και απόδοσής τους στη διδασκαλία (Kroth & Keeler, 2009).
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Η εμπιστοσύνη συνδέεται με την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την αφοσίωση. Η ανθρώπινη
ύπαρξη αναδεικνύεται μέσα από μια συνεχή συνεργατική δραστηριοποίηση, όπου η διαδικασία
είναι τόσο σημαντική όσο και το αποτέλεσμα. Η επίδειξη εμπιστοσύνης φαίνεται να ενεργεί
θετικά στην ανάπτυξη της συνεκτικότητας και προαγωγής της ομαδικής προσπάθειας (Purkey &
Siegel, 2003. Seldom, 2009).
Ο σεβασμός είναι μια έμφυτη ανάγκη, οι άνθρωποι είναι ικανοί, πολύτιμοι, υπεύθυνοι και πρέπει
να αντιμετωπίζονται με τον ανάλογο σεβασμό (Purkey, 1992). Όταν ο ηγέτης επιδεικνύει
σεβασμό προς τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενθάρρυνση
και κινητοποίησή τους με στόχο την αποτελεσματικότερη προσφορά, χωρίς να αποκλείεται
κανένας από το χώρο εργασίας (Stillion & Siegel, 2005).
Η αισιοδοξία ορίζεται, ως η ατομική ή συλλογική πεποίθηση των εκπαιδευτικών για
αποτελεσματική διδασκαλία (Beard et al., 2010). Ο αισιόδοξος ηγέτης είναι αυτός που μπορεί να
μετασχηματίζει τις προβληματικές καταστάσεις σε ευκαιρίες παραμένοντας επικεντρωμένος
στον στόχο του (Stillion & Siegel, 2005).
Η στοχευμένη πρόθεση είναι μια πρακτική αλληλεπίδρασης των ανθρώπων που έχουν κοινές
κατευθύνσεις και προσανατολισμούς. Η γνώση και ο τρόπος επίτευξης του σκοπού από τους
εκπαιδευτικούς, προσδίδει σαφήνεια και κατεύθυνση στο έργο τους (Leithwood & Day, 2007 .
Stillion & Siegel, 2005).
Στο μοντέλο αυτό προτείνεται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με το οποίο τα σχολεία μπορούν να
καταστούν αποτελεσματικά, αφού επικεντρωθούν σε πέντε τομείς: στους ανθρώπους, στον χώροπεριβάλλον, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις πρακτικές. Η αποτυχία ή επιτυχία εξαρτάται
από την πρόθεση και τη στάση που επιδεικνύουν οι ηγέτες, εάν δηλαδή είναι ασυνείδητα ή
συνειδητά αποθαρρυντικοί ή ασυνείδητα και συνειδητά ενθαρρυντικοί (Purkey & Novak, 1996,
2008. Purkey & Schmidt, 1996, 2010).
Εάν, ο ηγέτης είναι σκόπιμα ή χωρίς πρόθεση αποθαρρυντικός το αποτέλεσμα θα είναι η σκόπιμη
προσβολή, μια πολιτική σκόπιμων διακρίσεων, ένα πρόγραμμα σκόπιμου εξευτελισμού και η
δημιουργία ενός περιβάλλοντος με δυσάρεστες αναμνήσεις. Επειδή, δεν υπάρχει καμιά
φιλοσοφία εμπιστοσύνης, σεβασμού, αισιοδοξίας, φροντίδας και σκοπευμένης πρόθεσης, δεν
υπάρχει ενθάρρυνση και στήριξη για δημιουργία πολιτικών, σχεδιασμού προγραμμάτων,
ρύθμισης του χώρου, ανάπτυξης πρακτικών και τρόπων συμπεριφοράς και δράσης των
ανθρώπων. Αντίθετα, στην περίπτωση της σκόπιμης ή χωρίς πρόθεση ενθάρρυνση, ο ηγέτης
παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του ΗΜΠ με αποτέλεσμα την πρόσκληση, ενθάρρυνση και
στήριξη των εκπαιδευτικών για δημιουργία πολιτικών, σχεδιασμό προγραμμάτων, ρύθμιση του
χώρου, ανάπτυξη των πρακτικών και τρόπων συμπεριφοράς και δράσης. Απλά, στην περίπτωση
του ενθαρρυντικού ηγέτη χωρίς πρόθεση απουσιάζει το χαρακτηριστικό της στοχευμένης
πρόθεσης και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει συνέπεια και αξιοπιστία στις πολιτικές, προγράμματα,
περιβάλλοντα και διεργασίες που αναπτύσσει.
Ο στόχος της θεωρίας πρόσκλησης είναι η ισορροπία και η αρμονία μεταξύ της προσωπικής και
επαγγελματικής λειτουργικότητας (Purkey & Novak, 1996, 2008. Purkey & Schmidt, 1996,
2010). Ο ηγέτης γίνεται χρήσιμος στους άλλους, όταν είναι ενθαρρυντικός πρώτα με τον εαυτό
του. Αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να αναγνωρίσει τον εαυτό του, ως ικανό, υπεύθυνο και δεκτικό
σε εμπειρίες. Στη συνέχεια, καθίσταται ενθαρρυντικός και φιλόξενος στους άλλους, όταν
λαμβάνει υπόψιν, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες τους. Χωρίς την υιοθέτηση
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τέτοιας πολιτικής δεν υπάρχει θεωρία πρόσκλησης. Ακολούθως, το επαγγελματικό κάλεσμα του
ίδιου του ηγέτη αρχίζει με την προσωπική εν συναίσθηση και καθαρή αντίληψη των
καταστάσεων. Σε πρακτικό επίπεδο, ο ηγέτης καθίσταται επαγγελματικά ενθαρρυντικός με τον
εαυτό του, όταν επιδιώκει την αλλαγή, εφαρμόζει νέες καινοτομικές ιδέες και μεθόδους,
εμπλουτίσει τις γνώσεις και δεξιότητες του, παρακολουθεί τις εκπαιδευτικές εξελίξεις, και γενικά
επιδιώκει την επαγγελματική του επάρκεια. Τέλος, η επαγγελματική ενθάρρυνση και στήριξη
των άλλων απαιτεί τιμιότητα, ικανότητα και άψογη συμπεριφορά προς τους ανθρώπους. Οι
ηγέτες καθίστανται ενθαρρυντικοί στους άλλους, όταν είναι προσεκτικοί στις πολιτικές που
εισάγουν, στα προγράμματα που υιοθετούν, στα περιβάλλοντα που δημιουργούν, στις
διαδικασίες που διενεργούν και στις συμπεριφορές που παρουσιάζουν.
Ο Σκοπός της Έρευνας
Ο σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της έμμεσης επίδρασης των πέντε διαστάσεων:
φροντίδας, εμπιστοσύνης, σεβασμού, αισιοδοξίας και στοχευμένης πρόθεσης του ΗΜΠ στη
βελτίωση της σχολικής επίδοσης μέσω των σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας (ΣΠΗ): της χάραξης
κατεύθυνσης, της ανάπτυξης των ανθρώπων, της διαχείρισης του προγράμματος διδασκαλίας και
σχεδιασμού-οργάνωσης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
που εργάζονται στα Λύκεια Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου.
Ερευνητικά Ερωτήματα
Ερώτημα 1-Ποια είναι η επίδραση του παράγοντα επανασχεδιασμού και οργάνωσης της
σχολικής μονάδας στην ακαδημαϊκή επίδοση;
Ερώτημα 2-Ποια είναι η επίδραση των διαστάσεων των ΣΠΗ στην ακαδημαϊκή επίδοση;
Ερώτημα 3-Ποια είναι η έμμεση επίδραση των διαστάσεων του ΗΜΠ μέσω των ΣΠΗ στην
ακαδημαϊκή επίδοση;
Το Θεωρητικό Πλαίσιο
Η δομή του ΗΜΠ βρίσκει εφαρμογή στις πρακτικές που καταδεικνύουν τα ευρήματα της
σύγχρονης έρευνας και μεταναλύσεων. Ως εκ τούτου, απώτερος στόχος της μελέτης αυτής ήταν
η επίδραση του ΗΜΠ στην σχολική επίδοση, μέσω των ΣΠΗ, Επανασχεδιασμού και Οργάνωσης,
όπως φαίνεται στο θεωρητικό πλαίσιο, Σχήμα 1.
Μετά τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού στο πρώτο επίπεδο, στην συνέχεια, τοποθετούνται
οι πέντε διαστάσεις του ΗΜΠ (Φροντίδα, Εμπιστοσύνη, Σεβασμός, Αισιοδοξία και Στοχευμένη
Πρόθεση), του οποίου η αποτελεσματικότητα στην ακαδημαϊκή επίδοση προσδιορίζεται από την
επικέντρωσή του στις ΣΠΗ: χάραξη κατεύθυνσης και στόχων, κατανόηση και ανάπτυξη των
ανθρώπων, διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και επανασχεδιασμό-οργάνωση.
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Σχήμα 1: Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας

Κύριο Μέρος
Μέθοδος της Έρευνας
Στη βάση του σκοπού της παρούσας έρευνας που ήταν η διερεύνηση της έμμεσης επίδρασης του
ΗΜΠ στη βελτίωση της επίδοσης, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, εφαρμόστηκε
η επισκόπηση με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Όσον αφορά την
ακαδημαϊκή επίδοση χρησιμοποιήθηκαν οι βαθμολογίες των τελικών εξετάσεων για πρόσβαση
στα πανεπιστήμια, των παιδιών της Γ΄ Λυκείου, στα Νέα ελληνικά και Μαθηματικά. Αυτό
εξασφάλισε την απαιτούμενη αμεροληψία, αφού η ύλη εξέτασης και η αξιολόγηση καταρτίζεται
και διενεργείται από ανεξάρτητη επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας στο σύνολο όλων των
παιδιών της Κύπρου.
Τον υπό μελέτη πληθυσμό της παρούσας έρευνας, αποτέλεσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί των 22
δημοσίων Λυκείων των επαρχιών, Λευκωσίας, Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου (16
αστικών περιοχών και 6 αγροτικών). Χορηγήθηκαν 900 ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς
όλων των λυκείων και των τριών επαρχιών με σκοπό να προέλθει ένα δείγμα περίπου 500-600
εκπαιδευτικών. Τελικά στη έρευνα έλαβαν μέρος 19 λύκεια που αποτελούν το 86% του συνόλου
με ένα δείγμα 531 εκπαιδευτικών.
Για την οριοθέτηση της έρευνας λήφθηκαν υπόψιν: α) η επιλογή των συγκεκριμένων επαρχιών
με στόχο την συλλογή του σχεδιαζόμενου δείγματος, λόγω της ευκολότερης πρόσβασης του
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ερευνητή σ’ αυτά τα σχολεία, β) η διενέργεια της έρευνας μόνο στα λύκεια της Δημόσιας
Εκπαίδευσης για εξασφάλιση της γενικευσιμότητας, λόγω του κοινού Εκπαιδευτικού
συστήματος, γ) η εξασφάλιση τυχαιότητας του δείγματος με ίση πιθανότητα συμμετοχής των
εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, δ) αποκλεισμός των εκπαιδευτικών που δεν εργάζονταν
εξ’ ολοκλήρου σε ένα σχολείο για εξασφάλιση αυξημένου βαθμού αντίληψης για τις πρακτικές
των διευθυντών τους και ε) αποκλεισμός των διευθυντών από την έρευνα, γιατί η έρευνα
αναφερόταν μόνο στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις πρακτικές των διευθυντών τους.
Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν προς τους εκπαιδευτικούς και αποτελείτο από 4 ενότητες: Η
πρώτη ενότητα περιλάμβανε 44 ερωτήσεις, που μετρούσαν τις διαστάσεις του ΗΜΠ: φροντίδα,
εμπιστοσύνη, σεβασμό, αισιοδοξία και στοχευμένη πρόθεση, (Asbill, 1994. Burns, 2007. van der
Vyver, van der Westhuizen & Meyer, 2014). Η δεύτερη ενότητα περιλάμβανε 26 ερωτήσεις, που
μετρούσαν τις διαστάσεις των ΣΠΗ: χάραξη κατεύθυνσης-στόχων, ανάπτυξη των ανθρώπων,
διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και επανασχεδιασμό-οργάνωση, (Leithwood’s,
2012. Liu, 2013). Η τρίτη ενότητα, 5 ερωτήσεις, που μετρούσαν την αποτελεσματικότητα της
ηγεσίας (Asbill, 1994. Burns, 2007) και η τέταρτη ενότητα, περιλάμβανε τα δεδομένα
πληροφόρησης της ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Οι ερωτήσεις ήταν βασισμένες στην
πενταβάθμια κλίμακα του Likert.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου 2016 μετά την εξασφάλιση άδειας διεξαγωγής έρευνας
από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, αρχικά, διενεργήθηκε πιλοτική έρευνα
σε Λύκειο της επαρχίας Λάρνακας για έλεγχο πιθανών λαθών, παρανοήσεων και παραλείψεων.
Στη συνέχεια, πριν τη λήξη της σχολικής περιόδου, μεταξύ Μαΐου-Ιουνίου μετά από προσωπική
επίσκεψη του ερευνητή στα σχολεία, παραδόθηκαν εσώκλειστα τα ερωτηματολόγια προς τους
διευθυντές και χορηγήθηκαν προς τους εκπαιδευτικούς για συμπλήρωση σύμφωνα με τους
κανόνες οριοθέτησης. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία των σχολείων, πραγματοποιήθηκε η
συλλογή των δεδομένων στο ξεχωριστό φάκελο, που είχε δοθεί κατά τη διάρκεια της χορήγησης.
Τέλος με τη λήξη της σχολικής χρονιάς παραλήφθηκαν από τα αρχεία των 19 Λυκείων που
συμμετείχαν στην έρευνα, οι επιδόσεις των τελικών εξετάσεων των μαθητών της Γ΄ τάξης στα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης και Νέα Ελληνικά.
Αποτελέσματα της Έρευνας
Για να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα πραγματοποιήθηκαν επιβεβαιωτικές και
δομικές αναλύσεις με το πρόγραμμα AMOS. Οι επιβεβαιωτικές παραγοντικές αναλύσεις (CFA),
διεξήχθησαν με σκοπό τον έλεγχο και επιβεβαίωση των υποθέσεων, προτού διενεργηθούν οι
δομικές παραγοντικές αναλύσεις για διερεύνηση αιτιατών σχέσεων μεταξύ των διαστάσεων του
ΗΜΠ, ΣΠΗ, Σχεδιασμού-Οργάνωσης και επιδράσεων τους στην ακαδημαϊκή επίδοση.
Για την απάντηση του 1ου ερωτήματος δεν παρατηρήθηκε καμιά στατιστικά σημαντική
επίδραση, της διάστασης του επανασχεδιασμού και οργάνωσης στην ακαδημαϊκή επίδοση,
t=1,427<1,96 p =0,154>0,05. Το εύρημα δεν συμφωνεί με τα αντίστοιχα της διεθνούς έρευνας
στην περίπτωση της Κύπρου (Day et al., 2016. Fullan, 2010. Leithwood, Harris & Hopkins, 2008.
Robinson, 2010).
Για την απάντηση του 2ου ερωτήματος παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική επίδραση
των διαστάσεων της ανάπτυξης των ανθρώπων, t=2,870> 1,96, p =0,004 <0,05 και διαχείρισης
του εκπαιδευτικού προγράμματος, t=2,819>1.96, p =0,005<0,05 στην ακαδημαϊκή επίδοση. Τα
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ευρήματα αυτά συμφωνούν με τη σύγχρονη έρευνα (Day et al., 2016. Fullan, 2010. Leithwood,
Harris & Hopkins, 2008. Robinson, 2010). Επίσης, παρατηρήθηκε αρνητική στατιστικά
σημαντική επίδραση της διάστασης της χάραξης κατεύθυνσης στην ακαδημαϊκή επίδοση, t=3,857>1,96, p=0,001<0,05. Το εύρημα αυτό δεν συμφωνεί με αυτό της διεθνούς έρευνας (Day et
al., 2016. Fullan, 2010. Leithwood, Harris & Hopkins, 2008. Robinson, 2010). Τα αποτελέσματα
της επίδρασης στην ακαδημαϊκή επίδοση φαίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Τα αποτελέσματα της επίδρασης των διαστάσεων του επανασχεδιασμού
και σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας, στην ακαδημαϊκή επίδοση

Σημείωση. R2 =.18

Στον Πίνακα 2 φαίνεται η επίδραση των ΣΠΗ, Επανασχεδιασμού και Οργάνωσης στα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης και Νέα Ελληνικά σύμφωνα με τις τιμές της κλίμακας αξιολόγησης
που εφαρμόζεται στα σχολεία.
Πίνακας 2: Η επίδραση των διαστάσεων του επανασχεδιασμού-οργάνωσης,
και σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας στην επίδοση των Μαθηματικών και
Νέων Ελληνικών σύμφωνα με τη σχολική κλίμακα αξιολόγηση

Σημείωση: R2 =0,18

─ 313 ─

Τόμος Β΄
Σύμφωνα με τον Πίνακα η αύξηση 1 τυπικής απόκλισης των διαστάσεων της ανάπτυξης των
ανθρώπων και διαχείρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος θα επιφέρει 1,020 και 1,915
μονάδες βελτίωσης στα Μαθηματικά, ενώ στα Νέα Ελληνικά 0,266, και 0,501 μονάδες
αντίστοιχα. Αντίθετα, η αύξηση 1 τυπικής απόκλισης στη διάσταση της χάραξης κατεύθυνσης θα
επιφέρει μία μείωση -3,381 μονάδες στα Μαθηματικά και -0,884 στα <Νέα Ελληνικά.
Στο Σχήμα 2 στη συνέχεια φαίνεται σχηματικά η επίδραση των σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας
στα Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά, σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται
στα Λύκεια της Κύπρου.

Σχήμα 2: Η επίδραση των διαστάσεων των σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας
στα Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης

Για την απάντηση του 3ου ερωτήματος παρατηρήθηκε αρνητική στατιστικά σημαντική
επίδραση: Της φροντίδας στην ανάπτυξη των ανθρώπων, χάραξη κατεύθυνσης και διαχείριση
του εκπαιδευτικού προγράμματος, t=-2,599, p=0,009, t=-1,998, p=0,46, t=-1,960, p=0,050
αντίστοιχα. Της εμπιστοσύνης στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και χάραξη
κατεύθυνσης, t=-1,972, p=0,049, t=-1,958, p =0,050, αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτά δεν
συμφωνούν με τη διεθνή έρευνα (Burn, 2007. Day et al., 2009, 2016. Leithwood, Harris &
Hopkins, 2008. Leithwood & Jantzi, 2008. Mulford, 2006. Robinson, 2010. Seldom, 2009.
Spillane, 2006. Zulling et al., 2010).
Θετική στατιστικά σημαντική επίδραση της διάστασης του σεβασμού στην ανάπτυξη των
ανθρώπων, στη χάραξη κατεύθυνσης, στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και στον
επανασχεδιασμό-οργάνωση, t=2,070, p=0,38, t=2,206, p=0,027, t=2,447, p=0,014, t=2,277,
p=0,023 αντίστοιχα. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με το αντίστοιχο της διεθνούς έρευνας (Purkey
& Novak, 2008. Robinson, 2010. Stillion & Siegel, 2005).
Δεν έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση οι διαστάσεις: της εμπιστοσύνης στην ανάπτυξη των
ανθρώπων και επανασχεδιασμού-οργάνωσης και δεν συμφωνούν με τη διεθνή έρευνα
(Leithwood & Jantzi, 2008. Moos, Day & Johansson, 2011. Purkey & Siegel, 2003. Seldom,
2009). Της στοχευμένης πρόθεσης σε καμιά διάσταση των σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας,
επανασχεδιασμού και οργάνωσης και δεν συμφωνούν με τη διεθνή έρευνα (Leithwood & Jantzi,
2008. Stillion & Siegel, 2005). Της αισιοδοξίας σε καμιά των διαστάσεων των σύγχρονων
πρακτικών ηγεσίας, επανασχεδιασμού και οργάνωσης και δεν συμφωνούν με τη διεθνή έρευνα
(Day, Leithwood & Sammons, 2008. Purkey, 1992).
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Συμπεράσματα - Συζήτηση
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η διάσταση του Επανασχεδιασμού και Οργάνωσης
δεν παρουσίασε καμιά στατιστικά σημαντική επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση. Το εύρημα
αυτό δείχνει γενικά, ότι στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου οι διευθύνσεις δεν
εστιάζουν σε παράγοντες όπως: η ενδυνάμωση συνεργατικής κουλτούρας, η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στις σχολικές αποφάσεις και η ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων με την
κοινότητα. Το εύρημα αυτό δεν συμφωνεί με τη διεθνή έρευνα (Day et al., 2016. Fullan, 2010.
Leithwood, Harris & Hopkins, 2008. Robinson, 2010).
Οι διαστάσεις της Ανάπτυξης Ανθρώπων και Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
παρουσίασαν στατιστικά σημαντική επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση. Το εύρημα αυτό
δείχνει γενικά, ότι οι διευθύνσεις στηρίζουν και ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς, όπως επίσης,
προάγουν πρακτικές οργάνωσης και βελτίωσης της διδασκαλίας. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί
με τη διεθνή έρευνα (Day et al., 2016. Fullan, 2010. Leithwood et al., 2008).
Η Διάσταση της Χάραξης Κατεύθυνσης και υιοθέτησης Στόχων παρουσίασε στατιστικά
σημαντική αρνητική επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση. Το εύρημα αυτό δείχνει, ότι στο
υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, ο τρόπος που χαράζεται η κατεύθυνση και η
υιοθέτηση των στόχων, όχι μόνο δεν βελτιώνει την ακαδημαϊκή επίδοση, αλλά προκαλεί και
μείωση. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική εμπλοκή των εκπαιδευτικών στις σχολικές
αποφάσεις για σχεδιασμό σχολικού οράματος, χάραξη κατεύθυνσης και στόχων για βελτίωση της
επίδοσης. Το εύρημα αυτό δεν συμφωνεί με την διεθνή έρευνα (Day et al., 2016. Fullan, 2010.
Leithwood et al., 2008. Robinson, 2010).
Η αρνητική επίδραση της διάστασης της φροντίδας στις διαστάσεις των σύγχρονων πρακτικών
ηγεσίας, όπως επίσης της εμπιστοσύνης στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και
χωρίς καμιά στατιστικά σημαντική επίδραση των διαστάσεων της στοχευμένης πρόθεσης και
αισιοδοξίας φανερώνουν ότι οι διαστάσεις του μοντέλου δεν εφαρμόζονται στοχευμένα και με
συνέπεια από τους διευθυντές των Λυκείων.
Η διάσταση του Σεβασμού παρουσίασε θετική στατιστικά σημαντική επίδραση σε όλες τις
διαστάσεις των σύγχρονων πρακτικών ηγεσίας και ως εκ τούτου, σημαντική συνεισφορά στην
ακαδημαϊκή επίδοση. Αυτό δείχνει ότι οι διευθυντές των λυκείων αναγνωρίζουν τις ικανότητες
και την αξία των εκπαιδευτικών και επιδεικνύουν τον ανάλογο σεβασμό για ενθάρρυνση και
κινητοποίησή τους, με στόχο την αποτελεσματικότερη προσφορά στη μάθηση χωρίς να
αποκλείεται κανένας από το χώρο εργασίας.
Από τη συζήτηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψαν οι ακόλουθες
εισηγήσεις:
▪ Αποκέντρωση της εκπαίδευσης (Caro, 2012): Στα πλαίσια της αποκέντρωσης και
παραχώρησης εξουσίας προς την περιφέρεια θα δημιουργηθεί ανάγκη εμπλοκής,
ενεργοποίησης και συνεργασίας των ενδιαφερομένων, όπως είναι: η κοινότητα, οι γονείς,
οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση (Leithwood & Day, 2007. Leithwood & Jantzi, 2008.
Stillion & Siegel, 2005. Woods, 2005).
▪ Εξουσία στον ηγέτη της σχολικής μονάδας: Σήμερα αναγνωρίζεται η σημασία του ηγέτη για
καθορισμό και προώθηση ενός κοινού οράματος, προκειμένου να βοηθήσει τη σχολική
του μονάδα να επικεντρωθεί στους στόχους της (Bolman & Deal, 1997. Yukl, 2006). Στα
πλαίσια αυτά θα δημιουργηθεί ανάγκη βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και
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▪

▪

▪

▪

μακροπρόθεσμων σχεδιασμών για κάθε ξεχωριστή σχολική μονάδα (Albright, Clement &
Holmes, 2012).
Παραχώρηση εξουσίας προς τους εκπαιδευτικούς: Η διεύθυνση της σχολικής μονάδας θα
πρέπει να παραχωρήσει εξουσία προς τους εκπαιδευτικούς για εμπλοκή, ενεργοποίηση και
έμπρακτη συμμετοχή τους στις σχολικές αποφάσεις, πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει την
ανάγκη χάραξης κατεύθυνσης και στόχων για τη δική τους σχολική μονάδα, της οποίας θα
γνωρίζουν τις δυνατότητες, αδυναμίες και ανάγκες. Οι ενέργειες αυτές βοηθούν την
επιδίωξη υψηλών προσδοκιών επίδοσης από τους εκπαιδευτικούς (Fullan, 2010. Nettles &
Herrington, 2007).
Ανάπτυξη Συστήματος Εσωτερικής Αξιολόγησης: Η διερεύνηση των δυνατοτήτων, και
αδυναμιών απαιτεί την ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης
για ορθό σχεδιασμό με στόχο τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης. Η δυνατότητα αυτή
θα βοηθήσει τη συνεπή εφαρμογή των διαστάσεων του ΗΜΠ και ειδικά την πρόθεση για
στόχευση, προσδίδοντας σαφήνεια και κατεύθυνση στο έργο των εκπαιδευτικών, σε μια
συλλογική προσπάθεια επίτευξης του μελλοντικού οράματος και στόχων (Leithwood &
Day, 2007. Leithwood et al., 2006. Leithwood & Jantzi, 2008. Stillion & Siegel, 2005.
Woods, 2005). Ο ηγέτης στα πλαίσια αυτά μπορεί να εμπνεύσει αισιοδοξία στους
εκπαιδευτικούς του, για υιοθέτηση υψηλών προσδοκιών μάθησης (Day, Leithwood &
Sammons, 2008. Purkey, 1992).
Επανασχεδιασμός και Οργάνωση της Σχολικής Μονάδας: Η επίδειξη φροντίδας και
εμπιστοσύνης της ηγεσίας προς τους εκπαιδευτικούς για προαγωγή και ανάπτυξη
κουλτούρας συλλογικότητας και συνεργασίας με επικέντρωση σε θέματα διδακτικής,
όπως: η συνεργατική προετοιμασία της διδασκαλίας, η ανταλλαγή γνώσεων, μεθόδων
διδασκαλίας, εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας και ανάπτυξη διαμορφωτικής
αξιολόγησης θα βοηθούσε στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης (Day et al., 2016.
Leithwood & Jantzi, 2008. Moos, Day & Johansson, 2011. Seldom, 2009). Επίσης, η
συνεργασία της Σχολικής Κοινότητας με τους γονείς θα αποτελούσε μοχλό πίεσης προς το
παιδί για αποτελεσματικότερη μάθηση.
Σύστημα Αξιολόγησης: Το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης δεν βοηθά την κινητοποίηση και
υπευθυνότητα του εκπαιδευτικού. Θα πρέπει να βρεθούν τρόποι κινητοποίησης, μέσα στα
πλαίσια της αποκέντρωσης μιας πολύπλευρης αξιοκρατικής αξιολόγησης της σχολικής
μονάδας και του εκπαιδευτικού. Αυτό θα αναγκάσει την αύξηση του βαθμού λογοδότησης
των εκπαιδευτικών, προς τη σχολική μονάδα, αλλά και της σχολικής μονάδας προς την
κοινότητα και εκπαιδευτικές αρχές, όχι αποκλειστικά ως παράγοντα εξουσίας ή ελέγχου,
αλλά πρώτα ως παράγοντα διερεύνησης των δυνατοτήτων και αδυναμιών και δεύτερο ως
μέσο στήριξης, επιβράβευσης και κινητοποίησης για αποτελεσματικότερη μάθηση.
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Ηγεσία και εκπαίδευση

Ελευθερία Πάντσιου

Περίληψη
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 καλείται 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.
Λέξεις κλειδιά: διευθυντής, ηγέτης-υπηρέτης, σχολικό κλίμα, αποτελεσματική ηγεσία

Εισαγωγή
Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ’80, το Κίνημα των Αποτελεσματικών
Σχολείων κατέληξε στην παρουσίαση καταλόγων, οι οποίοι περιλάμβαναν βασικούς παράγοντες
του αποτελεσματικού σχολείου και οι οποίοι θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν. Μελέτη ορόσημο
στη θεματική αυτή, ήταν εκείνη του R. Edmonds. Μεταξύ των άλλων, τονίστηκε η αναγκαιότητα
της ύπαρξης μιας ισχυρής διοίκησης του σχολείου. Έτσι, τα αποτελεσματικά σχολεία έχουν μια
ισχυρή ηγεσία και ένα κλίμα θετικών προσδοκιών από τους μαθητές (Edmonds, 1979).
Η ηγεσία θεωρείται ζωτικής σημασίας για την έναρξη μιας μεταρρύθμισης ή μιας καινοτομίας
στο σχολείο (Elmore, 2004. Kruse & Louis, 2009. McBeath & Cheng, 2008, όπως αναφ. στο
Hauge & Norenes, 2014). Ειδικότερα, η ηγεσία που υπηρετεί (Servant Leadership) είναι ένα
μοντέλο ηγεσίας που γίνεται όλο και περισσότερο γνωστό, τόσο στα δημόσια όσο και στα
ιδιωτικά σχολεία. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι βασικό μέλημα του ηγέτη είναι η γενικότερη
ικανοποίηση των υφισταμένων του. Επιπλέον, ο ηγέτης στοχεύει στην ατομική ανάπτυξη του
καθενός, με βάση τις ποικίλες ανάγκες του, ενώ την ίδια στιγμή προωθεί τη συλλογική λήψη
αποφάσεων ως μέσο για την ενίσχυση των θεσμών και της κοινωνίας (Kasun, 2009).
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη στη διαμόρφωση θετικού κλίματος και
της κουλτούρας στη σχολική του μονάδα, καθώς αυτός είναι η κινητήρια δύναμη και μπορεί να
διαμορφώσει την ατμόσφαιρα που εκείνος επιθυμεί και θεωρεί πιο αρμόζουσα, λειτουργώντας,
καταρχήν, ο ίδιος ως παράδειγμα προς μίμηση (Ανθοπούλου, 1999, όπως αναφ. στο
Αθανασούλα-Ρέππα κ.ά., 1999). Ο διευθυντής-ηγέτης αποτελεί τον βασικό παράγοντα, ο οποίος
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μέσα από το όραμα και τις στρατηγικές που θα εφαρμόσει, θα οδηγήσει στην εδραίωση
καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα (Kochan & Reed, 2005, όπως αναφ. στο Hauge &
Norenes, 2014).
Πολλοί ερευνητές (Καβούρη, 1998. Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000) έχουν διαπιστώσει ότι το
σχολικό κλίμα είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας που προβλέπει τις απόψεις και τη συμπεριφορά
των εργαζομένων, την αποτελεσματικότητα του σχολείου και την επίδοση των μαθητών. Η
παρούσα έρευνα έχει στόχο να διερευνήσει το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης σε σχολεία της Ελλάδας αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά του ηγέτη ως υπηρέτη στον
διευθυντή της σχολικής τους μονάδας και κατά πόσο αυτά τα χαρακτηριστικά επιδρούν στη
διαμόρφωση του σχολικού τους κλίματος. Το θέμα επιλέχθηκε με σκοπό να καλυφθεί το κενό
που υπάρχει από άλλες έρευνες, σχετικά με τη συμβολή του συνόλου των χαρακτηριστικών του
ηγέτη ως υπηρέτη στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος.
Η έννοια του ηγέτη ως υπηρέτη (Servant Leadership)
Πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια, ο Ιησούς Χριστός ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε
και εφάρμοσε τη μεγαλύτερη αρχή της ηγεσίας: το να ηγείσαι σημαίνει να υπηρετείς. Πέρα από
κάθε ορισμό σχετικό με την ηγεσία, ο Ιησούς ήταν αναμφίβολα ένας μεγάλος ηγέτης (Hunter,
2004). Η ζωή και η διδασκαλία Του, αποτέλεσαν το τέλειο παράδειγμα ενός ηγέτη-υπηρέτη
(Blanchard & Hodges, 2003). Ειδικότερα, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, μεταξύ των άλλων ο
Ιησούς αναφέρει, ότι για να γίνει κάποιος ηγέτης, πρέπει πρωτίστως να προσφέρει τις υπηρεσίες
του και, μάλιστα, είναι αναγκαίο να τοποθετεί τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές του,
γεγονός που αποτελεί τη βασική αρχή της ηγεσίας που υπηρετεί. Ο Ιησούς απέδειξε ότι ένας
ηγέτης πρέπει να είναι ισχυρός, αποτελεσματικός και να προβαίνει σε αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα
να παραμένει ταπεινός και να προσφέρει βοήθεια (Kasun, 2009).
Σε όλη την εξελικτική πορεία της δημιουργίας του ανθρώπινου πολιτισμού, οι θεωρίες σχετικά
με την ηγεσία μεταβάλλονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε
κοινωνίας. Έτσι, τον περασμένο αιώνα οι ερευνητές πραγματοποίησαν διάφορες μελέτες, από τα
χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του ηγέτη, μέχρι το περιβάλλον μέσα στο οποίο εφαρμόζεται
η ηγεσία (Black, 2010). Ειδικότερα, ο Burns (1978) με την έρευνά του, προσπάθησε να καλύψει
το ερευνητικό κενό σχετικά με το ποιο μοντέλο ηγεσίας ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της
σύγχρονης κοινωνίας. Υποστήριξε, λοιπόν, ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα μορφή ηγεσίας, η
οποία θα είναι συναρπαστική και συγχρόνως αποτελεσματική, ενώ την ίδια στιγμή θα είναι σε
θέση να καλύψει το παραπάνω κενό. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, πολλοί πανεπιστημιακοί
πίστευαν ότι η ηγεσία που θα κάνει μια επιχείρηση κερδοφόρα, είναι αναγκαίο να θέτει ως
προτεραιότητά της τον άνθρωπο (Spears & Lawrence, 2004). Η άποψη αυτή οδήγησε πολλούς
οργανισμούς στην αναζήτηση εκείνου του μοντέλου ηγεσίας, το οποίο θα στηριζόταν στη
συλλογική λήψη αποφάσεων, στο πνεύμα συνεργασίας, στην ηθική και στην ανάπτυξη του
ανθρώπου (Spears & Lawrence, 2004. Yuckl, 2002.).
Στο τέλος της δεκαετίας του ’70, ο Robert Greenleaf εισήγαγε μια νέα φιλοσοφία της ηγεσίας. Ο
Greenleaf, πρώην στέλεχος της AT&T και ιδρυτής του Center of Applied Ethics, επεσήμανε ότι
η χώρα του, η Αμερική, χαρακτηριζόταν από μία κρίση ηγεσίας και θεωρούσε απαραίτητη την
αναζήτηση και εφαρμογή μιας «βιωσιμότερης» ηγετικής μορφής (Greenleaf, 1969). Αφού
διάβασε το έργο του Herman Hesse, Journey to the East, ο Greenleaf ανέπτυξε την ιδέα της
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ηγεσίας που υπηρετεί (Servant Leadership). Κατέληξε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι ο σπουδαίος
ηγέτης είναι πρώτα υπηρέτης (Greenleaf, 1970).
Μπορούμε να ισχυριστούμε από τα παραπάνω ότι ο Robert Greenleaf θεωρείται ο πατέρας του
μοντέλου της ηγεσίας που υπηρετεί. Ειδικότερα, ο Greenleaf (1977) αναφέρει ότι ο ηγέτηςυπηρέτης χαρακτηρίζεται από μια φυσική ανάγκη να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους
υφισταμένους του και η απόφασή του να ηγείται είναι συνειδητή. Κυριότερο μέλημά του είναι η
ικανοποίηση των αναγκών των μελών της ομάδας του, ώστε αυτοί να αναπτυχθούν ως
προσωπικότητες, να γίνουν πιο αυτόνομοι, πιο ελεύθεροι και ικανότεροι να υπηρετούν και οι
ίδιοι με τη σειρά τους (Kasun, 2009).
Έρευνες συμφωνούν στο γεγονός ότι ο ηγέτης ως υπηρέτης τοποθετεί τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των άλλων πάνω από τα δικά του (Joseph & Winston, 2005. Laub, 1999). Η μορφή
αυτή ηγεσίας έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή πεποίθηση ότι ο ηγέτης ικανοποιεί πρώτα
τις ανάγκες του οργανισμού, χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη του τις ιδιαίτερες ανάγκες των
υφισταμένων του. Επίσης, οι Sendjaya και Perkerti (2010) ισχυρίζονται ότι η ηγεσία που υπηρετεί
επικεντρώνεται στις ανάγκες των ανθρώπων του οργανισμού παρά στον ίδιο τον οργανισμό.
Ο Spears (1998), ύστερα από μακροχρόνια μελέτη των ερευνών του Greenleaf, αναφέρει τα εξής
βασικά χαρακτηριστικά ενός ηγέτη-υπηρέτη: 1) Ικανότητα ακρόασης, 2) Ενσυναίσθηση, 3)
Παροχή φροντίδας, 4) Επίγνωση, 5) Πειθώ, 6) Σύλληψη ιδεών, 7) Διορατικότητα, 8) Ικανότητα
διαχείρισης καταστάσεων, 9) Δέσμευση για την ανάπτυξη των άλλων και 10) Καλλιέργεια
ομαδικού πνεύματος.
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ηγέτης-υπηρέτης είναι πρόθυμος να ενθαρρύνει τους υφισταμένους
του να αναπτυχθούν τόσο στον προσωπικό τομέα, όσο και στον επαγγελματικό. Επιπλέον,
αποβλέπει στο να παρέχουν με τη σειρά τους και οι ίδιοι τις υπηρεσίες τους, όπως αυτός,
λειτουργώντας πιο αυτόνομα (Spears & Lawrence, 2004). Ο Rowe (2003) αναφέρει ότι όσοι
ακολουθούν έναν ηγέτη-υπηρέτη είναι πιο αποτελεσματικοί, όταν οι προσωπικές τους ανάγκες
ταυτίζονται. Από την άλλη, ένας αποτελεσματικός ηγέτης-υπηρέτης αναγνωρίζει και έχει
προτεραιότητά του τις ανάγκες των μελών της ομάδας του. Ακόμα, καταβάλει προσπάθεια ώστε
να μειωθούν τα πιθανά εμπόδια που μπορεί να προκύψουν, με σκοπό οι υφιστάμενοι να μείνουν
αναπόσπαστοι στο έργο τους (Polleys, 2002). Ο καλύτερος τρόπος για να οδηγηθεί στην επιτυχία
ένας ηγέτης-υπηρέτης είναι θέτοντας τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της ομάδας πάνω από τα
δικά του (Rowe, 2003).
Γενικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Greenleaf (1970) έθεσε τον τρόπο για τη βελτίωση της
κοινωνίας, θέτοντας στο επίκεντρο του οργανισμού τον ίδιο τον άνθρωπο. Επιπλέον, τόνισε ότι
η ηγεσία που υπηρετεί είναι δυνατό να οδηγήσει τα άτομα στην αυτοπραγμάτωσή τους. Την ίδια
στιγμή ο ηγέτης υπηρέτης προσφέρει στους υφισταμένους του όλα όσα χρειάζονται, ώστε και οι
ίδιοι με τη σειρά τους να γίνουν ηγέτες-υπηρέτες. Επιτυχημένος είναι ο ηγέτης-υπηρέτης ο οποίος
θα οδηγήσει τους υφισταμένους του σε προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, ώστε
μελλοντικά να γίνουν και αυτοί ηγέτες-υπηρέτες (Spears & Lawrence, 2004).
Η έννοια του σχολικού κλίματος
Σε έναν κόσμο που πραγματοποιούνται συνεχώς ραγδαίες επιστημονικές, τεχνολογικές και
κοινωνικές εξελίξεις, εμφανίζεται επιτακτική η ανάγκη για αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό
των σκοπών και στόχων του σύγχρονου σχολείου. Σύμφωνα με τον Kress (1999), το σχολείο

─ 321 ─

Τόμος Β΄
είναι ανάγκη να ανταποκριθεί στην πρόκληση της συνεχούς προσαρμογής σε έναν κόσμο ασταθή.
Το σχολείο, ως ο κυρίαρχος χώρος παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων, καλείται να καλύψει
αποτελεσματικά τις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας. Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της
απαίτησης εντάσσεται η ανάγκη βελτίωσης όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στην
κατεύθυνση αυτή. Το σχολικό κλίμα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παράγοντες που
επηρεάζουν άμεσα την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, σε συνδυασμό με την
εκπαιδευτική ηγεσία, τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και τις προσδοκίες τους, το διδακτικό
έργο, τη σχολική επίδοση και τη συμμετοχή των γονέων (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000).
Ωστόσο, δεν υπάρχει ένας παγκόσμια αποδεκτά ορισμός του σχολικού κλίματος. Ερευνητές και
θεωρητικοί χρησιμοποιούν μια μεγάλη γκάμα ονομασιών που αποδίδουν στο σχολικό κλίμα,
όπως ατμόσφαιρα, ύφος, λειτουργία, κουλτούρα ήθος του σχολείου (Freiberg, 1999. Homana,
Barber & Torney-Purta, 2006. Tagiuri, 1968, όπως αναφ. στο Cohen et al., 2009). To γεγονός
αυτό οφείλεται στις διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνείες της έννοιας από τους ερευνητές. Σε
ό,τι αφορά στο κλίμα των σχολικών μονάδων, μερικοί συγγραφείς το ορίζουν ως «την
ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε εκπαιδευτήριο, σχετίζεται άμεσα με τα άτομα που εμπλέκονται
σε αυτό και αποτελεί τη βάση για προβλέψεις εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων» (Sergiovanni &
Starratt, 1998). Σύμφωνα με τον Hayes (1994) το «κλίμα» στην εκπαίδευση ορίζεται ως «το
σύνολο των δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών
διαστάσεων του σχολικού περιβάλλοντος». Επίσης, ερευνητές θεωρούν ότι το σχολικό κλίμα ως
χαρακτηριστικό ολόκληρου του σχολικού οργανισμού, το οποίο βασίζεται σε συλλογικές
αντιλήψεις των μελών, προκύπτει από σταθερές οργανωτικές πρακτικές, που είναι σημαντικές
για τον οργανισμό και τα μέλη του και επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις στάσεις των μελών
(Hoy & Feldman, 2005).
Την ίδια στιγμή οι Hoy και Miskel (2005) αναφέρουν ότι το σχολικό κλίμα είναι ένα σύνολο από
εσωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον έναν οργανισμό από τον άλλον, ενώ επηρεάζουν
άμεσα τη συμπεριφορά των μελών που απαρτίζουν τον οργανισμό. Ειδικότερα, το σχολικό κλίμα
είναι παράμετρος του σχολείου, η οποία βιώνεται από τους συμμετέχοντες σε καθημερινή βάση,
περιγράφει τις συλλογικές τους αντιλήψεις για τη συμπεριφορά και συγχρόνως επηρεάζει τη
στάση τους και τη συμπεριφορά τους μέσα στο σχολείο.
Επιπροσθέτως, η Πασιαρδή (2001) αναφέρει ότι το σχολικό κλίμα είναι το σύνολο των
δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών διαστάσεων
του σχολικού περιβάλλοντος. Το κλίμα για έναν οργανισμό είναι ό,τι η προσωπικότητα για τον
άνθρωπο.
Σύμφωνα με τον Emmons (όπως αναφέρεται στο Snowden & Gorton, 2002) σχολικό κλίμα
ορίζεται η ποιότητα και η συχνότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών του προσωπικού
του σχολείου και των μαθητών, μεταξύ των μαθητών, μεταξύ των ίδιων των μελών του
προσωπικού του σχολείου, καθώς και μεταξύ των μελών του προσωπικού, των γονέων και την
κοινότητας.
Η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος σε μια σχολική μονάδα εξαρτάται κυρίως από το διευθυντή
της, ο οποίος σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέλη, επιδιώκει να αναπτύξει το θετικό
εκείνο κλίμα, όπου ο παράγοντας της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της οργάνωσης του
σχολείου είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν (Πασιαρδή, 2001). Πιο απλά, το σχολικό κλίμα
αναφέρεται στην ατμόσφαιρα (φιλική, εχθρική κ.τ.λ.) που επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα και
σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σε αυτήν (Πασιαρδής, 2004).
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Κρίνεται απολύτως αναγκαίο να γίνεται από τους διευθυντές, πριν από τον προγραμματισμό και
την κατανομή διδακτικού και εξωδιδακτικού έργου στους εκπαιδευτικούς, στην αρχή της
σχολικής χρονιάς, προσεκτική αποτύπωση του κλίματος που επικρατεί στα σχολεία τους και
κατόπιν να προβαίνουν σε συγκεκριμένες προτάσεις για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων
του σχολείου, αφού το κλίμα επηρεάζει την ποιότητα των εργασιών και την αποδοτικότητα των
εκπαιδευτικών λειτουργών (Σαΐτης & Σαΐτη, 2012).
Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι στόχος κάθε σχολικής μονάδας πρέπει να είναι η
δημιουργία ενός κλίματος μέσα στο οποίο οι διάφορες ομάδες θα μπορούν να συνεργάζονται
αρμονικά για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών. Η αρμονική συνεργασία στις σχολικές
μονάδες προϋποθέτει ότι τα μέλη της σχολικής κοινότητας είναι σε θέση να χαρακτηρίζονται από
υψηλό βαθμό ωριμότητας, από μια σταθερή και καλά δομημένη σειρά καθηκόντων και ένα
σταθερό περιβάλλον (Κανελλόπουλος, 1995).
Σκοπός της έρευνας
Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί η συμβολή των χαρακτηριστικών του ηγέτη ως
υπηρέτη στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία της
Ελλάδας. Προηγούμενες έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους παράγοντες του ηγέτη
ως υπηρέτη. Η εν λόγω έρευνα επικεντρώνεται στο σύνολο των χαρακτηριστικών της
προσωπικότητας και της συμπεριφοράς αυτού του τύπου ηγέτη, όπως αυτά προσδιορίζονται από
τους Page και Wong (1998, 2000), καθώς και με ποιον τρόπο αυτά επηρεάζουν το σχολικό κλίμα,
όπως αυτό καθορίζεται από το Charles F. Kettering School Ltd Climate Profile (Howard et al.,
1987).
Με βάση τα παραπάνω, διατυπώθηκα τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:
(1) Υπάρχει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του βαθμού με τον οποίο οι
εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τον διευθυντή τους ως ηγέτη-υπηρέτη και της αντίληψης που
έχουν για το σχολικό κλίμα;
(2) Ποια χαρακτηριστικά του ηγέτη ως υπηρέτη επιδρούν σε καθεμιά από τις επιμέρους όψεις
του σχολικού κλίματος;
Δείγμα της έρευνας
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορους νομούς της Ελλάδας αποτέλεσαν το
δείγμα της έρευνας. Ενδεικτικά ορισμένοι από αυτούς είναι: Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης,
Κέρκυρας, Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Γρεβενών, Εύβοιας, Λάρισας,
Κυκλάδων, Ρεθύμνου, Χανίων. Η συμμετοχή ήταν προαιρετική και ανώνυμη και
πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά. Με βάση τα παραπάνω, το δείγμα χαρακτηρίζεται από
ευρύτητα. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 253 άτομα εκ των οποίων 103 (40,7%) ήταν
άντρες και 150 (59,3%) ήταν γυναίκες. Επίσης, ο μέσος χρόνος προϋπηρεσίας των
συμμετεχόντων ήταν τα 10,52 έτη (Τ.Α.3 = 7,28 έτη).

3

Τ.Α.= τυπική απόκλιση
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Εργαλείο συλλογής δεδομένων έρευνας
Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας ήταν ο
συνδυασμός δύο εργαλείων, την τροποποιημένη μορφή του Self-Assessment for Servant
Leadership Profile (SALP), όπως διαμορφώθηκε από τους Page and Wong (1998, 2000) και την
τροποποιημένη μορφή του Charles F. Kettering (CFK) Ltd. School Climate Profile.
Με βάση τα παραπάνω, μεταφράστηκαν στα ελληνικά οι ερωτήσεις των εν λόγω εργαλείων και
κατασκευάστηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας, το οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά. Όλες οι
ερωτήσεις ήταν υποχρεωτικές.
Το ερωτηματολόγιο αυτό χωρίστηκε σε τρεις ενότητες. Αρχικά, στην πρώτη ενότητα, υπήρχε
ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το περιεχόμενό του, τη χρήση των πληροφοριών που θα
συλλεχθούν, το πλήθος των ερωτήσεων, τον χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του. Στη
συνέχεια ακολουθούσαν δύο δημογραφικές ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε στο φύλο
των συμμετεχόντων (Γυναίκα ή Άνδρας), ενώ η δεύτερη αφορούσε στον αριθμό των χρόνων
προϋπηρεσίας σε σχολεία.
Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα, υπήρξε ενημέρωση σχετικά με τις διαβαθμίσεις της
6/βάθμιας κλίμακας Likert, μία από τις οποίες καλούνταν να επιλέξει ο συμμετέχων για κάθε
ερώτηση.
Πίνακας 1: 6/θμια κλίμακα Likert

1

2

3

4

5

6

Διαφωνώ
απόλυτα

Διαφωνώ
λίγο

Διαφωνώ
μέτρια

Συμφωνώ
μέτρια

Συμφωνώ
πολύ

Συμφωνώ
απόλυτα

Πιο αναλυτικά, η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου στόχο είχε να μελετήσει κατά πόσο ο
συμμετέχων αναγνωρίζει χαρακτηριστικά του ηγέτη ως υπηρέτη στον τωρινό διευθυντή του
σχολείου του. Για τον λόγο αυτό, αξιοποιήθηκε η τροποποιημένη μορφή του Self-Assessment for
Servant Leadership Profile (SALP) των Page and Wong (1998, 2000). Η συγκεκριμένη μορφή
των Taylor et al. (2007), περιλάμβανε 24 ερωτήματα-προτάσεις, οι οποίες βασίστηκαν στο
πρωτότυπο εργαλείο των Page and Wong (1998, 2000) με 99 ερωτήματα-προτάσεις. Οι Taylor et
al. (2007) έκαναν την παραπάνω τροποποίηση επιδιώκοντας να δώσουν την ευκαιρία στους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τους διευθυντές τους, παρά οι διευθυντές να
αυτοαξιολογηθούν, στοιχείο που επιδιώχθηκε και στην παρούσα μελέτη. Όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε η 6/βάθμια κλίμακα Likert από το 1 (Διαφωνώ απόλυτα) μέχρι το
6 (Συμφωνώ απόλυτα). Για κάθε μια από τις 4 βασικές κατηγορίες ως προς τον ηγέτη-υπηρέτη,
υπήρξαν 3 υποκατηγορίες. Έτσι, δημιουργήθηκαν 24 ερωτήματα-προτάσεις για τα
χαρακτηριστικά του ηγέτη ως υπηρέτη, δύο για κάθε υποκατηγορία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ακεραιότητα
Ταπεινότητα
Προσφορά υπηρεσίας
Φροντίδα και ενδιαφέρον για τους άλλους
Ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των άλλων
Ανάπτυξη των άλλων
Όραμα
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8.
9.
10.
11.
12.

Δημιουργία στόχων
Ηγεσία
Ικανότητα διαμόρφωσης και ανάπτυξης
Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος
Συλλογική λήψη αποφάσεων.

Η τρίτη ενότητα του εργαλείου αφορούσε στα χαρακτηριστικά του σχολείου. Ο συμμετέχων
έπρεπε να απαντήσει στηριζόμενος στις διάφορες συνθήκες και το κλίμα που επικρατεί στο
σχολείο που υπηρετεί.
Το τελευταίο αυτό μέρος, στηρίχτηκε στην τροποποιημένη μορφή του Charles F. Kettering (CFK)
Ltd. School Climate Profile. Τόσο η πρωτότυπη μορφή όσο και η τροποποιημένη, αποτελούνταν
από 8 υποκατηγορίες του σχολικού κλίματος, για κάθε μια από τις οποίες υπήρχαν 5 ερωτήματαπροτάσεις. Έτσι, δημιουργήθηκαν 40 ερωτήματα-προτάσεις για το σχολικό κλίμα.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σεβασμός
Εμπιστοσύνη
Ακμαίο ηθικό
Δυνατότητα εμπλοκής
Συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη
Συνεκτικότητα
Σχολική ανανέωση
Φροντίδα-Ενδιαφέρον.

Το πρωτότυπο εργαλείο CFK Ltd. School Climate Profile, αποτελεί ένα μέσο σύγκρισης της
υπάρχουσας πραγματικότητας σχετικά με το σχολικό κλίμα και της επιθυμητής. Στην
τροποποιημένη μορφή, ο συμμετέχων καλούνταν να επιλέξει μία από τις έξι βαθμίδες τις
κλίμακας Likert, ώστε να χαρακτηρίσει τις συνθήκες που επικρατούσαν στη σχολική μονάδα
όπου υπηρετούσε. Τα δύο παραπάνω εργαλεία συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 2: Τα εργαλεία της έρευνας

Τροποποιημένη μορφή του Self-Assessment for
Servant Leadership Profile (SALP)
Αριθμός
Χαρακτηριστικά Κατηγορίες
ερώτησης- ηγέτη-υπηρέτη
ηγέτη-υπηρέτη
πρότασης
1, 2

Ακεραιότητα

3, 4

Ταπεινότητα

5, 6

Προσφορά
υπηρεσίας
Φροντίδα και
ενδιαφέρον για
τους άλλους
Ενθάρρυνση και
ενδυνάμωση
των άλλων

7, 8

9, 10

Χαρακτηριστικά
της
προσωπικότητας

Σχέσεις του
ηγέτη με τους
συναδέλφους
του
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Τροποποιημένη μορφή του Charles F.
Kettering (CFK) Ltd. School Climate
Profile
Αριθμός
Όψεις σχολικού κλίματος
ερώτησηςπρότασης
25-29

Σεβασμός

30-34

Εμπιστοσύνη

35-39

Ακμαίο ηθικό

40-44

Δυνατότητα εμπλοκής

45-49

Συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή
και κοινωνική ανάπτυξη
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Πίνακας 2: Τα εργαλεία της έρευνας

Τροποποιημένη μορφή του Self-Assessment for
Servant Leadership Profile (SALP)
Αριθμός
Χαρακτηριστικά Κατηγορίες
ερώτησης- ηγέτη-υπηρέτη
ηγέτη-υπηρέτη
πρότασης
11, 12

Ανάπτυξη των
άλλων

13, 14

Όραμα

15, 16

Δημιουργία
στόχων
Ηγεσία
Ικανότητα
Οργάνωση της
διαμόρφωσης
σχολικής
και ανάπτυξης
μονάδας
Καλλιέργεια
ομαδικού
πνεύματος
Συλλογική λήψη
αποφάσεων

17, 18
19, 20

21, 22

23, 24

Τρόπος
εργασίας του
ηγέτη

Τροποποιημένη μορφή του Charles F.
Kettering (CFK) Ltd. School Climate
Profile
Αριθμός
Όψεις σχολικού κλίματος
ερώτησηςπρότασης
50-54

Συνεκτικότητα

55-59

Σχολική ανανέωση

60-64

Φροντίδα-Ενδιαφέρον

Ανάλυση συλλεχθέντων δεδομένων
Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευση σε νομούς της Ελλάδας. Επίσης, αξιοποιήθηκαν τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Messenger), ώστε κι άλλοι εκπαιδευτικοί της δημοτικής
εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα να μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα.
Η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν ανώνυμη και προαιρετική. Η διάρκειά
της ήταν περίπου 10 λεπτά, χωρίς την ανάγκη γραπτής συμπλήρωσης, γεγονός που επιδρά
αρνητικά στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου.
Για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα
SPSS (Statistical Package for the Social Science). Στο πρώτο επίπεδο της ανάλυσης,
παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών της έρευνας. Στο δεύτερο επίπεδο της
ανάλυσης, πραγματοποιείται η συσχέτιση των μεταβλητών, δηλαδή των όψεων του ηγέτηυπηρέτη που φαίνεται να διαθέτει ο διευθυντής, καθώς και των κατηγοριών του σχολικού
κλίματος. Η συσχέτιση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της πολλαπλής γραμμικής
παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, σε συνδυασμό με πίνακες παρουσιάζονται
παρακάτω.
Αποτελέσματα
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 253 άτομα εκ των οποίων 103 (40,7%) ήταν άντρες και 150
(59,3%) ήταν γυναίκες. Επίσης, ο μέσος χρόνος προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων ήταν τα 10,52
(Τ.Α.=7,28) έτη. Μετά την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με χρήση της πολλαπλής γραμμικής
παλινδρόμησης και θεωρώντας ως ανεξάρτητες (ερμηνευτικές) μεταβλητές τα χαρακτηριστικά
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του ηγέτη και εξαρτημένες μεταβλητές τις όψεις του σχολικού κλίματος διερευνήθηκε κατά πόσο
τα χαρακτηριστικά του ηγέτη σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του σχολικού κλίματος. Ως
ελάχιστο επίπεδο αποδεκτής σημαντικότητας θεωρήθηκε η τιμή α=0,05 που αντιστοιχεί σε 95%
διάστημα εμπιστοσύνης.
Μετά την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης, παρατηρούμε ότι η μέση τιμή είναι
σχετικά υψηλή (άνω του 4) σε όλες τις κλίμακες των χαρακτηριστικών του ηγέτη της σχολικής
μονάδας ως ηγέτη-υπηρέτη. Το γεγονός αυτό, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες της
έρευνας αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του ηγέτη-υπηρέτη στον δικό τους διευθυντή.
Πίνακας 3: Περιγραφικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά
του διευθυντή της σχολικής μονάδας ως ηγέτη-υπηρέτη

Σχετικά με τις όψεις του σχολικού κλίματος, η στατιστική ανάλυση έκανε φανερό ότι οι
συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τις όψεις αυτές στο δικό τους σχολικό περιβάλλον.
Πίνακας 4: Περιγραφικά στοιχεία για τις όψεις του σχολικού κλίματος
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Όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, μετά την ανάλυση προέκυψε ο Πίνακας 5:
Πίνακας 5: Συσχέτιση χαρακτηριστικών ηγέτη-υπηρέτη με τις όψεις του σχολικού κλίματος

Στον Πίνακα 5 δίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον συντελεστή συσχέτισης του
Pearson σχετικά με την συσχέτιση μεταξύ των κλιμάκων (1) των χαρακτηριστικών του διευθυντή
της σχολικής μονάδας ως ηγέτη-υπηρέτη και (2) των όψεων του σχολικού κλίματος. Από την
ανάλυση προέκυψε ότι όλες οι συσχετίσεις είναι θετικές και στατιστικά σημαντικές. Αυτά τα
αποτελέσματα είναι μια ένδειξη ότι τα χαρακτηριστικά του διευθυντή της σχολικής μονάδας ως
ηγέτη-υπηρέτη συσχετίζονται με τις όψεις του σχολικού κλίματος. Γίνεται. Λοιπόν. αντιληπτό,
ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν σε σημαντικό βαθμό στον
διευθυντή τους χαρακτηριστικά του ηγέτη ως υπηρέτη. Τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται
θετικά με τις όψεις του σχολικού κλίματος που επικρατεί στην εκάστοτε σχολική μονάδα του
κάθε εκπαιδευτικού, μετά από τον συσχετισμό που πραγματοποιήθηκε κατά την επεξεργασία των
δεδομένων.
Όσο αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και για να διερευνήσουμε ποια από τα
χαρακτηριστικά του ηγέτη ως υπηρέτη του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι καλύτεροι
ερμηνευτικοί παράγοντες των όψεων του σχολικού κλίματος χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση
παλινδρόμησης προς τα εμπρός (forward selection). Ειδικότερα, στον Πίνακα 6, γίνεται φανερό
ποια χαρακτηριστικά του ηγέτη ως υπηρέτη επιδρούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε κάθε μια από τις
όψεις του σχολικού κλίματος.
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Πίνακας 6: Παλινδρόμηση για τις όψεις του σχολικού κλίματος
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Συζήτηση
Το βασικό στοιχείο ενός αποτελεσματικού σχολείου είναι ένας αποτελεσματικός ηγέτης
(Whitaker, 1997). Παρά το γεγονός ότι η επιτυχία μιας σχολικής μονάδας επηρεάζεται από ένα
πλήθος ανθρώπων, ο ηγέτης είναι αυτός που καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία της. Έρευνες
σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αναδιάρθρωση του σχολείου εστιάζουν στην
επιρροή του διευθυντή πάνω στα μαθησιακά αποτελέσματα και στη γενικότερη βελτίωση των
μαθητών (Hallinger & Heck, 1996).
Την ίδια στιγμή το σχολικό κλίμα επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του ηγέτη. Επίσης,
υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση του κλίματος με τη δραστηριότητα των εκπαιδευτικών αλλά και
των μαθητών. Η βελτίωση του κλίματος που επικρατεί σε ένα σχολείο, οδηγεί τόσο στη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας του διευθυντή, όσο και στη βελτίωση της δράσης των εκπαιδευτικών
αλλά και των επιτευγμάτων των μαθητών. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή επέρχεται με την
ενδυνάμωση και την ενθάρρυνση των παραπάνω παραγόντων του σχολείου. Κρίνεται, λοιπόν,
απαραίτητο, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο όραμα και ένας ξεκάθαρος στόχος από την πλευρά
του διευθυντή, καθώς επίσης και στρατηγικές υλοποίησης του στόχου αυτού και της γενικότερης
αποστολής του σχολείου (Korir & Karr-Kidwell, 2000).
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν σε σημαντικό βαθμό
στον διευθυντή τους χαρακτηριστικά του ηγέτη ως υπηρέτη. Τα χαρακτηριστικά αυτά
σχετίζονται θετικά με τα χαρακτηριστικά του σχολικού κλίματος που επικρατεί στην εκάστοτε
σχολική μονάδα του κάθε εκπαιδευτικού, μετά από τον συσχετισμό που πραγματοποιήθηκε κατά
την επεξεργασία των δεδομένων.
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει την αλληλεπίδραση μεταξύ του
ηγέτη ως υπηρέτη και του σχολικού κλίματος. Άλλωστε ο διευθυντής ως ηγέτης του σχολείου
είναι ο πλέον υπεύθυνος για το κλίμα του σχολείου του (Hallinger & Heck, 1998). Η έρευνα
υπογραμμίζει τη θετική και σημαντική εξάρτηση των χαρακτηριστικών του ηγέτη ως υπηρέτη
και των όψεων του σχολικού κλίματος. Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα, η θετική αυτή
αλληλεπίδραση είναι δυνατόν να οδηγήσει σε υψηλά μαθησιακά επιτεύγματα. Εξάλλου, όπως
αναφέρει ο Schafer (2005) η ηγεσία που υπηρετεί είναι η καταλληλότερη μορφή ηγεσίας, η οποία
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας, ενώ την ίδια
στιγμή είναι σε θέση να εφαρμόσει αποτελεσματικότερα το αναλυτικό πρόγραμμα.
Γενικότερα, μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής διαπιστώθηκε ότι όλα τα
χαρακτηριστικά του ηγέτη ως υπηρέτη, όπως παρουσιάζονται στο εργαλείο που
χρησιμοποιήθηκε (SALP), επιδρούν στις όψεις του σχολικού κλίματος, όπως περιγράφονται στο
αντίστοιχο ερευνητικό εργαλείο (CFK). Είναι λοιπόν δυνατόν τα αποτελέσματα αυτά να
συμφωνήσουν με την άποψη του Sparks (2002) ότι όταν ο ηγέτης του σχολείου αντιμετωπίζει
τους εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες και τους υπολογίζει κατά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, τους παρέχει ηθική και συναισθηματική υποστήριξη, είναι παρών κατά τη διάρκεια
της μέρας, είναι καλός ακροατής, ενθαρρύνει και έχει ξεκάθαρες προσδοκίες, τότε οι
εκπαιδευτικοί νιώθουν ικανοποιημένοι από τον ηγέτη τους, έχουν θετική στάση απέναντι σε
αυτόν και στο σχολείο και είναι πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους.
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Τα σχολεία ως οργανισμοί μάθησης.
Λόγοι, προϋποθέσεις και
πρακτικές μετασχηματισμού

Ασημίνα Παπάζογλου
Μανώλης Κουτούζης

Περίληψη
Στο μέλλον, οι οργανισμοί που θα υπερέχουν σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι εκείνοι που θα
καταφέρουν να αξιοποιήσουν τη δέσμευση και την ικανότητα των ανθρώπων να μαθαίνουν
συνεχώς, σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Για να προσεγγίσουμε μία τέτοια πρόκληση, στους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, χρειαζόμαστε διευθυντές σχολείων που μπορούν να
ενεργοποιήσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς να μετασχηματίσουν τα σχολεία σε ισχυρούς
οργανισμούς μάθησης. Διαπιστώνεται έλλειψη σχετικής έρευνας στον χώρο της εκπαίδευσης
στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο τα σχολεία
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν ως οργανισμοί που «μαθαίνουν» και να διερευνήσει τον
ρόλο και τις πρακτικές της εκπαιδευτικής ηγεσίας στη διαδικασία μετασχηματισμού των
εκπαιδευτικών μονάδων σε οργανισμούς μάθησης, μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών.
Η παρούσα έρευνα βασίστηκε σε έναν ερευνητικό σχεδιασμό μικτών μεθόδων με ταυτόχρονη
συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, μέσω ενός ερωτηματολογίου και διεξήχθη
σε 31 εκπαιδευτικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.
Διαπιστώθηκε ότι μόνο το 30,6% των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
λειτουργούν ως ισχυροί οργανισμοί μάθησης. Τέσσερις βασικές πρακτικές συμβάλλουν στον
μετασχηματισμό των σχολείων σε οργανισμούς μάθησης: η αλληλεπίδραση και η
ανατροφοδότηση μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ σχολείων, η μάθηση μέσα από τη δράση, η
δια βίου μάθηση μέσω επιμορφώσεων και η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Ο ρόλος του
διευθυντή του σχολείου είναι καθοριστικός αφού οφείλει να προβάλλει ισχυρό όραμα και να θέτει
υψηλούς στόχους, να είναι ανοιχτός στην κοινωνία, να εξασφαλίζει προϋποθέσεις για
προσωπική/συλλογική μάθηση, καινοτομία, πειραματισμό και να συντονίζει όλη τη διαδικασία
της ανάπτυξης ενός σχολείου που «μαθαίνει».
Λέξεις κλειδιά: σχολείο, οργανισμός μάθησης, μετασχηματισμός, πρακτικές

Εισαγωγή
Σύμφωνα με τους Wald και Castleberry (2000), η αλλαγή σε γρήγορους ρυθμούς και όχι η
σταθερότητα αποτελούν πλέον το status quo. Αυτή η αλλαγή είναι ένα συνεχές ταξίδι. Το μέλλον
διαμορφώνεται, δεν προβλέπεται. Διακεκριμένοι συγγραφείς και ηγετικές μορφές, στον χώρο της
Επιστήμης της Διοίκησης, προαναγγέλλουν ήδη από τη δεκαετία του 1990, την άφιξη μιας νέας
κοινωνίας, την οποία ο Drucker (1992) αποκαλεί «κοινωνία της γνώσης». Στη σύνοδο κορυφής
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του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισαβόνα το 2000, αποφασίστηκε ότι ένας από τους
στρατηγικούς στόχους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την επόμενη δεκαετία, είναι να καταστεί
«η πιο ανταγωνιστική, δυναμική, βασισμένη στη γνώση οικονομία στον κόσμο, ικανή για
βιώσιμη ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή». Το 2001 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δημοσίευσε μία Ανακοίνωση με τίτλο: «Making a
European area of lifelong learning a Reality», στην οποία αναφέρεται ότι η εργασία παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων (European Commission, 2001, p. 3). Επομένως, η
μάθηση από οικονομική, ανθρώπινη και κοινωνική οπτική γωνία, πρέπει να ενσωματωθεί στη
λειτουργία όλων των επαγγελματικών οργανισμών. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
συνεχίζει αναφέροντας ότι είναι απαραίτητη η ενεργός προώθηση και ενσωμάτωση της μάθησης
στον χώρο της εργασίας (European Commission, 2001, p. 21).
Η έννοια «οργανισμός μάθησης»
Προκειμένου, λοιπόν, να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί πολιτικοί εκπαιδευτικοί στόχοι που έχουν
συμφωνηθεί για τη δημιουργία «κοινωνιών γνώσης» και τη «δια βίου μάθηση», οι οργανισμοί
στους οποίους εργάζονται οι άνθρωποι, πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα και ως οργανισμοί
μάθησης (Cedefop, 2003). Οι Watkins και Marsick (1993, 1996) υποστηρίζουν ότι ο οργανισμός
μάθησης χαρακτηρίζεται από συνεχή μάθηση για συνεχή βελτίωση και από την ικανότητα να
μετασχηματίζεται. Ανέπτυξαν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον οργανισμό μάθησης, την
Προσέγγιση Ενσωμάτωσης. Εντοπίζουν επτά διακριτές αλλά αλληλένδετες διαστάσεις του
οργανισμού μάθησης, οι οποίες συνιστούν πρακτικές, που εφαρμόζονται στα τέσσερα
διαφορετικά συστημικά επίπεδα:
▪ Σε επίπεδο ατόμων,
✓ Η δημιουργία ευκαιριών συνεχούς μάθησης
✓ Η ενθάρρυνση για αναζήτηση και διάλογο
▪ Σε επίπεδο ομάδων,
✓ Η ενθάρρυνση για συνεργασία και ομαδική μάθηση
▪ Σε επίπεδο οργανισμού,
✓ Η ενδυνάμωση των ατόμων προς ένα κοινό όραμα
✓ Η θεσμοθέτηση συστημάτων που συλλαμβάνουν και διαμοιράζουν τη γνώση
▪ Στο ευρύτερο περιβάλλον,
✓ Η συστημική σύνδεση που αντανακλά τη σύνδεση του οργανισμού μάθησης τόσο με
το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό του περιβάλλον.
✓ Η στρατηγική ηγεσία η οποία δείχνει την έκταση στην οποία, ο εκπαιδευτικός ηγέτης
αντιμετωπίζει και χρησιμοποιεί τη μάθηση ως ένα στρατηγικό εργαλείο για την
επίτευξη των οργανωσιακών στόχων.
Εκπαιδευτική ηγεσία και το σχολείο ως οργανισμός που «μαθαίνει»
Για να προσεγγίσουμε αυτή τη πρόκληση, σύμφωνα με τους Wald και Castleberry (2000),
χρειαζόμαστε διευθυντές σχολείων αφοσιωμένους στη δια βίου μάθηση και εξέλιξη, σε επίπεδο
εκπαιδευτικής μονάδας. Χρειαζόμαστε διευθυντές που μπορούν να ενεργοποιήσουν τόσο τους
μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς και να μετασχηματίσουν τα σχολεία σε ισχυρούς
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οργανισμούς μάθησης. Επομένως, η δημιουργία ενός οργανισμού που ενθαρρύνει τη μάθηση
είναι η πρωταρχική υποχρέωση και ευθύνη της ηγεσίας και ίσως ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο
ένας ηγέτης μπορεί πραγματικά να επηρεάσει και να εμπνεύσει τους άλλους (Senge, 1996). Μία
τέτοια διαδικασία απαιτεί ηγέτες που μπορούν να αμφισβητήσουν τις παρωχημένες αντιλήψεις
και απόψεις, να διαχειριστούν τη βάση γνώσεων του οργανισμού και να κάνουν τις απαιτούμενες
αλλαγές (Robbins, 1993).
Ο ρόλος της ηγεσίας στη δημιουργία οργανισμών μάθησης έχει απασχολήσει μία σειρά
ερευνητών. Οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες αφορούν ιδιωτικούς οργανισμούς και
επιχειρήσεις, όπως οργανισμούς της κατασκευαστικής βιομηχανίας στην Ταϊλάνδη (Pimapunsri,
2014), οργανισμούς του φαρμακευτικού τομέα στο Νεπάλ και την Ινδία (Rijal, 2010),
τραπεζικούς οργανισμούς στην Καμπότζη (Lang, 2013), ασφαλιστικές εταιρίες, εμπορικά
πολυκαταστήματα και εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην Ταϊβάν (Chang & Lee, 2007) και βελγικές
επιχειρησιακές στρατιωτικές δυνάμεις (Di Schiena, Letens, Van Aken & Farris, 2013). Στην
Ελλάδα, σχετική έρευνα έχει διεξαχθεί μόνο στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας (Γεωργαντά,
2009).
Παρά το άφθονο και ολοένα αυξανόμενο επιστημονικό έργο, που είναι αφιερωμένο στον ρόλο
της ηγεσίας και στις πρακτικές ανάπτυξης οργανισμών μάθησης, ο τομέας της εκπαίδευσης δεν
έχει ακόμη προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών στην Ελλάδα. Ωστόσο, το σχολείο του
21ου αιώνα πρέπει να λειτουργεί ως μία κοινότητα μάθησης που διαχειρίζεται συνολικά την
παραγόμενη στους κόλπους του γνώση και τη συνδέει με την ευρύτερη κοινωνία. Με αυτό τον
τρόπο, μπορεί να επιτευχθεί η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (με έμφαση στην
αλλαγή των «ανθρώπων») και η ανάπτυξη του οργανισμού («οργανωσιακή» αλλαγή),
προκειμένου να βελτιωθεί το σχολείο στο σύνολό του και να γίνει πιο αποτελεσματικό ως προς
το σκοπό και τους στόχους του (Αρβανίτη, 2013. Wald & Castleberry, 2000). Παρόμοια, η Louis
(2006) υποστηρίζει ότι η βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτικών για πιο αποτελεσματική
διδασκαλία, συνδέεται άρρηκτα με τη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, που
τους εμπλέκει ενεργά σε διαδικασίες ενίσχυσης της ατομικής μάθησης και κατά συνέπεια των
μαθητών τους αλλά και σε διαδικασίες βελτίωσης του σχολείου. Επίσης, στον πρόσφατο οδηγό
του ΟΟΣΑ (2016) αναφέρεται ότι το σχολείο που λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης έχει τη
δυνατότητα να αντιμετωπίσει το εξωτερικό περιβάλλον, να διευκολύνει την οργανωσιακή
αλλαγή, την καινοτομία και κυρίως την αποτελεσματικότητα.
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Ωστόσο, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από έντονο συγκεντρωτισμό,
αυξημένη γραφειοκρατία και αυστηρά ιεραρχικές δομές (Andreou & Papakonstantinou, 1994.
Kazamias & Kassotakis, 1995. OECD, 2001. Κουτούζης et al., 2008). Υπάρχει, λοιπόν, περιθώριο
για τα ελληνικά σχολεία να λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης; Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν
ορισμένες ενδείξεις ότι τα σχολεία στην Ελλάδα προσπαθούν να ενισχύσουν και να επεκτείνουν
τη σχετική τους αυτονομία. Επομένως, μία από τις προκλήσεις την οποία τα σχολεία καλούνται
να αντιμετωπίσουν είναι να δημιουργήσουν μία εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική
μετασχηματίζοντας την εσωτερική γραφειοκρατική κουλτούρα σε μία ισχυρή κουλτούρα
μάθησης… όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς και για το ίδιο το
σχολείο ως οργανισμό.
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Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο τα σχολεία στην Ελλάδα
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 και τη σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση.
(1) Για ποιους λόγους πρέπει τα σχολεία να αναπτύξουν μία ισχυρή κουλτούρα συνεχούς
μάθησης;
(2) Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικές μονάδες λειτουργούν ως οργανισμοί που «μαθαίνουν»;
(3) Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τον μετασχηματισμό των σχολείων σε
«οργανισμούς μάθησης»;
(4) Ποιες είναι οι βασικές πρακτικές δημιουργίας σχολείων που «μαθαίνουν»;
(5) Ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή σε μία τέτοια διαδικασία;
Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Διεξήχθη μία εμπειρική έρευνα μεικτών μεθόδων συνδυάζοντας την ποιοτική και την ποσοτική
προσέγγιση. Μέσω της τυχαίας δειγματοληψίας κατά στρώματα, επιλέχθηκαν 31 από τα 129
δημόσια δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Από τους
620 εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτά τα σχολεία, οι 255 συμμετείχαν στην έρευνα
(ποσοστό συμμετοχής 41%). Συγκεντρώθηκαν αριθμητικά και λεκτικά δεδομένα, μέσω ενός
ερωτηματολογίου το οποίο προέκυψε από τη σύνθεση των παρακάτω μερών: 1) Τα δημογραφικά
στοιχεία των ερωτώμενων, 2) Το Ερωτηματολόγιο Dimensions of the Learning Organizations
Questionnaire (DLOQ), (Marsick & Watkins 1999, 2003. Yang, Watkins & Marsick, 2004) που
αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο μέτρησης του οργανισμού μάθησης και περιλαμβάνει 21
ερωτήσεις ομαδοποιημένες σε επτά κατηγορίες που αντιστοιχούν στις επτά διαστάσεις του
οργανισμού μάθησης. 3) Τρεις ανοιχτές ερωτήσεις για την σε βάθος διερεύνηση των εννοιών
οργανισμός μάθησης και ηγεσία και του ρόλου του διευθυντή στον μετασχηματισμό του σχολείου
σε οργανισμό μάθησης, μέσα από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών.
Αποτελέσματα
Το προφίλ του ερευνητικού δείγματος
Η πλειοψηφία των ατόμων που απάντησαν είναι γυναίκες 76,5%, ενώ οι άνδρες
αντιπροσωπεύουν το 23,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό (53,7%)
των συμμετεχόντων τοποθετείται στην ηλικιακή ομάδα 41-50, ενώ ένα άλλο σημαντικό κομμάτι
(24,3%) ανήκει στην ομάδα 31-40. Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, το 48,6% των
εκπαιδευτικών έχει σπουδάσει σε Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΕΙ, το 18,8% έχει τελειώσει κάποιο άλλο
ΑΕΙ ενώ το 31,8% έχει σπουδάσει στη Παιδαγωγική Ακαδημία. Πρέπει να επισημανθεί ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων διαθέτει ένα αξιοσημείωτα υψηλό μορφωτικό
επίπεδο, αφού όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 1, το 21,2% έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα
Μετεκπαίδευσης σε Διδασκαλείο, το 24,3% έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα Εξομοίωσης
Πτυχίου, το 13,7% κατέχει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, το 32,5% έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές
σπουδές ενώ το 3,5% έχει αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα.

─ 336 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

32,5%

Σ υ χ ν ό τ ητα %

40,0%
30,0%

21,2%

24,3%

Μετεκπαίδευση /
Διδασκαλείο

13,7%

20,0%

Εξομοίωσης
Πτυχίου

10,0%
3,5%

0,0%

Δεύτερο Πτυχίο
ΑΕΙ
Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Διδακτορικό
Δίπλωμα

Πρόσθετες Σπουδές
Γράφημα 1: Κατανομή των Ερωτώμενων με βάση τις Πρόσθετες Σπουδές

Όσον αφορά στη συνολική εκπαιδευτική προϋπηρεσία των ερωτώμενων, παρατηρείται ότι για
ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών (38%) υπερβαίνει τα 21 έτη, ενώ για το 25,1% των
συμμετεχόντων η προϋπηρεσία κυμαίνεται από 9-15 έτη. Είναι έκδηλο λοιπόν το γεγονός ότι, οι
εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας είναι ιδιαίτερα
έμπειροι. Σχετικά με την εργασιακή σχέση, το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων (85,1%)
απασχολούνται ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
Αναφορικά με την οργανωσιακή θητεία των συμμετεχόντων στο σχολείο που εργάζονται την
παρούσα στιγμή, όπως φαίνεται παρακάτω, στο Γράφημα 2, οι ερωτώμενοι στην πλειονότητά
τους (38,4%) απασχολούνται στο τωρινό σχολείο, από λίγους μήνες έως 2 έτη. Το 34,5% των
εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι η παραμονή τους στο φετινό σχολείο δεν ξεπερνάει τα 8 έτη, ενώ
για το 21,6% η εκπαιδευτική θητεία στο τωρινό σχολείο κυμαίνεται από 9 έως 15 έτη.
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Έτη Υπηρεσίας στο Τωρινό Σχολείο
Γράφημα 2: Κατανομή των Ερωτώμενων με κριτήριο τα Έτη Υπηρεσίας στο Τωρινό Σχολείο
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Σχετικά με τον χρόνο συνεργασίας με τον τωρινό διευθυντή, για την πλειοψηφία των
συμμετεχόντων (58,8%) κυμαίνεται από 1-5 έτη, ενώ το 32,2% των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι
συνεργάζεται με το φετινό διευθυντή μόνο μερικούς μήνες. Σε ότι αφορά την ειδικότητα, οι
περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς (72,9%) είναι Δάσκαλοι-ΠΕ70, ενώ το 6,7% διδάσκει
Αγγλική Γλώσσα (ΠΕ-06) και το 5,9% ανήκει στον κλάδο της Φυσικής Αγωγής (ΠΕ-11).
Όσον αφορά το μέγεθος των σχολικών μονάδων του δείγματος, το 53,3% των ερωτώμενων
εργάζονται σε σχολεία όπου το μαθητικό δυναμικό κυμαίνεται από 100 έως 250 μαθητές, ενώ
ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών (46,7%) αναφέρουν ότι στα σχολεία, όπου
εργάζονται, φοιτούν περισσότεροι από 250 μαθητές.
Λόγοι ανάπτυξης μίας ισχυρής κουλτούρας συνεχούς μάθησης στα σχολεία
Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως τα σχολεία πρέπει να «μαθαίνουν» και να εξελίσσονται.
Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα, δύο είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους τα σχολεία
οφείλουν να μετασχηματιστούν σε οργανισμοί μάθησης.
Εφόσον τα σχολεία είναι ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας πρέπει να παρέχουν γνώση αλλά όχι
αποκομμένη από την κοινωνία. Όπως αναφέρει το 68% των εκπαιδευτικών, το σύγχρονο σχολείο
οφείλει να βελτιώνεται συνεχώς, να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, στις συνεχείς εξελίξεις
της Τεχνολογίας και των Επιστημών της Αγωγής. Παράλληλα, οφείλει να συμβαδίζει με τα
πορίσματα των σύγχρονων ερευνών, ώστε να αποτελεί ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και
δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και πυλώνα ανάπτυξης για την κοινωνία.
Γ-2: Η εκπαίδευση πρέπει να ανανεώνεται σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες.
Ο μετασχηματισμός των σχολείων σε οργανισμούς μάθησης, σύμφωνα με το 32% των
συμμετεχόντων, συμβάλλει στην ατομική και οργανωσιακή ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, το σχολείο
το οποίο αναπτύσσει μία ισχυρή κουλτούρα οργανωσιακής μάθησης, σε ατομικό επίπεδο ενισχύει
την αλλαγή συμπεριφοράς και την απαλλαγή από στερεότυπα και προκαταλήψεις, την
επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευτικών, την αξιοποίηση των εμπειριών τους και την
προαγωγή της μεταξύ τους συνεργασίας. Παράλληλα, σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας, ένα
τέτοιο σχολείο μετατρέπεται σε οργανισμό συνεχούς μάθησης, παραγωγής γνώσης, ανάπτυξης
ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αξιών και στρατηγικών, δημιουργικότητας και αλλαγής.
Γ-18: Μόνον έτσι τα σχολεία θα είναι σε θέση να παράγουν τη γνώση που απαιτεί η κοινωνία του
21ου αιώνα.
Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικές μονάδες λειτουργούν ως οργανισμοί που «μαθαίνουν»;
Οι εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, φαίνεται ότι έχουν
ενσωματώσει στη λειτουργία τους το μοντέλο του οργανισμού μάθησης, σε ένα σχετικά
σημαντικό βαθμό. Στον Πίνακα 1 βλέπουμε το μέσο όρο σε μία κλίμακα από το 1-6 για καθεμία
από τις επτά διαστάσεις που χαρακτηρίζουν έναν οργανισμό μάθησης.
Σε ότι αφορά τα ποσοστά των σχολείων που λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης, από τις 31
εκπαιδευτικές μονάδες του δείγματος, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που
συμμετείχαν στη έρευνα, οι 2 σχολικές μονάδες δεν έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους τα
χαρακτηριστικά ενός οργανισμού μάθησης. Τα 23 σχολεία έχουν υιοθετήσει σε μέτριο βαθμό τα
στοιχεία ενός οργανισμού που μαθαίνει, ενώ μόνον 6 σχολεία λειτουργούν ως οργανισμοί
μάθησης σε υψηλό βαθμό. Στο Γράφημα 3, που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα ποσοστά των
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σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, που παρουσιάζουν αδύναμη,
μέτρια και ισχυρή λειτουργία ως οργανισμού που «μαθαίνει».
Πίνακας 1: Περιγραφικά Μέτρα για τη μεταβλητή του Οργανισμού Μάθησης
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Λειτουργία του Σχολείου ως Οργανισμός που Μαθαίνει
Γράφημα 3: Κατανομή των Σχολείων με βάση τη λειτουργία τους, ως Οργανισμοί Μάθησης

Βασικές προϋποθέσεις για τον μετασχηματισμό των σχολείων σε «οργανισμούς μάθησης»;
Ο μετασχηματισμός του σχολείου σε οργανισμό μάθησης είναι μία περίπλοκη διαδικασία που
προϋποθέτει tην παροχή των κατάλληλων ευκαιριών και κινήτρων από τα σχολεία για την
απόκτηση και τη μεταφορά της γνώσης. Η γνώση συνεχώς λαμβάνεται και διαμοιράζεται, όταν
οι οργανισμοί παρέχουν τις ευκαιρίες να συμβεί αυτό, όταν εκτιμούν και επιβραβεύουν τους
εργαζομένους που υιοθετούν αυτή την ανταλλαγή και τη διάδοση των γνώσεων (Fullan, 2001).
Μία δεύτερη προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός ισχυρού οράματος προσανατολισμένο σε
συγκεκριμένους στόχους που καθοδηγεί τη συμπεριφορά των ανθρώπων, εμπνέει, παρακινεί,
παρέχει νόημα και σκοπό στο έργο του σχολείου. Αυτό το όραμα είναι μία εικόνα του μέλλοντος
για τους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να εργαστούν. Αυτή η μελλοντική εικόνα αποτελεί μία
δύναμη που εμπνέει, παρακινεί, παρέχει νόημα και σκοπό στο οργανωσιακό έργο και εμπλέκει
τους εργαζομένους σε αυτό (Manasse, 1986).
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Για να εκπληρωθεί αυτό το όραμα, οι εργαζόμενοι στον οργανισμό πρέπει να αναλάβουν ρόλους,
να αναλάβουν ευθύνες, να πειραματιστούν με νέες μεθόδους και προσεγγίσεις, να ενδυναμωθούν,
να μάθουν μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματα του παρελθόντος, να μάθουν από τις καλές
πρακτικές των άλλων μελών, να μετασχηματίσουν στάσεις ζωής και αξίες ώστε να βλέπουν τα
απρόσμενα γεγονότα, όχι ως λάθη ή ατυχίες, αλλά ως ευκαιρίες μάθησης (Garvin, 1993). Να
αγωνίζονται για συνεχή βελτίωση και πρόοδο, να αναστοχάζονται πάνω στις πρακτικές και τις
δράσεις τους και να διερωτώνται: «Πώς αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμη καλύτερα;» (Wilkinson
& Kleiner, 1993). Με άλλα λόγια, ένας οργανισμός μάθησης παρέχει μία διαρκή
μετασχηματιστική επιρροή στα μέλη του καθώς η λειτουργία του οργανισμού συνδέεται άμεσα
με τις αξίες και τις πεποιθήσεις των ατόμων (Jones & Hendry, 1992. Osbaldeston, 1996).
Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα για έναν οργανισμό που μετασχηματίζεται, ώστε να ανταποκριθεί στις
ανταγωνιστικές απειλές, είναι η ικανότητα να φτάσει στην επιθυμητή κατάσταση σε ένα χρονικό
πλαίσιο, το οποίο επιβάλλεται από το ανταγωνιστικό περιβάλλον (Martinette, 2002). Οι ηγέτες
που προτίθενται να αξιοποιήσουν το μοντέλο του οργανισμού μάθησης, πρέπει να γνωρίζουν ότι,
όπως συμβαίνει και με την ωρίμανση των κρασιών ανώτερης ποιότητας, η ανάπτυξη ενός
οργανισμού μάθησης είναι μία μάλλον αργή διαδικασία. Για να αλλάξει ο τρόπος σκέψης των
ανθρώπων, οι βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις, οι στάσεις, οι παραδοχές και οι συμπεριφορές, με
άλλα λόγια η κουλτούρα των οργανισμών απαιτείται χρόνος. Αυτή η διαδικασία αλλαγής δεν
συμβαίνει φυσικά, μέσα σε μία νύχτα (Martinette, 2002). Επομένως, ένας οργανισμός μάθησης
αναπτύσσεται αποτελεσματικά, όταν η ανάγκη για οργανωσιακή αλλαγή δεν επείγει (Dervitsiotis,
1998. Marsick & Watkins, 1999).
Για να αναπτυχθεί αποτελεσματικά ένας οργανισμός μάθησης, είναι κυρίως απαραίτητη η ηγεσία
που θα προωθήσει μία νέα κουλτούρα συνεχούς μάθησης μέσα στην οποία οι διαδικασίες και η
αποδοχή της αλλαγής θα ανθίσουν (Osbaldeston, 1996).
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ηγέτη
Ο ρόλος του/της διευθυντή/τριας του σχολείου είναι καθοριστικός καθώς, σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, οφείλει να:
(1) Παρέχει όραμα και υψηλούς στόχους για το μέλλον. Ο μετασχηματισμός ενός σχολείου σε
οργανισμό μάθησης γίνεται σταδιακά, με αργά βήματα. Σύμφωνα με το 9% των εκπαιδευτικών,
η ενεργοποίηση μιας τέτοιας διαδικασίας, προϋποθέτει όραμα και υψηλούς στόχους για το
μέλλον, έμπνευση και ενεργητική δράση εκ μέρους του εκπαιδευτικού ηγέτη.
Γ-68: Ο διευθυντής πρέπει να είναι εμπνευστής, εισηγητής και συνεργός σε αυτή τη διαδικασία.
(2) Είναι ανοιχτός/η στην κοινωνία, ώστε να αφουγκράζεται τις αλλαγές που πρόκειται να
συμβούν και να είναι πιο μπροστά από τις εξελίξεις. υποστηρίζει το 21% των συμμετεχόντων.
Αποτελεί τη διάμεσο του σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Γ-40: Είναι τόσες οι εξελίξεις και η πρόοδος στις Επιστήμες της Αγωγής, που δεν πρέπει τα σχολεία
και κατά συνέπεια ο Διευθυντής να μένουν πίσω!
(3) Προωθεί και να ενισχύει μία κουλτούρα μάθησης, καινοτομίας και πειραματισμού. Ο
εκπαιδευτικός ηγέτης, σύμφωνα με το 31% των εκπαιδευτικών, μπορεί να συμβάλλει
καθοριστικά στη δημιουργία κλίματος και κουλτούρας που ενισχύει τη μάθηση, ενθαρρύνοντας
τους εκπαιδευτικούς να αποκτούν νέες γνώσεις, να επιμορφώνονται, να υιοθετούν και να
δοκιμάζουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις και εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για
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καινοτομία και πειραματισμό. Έχει την ευθύνη ώστε το σχολείο που διευθύνει να είναι ευέλικτο
και δημιουργικό, οι καλές πρακτικές και γνώσεις να διαχέονται, να διοργανώνονται τα
κατάλληλα ενδοσχολικά επιμορφωτικά προγράμματα και να παρακινεί το εκπαιδευτικό
προσωπικό ώστε να λαμβάνει μέρος σε καινοτόμα προγράμματα.
Γ-12: Ο διευθυντής οφείλει να διοργανώνει επιμορφώσεις … και μαζί με τους εκπαιδευτικούς να
βρίσκουν προγράμματα που θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους.
(4) Είναι ο εγγυητής της ασφάλειας και του κατάλληλου εργασιακού κλίματος στο σχολείο, θα
παρακινεί και θα εμψυχώνει συνεχώς την ομάδα. Όπως αναφέρει το 39% των συμμετεχόντων, ο
διευθυντής είναι κυρίως ο ρυθμιστής, ο οργανωτής και συντονιστής της δημιουργίας ενός
σχολείου που «μαθαίνει». Ηγείται και συντονίζει αυτή τη διαδικασία, προτείνει τρόπους και
βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τους εκπαιδευτικούς για συλλογική εξεύρεση λύσεων
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό θέτει
επιμέρους στόχους και ορίζει καθήκοντα βάσει των εκάστοτε αναγκών. Υποστηρίζει,
προστατεύει και συμβουλεύει συνεχώς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Α-9: Ο ρόλος του διευθυντή είναι καθοριστικός σε επίπεδο συντονισμού και υποστήριξης.
Βασικές πρακτικές δημιουργίας σχολείων που «μαθαίνουν»
Τέσσερις πρακτικές συμβάλλουν καθοριστικά στον μετασχηματισμό των σχολείων σε
οργανισμούς μάθησης, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Αρχικά, όπως
υποστηρίζει το 25% των συμμετεχόντων, απαιτείται ουσιαστική επικοινωνία, συνεργασία, και
αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ σχολείων ώστε να γίνει εφικτή η
ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, εμπειριών, σκέψεων, γνώσεων και η διάχυση των καλών πρακτικών.
Γ-70: Για να γίνει αυτό, χρειάζεται συλλογική εργασία και ουσιαστική επικοινωνία.
Γ-115: …με την ανατροφοδότηση της μονάδας μέσω ανταλλαγής απόψεων, σκέψεων και γνώσεων
μεταξύ των εκπαιδευτικών.
Η μάθηση μέσα από τη δράση και η καινοτομία, συνιστά για το 20% των εκπαιδευτικών, ένα
σημαντικό μονοπάτι που οδηγεί έναν οργανισμό στη μάθηση. Αυτή η ενεργητική μάθηση
περιλαμβάνει τη δημιουργική αξιοποίηση των γνώσεων και της υπάρχουσας εμπειρίας στην
καθημερινότητα, την απόκτηση γνώσεων και τη μάθηση μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες,
την αξιολόγηση μεθόδων και διαδικασιών, και την εργασία σε ομάδες και την ενεργή συμμετοχή
εκπαιδευτικών και μαθητών σε καινοτόμες δράσεις που βοηθούν το άτομο και το σχολείο να
εξελίσσονται διαρκώς και να δημιουργούν γνώση.
Γ-38: Ο διευθυντής μπορεί να βοηθήσει, ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε
καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και να δουλεύουν κάνοντας ομάδες εργασίας.
Μία τρίτη καθοριστική πρακτική, για το 43% των απαντώντων, είναι η δια βίου μάθηση, η
επιμόρφωση και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσα από σεμινάρια, ημερίδες, και ομιλίες
από ειδικούς, τα οποία ενισχύουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την
οργανωσιακή ανάπτυξη και μάθηση. Κατά συνέπεια, σχολεία και εκπαιδευτικοί πρέπει να
ενημερώνονται διαρκώς, μέσω επιμορφώσεων, πάνω σε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους, τεχνικές
και νέα προγράμματα. Η σχολική μονάδα μπορεί να εξασφαλίζει μέσα από συνεργασία με άλλους
φορείς εμπειρίες μάθησης, υποστήριξη από ψυχολόγους ειδικής αγωγής, ψυχοκοινωνική
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υποστήριξη από ειδικούς για την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων και συμμετοχή του
σχολείου σε προγράμματα που βρίσκονται σε πιλοτική ή πειραματική βάση.
Γ-25: Τα σχολεία μπορούν να «μαθαίνουν» μέσα από σεμινάρια, ανταλλαγή απόψεων και
περαιτέρω επιμόρφωση.
Όλα τα προηγούμενα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μόνο όταν το σχολείο είναι ανοιχτό
στην κοινωνία και συνδέεται με αυτή, τονίζει το 12% των συμμετεχόντων. Επομένως ο
διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οφείλουν να παρακολουθούν τις σύγχρονες
εξελίξεις και τις νέες ανάγκες που προκύπτουν, να βρίσκονται σε διαρκή ανατροφοδότηση με την
κοινωνία, να φιλτράρουν και κατόπιν να αξιοποιούν τις νέες πληροφορίες που δέχονται από το
εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιδιώκουν τη συνεργασία με την οικογένεια
του κάθε μαθητή, με τους τοπικούς κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και με τα άλλα
σχολεία.
Γ-41: Το σχολείο πρέπει να είναι ένας οργανισμός μάθησης και συνεργασίας ανοιχτός στην
κοινωνία.
Συμπεράσματα
Στη σύγχρονη «κοινωνία της γνώσης», η εκπαίδευση όπως και άλλοι τομείς, οφείλει να
επικεντρωθεί σε μία στρατηγική αλλαγής, όπου η μάθηση θα αντιμετωπίζεται ως η μόνη και η
σημαντικότερη πηγή για την οργανωσιακή ανανέωση. Για να επιβιώσουν και να διαπρέψουν οι
εκπαιδευτικοί οργανισμοί, καλούνται να ενσωματώνουν επιτυχώς στη λειτουργία τους το
μοντέλο του «οργανισμού μάθησης». Μόνο όταν οι σχολικές μονάδες επενδύσουν στη μάθηση
και κάνουν αλλαγές σε συστημικό επίπεδο, για να υποστηρίξουν τη μάθηση, θα επιτευχθεί η
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η βελτίωση και η αποτελεσματική ανάπτυξη του
σχολείου ως οργανισμού (Fullan, 1993. Louis, 2006. Silins & Mulford, 2002. Schechter, 2008).
Στη παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι, οι εκπαιδευτικές μονάδες στην Ελλάδα, έχουν
ενσωματώσει στη λειτουργία τους όλες τις διαστάσεις του οργανισμού μάθησης σε ένα σχετικά
σημαντικό βαθμό, που επιδέχεται όμως βελτιώσεις. Χρειάζεται συστηματική προσπάθεια, ώστε
να ενισχυθεί ακόμη πιο πολύ η οργανωσιακή μάθηση στα ελληνικά σχολεία, αφού μόνο το 30,6%
των σχολικών μονάδων συνιστούν ισχυρούς οργανισμούς μάθησης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η
ανάπτυξη ενός οργανισμού μάθησης επηρεάζεται σημαντικά από το εξωτερικό περιβάλλον και
στα αβέβαια και πολύπλοκα περιβάλλοντα, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί αναπτύσσουν
ταχύτερους κύκλους δημιουργίας και ανταλλαγής γνώσεων και μάθησης από άλλους
οργανισμούς.
Πράγματι, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι, τα σχολεία στην Ελλάδα πρέπει να μετασχηματιστούν σε οργανισμούς μάθησης, ώστε να εξελίσσονται συνεχώς σύμφωνα με τις νέες
κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες και να αποτελέσουν χώρους δράσης, καινοτομίας και
παραγωγής γνώσης (Watkins & Marsick, 1993, 1996). Αυτή η μετάβαση μπορεί να επιτευχθεί,
σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, μέσα από τη συνεχή μάθηση των εκπαιδευτικών, τη μεταξύ
τους αλληλεπίδραση, συνεργασία και ανατροφοδότηση, τη μάθηση μέσα από τη δράση και
φυσικά τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Οι Senge (1990) και Garvin (1993) αναφέρουν
ότι η δημιουργία ενός οργανισμού μάθησης συνεπάγεται ένα νέο τρόπο σκέψης και τελικά μία
διαφορετική κουλτούρα για τον τρόπο συνεργασίας των ανθρώπων.
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Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι κεντρικό ρόλο, σε μία τέτοια προσπάθεια έχει ο διευθυντής του
σχολείου, ο οποίος οφείλει να προβάλλει ένα ισχυρό όραμα και να θέτει υψηλούς στόχους. Να
είναι ανοιχτός στην κοινωνία και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για προσωπική και συλλογική
μάθηση, καινοτομία και πειραματισμό. Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνονται οι Senge (1990) και
Johnson (1998), που υποστηρίζουν ότι η δημιουργία ενός συλλογικού οράματος για το μέλλον, η
ανάπτυξη των εργαζομένων, η επίδειξη μαθησιακής συμπεριφοράς και η δημιουργία μαθησιακού
περιβάλλοντος αποτελούν σημαντικές δεξιότητες για τους ηγέτες των οργανισμών μάθησης.
Ένα ερώτημα και ίσως μία πρόκληση που προκύπτει είναι ο βαθμός στον οποίο τα παραπάνω
είναι συμβατά και κυρίως έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες εφαρμογής σε ένα εκπαιδευτικό
σύστημα το οποίο δεν φαίνεται να ευνοεί διαδικασίες και λογικές που αποτελούν προϋπόθεση
για μία τέτοια εξέλιξη.
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Το μοντέλο της διανεμημένης
ηγεσίας: Μια πρόταση
για το σύγχρονο σχολείο

Βασιλική Πετρά
Πρόδρομος Μπρούσας
Μαρία Μπαχτσεβάνη

Περίληψη
H παρούσα εργασία διερευνά το πλαίσιο μέσα στο οποίο, η ηγεσία ενός Εκπαιδευτικού
Οργανισμού μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, να αποβεί αποτελεσματική για
τους συντελεστές του και να εκπληρώσει τον κοινωνικό της ρόλο. 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. Από τους τύπους της ηγεσίας που μπορούν
να το πετύχουν, επιλέγεται η συμμετοχική ηγεσία (participative leadership) και ως πιο
αποτελεσματική εκδοχή της προτείνεται η διανεμημένη ηγεσία (shared leadership). Ο
Διευθυντής-ηγέτης 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 δημιουργικότητα. Οι δεξιότητες αυτές και τα
γνωρίσματα της ηγετικής μορφής, 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 δυνάμει μπορούν να
φέρουν όλοι οι παράγοντες της σχολικής πραγματικότητας –μέσα στο πλαίσιο της συμμετοχικής
ηγεσίας– εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς.
Λέξεις κλειδιά: αλλαγή, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, μανθάνουσα ηγεσία, διανεμημένη ηγεσία,
δεξιότητες

Εισαγωγή
Εκπαιδευτική αλλαγή. Το σχολείο ως Οργανισμός μάθησης
Στη σύγχρονη εποχή, ο επιτεινόμενος ρυθμός ανάπτυξης των τεχνολογιών, η κατίσχυση της
Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι πολιτικοοικονομικοί μετασχηματισμοί, με την επιβάρυνση του
μεταναστευτικού-προσφυγικού και ο ανταγωνισμός των διεθνών αγορών, επιτάσσουν δραστικές
αλλαγές στην εκπαίδευση (Hargreaves, 2002b). Σε αυτή τη συγκυρία, η εκπαιδευτική αλλαγή
βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και
της αποδοτικότητάς του σχολείου θεωρείται μοχλός για την ανάπτυξη της οικονομίας.
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Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εκδημοκρατισμό του, με στόχο την άρση των
εκπαιδευτικών ανισοτήτων (Sugrue, 2008).
Σήμερα, η εστίαση μετατίθεται από τις αλλαγές που αφορούν τη δομή, σε αλλαγές στην
κουλτούρα των σχολείων, στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη τους και στη
διαμόρφωση κοινού κώδικα αξιών. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που βελτιώνονται το
επιτυγχάνουν, διότι συνομολογούν κοινό όραμα και κινητοποιούνται, προκειμένου να επιτύχουν
τους στόχους τους. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάληψη
πρωτοβουλιών από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και η εμπέδωση μιας πραξιοκεντρικής
αντίληψης μέσα στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) (Μπρίνια, 2008).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ευρεία συμμετοχή συνδέεται με τη δέσμευση, την ανάληψη ευθύνης
και τη συνεχή βελτίωση. Εξίσου σημαντική είναι η διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας και η
διεξαγωγή συνεχούς έρευνας, ώστε να χαρτογραφείται το τοπίο του σχολείου και να εντοπίζονται
τα αδύνατα και τα ισχυρά σημεία. Ακόμη, να καταγράφονται οι αλλαγές, να γίνεται ο
απαραίτητος αναστοχασμός και να καθορίζονται οι επόμενοι στόχοι, ανάλογα με τις εκάστοτε
συνθήκες. Το κλειδί πάντως, για την επιτυχημένη αλλαγή, βρίσκεται στη διαχείριση των συνεχώς
μεταβαλλόμενων συνθηκών και στην οικοδόμηση ικανότητας αλλαγής (capacity building), τόσο
των ατόμων όσο και συνολικά των σχολείων ως «οργανισμών που μαθαίνουν» (Fullan, 1995.
Ζαβλανός, 2003).
Όλα τούτα, δεν μπορούν να επιτευχθούν εκ των άνω (top down) ούτε με ενέργειες του ενός ηγέτη.
Σήμερα, προκρίνεται η σημασία της συμμετοχικής ηγεσίας, ως διαδικασίας ουσιαστικής,
δυναμικής και διαδραστικής όλων των συντελεστών μάθησης μέσα στον χώρο του σχολείου, που
συνεργάζεται με τους εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή πρόκειται για μια επαγγελματική εμπειρία
που αφορά όλο το δίκτυο του σχολείου (Gronn, 2000͘). Η συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση και
υλοποίηση σχεδίων δράσης με τη μορφή έρευνας-δράσης (action research) είναι ιδιαίτερα
επωφελής για τον οργανισμό (ΙΕΠ, 2012, σ. 10).
Υπό αυτήν την έννοια ηγεσία και μάθηση είναι έννοιες αλληλοσυμπληρούμενες. Καλύτερα
μιλούμε για ηγεσία για τη μάθηση (leadership for learning) που εκβάλλει σε κάθε πτυχή του
σχολείου ως οργανισμού, και πείθει τα μέλη του να αυτενεργήσουν συνεργαζόμενα και να
πάρουν αποφάσεις. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, εστιάζουν στη μάθηση, στη συγκέντρωση και
αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων –άρα στην αυτοαξιολόγηση. Τα σχολεία έχουν το δικαίωμα
και το χρέος να μιλήσουν για τον εαυτό τους (Πασιαρδής, 2014).
Ηγεσία. Τύποι ηγεσίας
Με τον όρο ηγεσία (leadership) ορίζεται η «σύνθεση φαινομένων ισχύος, εξουσίας και επιρροής»,
ή «η ικανότητα του ηγέτη να αποσπάσει από τους υφισταμένους του το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα», «η επιρροή, η τέχνη ή η διαδικασία επηρεασμού των ατόμων, ώστε να εργαστούν
πρόθυμα για την πραγματοποίηση ομαδικών στόχων» (Παπαχρήστου, 2006). Ο όρος ηγεσία
σήμερα, συνδέεται με την ηθική και τη δημοκρατική διάσταση των σχολείων ως οργανισμών
μάθησης. Συναρτάται με το όραμα του σχολείου και τη διάθεση για αλλαγή, έχει
ανθρωποκεντρική διάσταση και αντιδιαστέλλεται προς τον όρο management (MacBeath, 2003).
Βασικοί τύποι ηγεσίας είναι:
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(1) Εκπαιδευτική ηγεσία (Instructional leadership)
Η εκπαιδευτική ηγεσία (instructional leadership) δίνει έμφαση στη συμπεριφορά των
εκπαιδευτικών και στις δράσεις που επηρεάζουν την μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών
(Leithwood et al., 1999).
(2) Μετασχηματιστική ηγεσία (Transformational leadership)
Αυτός ο τύπος ηγεσίας επιδιώκει τη δέσμευση των μελών του οργανισμού για την επίτευξη
στόχων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Ο ηγέτης σε αυτή την περίπτωση, είναι
χαρισματικός, μεταγγίζει το όραμά του και ένα φάσμα υψηλών αξιών και επιδιώκει την
καινοτομία (Bush & Glover, 2003, p. 15).
(3) Συναλλακτική ηγεσία (Transactional leadership)
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι προσδοκίες του ηγέτη και των υφισταμένων γίνονται
αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Για την επίτευξη στόχων επιστρατεύονται η επιβράβευση και
οι ποινές (Sergiovanni, 2000).
(4) Ηθική ηγεσία (Moral leadership ή value based leadership)
Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην ηθική ηγεσία (moral leadership) βρίσκονται οι αξίες
και η ηθική στάση των ηγετών και των εκπαιδευτικών, που εσωτερικεύουν αξίες και στόχους
της ευρύτερης κοινότητας (Leithwood et al., 1999).
(5) Συμμετοχική ηγεσία (Participative leadership)
Στη συμμετοχική ηγεσία δίνεται έμφαση στη διαδικασία λήψης απόφασης από την ομάδα, στη
δέσμευση και στην ενδυνάμωση (empowerment). Θεμελιώνεται πάνω στις δημοκρατικές
δομές της κοινωνίας και στη θέση ότι η συμμετοχή βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του
σχολείου. Η ηγεσία δεν ασκείται μόνο από πρόσωπα που κατέχουν θεσμοθετημένες θέσεις
εξουσίας, αλλά από οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας. Υποστηρίζει την έννοια της
διανεμημένης (shared leadership) ή κατανεμημένης ηγεσίας (distributed leadership)
(Leithwood et al., 1999).
(6) Διοικητική ηγεσία (Managerial leadership)
Στην διοικητική ηγεσία (managerial leadership) δίνεται έμφαση στη διεκπεραίωση των
εργασιακών υποχρεώσεων και του καθηκοντολογίου (Leithwood et al., 1999).
(7) Μεταμοντέρνα ηγεσία (Post-modern leadership)
Πρόκειται για το πλέον καινοφανές μοντέλο ηγεσίας, που πριμοδοτεί τις ατομικές εμπειρίες ή
τις υποκειμενικότητες. Για την μεταμοντέρνα προσέγγιση υπάρχουν πολλές αναγνώσεις και
ερμηνείες (Bush & Glover, 2003, p. 21).
(8) Διαπροσωπική ηγεσία (Interpersonal leadership)
Ο τύπος αυτός εμφαίνει στη συνεργασία και στις σχέσεις – πνευματικές, ηθικές,
διαπροσωπικές, που αναπτύσσουν οι ηγέτες με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και κάθε
άλλο παράγοντα σχετικό με τη σχολική κοινότητα (Bush & Glover, 2003, p. 21).
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(9) Συγκυριακή ηγεσία (Contingent leadership)
Σε αυτή την περίπτωση, οι ηγέτες ανάλογα με τις συνθήκες ή τα ζητήματα που καλούνται να
διαχειριστούν και τα δεδομένα του περιβάλλοντος, επιλέγουν ποιον τύπο ηγεσίας θα
υιοθετήσουν και την πιο πρόσφορη πρακτική κάθε φορά (Bush & Glover, 2003, p. 22).
Από την ηγεσία του ενός στην ηγεσία των πολλών
H σύγχρονη βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η ηγεσία δεν είναι δικαιοδοσία μόνο του διευθυντή.
Τονίζει τον σημαίνοντα ρόλο των εκπαιδευτικών στην επίτευξη καινοτομιών και ερευνά ποιοι
άλλοι φορείς διαδραματίζουν ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Από τη δεκαετία του ’90, ο όρος
μετατοπίζεται από την αρχηγία στη δυνατότητα που δίνεται σε άτομα και ομάδες για
υπευθυνότητα, αυτονομία.
Σύμφωνα με την οπτική αυτή, δίδεται έμφαση στη φύση και την ποιότητα των ενεργειών ατόμων
ή ομάδων που επηρεάζουν και τους άλλους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση ηγεσίας
θεωρείται η διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, που δίνει τη δυνατότητα ανάληψης
πρωτοβουλιών σε όλα τα μέλη του οργανισμού, για την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου
και τη διατήρηση της αλλαγής (Bishop et al., 1997, p. 77).
Στην παρούσα εργασία ως πιο κατάλληλος τύπος ηγεσίας επιλέγεται η συμμετοχική στην εκδοχή
της ως διανεμημένης ηγεσίας, επειδή θεσμοθετεί μια από κάτω προς τα πάνω (bottom up)
διαδικασία αλλαγής. Σήμερα, γίνεται λόγος για τη διανεμημένη, και την κατανεμημένη ηγεσία –
όροι που συχνά συγχέονται– και για ομάδες ηγεσίας (leadership teams). Ωστόσο, επιλέγεται η
διανεμημένη ηγεσία, επειδή η κατανομή δεν γίνεται από κάποιον που βρίσκεται υψηλότερα στην
ιεραρχία και μοιράζει την εξουσία. Κατά συνέπεια, η εξουσία δεν εμμένει στην παραδοσιακή
κλειστή, ιεραρχική δομή (Frost, 2004).
H διανεμημένη ηγεσία ως χαρακτηριστικό του οργανισμού και ως φωτεινή ηγεσία
Οι Ogawa και Bossert (1997) αξιοποιούν τις θεωρίες που δίνουν έμφαση στην ψυχολογία των
οργανισμών και θεωρούν τη διανεμημένη ηγεσία ιδιότητα των οργανισμών, δηλαδή συστημικό
χαρακτηριστικό τους. Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη κατανόησης της σύνθετης
και «ασταθούς» φύσης τους, εφόσον οι αλληλεπιδράσεις και τα δίκτυα ρόλων στα οποία
συμμετέχουν τα μέλη μπορούν να επηρεάσουν με απρόβλεπτους τρόπους τις εξελίξεις. Το
θεωρητικό πλαίσιο των Spillane et al. (2001) προσεγγίζει εκείνο των Ogawa και Bossert,
εστιάζοντας στο πώς η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι συνθήκες μέσα στις οποίες ασκείται η
ηγεσία, διαμορφώνουν τις πρακτικές που χρησιμοποιεί.
Η διανεμημένη ηγεσία γίνεται αντιληπτή ως «ρευστή και αναδυόμενη», άρα κάθε μέλος ενός
οργανισμού είναι ικανό να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε κάποια φάση ανάπτυξης του. Οι ηγετικοί
ρόλοι διεισδύουν ο ένας στον άλλο, καθώς προκύπτουν νέες ανάγκες «κατά τη ροή των
δραστηριοτήτων, στις οποίες εμπλέκονται κάθε φορά» (Gronn, 2000, pp. 324-331).
Ουσιαστικά, πρόκειται για εναλλαγή ηγετικών ρόλων, ανεξάρτητα από την ιεραρχική θέση των
ατόμων, που μοιράζονται τη δέσμευση και την ευθύνη σε διάφορα επίπεδα και με διαφορετικούς
ρόλους (Harris, 2002). Κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους χρησιμοποιούν εργαλεία,
κώδικες επικοινωνίας και την υλικοτεχνική υποδομή. Η αντίληψη για τη νομή της ηγεσίας,
εδράζεται στη διανεμημένη γνώση (distributed cognition) και τη θεωρία δράσης και αναζήτησης
της βέλτιστης κάθε φορά λύσης (Spillane et al., 2001).
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Η ροή των πληροφοριών διαπερνά όλο τον οργανισμό σε όλα του τα επίπεδα και δεν αποτελεί το
προνόμιο των λίγων, οπότε ενεργούν συντονισμένα και πιο αποδοτικά. Σε αυτήν την περίπτωση
τα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα από το άθροισμα των επιμέρους ατομικών ενεργειών (Gronn,
2002).
Βασίζεται στην «ηγεσία για τη μάθηση» και όχι στην εξουσία (Senge et al., 2000). Δεν
περιορίζεται στην επίλυση προβλημάτων, αλλά εστιάζεται στην ενίσχυση της μάθησης όλων των
μελών και ανάπτυξης του οργανισμού. Όλα αυτά, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που
συνδιαμορφώνουν τα μέλη του, το παρελθόν και οι μύθοι του, το φυσικό περιβάλλον, το κλίμα
και η κουλτούρα που διαμορφώνεται (Lambert, 2003a).
Αναζητά πώς δρουν αυτοί που ασκούν ανεπίσημους ηγετικούς ρόλους, ατομικά και σε ομάδες,
με ποιες γνώσεις, πρότερες εμπειρίες ή δεξιότητες, ποιος συντονίζει το έργο τους. Πώς φέρουν
σε πέρας πλήθος καθημερινών καθηκόντων, αλλά και πώς συμβάλλουν στην πραγματοποίηση
μακροπρόθεσμων στόχων. Μάλιστα, αποτελούν «εύκολη» μονάδα ανάλυσης στο περιβάλλον του
σχολείου (Spillane et al., 2001, p. 24).
Ο Gronn (2002, pp. 5-6) αναφέρει τρεις τύπους συνεργατικής δράσης στο σχολείο:
▪ αυθόρμητη συνεργασία σε «νέο σχήμα» για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων
▪ δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία συνεργάζονται στενά, μοιράζονται κάποιον ρόλο «μέσα
σε ένα υπονοούμενο πλαίσιο συνεργασίας και αλληλοκατανόησης»
▪ θεσμοθετούνται δομές ή σχήματα συνεργασίας, όπως μια ομάδα εστίασης
Η ηγεσία των μελών της σχολικής κοινότητας
Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας εξετάζει την διανεμημένη ηγεσία σε σχέση με τους
διευθυντές ή τους καθηγητές στο σχολείο. Σήμερα, οι ερευνητές μιλούν για ανακατανομή
δύναμης και εξουσίας που αφορά εκτός από τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές,
τους γονείς, τα μέλη της κοινότητας, ερευνητές και κριτικούς φίλους (Harris, 2002). Γι’ αυτό,
δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην οικοδόμηση ικανότητας ηγεσίας. Η τελευταία ορίζεται ως «ευρεία
συμμετοχή και επιδέξια εμπλοκή σε ηγετικές δραστηριότητες» (Lambert, 1998, p. 3).
Ο νέος ρόλος του διευθυντή στο πλαίσιο της διανεμημένης ηγεσίας
Αναμφισβήτητα, υπάρχουν ικανοί διευθυντές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε διευθυντής είναι
ικανός να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους. Εξάλλου, το σχολείο προσαρμόζεται πιο εύκολα
στις αλλαγές, όταν η ηγεσία απλώνεται σε όλο το σύστημα του σχολείου, επειδή η βελτίωση
μπορεί να διατηρηθεί ανεξάρτητα από αλλαγές στο προσωπικό (Fullan, 2001a).
Ουσιαστικά, δεν είναι o διευθυντής εκείνος που νέμει ρόλους, αλλά προκύπτουν μέσα από
δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και τη συλλογική δράση.
Όταν πορεύεται μόνος του εξαντλείται στην προσπάθεια να ανταποκριθεί. Παράλληλα, οι
διοικητικές υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να ασχοληθεί με δραστηριότητες που αποβλέπουν
στην ανάπτυξη του σχολείου (Copland, 2003).
Ο νέος ρόλος του διευθυντή είναι να:
▪ έχει την εποπτεία, λειτουργεί ως μεσάζων-διευκολυντής (fascilitator), διατηρεί το καλό
κλίμα και τη συνοχή, υποκινεί
▪ ενθαρρύνει τη δημιουργία συνεργατικής κουλτούρας, αμοιβαίας μάθησης και αλλαγής
▪ παρέχει τους πόρους και τα μέσα
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▪ παρέχει αυτονομία στους εκπαιδευτικούς, συναποφασίζει και δεν επιβάλλει
▪ υποστηρίζει την αυτοαξιολόγηση και παρέχει ευκαιρίες για συνεχή επαγγελματική
ανάπτυξη (Frost, 2004).
H ανάληψη ηγετικών ρόλων από τους εκπαιδευτικούς (Teacher Leadership)
Σήμερα, υπογραμμίζεται όλο και πιο έντονα η ανάγκη ενίσχυσης και διεύρυνσης ηγετικών ρόλων
από τους εκπαιδευτικούς και η άποψη ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στη βελτίωση των σχολείων
και την αλλαγή (agency) (Smylie & Denny, 1990).
H έννοια της ηγεσίας των εκπαιδευτικών ουσιαστικά θεωρείται έννοια-ομπρέλα που εμπεριέχει
τις αξίες, το όραμα και την ανάληψη στρατηγικής δράσης από μέρους τους χωρίς άνωθεν επιβολή
(Frost & Durrant, 2003c). Το όραμα αυτό, διαμορφώνεται από τις προσδοκίες τους για τις
αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν και τον προσανατολισμό που θα έχουν.
Οι Katzenmeyer και Moller (2001) αναφέρονται σε τρεις πλευρές της ηγεσίας των
εκπαιδευτικών:
▪ άσκηση επιρροής σε μαθητές ή συναδέλφους με στόχο τη βελτίωση των πρακτικών
διδασκαλίας, την εξομάλυνση των ανισοτήτων-κοινωνικών, μαθησιακών και την
επαγγελματική τους ανάπτυξη: ως διευκολυντές, εκπαιδευτές (coach), μέντορες, εισηγητές
καινοτομίας, ηγέτες ομάδων που προάγουν τη μελέτη σε κάθε χώρο, όπου παράγεται
μάθηση
▪ διεκπεραίωση λειτουργικών καθηκόντων (operational tasks), συμμετέχοντας σε ομάδες
εργασίας: συμβάλλουν στη διατήρηση της οργάνωσης του σχολείου και την επίτευξη των
στόχων
▪ δημιουργία υλικής υποδομής, πόρων και δεξιοτήτων, διαμόρφωση του κατάλληλου
κλίματος, συνεργασία μέσα σε ομάδες σχολικής βελτίωσης –πανεπιστημιακά ιδρύματα,
σχολικούς συμβούλους, ενώσεις γονέων, επικοινώνηση των επιτευγμάτων.
Οι μαθητές σε ρόλο ηγέτη
Ο ρόλος των μαθητών στο σχολείο αναγνωρίστηκε τα τελευταία χρόνια. Η ηγεσία των μαθητών
τους βοηθά να διαμορφώσουν θετική στάση για το σχολείο, να λειτουργούν πιο συνειδητά και
υπεύθυνα, να συμμετέχουν στον διάλογο για τη μάθησή τους και τη λήψη αποφάσεων. Να
συνδέουν την παρουσία τους εκεί, με τη μελλοντική τους ανάπτυξη σε επίπεδο νοητικό,
κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης (MacBeath, 2007).
«Καλούμε ειδικούς εκτός σχολείου και αδιαφορούμε για το θησαυρό που βρίσκεται στην ίδια
μας την αυλή, στον ίδιο μας το χώρο, τους μαθητές», αναφέρει χαρακτηριστικά η Soo Hoo (1993,
p. 389). Οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο μαύρο κουτί των τάξεων και είναι «εμπειρογνώμονες»
στα συναισθήματά τους, τις απογοητεύσεις και στα κίνητρα μάθησης. Γίνονται φορείς μιας
υποκειμενικότητας από τα κάτω και αλλάζουν οπτική, γεγονός που μπορεί να συνεισφέρει στην
επαγγελματική ικανότητα των εκπαιδευτικών (MacBeath, 2007).
Η μαθητές μπορούν να λειτουργήσουν:
▪
▪
▪
▪

ως ερωτώμενοι και πηγή δεδομένων
ως συνεργάτες
ως ανεξάρτητοι ερευνητές
ως σχεδιαστές και συμμέτοχοι στον προγραμματισμό και τη διεύθυνση του σχολείου
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▪ ως εκείνοι που υλοποιούν ενεργά και υπεύθυνα μαζί με τους άλλους συντελεστές
(ΜacBeath, 2003).
Οι γονείς σε ρόλο ηγέτη
Οι σχέσεις γονέων εκπαιδευτικών, αν και τυπικά καλές, δεν προάγουν εποικοδομητικές
συνεργασίες, λόγω της καχυποψίας και της επιφυλακτικότητας των δύο πλευρών. Ωστόσο, οι
γονείς μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της μάθησης των παιδιών τους με τις
πληροφορίες που παρέχουν για τον τρόπο μάθησης ή την «ιστορία» τους (γνώσεις, ανεπάρκειες),
που αναχαιτίζουν τη μαθησιακή τους πορεία (Epstein, 2001).
Οι Epstein και Sanders (2006) αναφέρουν έξι τύπους εμπλοκής των γονέων στη μάθηση των
παιδιών τους σε συνεργασία με το σχολείο:
▪ άσκηση γονεϊκών καθηκόντων με παροχή βοήθειας σε όλες τις οικογένειες, ώστε να
διαμορφώσουν περιβάλλοντα που ενισχύουν τη μάθηση των μαθητών
▪ επικοινωνία που στοχεύει στην ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα σχολικά προγράμματα
▪ προσφορά εθελοντικής εργασίας, συμβολή στην οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων
▪ υποστήριξη της μάθησης των παιδιών με δραστηριότητες στο σπίτι
▪ συνεργασία με την κοινότητα, αναζήτηση πόρων-υλικών και ανθρώπινων ή υπηρεσιών της
κοινότητας.
Αναζητώντας τον ιδανικό ηγέτη: ικανότητες, δεξιότητες και χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Ένα από τα βασικά εφόδια του ηγετικού στελέχους ενός οργανισμού, είναι η ικανότητά του να
κινητοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό που διοικεί, ώστε να αναλαμβάνει δράση και πρωτοβουλίες.
Οι Cohen και Ball (1998, p. 215) θεωρούν πως «εκείνος που διαθέτει την ηγετική ικανότητα έχει
την επιδεξιότητα να καθοδηγεί ανθρώπους ώστε να δημιουργούν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν
ότι μπορούν να επιτύχουν».
Ο όρος leadership (ηγεσία), λόγω του επιθήματος-ship, σημασιολογικά υποδηλώνει τόσο
ικανότητα, δεξιότητα, γνώρισμα, όσο και τη δραστηριότητα του ηγέτη. Το σύνολο των τεχνικών,
εννοιολογικών-κριτικών και ανθρώπινων δεξιοτήτων που ευνοούν την επιτυχή άσκηση της
διοίκησης συνιστά τις επαγγελματικές του δεξιότητες (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012).
Οι τεχνικές δεξιότητες σχετίζονται με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αξιοποιεί ένας
ηγέτης (μέθοδοι, μέσα, τεχνικές, διοικητικές ικανότητες). Οι κριτικές δεξιότητες –αναλυτική
σκέψη, σφαιρική θεώρηση, ορθολογική απόφαση, αντίδραση στον κίνδυνο– επιτρέπουν να
αντιλαμβάνεται ολιστικά και συστημικά τα προβλήματα. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, οφείλει να έχει
τις ανθρώπινες δεξιότητες που σχετίζονται με την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τη
συνεργασία, την αποτελεσματική επικοινωνία (Πετρίδου, 2011).
Για την ηγετική λειτουργία η διαπροσωπική επικοινωνία αποτελεί σηµαντικό µέσο άσκησής της,
αφού η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων επιτυγχάνεται ουσιαστικά µέσω αυτής. Το ηγετικό
στέλεχος είναι σημαντικό να γνωρίζει και να κατανοεί τους στόχους, τις απόψεις, τις ανάγκες, τις
αδυναμίες και τις δυνατότητες των υφισταμένων. Τους αντιμετωπίζει ως ανθρώπους και όχι σαν
«µηχανές παραγωγής έργου» (West-Burnham, 1997).
Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι η απλή λεκτική επικοινωνία δεν είναι ο σημαντικότερος φορέας
του μηνύματος. Ο τρόπος ομιλίας καθώς και η σωματική και συναισθηματική «γλώσσα» του
ομιλητή, παίζει σπουδαιότερο ρόλο στην επιτυχημένη επικοινωνία. Γενικότερα, η επικοινωνία
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βοηθά στην έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, στη διευκρίνιση προβλημάτων και στην
ανατροφοδότηση (Μπουραντάς, 2001).
Η αποτελεσματική επικοινωνία (Conger & Kanungo, 1998):
▪
▪
▪
▪
▪
▪

αναπτύσσει στρατηγικές επικοινωνίας
βελτιώνει και αξιοποιεί την αυτό-εκτίμηση και τις δημιουργικές δεξιότητες
καλλιεργεί την επιθυμία αλλαγής
δημιουργεί και διατηρεί θετικές διαπροσωπικές σχέσεις
επιλύει προβλήματα/συγκρούσεις, τονώνει την εμπιστοσύνη
ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή και ανταλλαγή απόψεων/εμπειριών,
συναισθημάτων, προβληματισµών

Οι βασικότερες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ενός ηγετικού στελέχους
εκπαιδευτικού οργανισμού είναι:
α) Η συναισθηματική νοημοσύνη
Οι Cooper και Sawaf (1997) θεωρούν ότι το άτομο µε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει
την ικανότητα να αναγνωρίζει, να ελέγχει, να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα τα
δικά του και των άλλων ως πηγή ενέργειας, πληροφορίας και επιρροής.
Ο Daniel Goleman (1998a) αναγνωρίζει πέντε ικανότητες που απορρέουν από τη
συναισθηματική νοημοσύνη:
▪
▪
▪
▪
▪

αυτοεπίγνωση
αυτορρύθµιση
κίνητρα συµπεριφοράς
ενσυναίσθηση
κοινωνικές δεξιότητες.

Οι δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης δεν αποτελούν εγγενές γνώρισμα των «εκλεκτών»,
αλλά μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε άνθρωπο που θέτει ως στόχο την καλλιέργεια
ουσιαστικής επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο (Goleman 1998b). Τέτοιες
είναι η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων
καταστάσεων ή καθοδήγησης (Καφέτσιος, 2003).
Η ενσυναίσθηση (empaphy) είναι η επίγνωση των συναισθημάτων και των αναγκών των άλλων,
η αποδοχή της διαφορετικότητας. Είναι απαραίτητη για την ανάληψη νέων ρόλων από τα άτομα
ή τη διαμόρφωση της σχέσης τους µε τις ομάδες. Δεν πρόκειται για απλή αντανάκλαση των
λεγομένων τους σε κάθε στιγμή επικοινωνίας, αλλά για µια διαρκώς ενεργή κατανόηση του
λόγου και των συναισθημάτων τους. Απαιτεί την προσεκτική ακρόαση και αποδοχή της άποψής
τους και βοηθά τον ηγέτη να συντονιστεί µε τα συναισθήματά τους (Kellett et al., 2002).
Ο ηγέτης μπορεί να δημιουργήσει το κλίμα, ώστε οι υφιστάμενοί του να εκφράζουν τα
συναισθήματά τους και να εφαρμόζουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. Να συζητούν για
την επιλογή των λύσεων, να αντιλαμβάνονται την οπτική των άλλων και να ασκούνται στη
διαχείριση δυσάρεστων συναισθημάτων (Αθανασούλα-Ρέππα, 2001).
Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι σε ηγετικά στελέχη που παρακολούθησαν εξειδικευμένα
προγράμματα καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης (Wolff et al., 2002):
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▪ ενισχύθηκε η αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση
▪ βελτιώθηκαν οι διαπροσωπικές σχέσεις
▪ έγιναν ικανοί να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να αντιμετωπίζουν το εργασιακό
στρες και τις συγκρούσεις µε τεχνικές επίλυσης διαφωνιών και ευαισθησία στις
ιδιαιτερότητες κάθε οµάδας
▪ ανέπτυξαν δεξιότητες διαβούλευσης, επικοινωνιακή ικανότητα, ανοχή στη
διαφορετικότητα.
β) Ενεργητική ακρόαση
Η αποτελεσματικότητα του προφορικού λόγου δεν εξαρτάται τόσο από τον τρόπο µε τον οποίο
μιλούν οι άνθρωποι, αλλά από τον τρόπο µε τον οποίο ακούν (Burley-Allen, 1982). Με τον όρο
«ακρόαση» εννοούμε τη διαδικασία που περιλαμβάνει τη «σύλληψη» του μηνύματος από τον
συνομιλητή, την αποκωδικοποίησή του, την κατανόησή και την αρχή της διαδικασίας
ανατροφοδότησης/απάντησης.
Ο αποτελεσματικός ηγέτης ακούει µε σεβασμό και προσοχή, παρέχοντας συναισθηματική
ασφάλεια στον συναγορητή ή ακροατή του. Οι δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης βοηθούν στην
επίλυση δύσκολων καταστάσεων, την καλύτερη έκβαση συνεδριάσεων, την αποτελεσματική
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και την καλύτερη επικοινωνία. Θεωρούνται απαραίτητο
κομμάτι κάθε διαπροσωπικής επικοινωνίας, που μπορεί να αποκτηθεί μετά από συστηματική
άσκηση (Walton, 1989). Περιλαμβάνει:
▪
▪
▪
▪

διατήρηση οπτικής επαφής στη διάρκεια της συνομιλίας
έμπρακτη αναγνώριση και αποδοχή
ενθάρρυνση με εκφράσεις που δηλώνουν ενδιαφέρον
συνεχή απόδοση µη λεκτικής ανατροφοδότησης

γ) Το χιούμορ ως επικοινωνιακό εργαλείο
Το χιούμορ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο της αποτελεσματικής ηγεσίας, αφού
θεωρείται ως ένα από τα πιο ισχυρά «όπλα» για την καταπολέμηση του άγχους, την ανύψωση
της αποδοτικότητας και την προώθηση της δημιουργικής σκέψης (Duncan, Smeltzer & Leap,
1990). Ως φυσικό κομμάτι της επικοινωνίας, βοηθά να «σπάσει ο πάγος», επιτρέπει στους
ανθρώπους να αισθάνονται πιο χαλαροί και οδηγεί σε μεγαλύτερα επίπεδα συμφωνίας και
αποφυγής/επίλυσης των συγκρούσεων. Ενισχύει την εμπιστοσύνη, γιατί μειώνει τον φόβο και τη
δυσπιστία και επιτρέπει να εκφρασθούν πράγματα, που κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσαν
να γίνουν αντιληπτά ως εχθρικά (Jansen, 1994).
Συζήτηση-Συµπεράσµατα
Tο ηγετικό στέλεχος της εκπαίδευσης µε την καθηµερινή δράση του οφείλει να επιδιώκει την
δηµιουργία και την διατήρηση ενός δυναµικού περιβάλλοντος εργασίας, στο οποίο οι
εργαζόµενοι συνεργάζονται αποτελεσµατικά, για την επίτευξη στόχων. Στο πλαίσιο της
καθηµερινής αλληλεπίδρασης µε το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, βρίσκεται αντιµέτωπο
µε καταστάσεις ή προβλήµατα, που απαιτούν άµεση επίλυση και λήψη αποφάσεων. Ο ηγέτης
οφείλει να ενθαρρύνει τους υφισταµένους του να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες όσον αφορά τον
προσδιορισµό και την επίλυση προβληµάτων. Με αυτό τον τρόπο η ηγεσία ασκεί υποστηρικτικό
ρόλο και όχι στείρου ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα όλα τα µέλη του οργανισμού αναλαµβάνουν τις
ευθύνες τους και δεν είναι παθητικοί δέκτες αποφάσεων και ενεργειών.
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Το ηγετικό στέλεχος απαιτείται να είναι ικανό να αναπτύξει κλίµα εμπιστοσύνης με το
προσωπικό του οργανισμού. Χωρίς τη διαμόρφωση εμπιστευτικού κλίματος, είναι αδύνατο να
αναπτυχθεί ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία και να επιτευχθεί η περαιτέρω συνεργασία. Οι
δεξιότητες αυτές αφορούν την αυτογνωσία, την κατανόηση και αποδοχή, την καταπολέμηση των
στερεοτύπων, την ενεργητική ακρόαση, την ενσυναίσθηση, τη διαχείριση των συγκρούσεων, το
χειρισµό της µη λεκτικής επικοινωνίας.
Οι αποτελεσματικοί ηγέτες κινητοποιούν τα μέλη του οργανισμού «μιλώντας» στο συναίσθηµα,
δρώντας ως συναισθηματικοί καθοδηγητές της οµάδας. Η στρατηγική τους έχει συντονισµό,
ενθουσιασµό και πάθος για συνεχή βελτίωση. Εστιάζουν στην υποκίνηση με σεβασµό, την
αναγνώριση της εργασίας και των επιτευγμάτων της, στην ανοικτή επικοινωνία, την ορθή
διαχείριση, την κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών της.
Η πρόκληση σήμερα είναι να καταστεί ο καταλύτης που θα συν-διαμορφώσει ένα πλαίσιο
εκκολαπτόμενης συμμετοχικής ηγεσίας με τη μορφή της «διανεμημένης ηγεσίας». Μέσα σε αυτό,
εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς μπορούν να γίνουν «ηγέτες» ή να αναπτύξουν δεξιότητες,
πολύτιμες για ένα εκπαιδευτικό οργανισμό που «μαθαίνει» και στηρίζει την αλλαγή.
Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα προσδοκά να αποτυπώσει και σε ποσοτικά δεδομένα τις
απόψεις των βασικών συντελεστών της σχολικής πραγματικότητας στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση σχετικά με τη διανομή της ηγεσίας και τις δεξιότητες του ηγέτη. Προς αυτή την
κατεύθυνση οι συγγραφείς εκπονούν Ερωτηματολόγιο που θα ανιχνεύσει τις θέσεις τους. Σε μια
δεύτερη φάση, θα διεξαχθούν ημιδομημένες συνεντεύξεις σε διευθυντικά στελέχη,
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς σχετικά με το θέμα.
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Διερευνώντας τη δυνατότητα
ύπαρξης επαγγελματικών
κοινοτήτων μάθησης στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Σωτηρία Πολίτου

Περίληψη
To ερώτημα που διερευνάται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας αφορά στη δυνατότητα
ανάπτυξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 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 τη 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.
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 που συνθέτουν το συγκεκριμένο παιδαγωγικό
μοντέλο.
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 μεθόδων
διδασκαλίας και πρακτικών που συντελούν καθοριστικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας του
σχολικού οργανισμού.
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, συντελώντας στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος μέσα από την ανάπτυξη και βελτίωση του σχολικού οργανισμού.
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική κοινότητα μάθησης, συμμετοχική ηγεσία, κοινό όραμα
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Εισαγωγή
H παρούσα εργασία φιλοδοξεί να προβάλλει ένα νέο μοντέλο συνεργατικής διδασκαλίας μέσα
από την οργάνωση και τη λειτουργία Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης (Professional
Learning Communities-PLCs).
Οι Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης, εμφανίστηκαν αρχικά σε οικονομικούς και στη
συνέχεια σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Thompson et al., 2004). Αποτελούν θεσμό που
λειτουργεί με επιτυχία σε χώρες με εξελιγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, όπως οι ΗΠΑ καθώς
και η Αυστραλία, αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πρόκειται για ομάδες συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίες με τη συνδρομή μίας
συμμετοχικής και υποστηρικτικής ηγεσίας, επιδιώκουν τη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος,
αξιών και απόψεων, στο πλαίσιο συνεργατικών διαδικασιών βασισμένων σε μία διαθεματική και
διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, η οποία στηρίζεται στην από κοινού διαμόρφωση των
αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας, στη δημοσιοποίηση προσωπικών πρακτικών, αλλά και
στη δημιουργία των κατάλληλων υποστηρικτικών συνθηκών που θα δημιουργήσουν ένα
εκπαιδευτικό περιβάλλον κατάλληλο να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες και τις
εξελιγμένες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.
Ουσιαστικά, αναφερόμαστε σε μια συνεργατική διαχείριση του Σχολείου, όπου η αντιμετώπιση
των προβλημάτων διδασκαλίας, εκπαίδευσης, πρακτικής και συμπεριφορών γίνεται
προσεγγίζοντας κάθε μαθητή και μαθήτρια ως μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, με την οποία αξίζει
να ασχοληθούμε όλοι ώστε να προσπαθήσουμε να την υποστηρίξουμε συναισθηματικά,
γνωστικά και επαγγελματικά.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ύπαρξης Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης - «Επίπεδα
Ανάπτυξης»
Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά γνωρίσματα που σχετίζονται
με τη λειτουργία Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης. Αυτά είναι τα ακόλουθα:
(α) H συμμετοχική και υποστηρικτική ηγεσία (distributed/shared and supportive leadership)
(β) Η ύπαρξη «κοινού οράματος», αξιών και αντιλήψεων (shared vision, values and beliefs)
(γ) H δημιουργία κλίματος συνεργασίας, αναφορικά με τη διαδικασία της μάθησης και την
εφαρμογή της νέας γνώσης (collective learning and application of learning,)
(δ) Η δημοσιοποίηση των ατομικών πρακτικών (shared personal practices) και, τέλος,
(ε) Η διαμόρφωση υποστηρικτικών συνθηκών (supportive conditions) στο περιβάλλον του
σχολείου. (Αβδελλή, 2012. Early & Bubb, 2004. Fullan, 2001b. Harris, 2003. Harris & Jones,
2010. Hord & Sommers, 2008. Hord, 1997. Morrissey, 2000)
Καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης και των πέντε χαρακτηριστικών που προαναφέρθηκαν,
είναι η δυνατότητα ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Έχει επισημανθεί
συχνά και στο πλαίσιο της σχετικής βιβλιογραφίας ότι «το επάγγελμα των εκπαιδευτικών
χαρακτηρίζεται ιστορικά από μοναξιά και απομόνωση» (Fullan & Hargreaves, 199. Goddard et al.,
2007). H προσκόλληση σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας δεν δημιουργεί την απαραίτητη
εξοικείωση με τις σύγχρονες ομαδοσυνεργατικές μεθόδους που διαμορφώνουν μία αίσθηση
αυτονομίας και ασφάλειας. Αντίθετα, στα συγκεκριμένα συντηρητικά πλαίσια, η εισαγωγή κάθε
νεωτερισμού γεννά ανασφάλεια και καχυποψία. Μόνο μέσα από την κατανόηση της ανάγκης για
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αλλαγή του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας και πάντα μέσα σε ένα ασφαλές και
υποστηρικτικό, από πλευράς της διοίκησης, σχολικό περιβάλλον, θα δημιουργηθεί η διάθεση για
αλλαγή, και η τάση απόρριψης του απομονωτισμού, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για μία
αποτελεσματική και γόνιμη συνεργασία μεταξύ των μελών της ευρύτερης σχολικής κοινότητας.
Σκοπός της έρευνας - ερευνητικά εργαλεία
Έρευνες έχουν αποδείξει ότι «η ανάπτυξη και η λειτουργία των Επαγγελματικών Κοινοτήτων
Μάθησης επηρεάζονται καθοριστικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις συνθήκες και τις
συνήθειες που επικρατούν σε κάθε σχολείο» (Fullan, 2001. Kiefer-Hipp et al., 2008). Μάλιστα,
μετά από σχετικές έρευνες σε σχολεία και των δύο βαθμίδων, διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη τριών
επιπέδων ανάπτυξης: ενός αρχικού (starter), ενός αναπτυσσόμενου (developer) και ενός ώριμουεξελιγμένου (mature). Η διάκριση των επιπέδων βασίστηκε στον βαθμό ανάπτυξης σε κάθε
σχολείο των πέντε χαρακτηριστικών που προαναφέρθηκαν και που καθορίζουν την ύπαρξη μίας
Επαγγελματικής Κοινότητας Μάθησης.
Ακολουθώντας την άποψη ότι, «οι κοινότητες μάθησης εμφανίζουν διαφορετικά επίπεδα
ανάπτυξης», ο Hord (1996) και ο Olivier (2009) διαμόρφωσαν κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία,
με σκοπό τη μελέτη του φαινομένου. Συγκεκριμένα, προσπάθησαν να εκτιμήσουν το επίπεδο
ανάπτυξης των Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης, «διερευνώντας τις συνθήκες που
επικρατούν σε ένα σχολικό οργανισμό και τις συνήθειες του εκπαιδευτικού προσωπικού» και
συσχετίζοντας τα ευρήματα με τα πέντε χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ύπαρξης των
Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης. Οι πληροφορίες μίας τέτοιας έρευνας μπορεί να
αποτελέσουν πολύτιμη βοήθεια για τη σχολική ηγεσία που ενδιαφέρεται για τη διαμόρφωση ενός
ευχάριστου και αποδοτικού σχολικού περιβάλλοντος το οποίο θα ικανοποιεί σε σημαντικό βαθμό
όχι μόνο τις ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και την ευρύτερη σχολική κοινότητα.
To ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στηρίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο
«Σχολικό Επαγγελματικό Προσωπικό ως Κοινότητα Μάθησης» (School Professional Staff as
Learning Community) (Hord, 1996). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από
δεκαεφτά περιγραφικούς δείκτες, οι οποίοι ομαδοποιούνται σε πέντε περιοχές που αντιστοιχούν
στα πέντε χαρακτηριστικά γνωρίσματα που υποδηλώνουν την ύπαρξη Επαγγελματικής
Κοινότητας Μάθησης (Professional Learning Community-PLC). Αυτές οι περιοχές σχετίζονται
με τη συμμετοχική και υποστηρικτική ηγεσία (δύο δείκτες), το κοινό όραμα (τρεις δείκτες), τη
συλλογική μάθηση (πέντε δείκτες), τη δημοσιοποίηση των προσωπικών διδακτικών πρακτικών
(δύο δείκτες) και τις υποστηρικτικές συνθήκες κάθε σχολείου (πέντε δείκτες). Το συνολικό
άθροισμα των δεκαεφτά δεικτών σχετίζεται με το κατά πόσο οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι το
περιβάλλον του σχολείου τους λειτουργεί υποστηρικτικά για τη διαμόρφωση Επαγγελματικών
Κοινοτήτων Μάθησης. Όσο υψηλότερο είναι το συνολικό άθροισμα τόσο θετικότερη είναι η
άποψη των ερωτώμενων για τη λειτουργία του σχολείου ως κοινότητα μάθησης.
Η διαδικασία διαμόρφωσης του τελικού ερωτηματολογίου βασίστηκε στο βιβλίο της Θεολογίας
Αβδελή «Επαγγελματικές Κοινότητες μάθησης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα –Το
παράδειγμα των Οικολογικών σχολείων» (2012). Ορισμένες από τις ερωτήσεις
χρησιμοποιήθηκαν αυτούσιες, άλλες παραλήφθηκαν και μερικές τροποποιήθηκαν ελαφρά. Στο
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο οι περιγραφικοί δείκτες της Hord, εξετάζονται μέσω 16
ερωτημάτων κλειστού τύπου, που επιτρέπουν μία μόνο απάντηση, που αντιστοιχεί σε έναν
καθορισμένο βαθμό της πενταβάθμιας κλίμακας Likert.
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Ως δείγμα χρησιμοποιήθηκαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης με
κατεύθυνση την Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων του Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου, λόγω
του γεγονότος ότι προέρχονται και από τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια), από διαφορετικές γεωγραφικά περιοχές, κατά κύριο λόγο βέβαια της Κεντρικής
Μακεδονίας, αλλά όχι μόνο αστικές καθώς και από περιοχές στις οποίες υπάρχει μετακινούμενο
εκπαιδευτικό προσωπικό. Το κριτήριο επιλογής ενηλίκων, που παρακολουθούν μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σε βάρος του ελεύθερου χρόνου τους, με προσωπική οικονομική επιβάρυνση και οι
οποίοι έχουν ως στόχο να στελεχώσουν διοικητικά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να μην αναφέρεται στον τυπικό μέσο όρο των
εκπαιδευτικών, αλλά εστιάζει σε άτομα που ενδιαφέρονται για την ενεργή προώθηση της
μαθησιακής διαδικασίας και στην εφαρμογή αποτελεσματικών και οικονομικά ανώδυνων
παιδαγωγικών πρακτικών.
Ερωτηματολόγια διενεμήθησαν, επίσης, σε εκπαιδευτικούς του ΕΠΑ.Λ Καλαμαριάς, του
μεγαλύτερου ίσως Επαγγελματικού Λυκείου της χώρας μας, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι –
κυρίως οι διδάσκοντες εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας– με συνεργατικές μεθόδους
διδασκαλίας. Επιπλέον, το συγκεκριμένο σχολείο, με 750 μαθητές και με εκπαιδευτικό
προσωπικό γύρω στους 100 καθηγητές, τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά έχει μία πολύ μεγάλη
εμπλοκή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις και προσφέρεται για τη μελέτη
ευέλικτων προγραμμάτων και πρακτικών, καθώς δεν υπάρχει η ασφυκτική πίεση των αναλυτικών
προγραμμάτων του Γενικού Λυκείου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι με βάση τα θεωρητικά δεδομένα,
το μέγεθος του σχολείου λειτουργεί ανασταλτικά στη δυνατότητα συνεργασίας των
εκπαιδευτικών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, ευνοείται η δυνατότητα συνεργασίας
ομάδων του ίδιου, αλλά και διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (καθηγητές γενικής παιδείας
–π.χ. μαθηματικοί, με τους καθηγητές ειδικότητας π.χ. του ηλεκτρονικού τομέα).
Τέλος, μία τρίτη ομάδα ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι καθηγητές
Γυμνασίων και Λυκείων της Καλαμαριάς.
Η επιλογή της δεύτερης και τρίτης ομάδας του δείγματος, από σχολεία του Δήμου Καλαμαριάς,
η οποία αποτελεί μία αναβαθμισμένη αστική περιοχή, με την πλειονότητα των εκπαιδευτικών να
υπηρετεί για χρόνια στην ίδια σχολική μονάδα, έχοντας διαμορφώσει σταθερές σχέσεις
συνεργασίας και αποτελεσματικού συντονισμού, εξασφαλίζει το απαραίτητο ποιοτικό υπόβαθρο
της έρευνας, καθώς όπως έχει ήδη προαναφερθεί οι Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης
απαιτούν χρόνο για να διαμορφωθούν και να λειτουργήσουν (Kiefer-Hipp et al., 2008. Morrissey,
2000).
Βασικοί Άξονες του χρησιμοποιούμενου Ερωτηματολογίου
Το Ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε δύο μέρη που στοιχειοθετούσαν και
τους βασικούς του άξονες. To πρώτο μέρος αποτελούνταν από ερωτήσεις σχετικές με τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτούμενων (έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση, βαθμίδα
σχολείου, επίπεδο σπουδών, ύπαρξη διοικητικής εμπειρίας) και με το εκπαιδευτικό δυναμικό του
σχολείου (αριθμός εκπαιδευτικών που υπηρετούν για χρόνια στο ίδιο σχολείο, επιπλέον τίτλοι
σπουδών, συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις). Οι ερωτήσεις του
δεύτερου μέρους, 16 συνολικά κλειστού τύπου, ήταν βασισμένες στο ερωτηματολόγιο με τίτλο:
«Σχολικό Επαγγελματικό Προσωπικό ως Κοινότητα Μάθησης» (School Professional Staff as
Learning Community) και στόχευαν στη διαμόρφωση των «περιγραφικών δεικτών», οι οποίοι
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αντιστοιχούν στα πέντε βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ύπαρξη Επαγγελματικής
Κοινότητας Μάθησης.
Στο δείγμα των εκπαιδευτικών που επιλέχθηκε, η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 89,1%) είχε
περισσότερα από 10 έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. Επιπλέον για τους μισούς περίπου
(ποσοστό 50,9%) το γεγονός ότι δεν ξεπερνούν την εικοσαετία, συνδέεται με την ηλικία τους και
με τα περιθώρια επιμόρφωσης, εισαγωγής και αποδοτικής εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών.
Στη συγκεκριμένη έρευνα, περίπου το ένα τέταρτο των ερωτώμενων προέρχονταν από την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ποσοστό 23,6%), στην οποία με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, ο
τρόπος εργασίας των εκπαιδευτικών ευνοεί την ανάπτυξη Επαγγελματικών Κοινοτήτων
Μάθησης
Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι η δεύτερη από τις ερωτώμενες ομάδες, αυτή των καθηγητών
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει άτομα, εξοικειωμένα με συνεργατικές μεθόδους,
λόγω του τρόπου διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων, γεγονός που έρχεται να
αντισταθμίσει μερικά το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα εκπαιδευτικών από τη
δευτεροβάθμια.
Η πλειονότητα των ερωτώμενων εκπαιδευτικών (ποσοστό περίπου 70%) δεν διέθετε άλλο τίτλο
σπουδών, πέραν του βασικού πτυχίου. Επειδή, με βάση πάντα και τα θεωρητικά δεδομένα, οι
αυξημένες επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των εκπαιδευτικών, ενισχύουν τις
πιθανότητες δημιουργίας Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης, κρίνεται εμφανής και
αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς «εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακές σπουδές
εμπλέκονται ευκολότερα σε συνεργατικές και διερευνητικές εργασίες» (Πομάκη, 2007).
Στο δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας, ακόμη και για το 38,2% των ερωτηθέντων, που κατείχαν
θέση ευθύνης, το ισχύον για μία διετία νομοθετικό πλαίσιο δεν έθετε ως καθοριστικό κριτήριο
επιλογής διευθυντών τα τυπικά προσόντα, αλλά την αποδοχή από την πλειοψηφία του Συλλόγου
Διδασκόντων. Η εικόνα, λοιπόν, που προκύπτει, αναδεικνύει μία πραγματικότητα: ότι η
πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν έχει επιδιώξει την επιμόρφωσή της, παρά μόνο μέσα από το
πρίσμα της στόχευσης θέσεων διοίκησης. Με δεδομένο όμως ότι η Ηγεσία αποτελεί έναν μόνο
από τους πέντε δείκτες που συνδέονται με την ανάπτυξη και λειτουργία Επαγγελματικών
Κοινοτήτων Μάθησης και με το Όραμα ενός καλύτερου σχολείου, κρίνεται απαραίτητο να
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και τα κίνητρα που θα ωθήσουν την πλειοψηφία του
εκπαιδευτικού κόσμου στην επιδίωξη της ανάπτυξης του γνωστικού και επαγγελματικού
επιπέδου, μέσω επιπλέον σπουδών. Αλλά ακόμη και από το 38,2 % των ερωτηθέντων που ασκούν
διοίκηση, μόνο ένα ποσοστό 5,5% διαθέτει συναφή με τη διοίκηση μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Με βάση και το τελευταίο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, μοριοδοτείται η ύπαρξη μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών με αναγνωρισμένη συνάφεια ως προς το γνωστικό αντικείμενο του
εκπαιδευτικού και όχι ως προς τη διοικητική θέση που καλείται να στελεχώσει.
Να σημειωθεί, επίσης, ότι αν αναγνωρίζαμε ως επαρκή επιμόρφωση εκτός των μεταπτυχιακών
και τα μακρόχρονα επιμορφωτικά προγράμματα, θα διαπιστώναμε ότι το 81,2% των
εκπαιδευτικών που κρίνονται επαρκώς επιμορφωμένοι, έχει λάβει αυτή τη μορφή επιμόρφωσης,
συχνά και στο πλαίσιο ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αποτελεί θετικό βήμα το γεγονός ότι στις
τελευταίες κρίσεις διευθυντών σχολικών μονάδων μοριοδοτήθηκαν οι μακροχρόνιες
επιμορφώσεις και το ίδιο αναμένεται να ισχύσει και στο προς διαβούλευση σχέδιο νόμου.
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Στο πρώτο μέρος της έρευνας έγινε προσπάθεια εκτίμησης ορισμένων χαρακτηριστικών των
σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούσαν οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί.
Έτσι, εκτιμήθηκε, κατ’ αρχήν, η σταθερότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, με κριτήριο την
παραμονή για περισσότερο από μία πενταετία στην ίδια σχολική μονάδα. Καθώς το δείγμα της
έρευνας αφορά πλειοψηφικά καθηγητές της περιοχής Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που δεν
μετακινούνται παραδοσιακά από τον τόπο κατοικίας τους και ανεβάζουν το μέσο ηλικιακό όριο,
συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα και αφετέρου την τελευταία πενταετία, ο αριθμός
μεταθέσεων των εκπαιδευτικών παρουσιάζει συνεχή μείωση, διαπιστώθηκε η απαιτούμενη
σταθερότητα που αποτελεί θετικό παράγοντα ενίσχυσης των συνθηκών δημιουργίας και
ανάπτυξης Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης.
Σε ερώτημα σχετικό με τον αριθμό των εκπαιδευτικών του σχολείου με πρόσθετες σπουδές σε
παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, επισημάνθηκε το αξιοσημείωτό ποσοστό (14,5%) των
εκπαιδευτικών που δηλώνουν άγνοια για το γνωστικό επίπεδο των συναδέλφων τους, καθώς και
η κυριαρχούσα αντίληψη που κυριαρχεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των εκπαιδευτικών στερείται
ουσιαστικής επιμόρφωσης και πρόσθετων σπουδών σε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.
Τέλος, αναφορικά με τη συμμετοχή σε προγράμματα, καινοτόμες δράσεις και επιμορφώσεις
πέραν του διδακτικού έργου και εκτός ωραρίου διδασκαλίας διαπιστώθηκε ότι ένα μικρό
ποσοστό των εκπαιδευτικών επιθυμεί την εμπλοκή σε επιμορφωτικά προγράμματα και
καινοτόμες δράσεις, εκτός του διδακτικού ωραρίου, γεγονός που από μόνο του προβάλλει μία
δυσκολία στην αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί μόνο
προοδευτικά και μέσα από ευέλικτα μοντέλα και τεχνικές παρακίνησης.
Μεταβλητές της έρευνας
Με στόχο τον καθορισμό του βαθμού ανάπτυξης για κάθε μία από τις πέντε «διαστάσεις» των
Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης, γίνεται αναφορά σε πέντε «μεταβλητές»:
▪ Η μεταβλητή «ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» σχετίζεται με την ενίσχυση που μπορεί να παρέχει
μία υποστηρικτική και συνεργατική ηγεσία.
▪ Η μεταβλητή «ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ» αφορά στην ύπαρξη ενός κοινού οράματος για τη
σχολική κοινότητα.
▪ Η μεταβλητή « ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» συνδέεται με τη συνεργατική μάθηση και εφαρμογή νέων
γνώσεων.
▪ Η μεταβλητή «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» αφορά στη «δημοσιοποίηση των προσωπικών διδακτικών
πρακτικών».
▪ Η μεταβλητή «ΣΥΝΘΗΚΕΣ» αφορά στις «υποστηρικτικές συνθήκες του σχολείου».
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ακολουθούμενης μεθοδολογίας, θα μπορούσε να δημιουργηθεί και μία
νέα μεταβλητή με όνομα «Ε.Κ.Μ», η οποία να δίνει το μέσο όρο και στις 16 ερωτήσεις και η τιμή
της οποίας να αντιπροσωπεύει το επίπεδο ανάπτυξης της εκάστοτε Επαγγελματικής Κοινότητας
Μάθησης.
Τέλος, σε όλες τις ερωτήσεις της έρευνας που αναφέρονται στο Β΄ Μέρος, οι επιλογές 1 και 2
περιγράφουν περιπτώσεις ανυπαρξίας ή αρχικής ύπαρξης συνθηκών και συνηθειών που ευνοούν
τη λειτουργία Επαγγελματικής Κοινότητας Μάθησης (1ο επίπεδο). Οι επιλογές 3 και 4
αντιστοιχούν σε συνθήκες και συνήθειες αναπτυσσόμενης λειτουργίας Επαγγελματικής
Κοινότητας Μάθησης (2ο επίπεδο). Τέλος, οι επιλογές 5 και 6 περιγράφουν την ύπαρξη
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συνθηκών και συνηθειών ώριμης-εξελιγμένης λειτουργίας Επαγγελματικής Κοινότητας
Μάθησης (3ο επίπεδο)».

Πίνακας 1: Μέσοι όροι θεματικής ενότητας ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Ερωτήσεις

μέσος όρος

τυπ. απόκλιση

9. Τρόπος λήψης των αποφάσεων της διοίκησης

4,22

1,01

Μέση τιμή ενότητας «ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ»

4,04

0,93

10. Ανάληψη ηγετικών ρόλων και πρωτοβουλιών

3,85

1,38

Πίνακας 2: Τρόπος λήψης των αποφάσεων της Διοίκησης

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Αποφασίζει μόνη της

1

1,8

Μερικές φορές ακούει γνώμες αλλά αποφασίζει μόνη της

5

9,1

Ζητά πάντα την άποψη αλλά αποφασίζει μόνη της

2

3,6

Εμπλέκει κι άλλους για κοινά αποδεκτές αποφάσεις

20

36,4

Εμπλέκει όλους για κοινά αποδεκτές αποφάσεις

27

49,1

Σύνολο

55

100,0

Πίνακας 3: Ανάληψη ηγετικών ρόλων και πρωτοβουλιών

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Κανένας

2

3,6

Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων

11

20,0

Μικρή ομάδα με ικανότητες

11

20,0

Όποιος το επιθυμεί

31

56,4

Σύνολο

55

100,0
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Πίνακας 4: Σκοπός των στόχων βελτίωσης του σχολείου

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα ποσοστό

Οι στόχοι δεν αφορούν στην ποιότητα της
εκπαίδευσης

2

3,6

Οι στόχοι σχετίζονται μερικώς με την ποιότητα
της εκπαίδευσης

8

14,5

Υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης ανάλογα με τις
ικανότητες των μαθητών

6

10,9

Υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης στην πλειοψηφία
των μαθητών

7

12,7

Υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης σε όλους τους
μαθητές

32

58,2

Σύνολο

55

100,0

μέσος
όρος

τυπ.
απόκλ.

4,07

1,27

Πίνακας 5: Μέσοι όροι θεματικής ενότητας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Ερωτήσεις

μέσος όρος

τυπ. απόκλιση

15. «Συχνότητα εφαρμογής της νέας γνώσης που
αποκτήθηκε με επιμόρφωση»

3,84

1,05

16. «Συχνότητα επανεξέτασης
διδακτικών πρακτικών»

3,73

1,28

14. «Συχνότητα συζητήσεων εκπαιδευτικών σχετικά με τις
διδακτικές πρακτικές τους»

3,60

145

Μέση τιμή ενότητας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΜΑΘΗΣΗ»

3,45

0,75

12. «Αριθμός εκπαιδευτικών που συναντιούνται για να
μάθουν ο ένας από τον άλλο»

3,07

1,18

13.«Συχνότητα προγραμματισμένων συναντήσεων για
θέματα διδασκαλίας και μάθησης»

3,04

1,48

και

αξιολόγησης
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Πίνακας 6: Αριθμός εκπαιδευτικών που συναντιούνται για
να μάθουν ο ένας από τον άλλο

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Κανένας

3

5,5

Οι λιγότεροι

21

38,2

Οι μισοί

6

10,9

Οι περισσότεροι

19

34,5

Όλοι

6

10,9

Σύνολο

55

100,0

Πίνακας 7: Συχνότητα προγραμματισμένων συναντήσεων
για θέματα διδασκαλίας και μάθησης

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Σχεδόν ποτέ, όποτε είναι απαραίτητο

15

27,3

Μία ή δύο φορές το χρόνο

2

3,6

Τρείς έως τέσσερις φορές το χρόνο

15

27,3

Πέντε έως οκτώ φορές το χρόνο

12

21,8

Μία φορά κάθε μήνα ή συχνότερα

11

20,0

Σύνολο

55

100,0

Πίνακας 8: Συχνότητα συζητήσεων εκπαιδευτικών
σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές τους

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Δεν γνωρίζω

11

20,0

Σπάνια

6

10,9

Μερικές φορές

21

38,2

Συχνά, πάντα

17

30,9

Σύνολο

55

100,0
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Πίνακας 9: Συχνότητα εφαρμογής της νέας γνώσης
που αποκτήθηκε με επιμόρφωση

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Δεν γνωρίζω

3

5,5

Σχεδόν ποτέ

2

3,6

Σπάνια

11

20,0

Μερικές φορές

24

43,6

Συχνά, πάντα

15

27,3

Σύνολο

55

100,0

Πίνακας 10: Συχνότητα επανεξέτασης και
αξιολόγησης διδακτικών πρακτικών

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Δεν γνωρίζω

8

14,5

Σπάνια

6

10,9

Μερικές φορές

26

47,3

Συχνά, πάντα

15

27,3

Σύνολο

55

100,0

Πίνακας 11: Μέσοι όροι θεματικής ενότητας ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ερωτήσεις

μέσος όρος

τυπ. απόκλιση

18. Αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών
μετά την παρακολούθηση της διδασκαλίας

2,33

1,72

Μέση τιμή ενότητας «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ»

2,03

1,25

17. Συχνότητα παρακολούθησης
διδασκαλίας των συναδέλφων

1,73

1,01
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Πίνακας 12: Συχνότητα παρακολούθησης διδασκαλίας των συναδέλφων

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Σχεδόν ποτέ

28

50,9

Όταν κάποιοι το επιθυμούν

21

38,2

Μία ή δύο φορές το χρόνο

1

1,8

Τρείς έως τέσσερις φορές το χρόνο

3

5,5

Πάνω από πέντε φορές το χρόνο

2

3,6

Σύνολο

55

100,0

Πίνακας 13: Αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών μετά την παρακολούθηση της διδασκαλίας

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Δεν παρακολουθούν άλλες διδασκαλίες

31

56,4

Δεν αλληλεπιδρούν, θέματα άσχετα με τη διδασκαλία

5

9,1

Συζητούν θέματα διδασκαλίας, όχι αυτής που συμμετείχαν

2

3,6

Γενική ανατροφοδότηση

4

7,3

Ανατροφοδότηση πάνω σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις

13

23,6

Σύνολο

55

100,0

Πίνακας 14: Μέσοι όροι θεματικής ενότητας ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ερωτήσεις

μέσος όρος

τυπ. απόκλιση

21. Αριθμός τρόπων επικοινωνία και ενημέρωσης που
διαθέτει το σχολείο

4,33

0,94

22. Κλίμα δεκτικότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο
σχολείο

3,84

1,12

Μέση τιμή ενότητας «ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

3,50

0,76

23. Σχέσεις αλληλοβοήθειας και συνεργασίας για θέματα
διδασκαλίας και μάθησης

3,35

1,02

20. Επίδραση χωροταξικών παραγόντων στην επικοινωνία
μεταξύ των εκπαιδευτικών

3,24

1,40

19. Ύπαρξη χρόνου για συνεργασία που ικανοποιεί ανάγκες
εκπαιδευτικών

2,76

1,52
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Πίνακας 15: Ύπαρξη χρόνου για συνεργασία που ικανοποιεί τις ανάγκες των εκπαιδευτικών

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Δεν διατίθεται χρόνος

17

30,9

Διατίθεται χρόνος αλλά δεν χρησιμοποιείται

9

16,4

Διατίθεται χρόνος αλλά δεν συναντώνται συχνά

9

16,4

Διατίθεται χρόνος αλλά δεν επαρκεί

10

18,2

Διατίθεται χρόνος και είναι επαρκής για όλους

10

18,2

Σύνολο

55

100,0

Πίνακας 16: Επίδραση χωροταξικών παραγόντων στην επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Δεν επηρεάζουν επειδή δεν επιδιώκεται η συνεργασία

7

12,7

Υπάρχουν εμπόδια αλλά αρκετοί επιδιώκουν να τα υπερβούν

13

23,6

Υπάρχουν εμπόδια αλλά όλοι επιδιώκουν να τα υπερβούν

9

16,4

Διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των περισσότερων

12

21,8

Διευκολύνουν την αλληλεπίδραση όλων

14

25,5

Σύνολο

55

100,0

Πίνακας 17: Τρόποι επικοινωνίας και ενημέρωσης που διαθέτει το σχολείο

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Υπάρχουν υποδομές αλλά δεν χρησιμοποιούνται

3,6

3,6

Ένας τρόπος: κοινοποίηση πληροφοριών

21,8

21,8

Δύο τρόποι επικοινωνίας ενημέρωσης

12,7

12,7

Πάνω από 2 τρόποι επικοινωνίας ενημέρωσης

61,8

61,8

55

100,0

Σύνολο
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Πίνακας 18: Κλίμα δεκτικότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο σχολείο

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Δεν υπάρχει

2

3,6

Υπάρχει για λίγους

6

10,9

Υπάρχει για τους μισούς

9

16,4

Υπάρχει για τους περισσότερους

20

36,4

Υπάρχει για όλους

18

32,7

Σύνολο

55

100,0

Πίνακας 19: Σχέσεις αλληλοβοήθειας και συνεργασίας για θέματα διδασκαλίας και μάθησης

Τιμές (Ν = 55)

συχνότητα

ποσοστό

Δεν υπάρχουν

1

1,8

Υπάρχουν σε λίγους

13

23,6

Υπάρχουν στους μισούς

13

23,6

Υπάρχουν στους περισσότερους

22

40,0

Υπάρχουν σε όλους

6

10,9

Σύνολο

55

100,0

Στατιστική μελέτη - Ευρήματα
Στο πρώτο στάδιο της Ανάλυσης των Δεδομένων της έρευνας, έγινε έλεγχος αξιοπιστίας σε
δείγμα τριάντα (30) ερωτηματολογίων. Χρησιμοποιήθηκε το ερευνητικό εργαλείο SPSS. Ο
έλεγχος αξιοπιστίας που έγινε στις 15 ερωτήσεις του δεύτερου μέρους (9-23) έδωσε για το δείκτη
Cronbach's Alpha την τιμή a = 0,71 που υποδεικνύει απολύτως επαρκή αξιοπιστία.
Με τη χρήση του στατιστικού κριτηρίου Wilcoxon test διαπιστώθηκε ότι όλες οι θεματικές
ενότητες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους ανά δύο εκτός από τα ζεύγη «Κοινό
όραμα»-«Σχολική ηγεσία» και «Συνθήκες»-«Συνεργασία, Συλλογική Μάθηση».
Πίνακας 20: Τιμές διαφορών με βάση το Wilcoxon test

ΖΕΥΓΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Ζ

P<

ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ

-2,61

0,01

ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

-3,58

0,001

ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

-5,13

0,001
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Πίνακας 20: Τιμές διαφορών με βάση το Wilcoxon test

ΖΕΥΓΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Ζ

P<

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ

-4,27

0,001

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

-5,08

0,001

ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

-5,58

0,001

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ

-5,18

0,001

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

-4,49

0,001

Με βάση αυτά τα δεδομένα και τους μέσους όρους των ενοτήτων μπορούμε να κατατάξουμε τις
ενότητες κατά φθίνουσα σειρά ως ακολούθως:
Πίνακας 21: Κατάταξη θεματικών ενοτήτων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

μέσος όρος

τυπ. απόκλιση

Ενότητα: «ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ»

4,07

1,27

Μέση τιμή ενότητας «ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ»

4,04

0,93

Μέση τιμή ενότητας «ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

3,50

0,76

Μέση τιμή ενότητας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΜΑΘΗΣΗ»

3,45

0,75

Μέση τιμή ενότητας «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ»

2,03

1,25

Για τον έλεγχο των διαφορών των απόψεων των εκπαιδευτικών του δείγματος σε σχέση με τα
δημογραφικά τους στοιχεία, έγινε ομαδοποίηση των αντίστοιχων μεταβλητών. Κάθε μεταβλητή
ομαδοποιήθηκε σε δυο ομάδες. Ο έλεγχος των διαφορών έγινε με τη χρήση του στατιστικού
κριτηρίου Mann-Whitney test. Από τα αποτελέσματα του τεστ προέκυψε ότι οι διαφορές ήταν
στατιστικά δυο μόνο περιπτώσεις: στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί είχαν συστηματική
μετεκπαίδευση ή όχι σε θέματα διοίκησης του σχολείου και στην περίπτωση που υπήρχαν
αρκετοί εκπαιδευτικοί στο σχολείο (περισσότεροι από τους μισούς) που ανέπτυσσαν καινοτόμες
δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί είχαν συστηματική
μετεκπαίδευση σε θέματα διοίκησης του σχολείου (μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
απάντησαν πιο θετικά στην ενότητα της συνεργασίας: μέσος όρος εκπαιδευτικών με συστηματική
μετεκπαίδευση σε θέματα διοίκησης 3,69 έναντι 3,26 των εκπαιδευτικών δίχως συστηματική
επιμόρφωση, Ζ = -1,97, p < 0,05).
Στην περίπτωση των σχολείων, στα οποία πολλοί εκπαιδευτικοί (οι μισοί και παραπάνω)
ασχολούνται με καινοτόμες δράσεις, προέκυψαν διαφορές σε τρεις ενότητες, στη σχολική ηγεσία,
στη συνεργασία και στη διδασκαλία.
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Πίνακας 22: Διαφορές σε σχέση με καινοτόμες δράσεις

Μέσος όρος
κάθε ομάδας
εκπαιδευτικών

Μισοί και πάνω
καινοτόμες
δράσεις

Λιγότεροι από
μισοί
καινοτόμες
δράσεις

Ζ

P<

Σχολική Ηγεσία

4,62

4,12

-2,17

0,05

Συνεργασία

3,76

3,15

-2,91

0,01

Διδασκαλία

2,90

1,79

-2,72

0,01

Με τη χρήση του στατιστικού δείκτη Pearson Correlation r προέκυψε ασθενής έως μέτρια
συσχέτιση μεταξύ της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και των ενοτήτων ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΟΙΝΟ
ΟΡΑΜΑ και ΣΥΝΘΗΚΕΣ, καθώς και της ενότητας ΣΥΝΘΗΚΕΣ με τη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Πίνακας 23: Συσχετίσεις συχνοτήτων

Pearson r
N = 55

Συνεργασία

Συνθήκες

Σχολική Ηγεσία

r = 0,35
P < 0,01
r = 0,35
P < 0,01
r = 0,41
P < 0,01

r = 0,28
P < 0,05

Κοινό Όραμα
Συνθήκες

r = 0,34
P < 0,05

Διδασκαλία
Επίλογος - Συμπεράσματα και προτάσεις

H επισήμανση παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης
σε σχολεία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και
πηγή πληροφοριών για τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής, τα στελέχη της εκπαίδευσης,
τους εκπαιδευτικούς και γενικά για όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και
επιθυμούν την αναβάθμιση και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και
ειδικότερα την ανάπτυξη και βελτίωση των σχολικών οργανισμών. (Αβδελλή, 2012)
Στο πλαίσιο της δεινής οικονομικής συγκυρίας που διανύει η χώρα μας και της επιτακτικής
ανάγκης για εξοικονόμηση πόρων, οι Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης αποτελούν μία
αποτελεσματική μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης, γιατί εστιάζονται σε ζητήματα που
απασχολούν τους εκπαιδευτικούς στον χώρο εργασίας τους, με συνέπεια την άμεση εφαρμογή
της νέας γνώσης, στοιχείο που δεν παρατηρείται σε επιμορφωτικές δραστηριότητες που
διεξάγονται εκτός σχολείου. Παράλληλα, οι επιμορφωτικές δραστηριότητες εντός σχολείου,
συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου, οικονομικών πόρων, αλλά και στην καλλιέργεια ενός
κλίματος δημιουργικής συνεργασίας εντός της σχολικής κοινότητας.
Η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη της αναγκαιότητας ενίσχυσης:
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▪ της συνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας (και συνδιδασκαλίας) στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα,
▪ της ανάπτυξης καινοτόμων παιδαγωγικών διαδικασιών και της αντιμετώπισης των
μαθησιακών προβλημάτων και δυσκολιών μέσα από μία διαθεματική και διεπιστημονική
προσέγγιση,
▪ της δημιουργίας εκείνων των μαθησιακών εργαλείων που θα συνδράμουν στην εστιασμένη
αντιμετώπιση των ιδιαίτερων μαθησιακών προβλημάτων στα πλαίσια μίας
διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης.
Σε μία ευρύτερη συνεργασία μεταξύ σχολείων της ίδιας, αλλά και διαφορετικών βαθμίδων, στο
πλαίσιο της υλοποίησης «Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης» ικανών να αντεπεξέλθουν
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.
Σε μία αποτελεσματική και ελπιδοφόρα συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού δυναμικού των
σχολείων, των στελεχών της διοίκησης, αλλά και του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος
(σύλλογοι γονέων, τοπική αυτοδιοίκηση). Σε μία γόνιμη σύμπραξη που θα θέτει ως επίκεντρο το
μαθητή και θα στοχεύει στην κάλυψη των μαθησιακών δυσκολιών και των απαιτήσεων που
υποβάλλουν οι ισχύουσες συνθήκες της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής συγκυρίας.
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Mentoring διευθυντών:
Μια πρώτη πρακτική εφαρμογή

Βασιλική Πολυμεροπούλου
Αγγελική Λαζαρίδου

Περίληψη
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 στον 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, τον
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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Εισαγωγή
Ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
αποτελεί συχνά τροχοπέδη στην εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Σε μια προσπάθεια
υπέρβασης των δυσκολιών και των αγκυλώσεων του συστήματος επικεντρώνεται η εν λόγω
πρωτοβουλία βάσει της οποίας επιδιώχθηκε η εφαρμογή μιας σειράς πρακτικών που στοχεύουν
στην ανάπτυξη δικτύων μεντορισμού εκπαιδευτικών και διευθυντών των σχολικών μονάδων.
Απώτερος σκοπός αποτελεί η ορθή αξιοποίηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού που
ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), εκτιμώντας ότι η τεχνογνωσία και
η εξειδίκευση η οποία έχει αποκτηθεί είναι ωφέλιμο να επικοινωνείται μέσω συνεργειών και
ομάδων δικτύωσης.
Η διοικητική δομή της εκπαίδευσης διακρίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Παρά τις προσπάθειες που κατά καιρούς έχουν γίνει με στόχο την αποκέντρωση, εντούτοις το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως συγκεντρωτικό, πολύπλοκο και ιδιαιτέρως
γραφειοκρατικό με συγκεχυμένους πολλές φορές ρόλους και αρμοδιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο
διοίκησης οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι περιορισμένες
καθώς ο ρόλος τους είναι κυρίως διεκπεραιωτικός, ακολουθώντας κατά κύριο λόγο την πολιτική
του Υπουργείου Παιδείας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Με πρωτοβουλία
της Προϊσταμένης Εκπ/κών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας και με την άδεια του Δ/ντή Εκπ/σης
Δ.Ε., πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω πρακτικές, εκτιμώντας ότι η διοίκηση γίνεται
αποτελεσματικότερη όταν αξιοποιούνται οι δυνατότητες των εκπαιδευτικών λειτουργών της στον
μέγιστο βαθμό.
1η Πρακτική: Χαρτογράφηση Προσοντούχων Εκπαιδευτικών
Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διοικητικής λειτουργίας
οποιουδήποτε οργανισμού και σχετίζεται με ουσιαστικές λειτουργίες που έχουν ως βασικό στόχο
την καλύτερη κατά το δυνατόν διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα (Παπαλεξανδρή &
Μπουραντάς, 2003). Ως διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ορίζεται το τμήμα της διοίκησης που
ασχολείται με τον ανθρώπινο παράγοντα τόσο στην εργασία όσο και με τις σχέσεις
αλληλεπίδρασης που αναπτύσσει με τον οργανισμό (Armstrong, 2008. Jackson & Schuler, 2003).
Στόχος της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση σύμφωνα με την
Αθανασούλα-Ρέππα (2008) είναι η σωστή επιλογή, η επαγγελματική ανάπτυξη και αξιοποίηση
των δυνατοτήτων και των ταλέντων του ανθρώπινου δυναμικού και η δημιουργία του
κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος που ευνοούν την αποτελεσματικότητα του
εκπαιδευτικού οργανισμού.
Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελείται από μια σειρά ενεργειών που καθορίζουν
τη σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα για την επιτυχία λειτουργίας της σχολικής
μονάδας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι κυριότερες τυπικές λειτουργίες
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού (Αναστασίου, 2011) σχετίζονται με τον προγραμματισμό
δηλαδή με την πρόβλεψη των πόρων (ανθρώπινων και μη) για την αρμονική λειτουργία του
οργανισμού. Τη στελέχωση του οργανισμού που αφορά στον προγραμματισμό του ανθρώπινου
δυναμικού, την περιγραφή της κάθε θέσης εργασίας και συνεχίζει με τον καθορισμό των
κριτηρίων για τη σωστή επιλογή και προσέλκυση των υποψηφίων, την τελική επιλογή, την
υποδοχή, εγκατάσταση και εκπαίδευση του προσωπικού μέσα σε έναν οργανισμό. Την
εκπαίδευση και την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της δημιουργίας κατάλληλων
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προγραμμάτων για την παροχή ευκαιριών ανέλιξης. Την υποκίνηση και την επαγγελματική
ικανοποίηση, τον καθορισμό κινήτρων, παροχών και ωφελημάτων για την επιδίωξη των
επιδιωκόμενων στόχων του οργανισμού, την αξιολόγηση του έργου των εργαζομένων, την
επικοινωνία στο περιβάλλον της σχολικής κοινότητας, τις εργασιακές σχέσεις δηλαδή τον
καθορισμό των όρων εργασίας, επίλυση διενέξεων και την ασφάλεια στην εργασία μέσω μέτρων
που σχετίζονται με την πρόληψη ατυχημάτων, αντιμετώπισης εργασιακού άγχους κ.ά. (Byars &
Rue, 2008).
Εκτός όμως από τις τυπικές μορφές αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού θα μπορούσαν να
αναδειχθούν άτυπες μορφές αξιοποίησης; Στο ελληνικό συγκείμενο, δεν βρέθηκε να έχει γίνει
καμία έρευνα που να εστιάζει στην καταγραφή αρχικά των προσοντούχων εκπαιδευτικών και
στην απόπειρα εφαρμογής άτυπων μορφών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Ιδιαιτέρως
αν ληφθεί υπόψη ότι ένα μικρό ποσοστό (γράφημα 1) των προσοντούχων εκπαιδευτικών
εξελίσσεται και αξιοποιεί –κατά το μέτρο του δυνατού που του παρέχει το εκπαιδευτικό
σύστημα– τα προσόντα του, καθίσταται αναγκαία η πρόταση αξιοποίησης των δυνατοτήτων των
εκπαιδευτικών μέσω άτυπων μορφών.
Προϋπόθεση επομένως της δημιουργίας άτυπων μορφών αξιοποίησης του ανθρώπινου
δυναμικού της Δ.Δ.Ε ήταν η καταγραφή των προσοντούχων εκπαιδευτικών μέσω της
αποτύπωσης των συγκεκριμένων εξειδικεύσεων τους σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου,
διδακτορικού, β΄ μεταπτυχιακού τίτλου και β΄ πτυχίου λαμβάνοντας υπόψη και άλλα κριτήρια
(φύλο, ειδικότητα, έτος κτήσης, μορφή απόκτησης, φορέα, κατοχή θέση ευθύνης κ.ά.) οι οποίοι
υπηρετούν οργανικά στη Δ.Δ.Ε.. Ενέργεια η οποία πραγματοποιήθηκε το έτος 2016 και συνεχώς
επικαιροποιείται.
Όπως προκύπτει από την στατιστική ανάλυση του αρχείου προσοντούχων εκπαιδευτικών το
ποσοστό των εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα που κατέχουν θέση ευθύνης (διευθυντής
σχολικής μονάδας, σχολικός σύμβουλος, προϊστάμενος γραφείου, διευθυντής εκπαίδευσης) το
διάστημα που διεξάγεται η έρευνα (2016-2017) είναι 16%, ενώ το υπόλοιπο 84% ενώ έχει
αυξημένα προσόντα δεν κατέχει κάποια θέσης ευθύνης. Προκύπτει επομένως ότι ένα μεγάλο
ποσοστό εκπαιδευτικών αυξημένων προσόντων ουσιαστικά παραμένει αδρανές εφόσον δεν
αξιοποιούν παραγωγικά τις γνώσεις τους (στο επίπεδο της τάξης δεν καθίσταται εφικτή η
αποτύπωση της βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας τους, στο επίπεδο όμως τη σχολικής
μονάδας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση των μαθησιακών εμπειριών και γενικότερα
στη διαμόρφωση της πολιτικής του σχολείου).

16%
84%

Εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων με θέση ευθύνης
Εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων χωρίς θέση ευθύνης
Γράφημα 1: Αναλογία προσοντούχων εκπαιδευτικών με την κατοχή θέσης ευθύνης
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Ως άτυπη λειτουργία της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού θεωρήθηκε η δημιουργία
κοινοτήτων μάθησης των προσοντούχων εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτό η Προϊσταμένη
Εκπ/κών Θεμάτων προχώρησε στην καταγραφή των προσόντων των εκπαιδευτικών με στόχο τη
δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών με παρόμοια ερευνητικά ενδιαφέροντα. Οι κοινότητες
μάθησης πρόκειται για σχηματισμούς ανθρώπων, οι οποίοι στο πλαίσιο της συνεργασίας, της
επικοινωνίας και του σεβασμού των διαφορετικών οπτικών δημιουργούν γόνιμα περιβάλλοντα
προώθησης της γνώσης, της επιστήμης και της μάθησης. Η κάθε κοινότητα μάθησης μέσω της
συνεργασίας που μπορεί να έχει είτε ως αυτόνομη ομάδα είτε με άλλες δομές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (σχολικούς συμβούλους, υπεύθυνος ευρωπαϊκών προγραμμάτων) αποκτά τη
δυνατότητα δραστηριοποίησης και ενεργούς εμπλοκής.
Προτάθηκε η δημιουργία Ομάδας Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος Διοίκησης
Εκπαίδευσης με σκοπό την οργάνωση ημερίδων-επιμορφώσεων σε θέματα Διοίκησης, τη
διεξαγωγή ερευνών, τη προσφορά βοήθειας σε εκπαιδευτικούς που σκοπεύουν να ασχοληθούν
ερευνητικά με τη Διοίκηση (πρόσβαση-υλικό), την Καθοδήγηση των Διευθυντών/ντριών
σχολικών μονάδων σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Σχολικών Μονάδων, την πληροφόρηση
σχετικά με τη διεξαγωγή συνεδριών/ημερίδων σχετικά με τη Διοίκηση, την Έκδοση
Ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book)που θα περιλαμβάνει έρευνες και άρθρα που έχουν εκπονηθεί από
τους εκπαιδευτικούς μας (ISBN της Δ.Δ.Ε), την Δημιουργία Ηλεκτρονικού Δικτύου ανταλλαγής
πληροφοριών, υλικού, κοινοποίηση άρθρων. Στο ίδιο μοτίβο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν
αντίστοιχες ομάδες ενδιαφέροντος και στα άλλα γνωστικά αντικείμενα.
Ορθολογική αξιοποίηση του αρχείου θα μπορούσε να είναι η δυνατότητα παροχής
συμβουλευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις του
μέσω της απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου. Σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής που
υπάρχει στη Δ.Δ.Ε. θα μπορούσε ένα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν
κατάλληλα και επιστημονικά για επιλογές εξειδικευμένων γνώσεων βάσει των ενδιαφερόντων
τους αλλά και τις δυνατότητες ανέλιξης που σηματοδοτεί η επιλογή τους. Βάσει του παρακάτω
γραφήματος (2), το οποίο πρόεκυψε μετά τη στατιστική επεξεργασία του αρχείου προσοντούχων
εκπαιδευτικών διαπιστώνεται ότι στη Δ.Δ.Ε. υπάρχει έλλειψη στην εξειδίκευση του γνωστικού
αντικειμένου της ψυχολογίας, της ειδικής αγωγής και της διδακτικής του γνωστικού
αντικείμενου.
Ως άτυπη μορφή θα μπορούσε να είναι και η συμμετοχή των προσοντούχων εκπαιδευτικών σε
συνεργασία με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον αντίστοιχο σχολικό σύμβουλο σε
ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας ή κοντινών σχολικών
μονάδων.
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Γράφημα 2: Τομέας μεταπτυχιακού

2η Πρακτική: Δημιουργία πρωτόκολλων ενεργειών «Μνημόνια Εργασίας»
Αφορμή για αυτή τη πρωτοβουλία αποτέλεσε η συχνή εναλλαγή των αποσπασμένων
εκπαιδευτικών στη Δ.Δ.Ε. αλλά και το πλήθος των γραφειοκρατικών διαδικασιών που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των θεμάτων που προκύπτουν. Για τον λόγο αυτό
δημιουργήθηκαν Ηλεκτρονικά Πρωτόκολλα Ενεργειών στο τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων σε
συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία θεωρούνταν περισσότερο πολύπλοκα και με μεγαλύτερη
συχνότητα ζήτησης από τους διευθυντές σχολικών μονάδων. Η χρησιμότητα των εν λόγω
πρωτοκόλλων ήταν αφενός να βοηθηθούν οι νέοι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί στη διεύθυνση με
τη μεταφορά της τεχνογνωσίας των παλαιότερων προς αυτούς και αφετέρου να διευκολυνθούν
οι διευθυντές σχολικών μονάδων στη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών ζητημάτων δεδομένου ότι
τους αποστέλλονταν οι σχετικές διαδικασίες ηλεκτρονικά. Η πρακτική αυτή βρίσκεται σε
εφαρμογή με επιτυχία.
3η Πρακτική: Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων
Παρά το γεγονός ότι η θέση του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κατώτερη
διοικητική βαθμίδα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, εντούτοις ο ρόλος του κρίνεται
καθοριστικής σημασίας στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του σχολείου (Καψάλης, 2005).
Αξίζει βέβαια να επισημανθεί ότι ο ρόλος του εμπεριέχει μια αντίφαση καθώς από τη μια μεριά
οφείλει να λειτουργεί ως εκτελεστικό όργανο της κεντρικής εξουσίας διεκπεραιώνοντας
διαχειριστικά θέματα της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου και από την άλλη καλείται να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και αποτελεσματικού σχολείου
(Κωστίκα, 2004).
Για τον λόγο αυτό ο διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να διαθέτει ορισμένες
ικανότητες και χαρακτηριστικά που θα τον καθιστούν αποτελεσματικό. Οι ικανότητες αυτές δεν
είναι έμφυτες (Κουτούζης, 1999) αλλά μαθαίνονται και αναπτύσσονται, γεγονός που επισημαίνει
την ανάγκη επιμόρφωσης του προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στον πολυσχιδή ρόλο
του. Η υποστήριξη του διευθυντή στην προσπάθειά του για επαγγελματική ανάπτυξη πρέπει να
είναι δεδομένη, προκειμένου να καταφέρει να απεμπλακεί από τον ρόλο του διευθυντή-
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γραφειοκράτη που ασχολείται μόνο με την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των οδηγιών
και να μετατραπεί σε διευθυντή-ηγέτη που ασχολείται με την αναδιοργάνωση της σχολικής
μονάδας, ενθαρρύνει την εισαγωγή καινοτομιών, διαχειρίζεται την αλλαγή, διοικεί σωστά το
ανθρώπινο δυναμικό και ενεργεί ως εμψυχωτής και εμπνευστής όλων των εμπλεκόμενων
προσώπων της σχολικής μονάδας (Μακρυδημήτρης, 1996).
Στην ατζέντα της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής διαπιστώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται η
επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων και δεν αποτυπώνονται οι ουσιαστικές
επιμορφωτικές ανάγκες τους παρά τον δύσκολο ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν. Η σκέψη
αυτή και η συχνή επαφή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές των σχολικών
μονάδων αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε αποτέλεσαν το εφαλτήριο για τη διερεύνηση των
επιμορφωτικών τους αναγκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να
σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα και να ανιχνευτούν πιθανοί τρόποι επιμόρφωσής τους.
Με τη χρήση επομένως, ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου επιχειρήθηκε να ανιχνευθούν οι
επιμορφωτικές ανάγκες της Διευθυντικής ομάδας (Δ/ντών και υποδιευθυντών) των σχολικών
μονάδων της Δ.Δ.Ε. (18 τομείς), να αποτυπωθούν οι τομείς στους οποίους αντιμετωπίζουν τα
περισσότερα προβλήματα (15 τομείς) και να διαφανεί η κατανομή του χρόνου τους κατά την
άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων (19 δραστηριότητες). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
τον Ιανουάριο του 2017 και συμμετείχαν 84 δ/ντές και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του ν. Φθιώτιδας. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε την
ανάγκη για στήριξη, συνεχή καθοδήγηση και επιμόρφωση σε ζητήματα που σχετίζονται με την
εύρυθμη λειτουργία των σχολικών τους μονάδων. Ενδεικτικά ως επικρατέστερες απαντήσεις στο
ερώτημα «σε ποιες δραστηριότητες αφιερώνετε τον περισσότερο χρόνο σας καθημερινά»,
πρόεκυψε ότι από τους 84 συμμετέχοντες στη έρευνα το 69% αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο
του στη συμβουλευτική στήριξη των μαθητών, ενώ το 72,3% απάντησε ότι αφιερώνει λίγο χρόνο
στη Διαχείριση των συγκρούσεων των εκπαιδευτικών (Πίνακας 1).
Πίνακας 1: Ενδεικτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων αναφορικά με τον χρόνο που διαθέτουν κατά την
άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων

Χρόνο που αφιερώνουν για κάθε μια από τις
παρακάτω δραστηριότητες

Λίγο

Μέτριο

Πολύ

Αλληλογραφία

8,30%

57,10%

34,50%

Διαχείριση συγκρούσεων μαθητών

32,10%

29,80%

38,10%

Διαχείριση συγκρούσεων εκπ/κών

72,30%

19,30%

8,45

Εξωτερικές εργασίες σχολείου

16,70%

46,40%

36,90%

Επικοινωνία με γονείς

8,40%

45,80%

45,80%

Επικοινωνία με εκπ/κούς

2,40%

34,90%

62,70%

6%

34,50%

59,50%

Νομοθεσία

23,80%

53,60%

22,60%

Τήρηση Αρχείου

13,10%

50%

36,90%

Επισκευές σχολείου
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Πίνακας 1: Ενδεικτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων αναφορικά με τον χρόνο που διαθέτουν κατά την
άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων

Χρόνο που αφιερώνουν για κάθε μια από τις
παρακάτω δραστηριότητες

Λίγο

Μέτριο

Πολύ

Οργάνωση εκδηλώσεων σχολείου

4,80%

54,80%

40,50%

Παρακολούθηση προόδου μαθητών

2,40%

34,50%

63,10%

Συμβουλευτική στήριξη μαθητών

4,80%

26,20%

69%

Πίνακας 2: Ενδεικτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων αναφορικά με τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων

Δυσκολίες κατά την άσκηση του
διευθυντικού τους ρόλου

Καθόλου

Μέτριος

Πολύς

47%

42,20%

10,80%

Εισαγωγή Εκπ/κών αλλαγών-καινοτομιών

30,50%

57,30%

12,20%

Εκπαιδευτική Νομοθεσία

48,80%

46,40%

4,80%

56%

35,70%

8,30%

Σχέσεις με γονείς

72,60%

23,80%

3,60%

Χρήση Νέων Τεχνολογιών

70,20%

27,40%

2,40%

Αξιολόγηση πολιτικών σχολείου

57,30%

36,60%

6,10%

Διαχείριση Συγκρούσεων

Συμπεριφορά μαθητών

Πίνακας 3: Ενδεικτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων αναφορικά
με τους τομείς που επιθυμούν να επιμορφωθούν

Καθόλου
σημαντικός

Μέτρια
σημαντικός

Πολύ
σημαντικός

Αλληλογραφία εγγράφων

42,50%

43,80%

13,80%

Διαχείριση συγκρούσεων

15,50%

32,10%

52,40%

Εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγώνκαινοτομιών

8,50%

29,30%

62,20%

Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες

9,80%

26,80%

63,40%

Διαπολιτισμική Αγωγή

8,60%

39,50%

51,90%

Βελτίωση σχολικής
Αποτελεσματικότητας

7,30%

18,30%

74,40%

Τομείς που επιθυμούν επιμόρφωση
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Πίνακας 3: Ενδεικτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων αναφορικά
με τους τομείς που επιθυμούν να επιμορφωθούν

Τομείς που επιθυμούν επιμόρφωση
Τρόποι προώθησης κοινωνικής
δικαιοσύνης, ισότητας, πολιτειότητας στη
σχολική μονάδα
Ο ρόλος του ηγέτη στη σχολική μονάδα
(δημιουργία δικτύων, κώδικας αξιών,
συναισθηματική νοημοσύνη)
Βελτίωση σχολικού κλίματος-δημιουργία
κοινοτήτων μάθησης

Καθόλου
σημαντικός

Μέτρια
σημαντικός

Πολύ
σημαντικός

18,10%

32,50%

49,40%

11%

28%

61%

15,70%

32,50%

51,80%

Στο ερώτημα σε «ποιους τομείς αντιμετωπίζετε μεγαλύτερη δυσκολία κατά την άσκηση του
διευθυντικού σας ρόλου» αναδείχθηκε ως επικρατέστερος τομέας η Εισαγωγή καινοτομιών και
αλλαγών στη σχολική μονάδα (ποσοστό 57,3%) (Πίνακας 2). Τέλος στο ερώτημα σε «ποιους
τομείς θα επιθυμούσατε να επιμορφωθείτε» αναδείχθηκε ως επικρατέστερος τομέας αυτός της
βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας σε ποσοστό 74,4% (Πίνακας 3).
Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να πραγματοποιηθούν
ομαδοποιημένα βιωματικά εργαστήρια βάσει των αναγκών των δ/ντών, με την καθοδήγηση των
σχολικών συμβούλων αλλά και των προσοντούχων εκπαιδευτικών σε τομείς της σύγχρονης
εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας.
4η Πρακτική: Δημιουργία ρουμπρικών αξιολόγησης και σύντομων μελετών περίπτωσης
κατά τις κρίσεις των διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων έτους 2017.
Κατά τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης (διευθυντών σχολικών μονάδων) τον Ιούνιο-Ιούλιο του
2017, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. είχε θέσει τους βασικούς άξονες βάσει των οποίων έπρεπε να γίνει η
αξιολόγηση (η υπ΄αρίθμ.Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (Β΄1890) Υ.Α.) (Πίνακας 4). Προς
διευκόλυνση του συμβουλίου επιλογής δημιουργήθηκαν ρουμπρίκες αξιολόγησης οι οποίες
στηρίζονταν στους βασικούς άξονες-ερωτήματα που είχε θέσει το υπουργείο επιμερίζοντάς τους
σε συγκεκριμένους δείκτες (Πίνακας 5). Για κάθε άξονα σχηματίστηκε μια δεξαμενή σύντομων
μελετών περίπτωσης και ερωτήσεων οι οποίες ανίχνευαν την παιδαγωγική ετοιμότητα και
κατάρτιση των υποψήφιων διευθυντών, σχηματίζοντας έτσι το προφίλ τους ως ηγετών των
σχολικών μονάδων (Πίνακας 6). Η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής προτάθηκε στα μέλη του
συμβουλίου επιλογής χωρίς να ήταν δεσμευτική.
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Πίνακας 4: Ερωτήματα τα οποία συμπλήρωναν τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής στο φύλλο
Αποτίμησης βάσει της υπ΄αρίθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017(Β΄1890) Υ.Α.
κατά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης

Πίνακας 5: Ενδεικτική Ρουμπρίκα αξιολόγησης υποψηφίων δ/ντών σχολικών μονάδων στο ερώτημα:
Ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με
όλα τα μέλη της εκπαιδευτική κοινότητας

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΓΟΝΕΙΣ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΙΟΣ

Καταβάλλεται μικρή
προσπάθεια να
προσεγγίσει τους γονείς
και έχει αμυντική στάση
όταν οι κηδεμόνες είναι
επικριτικοί απέναντι στο
σχολείο/ή στον ίδιο
Οι κηδεμόνες
ενημερώνονται όπως
ορίζει η κείμενη
νομοθεσία

Δεν αλληλοεπιδρά
ιδιαιτέρως με τους
φορείς της ευρύτερης
κοινότητας/δεν γνωρίζει
τις ιδιαιτερότητες του
συγκείμενου

Η συμπεριφορά που
αναμένεται στο σχολείο
δεν είναι σαφής και
ξεκάθαρη. Ο κανονισμός
του σχολείου δεν
εφαρμόζεται με συνέπεια

Αλληλοεπιδρά σε μικρό
βαθμό με τους φορείς
της ευρύτερης
κοινότητας

Η συμπεριφορά που
αναμένεται στο σχολείο
είναι σαφής, ξεκάθαρη
και σύμφωνα με τον
κανονισμό του σχολείου,
ο οποίος εφαρμόζεται με
συνέπεια.
Ισχύει το προηγούμενο
και επιπλέον
δημιουργούνται ρουτίνες
ώστε να αυξάνεται ο
μαθησιακός χρόνος και
να περιορίζονται τα
προβλήματα

ΚΑΛΟΣ

ΠΟΛΎ ΚΑΛΟΣ Οι κηδεμόνες

αισθάνονται
καλοδεχούμενοι και
συζητούν προβλήματα
των παιδιών τους, χωρίς
όμως ενεργότερη
εμπλοκή στο σχολείο

Αλληλοεπιδρά με τους
φορείς της ευρύτερης
κοινότητας
προσπαθώντας να
αναπτύξει δίκτυα
συνεργασίας προς
όφελος του σχολείου
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ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΓΟΝΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ Οι κηδεμόνες

αισθάνονται
καλοδεχούμενοι και ότι
τυγχάνουν σεβασμού
από μέρους του, δίνεται
δε η δυνατότητα
εμπλοκής τους στο
σχολείο.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Ισχύει το προηγούμενο
και επιπλέον επιχειρεί
να δημιουργήσει δίκτυα
συνεργασίας με την
τοπική κοινωνία
λαμβάνοντας υπόψη το
συγκείμενο

Ισχύει το προηγούμενο
και επιπλέον παρέχεται
στήριξη στους μαθητές
ώστε να επιτύχουν την
προσδοκώμενη
συμπεριφορά σε
συνεργασία με τους
γονείς, φορείς. Ο
σεβασμός, η ασφάλεια
και η φροντίδα
αποτελούν φιλοσοφία του
σχολείου που διατρέχει
όλη την εκπαιδευτική
μονάδα.

Πίνακας 6: Ενδεικτικός οδηγός συνέντευξης βάσει της ρουμπρίκας αξιολόγησης

Α2. ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Ποιος θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των γονέων και κηδεμόνων στη λειτουργία του
σχολείου;
Διαπιστώνετε ότι οι κηδεμόνες των μαθητών κυρίως με χαμηλή επίδοση, αλλοεθνείς δεν
έρχονται τακτικά στο σχολείο για ενημέρωση, τι θα κάνατε;
Ποια πρωτοβουλία θα αναλαμβάνατε για μια επιτυχημένη συνεργασία με τους γονείς;
Πραγματοποιείται συνάντηση των γονέων και κηδεμόνων στην αρχή της χρονιάς. Για ποια
θέματα θα τους ενημερώνατε;
Είστε καινούργιος δ/ντης σε μια σχολική μονάδα, με ποιο τρόπο θα προσπαθούσατε να χτίσετε
σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς;
Κάποιοι γονείς αδυνατούν να παρευρίσκονται στη συνάντηση γονέων και κηδεμόνων. Τι
κάνατε για αυτό;
Διαφοροποιείτε τη συμπεριφορά σας ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των
μαθητών;
Γνωρίζετε ότι το σχολείο στο οποίο είστε δ/ντής το σύνολο των μαθητών έχει χαμηλή επίδοση,
και προέρχεται από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Τι θα κάνατε;
Μαθητής του σχολείου σας πρόσφατα έχασε τον πατέρα του. Θα αποτελούσε λόγος να
παρέχετε στήριξη στο μαθητή και με ποιον τρόπο;

─ 382 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Πίνακας 6: Ενδεικτικός οδηγός συνέντευξης βάσει της ρουμπρίκας αξιολόγησης

Α2. ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Θεωρείτε ότι οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου; Με
ποιους τρόπους σκοπεύετε να τους κινητοποιήσετε; Σε ποιους τομείς σκοπεύετε να τους
αξιοποιήσετε;
Με ποιον τρόπο θα διαχειριζόσασταν γονείς που –κατά την άποψη σας– είναι παρεμβατικοί
στη ζωή του σχολείου;
Διαπιστώνετε ότι μαθητής σας δεν ακολουθεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Τι θα κάνατε;
Οι γονείς αλλά και οι μαθητές σας αναφέρουν περιστατικά που αποδεικνύουν ότι
εκπαιδευτικός του σχολείου σας είναι ψυχικά διαταραγμένος. Ποια θα ήταν η αντιμετώπιση
σας;
Διαπιστώνετε ότι οι κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου σας δεν εμφανίζονται τακτικά παρά
μόνο για την παραλαβή της βαθμολογίας. Θα σας προβλημάτιζε αυτή η στάση; Θα κάνατε κάτι
για να προσεγγίσετε τους κηδεμόνες;
Μαθητής του σχολείου σας απουσιάζει επανειλημμένως. Τι θα κάνατε;
Κρίνετε σκόπιμο να ενημερώνεσθε για προβλήματα (οικογενειακά, προσωπικά) που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές του σχολείου σας; Πώς θα αξιοποιούσατε αυτή τη πληροφορία;
Κηδεμόνας μαθητή του σχολείου σας δεν συνεργάζεται μαζί σας ενώ του αναφέρετε
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γιος του. Τι θα κάνατε σε αυτή τη περίπτωση;
Ακολούθησε στατιστική επεξεργασία τόσο του συνόλου των αιτήσεων των υποψήφιων
διευθυντών όσο και των επιλεγέντων, προκειμένου να διαμορφωθεί μια εικόνα των
ενδιαφερόμενων για θέσεις δ/ντών σχολικών μονάδων όσο και των επιλεγέντων. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι από τους 63 επιλεγέντες δ/ντές σχολικών μονάδων μόνο τρεις είχαν εξειδίκευση
σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Εκπ/σης (γράφημα 3).
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Γράφημα 3: Επιλεγέντες Δ/ντές με εξειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Εκπ/σης

Επίσης, βάσει του παρακάτω γραφήματος 4 αποτυπώνεται και η κινητικότητα των δ/ντών
σχολικών μονάδων. Το 46,77% των επιλεγέντων δ/ντών παρέμειναν ως δ/ντές στο ίδιο σχολείο,
το 22,58 άλλαξαν σχολείο και το 30,65% ήταν νέοι δ/ντές.

Γράφημα 4: Δ/ντές σε σχέση με το σχολείο τοποθέτησης

5η Πρακτική: Μentoring διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων
Το πρόγραμμα μεντορισμού των διευθυντών σχολικών μονάδων ήταν απόρροια των
προηγούμενων πρακτικών. Σχεδιάστηκε σε δυο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος σχετίζεται με
διοικητικά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου. Ο σχεδιασμός προέβλεπε την
αξιοποίηση των Πρωτοκόλλων Ενεργειών (2η πρακτική) που είχαν ήδη δημιουργηθεί στη Δ.Δ.Ε.
και τη δημιουργία μεντορικών δικτύων μεταξύ των σχολείων όπου σε κάθε δίκτυο θα οριζόταν
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υπεύθυνος ένας έμπειρος διευθυντής και θα καθοδηγούσε ειδικά τους νεότερους. Θα υπήρχε η
δυνατότητα πραγματοποίησης δια ζώσης συναντήσεων για ζητήματα γραφειοκρατικής
οργάνωσης στις οποίες θα κοινοποιούνται οι καλές πρακτικές των σχολείων. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται η εξωστρέφεια της διευθυντικής ομάδας και αναπτύσσονται δίκτυα επικοινωνίας
και συνεργασίας.
Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την παιδαγωγική κατάρτιση. Στόχος αποτελούσε η αξιοποίηση των
ομάδων ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος (1η πρακτική), το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης
επιμορφωτικών αναγκών (3η πρακτική) και του υλικού που είχε δημιουργηθεί για την
αξιολόγηση των υποψήφιων διευθυντών (4η πρακτική), προκειμένου να πραγματοποιηθεί
στοχευμένη επιμόρφωση μέσω βιωματικών εργαστηρίων.
Συμπέρασμα
Μέσω των παραπάνω πρακτικών αναδεικνύεται το περιθώριο αυτενέργειας αλλά και
πρωτοβουλίας για την εισαγωγή καινοτομιών στο μεσοεπίπεδο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή των πρακτικών δεν ευοδώθηκε σε όλες τους τις
διαστάσεις αξίζει να επισημανθεί ότι τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη μεντορικών δικτύων
εντός και εκτός της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον η συνεργασία που
αναπτύχθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. ήταν ευεργετική προκειμένου να
ολοκληρωθούν κάποιες πρακτικές όπως για παράδειγμα τα πρωτόκολλα εργασιών. Βέβαια
κάποιες διαστάσεις των πρακτικών παρέμειναν επί χάρτου, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα
μεντορισμού των διευθυντών, λόγω του μειωμένου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δ/νση που
θα παρείχε υποστήριξη και του γεγονότος ότι η υλοποίηση δεν τέθηκε σε προτεραιότητα από τα
ανώτερα στελέχη διοίκησης της εκπ/σης.
Παρόλα αυτά εκτιμάται ως ιδιαίτερα επωφελής η κοινοποίηση των πρακτικών προκειμένου να
δοθεί η δυνατότητα για την ανάληψη παρόμοιων δράσεων στο μέλλον που θα έχουν ως στόχο
την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας μας.
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Τα σχολεία ως
μανθάνοντες οργανισμοί

Σοφία Πουλημένου

Περίληψη
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 καλούνται 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. 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. Η ανάγκη μετασχηματισμού των σχολείων
σε μανθάνοντες οργανισμούς κρίνεται σήμερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ.
Λέξεις κλειδιά: μανθάνοντες οργανισμοί, εκπαιδευτική ηγεσία, μάθηση

Εισαγωγή
Σε μια κοινωνία, όπου το μόνο σταθερό χαρακτηριστικό της είναι το γεγονός ότι, συνεχώς
μεταβάλλεται και αλλάζει, τα άτομα και οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες και
στρατηγικές, προκειμένου να προσαρμόζονται και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συνεχείς
αλλαγές του ευρύτερου κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και τεχνολογικού γίγνεσθαι
(Kalantzis & Cope, 2013. Kim et al., 2017. Retna & Tee Ng, 2016).
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Η αλματώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της
αγοράς εργασίας και η ταχύτατη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών, χωρίς καμία δυσκολία από
τη μια μεριά και ταυτόχρονα, η αδυναμία των παραδοσιακών πρακτικών να αντιμετωπίσουν τις
σαρωτικές αλλαγές (Kalantzis & Cope, 2013) έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνητών και
των επαγγελματιών στην αναζήτηση νέων δομών, ευέλικτων και αποτελεσματικών. Πρωταρχικό
ρόλο στη νέα αυτή μορφή κοινωνίας, της «κοινωνίας της γνώσης» φαίνεται να κατέχει η μάθηση,
όχι μόνο των ατόμων, αλλά και των οργανισμών. Η μάθηση αποτελεί την πρωταρχική πηγή, αλλά
και το κυριότερο μέσο ανάπτυξης δράσης, που επιτρέπει σε άτομα και οργανισμούς να
ανταποκριθούν στις αλλαγές και να επιβιώσουν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως
το σημερινό (Kim et al., 2017).
Στη σύγχρονη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, οι οργανισμοί εκλαμβάνονται ως δομημένα
περιβάλλοντα, μέσα στα οποία είναι δυνατόν να συντελεστεί η μάθηση. Τα ερευνητικά δεδομένα
από το πεδίο της ψυχολογίας (Elliot et al., 2008) και της κοινωνικής ψυχολογίας (Baron et al.,
2012) για την κατασκευή της γνώσης και τις διαδικασίες πρόσκτησης και χρησιμοποίησή της
έχουν οδηγήσει τους μελετητές στην κατασκευή νοητικών, γνωστικών και μαθησιακών
μοντέλων, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική και εποικοδομητική
μάθηση των μελών του οργανισμού (Greenberg & Baron, 2013). Ωστόσο, πολύ συχνά γίνεται
λόγος για τη μαθησιακή ικανότητα των ίδιων των οργανισμών (Cheng, 2012) και τονίζεται ότι η
ικανότητα του οργανισμού να μαθαίνει επιδρά θετικά στην ικανότητά του να ανταγωνίζεται, να
επιβιώνει και να ενισχύει την οργανωσιακή του απόδοση (Kim et al., 2017), χαρακτηριστικά
αναγκαία σε μια εποχή με μεταβαλλόμενο παρόν και απρόβλεπτο μέλλον.
Η έννοια του «μανθάνοντος οργανισμού» έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, οι
οποίοι έχουν κατά καιρούς επιχειρήσει να την ορίσουν και ταυτόχρονα να προσδιορίσουν τα
στοιχεία εκείνα, τα οποία μπορούν να χαρακτηρίσουν έναν οργανισμό μανθάνοντα, αλλά και τις
διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι οργανισμοί δύνανται να μετασχηματιστούν σε μανθάνοντες
(Franz, 2012. Koutouzis & Papazoglou, 2016. Liljenberg, 2015. Moloi, 2010. Παπάζογλου &
Κουτούζης, 2016. Senge, 1990. Silins et al., 1998. Wennergren & Blossing, 2017).
Αν και η έννοια του μανθάνοντος οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον κόσμο των
επιχειρήσεων, έχει επηρεάσει σημαντικά και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κυρίως τα
σχολεία (Retna & Tee Ng, 2016), καθώς η εκπαίδευση είναι το κατεξοχήν επιστημονικό πεδίο το
οποίο εξετάζει τον τρόπο, με τον οποίο συντελείται η μάθηση, αναπτύσσονται οι μαθησιακές
ικανότητες και διαμορφώνεται η ταυτότητα μέσω της μάθησης σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο
(Kalantzis & Cope, 2013).
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Η έννοια του μανθάνοντος οργανισμού
Πρώιμες επιρροές στην ανάπτυξη και τη μάθηση στους οργανισμούς προέρχονται από τον John
Dewey (1933, όπως αναφ. στο Liljenberg, 2015), ο οποίος έκανε λόγο για τη σημασία των
εμπειριών και του αναστοχασμού στην οργανωσιακή λειτουργία, καθώς και για την
ενεργοποίηση της μάθησης του οργανισμού μέσα από την έρευνα, τη σκέψη και τη δράση των
μελών του (Marsick et al., 2000).
Εκείνος, όμως, που καθιέρωσε την έννοια του οργανισμού που μαθαίνει ήταν ο Senge (1990),
οπαδός της συστημικής θεωρίας. Για τον Senge (1990), μανθάνων είναι ο οργανισμός, στον οποίο
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τα άτομα διερευνούν συνεχώς τις ικανότητές τους, ώστε να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα,
όπου νέα σχήματα σκέψης αναδύονται, οι φιλοδοξίες χαρακτηρίζονται από συλλογικότητα και
τα άτομα εξοικειώνονται με τη συλλογική μάθηση. Οι μανθάνοντες οργανισμοί για τον Senge
(1990) χαρακτηρίζονται από: α) ομαδική μάθηση, όπου δίνεται έμφαση στις ομαδικές
μαθησιακές δραστηριότητες, β) κοινό όραμα, το οποίο αποτελεί την «κοινή μελλοντική εικόνα»
του οργανισμού και καλλιεργεί την πραγματική δέσμευση των μελών του, γ) νοητικά μοντέλα,
βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις και παραδοχές, για το πώς λειτουργεί ο κόσμος, μέσα στον οποίο
δρα ο οργανισμός, δ) άριστο επίπεδο εργαζομένων, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη του
οργανισμού αποσαφηνίζουν και εμβαθύνουν στο προσωπικό τους όραμα, προσδιορίζουν τους
στόχους τους και σχεδιάζουν τις ενέργειές τους, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική τους
ανάπτυξη και τη συνεχή μάθησή τους και τέλος, ε) συστημική σκέψη, η οποία αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο των μανθανόντων οργανισμών, καθώς παρέχει στον οργανισμό τη δυνατότητα
να διερευνά τις αλληλεπιδράσεις του συστήματος, να συνδυάζει γνώση από πολλά και
διαφορετικά πεδία και να κατανοεί τις αλληλοσυσχετίσεις τους.
Ο Senge (1990), με τις πέντε αρχές, παρέχει μια διεπιστημονική προσέγγιση, σύμφωνα με την
οποία το σύστημα δεν αποτελεί απλά άθροισμα των μερών του, αλλά προσδιορίζεται από τις
αλληλεπιδράσεις, που ενεργοποιούνται μεταξύ των μερών του (Kools & Stoll, 2016).
Για τους Pedler, Burgoyne και Boydell (1991), μανθάνων είναι ο οργανισμός που διευκολύνει τη
μάθηση των μελών του και ο οποίος συνεχώς μετασχηματίζεται, ώστε να πετύχει τους
στρατηγικούς του στόχους (Kools & Stoll, 2016. Weldy & Gillis, 2010). Οι μελετητές εστιάζουν
στην έννοια της οργανωσιακής μάθησης, μια έννοια η οποία εισήχθη από τους Argyris και Schӧn
(1978, όπως αναφ. στο Kools & Stoll, 2016) και επιχειρεί να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο
διαμορφώνεται η μάθηση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Yang
et al. (2004), η μαθησιακή προσέγγιση αποτυγχάνει να δώσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο δόμησης των
μανθανόντων οργανισμών και να παρέχει λειτουργική καθοδήγηση προς την κατεύθυνση της
δημιουργίας οργανισμών μάθησης.
Η στρατηγική προσέγγιση του Garvin (1993) επιχειρεί να απαντήσει στην έλλειψη καθοδήγησης
και ορίζει τον μανθάνοντα οργανισμό, ως τον οργανισμό που έχει την ικανότητα να δημιουργεί,
να αποκτά και να μεταφέρει γνώση και ταυτόχρονα, να τροποποιεί έτσι τη συμπεριφορά του,
ώστε αυτή να αντανακλά τη νέα γνώση (Kools & Stoll, 2016. Weldy & Gillis, 2010. Yang et al.,
2004). Η αναζήτηση νέων ιδεών, η καινοτομία και η στρατηγική θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη
της μαθησιακής διαδικασίας.
Ο Coh (1998) (Kools & Stoll, 2016. Weldy & Gillis, 2010. Yang et al., 2004) υποστηρίζει ότι η
οικοδόμηση ενός μανθάνοντος οργανισμού απαιτεί πέντε βασικά στοιχεία: α) σαφήνεια και
υποστήριξη της αποστολής και του οράματος του οργανισμού, β) κοινή ηγεσία και εμπλοκή των
εργαζομένων, γ) κουλτούρα που ενθαρρύνει τον πειραματισμό και την καινοτομία, δ) ικανότητα
μεταφοράς της γνώσης και ε) ομαδική δουλειά και συνεργασία. Για να λειτουργήσουν τα
παραπάνω δομικά στοιχεία, απαιτείται από τη μια, αποτελεσματικός οργανωσιακός σχεδιασμός
και από την άλλη, εργαζόμενοι με τα κατάλληλα προσόντα και τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, που θέτουν τα εν λόγω δομικά στοιχεία.
Η αδυναμία της συγκεκριμένης προσέγγισης, σύμφωνα με τους ερευνητές (Yang et al., 2004)
είναι ότι εστιάζει στο μακροεπίπεδο του οργανισμού, αγνοώντας βασικά στοιχεία της
οργανωσιακής μάθησης, όπως η ατομική και η συνεχής μάθηση.
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Οι Marsick και Watkins (1993, 1996, όπως αναφ. στο Yang et al., 2004) ανέπτυξαν μία ολιστική
προσέγγιση των μανθανόντων οργανισμών. Μανθάνων είναι ο οργανισμός, ο οποίος συνεχώς
μαθαίνει και καλλιεργεί μια μαθησιακή κουλτούρα με τέτοιο τρόπο, ώστε η συνεχής μάθηση να
συντελείται σε ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό και κοινωνικό επίπεδο. Η αέναη διαδικασία της
μάθησης χρησιμοποιείται ως στρατηγικό εργαλείο και καθιστά τον οργανισμό ευέλικτο και ικανό
να μετασχηματίζεται εγκαίρως (Kim et al., 2017). Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενσωματώνει δύο
βασικά συστατικά στοιχεία των οργανισμών: τα άτομα και τις δομές, τα οποία εκλαμβάνονται ως
αλληλοεπιδρώντα στην οργανωσιακή αλλαγή και ανάπτυξη. Οι ερευνητές (Yang et al., 2004)
προσδιορίζουν επτά διακριτές, αλλά αλληλοσχετιζόμενες διαστάσεις των μανθανόντων
οργανισμών, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο.
Σε ατομικό επίπεδο: α) συνεχής μάθηση, η οποία αναφέρεται στις προσπάθειες του
οργανισμού να δημιουργεί συνεχώς ευκαιρίες μάθησης για όλα τα μέλη του, β) αναζήτηση
και διάλογος, που αφορά την οικοδόμηση κουλτούρας αμφισβήτησης και ανατροφοδότησης.
Σε ομαδικό επίπεδο: γ) ομαδική μάθηση, η οποία αντανακλά το πνεύμα συνεργασίας και τις
συνεργατικές δεξιότητες που χαρακτηρίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων, δ)
ενδυνάμωση, η οποία αναφέρεται στις οργανωσιακές διαδικασίες για τη δημιουργία και τον
διαμοιρασμό κοινού οράματος και στην ανατροφοδότηση από τα μέλη.
Σε οργανωσιακό επίπεδο: ε) ενσωματωμένα συστήματα πρόσκτησης και διαμοιρασμού της
γνώσης, στ) συστημική σύνδεση, η οποία παρέχει στον οργανισμό τη δυνατότητα να συνδέει
τον εαυτό του με το εσωτερικό και εξωτερικό του περιβάλλον, και ζ) στρατηγική ηγεσία,
προσανατολισμένη προς τη μάθηση, η οποία δείχνει τον βαθμό στον οποίο οι ηγέτες
χρησιμοποιούν στρατηγικά τη γνώση, ώστε να οδηγήσουν τον οργανισμό σε νέες
κατευθύνσεις.
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω κι άλλες που αναφέρονται στη
σχετική βιβλιογραφία (Kools & Stoll, 2016. Ӧrtenbland, 2001. Schecter & Qadach, 2013. Weldy
& Gillis, 2010) αποτυπώνονται και στους ποικίλους ορισμούς που έχουν δοθεί κατά καιρούς στην
έννοια του μανθάνοντος οργανισμού. Ωστόσο, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι οι οργανισμοί
εκλαμβάνονται ως λειτουργικές οντότητες και έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν, όπως και τα
άτομα, κάτι το οποίο αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη βιωσιμότητά τους.
Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται η σημασία των αξιών, των πεποιθήσεων και των παραδοχών των
μελών του οργανισμού, οι οποίες επηρεάζουν και επιδρούν στη μαθησιακή ικανότητά του (Bryk
et al., 1996. Higgins et al., 2012. Mezirow, 1991).
Αναμφισβήτητα, η μαθησιακή ικανότητα ενός οργανισμού εξαρτάται από τη μαθησιακή
ικανότητα των μελών του. Η ατομική μάθηση αποτελεί το επίκεντρο της οργανωσιακής μάθησης
(Watkins, 1996) και σχετίζεται με τις διαδικασίες βελτίωσης της οργανωσιακής απόδοσης (Song
et al., 2008). Η μάθηση μπορεί να προκύψει είτε με την επεξεργασία των υπαρχόντων πλαισίων
αναφοράς, είτε με τη μάθηση νέων πλαισίων αναφοράς, είτε με τον μετασχηματισμό απόψεων ή
νοητικών συνηθειών (Mezirow, 1991). Τα σαφή πλαίσια αναφοράς των ατόμων βοηθούν τα μέλη
του οργανισμού να διερευνήσουν και να σταθούν κριτικά απέναντι στις μέχρι πρότινος δεδομένες
πεποιθήσεις και παραδοχές. Η κριτική συνειδητοποίηση των σιωπηρών παραδοχών ενός ατόμου
και η αξιοποίηση προηγούμενων ερμηνευτικών σχημάτων για τη δόμηση ενός νέου ερμηνευτικού
σχήματος (Mezirow, 1991) τροφοδοτούν τη μάθηση των ατόμων και επηρεάζουν τις επιλογές και
τις αποφάσεις τους. Η διεργασία αυτή αποκτά αξία όταν η αποκτηθείσα γνώση μεταφέρεται σε
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οργανωσιακό επίπεδο και ενσωματώνεται σε πρακτικές, πολιτικές, στη δομή και την κουλτούρα
του οργανισμού, παράγοντες που επηρεάζουν τη μελλοντική δράση του (Marsick et al., 2000).
Ο μετασχηματισμός της ατομικής μάθησης σε οργανωσιακή είναι μια δυναμική διαδικασία συνκατασκευής της γνώσης, η οποία απαιτεί χρόνο και τη συνειδητή εμπλοκή των μελών. Όσο πιο
ενεργός είναι κάποιος, τόσο περισσότερο δεσμεύεται και τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να
μάθει κάτι, το οποίο θα αξιοποιήσει σε μελλοντικές καταστάσεις (Illeris, 2015). Η ανάπτυξη
δομών στους οργανισμούς που θα υποστηρίζουν τα άτομα να διαχειρίζονται και να κατευθύνουν
τη μάθηση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού συνειδητά (Marsick & Neaman, 1996) αποτελεί
κρίσιμο παράγοντα μετασχηματισμού του οργανισμού σε μανθάνοντα.
Διευκολυντικοί παράγοντες στον μετασχηματισμό των οργανισμών σε μανθάνοντες
Κοινή παραδοχή στη σχετική βιβλιογραφία είναι ότι η έννοια του μανθάνοντος οργανισμού είναι
μια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη έννοια (Brandt, 2003. Kools & Stoll, 2016. Masters, 2016.
OECD, 2016. Ӧrtenbland, 2001. Yang et al., 2004). Για τους ερευνητές, ο μετασχηματισμός του
οργανισμού σε μανθάνοντα δεν αποτελεί τον τελικό προορισμό, αλλά ένα αδιάκοπο ταξίδι προς
τη γνώση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση. Υποστηρίζεται πως για να επιτευχθεί ο
μετασχηματισμός του οργανισμού, θα πρέπει κάθε οργανισμός να θέσει τις δικές του
προτεραιότητες, να αξιολογήσει τις ανάγκες του, να εμπιστευτεί τον επαγγελματισμό των μελών
του και να ανακαλύψει νέους τρόπους για να γίνονται τα πράγματα. Κάθε οργανισμός θέτει το
δικό του σημείο εκκίνησης και προσανατολίζεται προς τη μάθηση, την ανάπτυξη και τη
βελτίωση, αξιοποιώντας στο βέλτιστο το οργανωσιακό του κεφάλαιο.
Στη διαδικασία αυτή, τη γεμάτη προκλήσεις, υπάρχουν παράγοντες που διευκολύνουν τη
δημιουργία μανθανόντων οργανισμών. Ο διάλογος και η αποτελεσματική επικοινωνία των μελών
του οργανισμού (Marsick et al., 2000) φαίνεται να κατέχουν σημαίνουσα θέση, καθώς αποτελούν
τους διαύλους μέσα από τους οποίους θα αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα, θα διαμοιραστεί η γνώση,
θα διευκολυνθεί η αποϊδιωτικοποίηση και αξιολόγηση των πρακτικών και θα διερευνηθούν οι
προσωπικές εμπειρίες. Ταυτόχρονα, η συνεργασία μεταξύ των μελών του οργανισμού
διευκολύνει τη συλλογική μάθηση και τη συλλογική ευθύνη, μέσω της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη (Kools & Stoll, 2016), όπου βασικές αξίες
είναι η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός. Οικοδομείται κατ’ αυτό τον τρόπο μία θετική οργανωσιακή
κουλτούρα, που ενθαρρύνει την ατομική πρακτική, επιτρέπει στους εργαζόμενους να
πειραματίζονται και να αναλαμβάνουν ρίσκα, χωρίς τον φόβο της αποτυχίας και παρέχει τον
απαραίτητο χώρο και χρόνο για ανατροφοδότηση και αναστοχασμό (Marsick et al., 2000.
Ӧrtenbland, 2004). Ο κριτικός αναστοχασμός εμπλέκει όλα τα μέλη σε διάλογο, σε αμφισβήτηση
των υπαρχουσών παραδοχών, μετατρέπει τη σιωπηρή γνώση σε φανερή (Reynolds, 2011),
ενδυναμώνει τον διαμοιρασμό των προσωπικών εμπειριών, δημιουργεί μια κοινή λογική στην
εργασιακή πρακτική (Knipfer et al., 2013), ενοποιεί την ατομική γνώση με την οργανωσιακή,
βοηθά στη συνεχή παρακολούθηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του
οργανισμού και ενθαρρύνει τα μέλη να αναλογιστούν τις επιλογές και τις προτεραιότητές τους,
σε σχέση με την προσωπική τους μάθηση, αλλά και τη μάθηση του οργανισμού. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο, μια ηγεσία προσανατολισμένη προς τη μάθηση, που θα παρέχει ευκαιρίες μάθησης
σε όλα τα μέλη, θα ενσωματώσει τον αναστοχασμό στην οργανωσιακή πρακτική, θα ενθαρρύνει
και θα παρέχει ψυχολογική σταθερότητα και ασφάλεια (Higgins et al., 2012) στα μέλη του
οργανισμού είναι, όπως φαίνεται από σχετικές έρευνες (Koutouzis & Papazoglou, 2016.
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Παπάζογλου, 2016) σημαντικός διευκολυντικός
μετασχηματισμού του οργανισμού σε μανθάνοντα.

παράγοντας,

κατά

τη

διαδικασία

Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν παράγοντες που μπορούν να διευκολύνουν
τον μετασχηματισμό των οργανισμών. Η απουσία ενός ή περισσοτέρων μπορεί να καθυστερήσει
και να δυσχεράνει τη διαδικασία μετασχηματισμού. Για τον λόγο αυτό, κάθε οργανισμός θα
πρέπει αρχικά να προσδιορίσει τον βαθμό επιθυμίας και ετοιμότητάς του να εμπλακεί σε αυτό το
ταξίδι προς τη γνώση και τη μάθηση.
Τα σχολεία ως μανθάνοντες οργανισμοί
Αρκετοί ερευνητές έχουν επιχειρήσει να διερευνήσουν, αν τα σχολεία δύνανται να
μετασχηματιστούν σε μανθάνοντες οργανισμούς και πώς ο μετασχηματισμός αυτός μπορεί να
επηρεάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
(Masters, 2016. OECD, 2016. Schechter & Qadach, 2013. Silins et al., 1998). Το διακύβευμα των
περισσότερων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων παγκοσμίως είναι τα σχολεία να ανταποκρίνονται
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της παγκόσμιας, ανταγωνιστικής οικονομίας, να αναπτύξουν το
ανθρώπινο κεφάλαιο για την κοινωνία της γνώσης, να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με το
περιβάλλον τους και να διαχειρίζονται την παιδαγωγική γνώση (Giles & Hargreaves, 2006).
Από τα σχολεία σήμερα απαιτείται να μαθαίνουν γρηγορότερα (Kools & Stoll, 2016), να
αναπτύξουν διαδικασίες, στρατηγικές και δομές (Schechter, 2008. Schechter & Qadach, 2013),
ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν περισσότερο αποτελεσματικά στις ολοένα αυξανόμενες
πιέσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου, αβέβαιου και δυναμικού περιβάλλοντος. Επίσης,
καλούνται να συμβάλλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, την αναβάθμιση του εργατικού
δυναμικού, την προώθηση των επιστημονικών ανακαλύψεων και στην ολοκλήρωση και
αυτοπραγμάτωση των ατόμων (Kalantzis & Cope, 2013). Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η
ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των σχολείων (Cheng, 2012. Kools & Stoll, 2016), η
ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής τους (Brandt, 2003), η οικοδόμηση ισχυρής μαθησιακής
κουλτούρας (Higgins et al., 2011. Lawler & Sillitoe, 2013) έρευνας και καινοτομίας (Giles &
Hargreaves, 2006. OECD, 2016), η προώθηση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών (Erdem
& Uḉar, 2013. Wennergren & Blossing, 2017), ο μετασχηματισμός τους δηλαδή σε μανθάνοντες
οργανισμούς μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του σχολείου
(Silins et al., 2002) και να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν πως σχολεία που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά του
μανθάνοντος οργανισμού (Retna & Tee Ng, 2016) ενδυναμώνουν τόσο την ατομική, όσο και τη
συλλογική μάθηση, προωθούν τον πειραματισμό και την ανάληψη ρίσκων, λαμβάνουν την
αποτυχία ως ευκαιρία για αναστοχασμό και βελτιώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης για όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε μια συγκριτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της
Μεγάλης Βρετανίας και της Σαουδικής Αραβίας (Alzahrani et al., 2016), φάνηκε ότι τα βρετανικά
σχολεία συγκεντρώνουν περισσότερα χαρακτηριστικά των μανθανόντων οργανισμών από ό, τι
τα σχολεία στη Σαουδική Αραβία, υπογραμμίζοντας την επίδραση του κοινωνικοπολιτισμικού
πλαισίου στον μετασχηματισμό των σχολείων. Η έρευνα της Moloi (2010) για την οικοδόμηση
μανθανόντων σχολικών οργανισμών σε δύσκολα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, με υψηλά ποσοστά
αναλφαβητισμού και ανεργίας, γονεϊκής θνησιμότητας και παιδικής φτώχειας, έδειξε ότι η
δέσμευση των εκπαιδευτικών στην προσωπική τους μάθηση και η συλλογική αντιμετώπιση των
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προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σχολείο, μέσω της συνεχούς μάθησης και του αναστοχασμού,
ενισχύει την επίδοση των μαθητών.
Έρευνες έχουν, επίσης, συσχετίσει θετικά τη διαχείριση της γνώσης (Cheng, 2012) και τον
επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών (Cansoy & Parlar, 2017) με την ατομική και οργανωσιακή
μαθησιακή ικανότητα των σχολείων, την κουλτούρα μάθησης (Higgins et al., 2011) και την
οργανωσιακή δέσμευση των μελών του σχολικού οργανισμού (Erdem & Uḉar, 2013). Πρόσφατη
έρευνα σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ινδίας (Ponnuswammy & Manohar, 2016) έδειξε ότι
υπάρχει σημαντικά θετική συσχέτιση ανάμεσα στην οικοδόμηση οργανωσιακής μαθησιακής
κουλτούρας και στην απόδοση των Πανεπιστημίων αναφορικά με τη γνώση και την έρευνα. Οι
Seashore Louis και Lee (2016) υποστηρίζουν, μέσα από τα ερευνητικά τους ευρήματα ότι, η
εμπιστοσύνη και η αποδοχή των εκπαιδευτικών, το θετικό εργασιακό κλίμα και η
αποτελεσματική επικοινωνία αποτελούν θετικούς προγνωστικούς παράγοντες οργανωσιακής
μαθησιακής ικανότητας, αναζήτησης και ενσωμάτωσης νέων ιδεών στην καθημερινή πρακτική.
Στο ελληνικό συγκείμενο, αν και υπάρχουν αρκετές αναφορές σε κείμενα και μελέτες για τους
οργανισμούς που μαθαίνουν (Γαβαλάς, 2003. ΙΕΠ, 2012. Κατσαρός, 2008. Σταματούρου, 2015),
οι εμπειρικές έρευνες που έχουν υλοποιηθεί στο εν λόγω πεδίο είναι ακόμα ελάχιστες. Σε μια
έρευνα σε εκπαιδευτικό όμιλο με σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Βύσσα, 2009), επιχειρήθηκε να εξεταστούν και να αναλυθούν τα στοιχεία που δομούν έναν
οργανισμό μάθησης. Τα αποτελέσματα έδωσαν θετικά δείγματα ως προς τη δημιουργία ενός
μανθάνοντα οργανισμού, ωστόσο δεν φάνηκε να έχει εδραιωθεί σε όλες τις εκφάνσεις του. Τη
σημασία του μετασχηματισμού του σχολείου σε μανθάνοντα οργανισμό έδειξε, επίσης, μια
πρόσφατη έρευνα (Βορβή κ.ά., 2016), από την οποία φάνηκε ότι, η βελτίωση της μάθησης μπορεί
να επιτευχθεί μέσα από ποικίλες προσεγγίσεις και αφορά ένα σύνολο παραγόντων όπως, η
μεθοδολογία, η παιδαγωγική αντιμετώπιση ζητημάτων, η εκπαιδευτική κουλτούρα, οι σχέσεις, η
διοίκηση, οι υποδομές και η επιμόρφωση.
Η έρευνα της Παπάζογλου (2016) σε δημόσια σχολεία έδειξε ότι, οι σχολικές μονάδες του
δείγματος είχαν ενσωματώσει στη λειτουργία τους όλες τις διαστάσεις του μανθάνοντος
οργανισμού σε ένα σχετικά σημαντικό βαθμό. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να
αντιλαμβάνονται την ανάγκη μετασχηματισμού των σχολείων σε μανθάνοντες οργανισμούς,
προκειμένου να αποτελέσουν χώρους δράσης, καινοτομίας και παραγωγής γνώσης. Η ίδια έρευνα
επισημαίνει τους παράγοντες που συμβάλουν στον μετασχηματισμό των σχολείων, όπως η
επικοινωνία, η συνεργασία, η ανατροφοδότηση, η μάθηση μέσα από τη δράση, η δια βίου μάθηση
και η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία, τονίζοντας τον κεντρικό ρόλο που κατέχει η
σχολική ηγεσία σε αυτή την προσπάθεια.
Συμπεράσματα
Η παρούσα εισήγηση είχε ως σκοπό, μέσα από την ανασκόπηση της σύγχρονης διεθνούς και
ελληνικής βιβλιογραφίας να αναδείξει τα στοιχεία που δομούν έναν μανθάνοντα οργανισμό, τις
διαδικασίες μέσα από τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός του και να εξετάσει αν,
η ιδέα του μανθάνοντος οργανισμού μπορεί να έχει εφαρμογές στα σχολεία. Η μελέτη της
σχετικής βιβλιογραφίας και των ερευνητικών ευρημάτων των σχετικών εμπειρικών μελετών,
έδειξε ότι ο μετασχηματισμός των οργανισμών σε μανθάνοντες είναι το όπλο και ταυτόχρονα η
ασπίδα των οργανισμών στον σύγχρονο ανταγωνιστικό, ταραχώδες παρόν και στο αβέβαιο και
απρόβλεπτο μέλλον.
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Η ιδέα του μανθάνοντος οργανισμού για τα σχολεία γίνεται περισσότερο ελκυστική, καθώς το
σχολείο είναι ο κατεξοχήν χώρος ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της παραγωγής
γνώσης. Ταυτόχρονα, έρχεται αντιμέτωπο με ποικίλες προκλήσεις, στις οποίες καλείται να
αντιδράσει δυναμικά και ευέλικτα. Η ενδυνάμωση της μαθησιακής του ικανότητας, η προώθηση
του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, η διαμόρφωση αποστολής και οράματος, ανάλογα με
τις ανάγκες και η παροχή του απαραίτητου χώρου και χρόνου για συνεργασία, διάλογο και
αναστοχασμό είναι πρακτικές, που μπορούν να κάνουν τα σχολεία φορέα και διαμορφωτή της
αλλαγής.
Ο περιορισμένος αριθμός των υπαρχουσών εμπειρικών μελετών εγείρει την ανάγκη να
διερευνηθεί περαιτέρω αν τα σχολεία, και κυρίως τα ελληνικά, συγκεντρώνουν τα
χαρακτηριστικά του μανθάνοντος οργανισμού. Επίσης, αξίζει να διερευνηθεί ποιες είναι εκείνες
οι ατομικές, ομαδικές και οργανωσιακές συμπεριφορές των εκπαιδευτικών που ενισχύουν τη
μαθησιακή ικανότητα του σχολείου. Τέλος, αξία θα είχε μια εμπειρική έρευνα που θα
διερευνούσε τον ρόλο του κριτικού αναστοχασμού, τόσο ως προϋπόθεση όσο και ως αποτέλεσμα
της διαδικασίας μετασχηματισμού των σχολείων σε μανθάνοντες οργανισμούς.
Συγκεκριμένα, μια έρευνα, η οποία θα επιχειρούσε να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: α) Ποιες
είναι οι επιλογές των εκπαιδευτικών και οι συμπεριφορές των διευθυντών στην καθημερινή τους
πρακτική που οδηγούν στον αναστοχασμό τους σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο
και β) Με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό ο αναστοχαστικός διάλογος και η αναστοχαστική
πρακτική μπορούν να συμβάλουν στη συνεχή μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών, θα συνέβαλε σημαντικά τόσο στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής με
επίκεντρο τον εκπαιδευτικό, ως στοχαζόμενο επαγγελματία, όσο και στην ανάδειξη στρατηγικών
ενδυνάμωσης της μαθησιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών και των σχολείων.
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Αντιλήψεις των διευθυντών σχολικών
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
σχετικά με τις πηγές και τις πρακτικές
διαχείρισης του εργασιακού άγχους που βιώνουν

Ελένη Σαμσάρη
Πέτρος Σαμσάρης

Περίληψη
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 σήμερα 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. 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. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι ανάμεσα στις πιο σημαντικές πηγές άγχους συγκαταλέγονται η ανεπιθύμητη
συμπεριφορά των μαθητών, οι παρεμβάσεις των γονέων, οι αυξημένες ευθύνες, η λήψη άμεσων
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 λήψη
κλιμακωτών παιδαγωγικών μέτρων για τη διασφάλιση της σχολικής πειθαρχίας συμβάλλουν στη
μείωση του άγχους. 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 αντιμετώπισή του.
Λέξεις κλειδιά: εργασιακό άγχος, διευθυντές, σχολική μονάδα, σχολική διοίκηση,
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συνεντεύξεις

Εισαγωγή
Σε σύγκριση με το παρελθόν η θέση του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας κρύβει σήμερα
περισσότερες προκλήσεις και ιδιαίτερα αυξημένες ευθύνες. Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες ο
διευθυντής του σχολείου επωμίζεται ποικίλα καθήκοντα απαιτητικού χαρακτήρα και καλείται να
επιλύσει πολύπλοκες καταστάσεις, οι οποίες ανακύπτουν αδιαλείπτως στο σχολικό πλαίσιο.
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Μερικές από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες πτυχές του ρόλου του διευθυντή περιλαμβάνουν τη
διαχείριση γραφειοκρατικών ζητημάτων, την οργάνωση για την εύρυθμη λειτουργία της
σχολικής μονάδας, τη διασφάλιση της πειθαρχίας, τη συνεχή συνεργασία και την επικοινωνία με
εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και με εξωτερικούς φορείς για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν
το σχολικό περιβάλλον. Ο πολυδιάστατος ρόλος του διευθυντή μπορεί εύκολα να τον καταστήσει
ευάλωτο σε διάφορες ψυχολογικές και συναισθηματικές προκλήσεις.
Επομένως, εφόσον μέσα στο σχολικό περιβάλλον υπάρχουν παράγοντες διαφορετικής φύσεως
και αναδύονται νέα διλήμματα και προβλήματα, ο διευθυντής είναι πιθανόν να βιώνει άγχος ως
προς την πετυχημένη αντιμετώπιση αυτών. Η σχέση ανάμεσα στο άγχος και την εκπαιδευτική
ηγεσία αποτελεί πλέον ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τα εκπαιδευτικά συστήματα στον
δυτικό κόσμο (Green et al., 2001). Σύγχρονοι ερευνητές εστιάζουν συστηματικά στη μελέτη του
ζητήματος, όπως αυτό αναδύεται ανάμεσα στους αμέτρητους άλλους παράγοντες και πτυχές του
σχολικού περιβάλλοντος που χρήζουν διερεύνησης.
Ορισμός του εργασιακού άγχους
Το άγχος στον εργασιακό τομέα θεωρείται ως ένα πρόβλημα που έχει κυρίαρχη θέση στη
σύγχρονη κοινωνία, λόγω του έντονου και γρήγορου τρόπου ζωής (Green, 1999. Smith, 2000).
Γενικά, το εργασιακό άγχος (occupational/job/work-related stress) απoτελεί μια κατάσταση κατά
την οποία διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία, επηρεάζουν τη φυσιολογία ή/και
την ψυχική κατάσταση του ατόμου με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται η λειτουργικότητά του
(Richardson & Rothstein, 2008). Όταν κάποιος βιώνει εργασιακό άγχος, δεν είναι σε θέση να
ανταπεξέλθει στην πίεση της εργασίας, επειδή υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα σε περιβαλλοντικές
μεταβλητές (π.χ. εργασιακές συνθήκες ή απαιτήσεις) και τις ικανότητες που αντιλαμβάνεται ότι
έχει, προκειμένου να ανταποκριθεί (Cranwell-Ward, 1990).
Ως αγχογόνος παράγοντας (stressor) χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί
ως απειλή για το άτομο, διαταράσσοντας την ψυχική ισορροπία του (Herbert, 1997). Είναι οι
ενδογενείς παράγοντες (π.χ. χαρακτηριστικά προσωπικότητας, προσωπικές προσδοκίες) ή
εξωτερικές απαιτήσεις (συνθήκες, απαιτήσεις), που υπερβαίνουν τις δυνατότητες προσαρμογής
του ατόμου σύμφωνα με τη δική του αντίληψη (Taylor, 1992). Επομένως, τα στοιχεία αυτά δεν
είναι αρνητικά από τη φύση τους, άλλα δέχονται μια υποκειμενική ερμηνεία, καθώς ο ίδιος
παράγοντας αποτελεί αξεπέραστο εμπόδιο για ορισμένους ανθρώπους, ενώ για άλλους μια θετική
πρόκληση την οποία καλούνται να διαχειριστούν (Hendel & Horn, 2008).
Το εργασιακό άγχος στους διευθυντές των σχολικών μονάδων
Οι συνθήκες εργασίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε συνδυασμό με την προσωπικότητα
του διευθυντή αποτελούν έναν καθοριστικό παράγοντα στη δημιουργία του εργασιακού άγχους
και της στάσης του απέναντι στην εργασία (Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2002). Αν και το
εργασιακό άγχος στον χώρο του σχολείου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, η
πληθώρα των ερευνών (Antoniou, Ploumpi & Ntalla, 2013. Chaplain, 2008. McCormick &
Barnett, 2011) εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο βιώνεται από τους εκπαιδευτικούς και το πώς
αυτό επηρεάζει την ψυχική και σωματική τους υγεία. Ωστόσο, στις έρευνες παρατηρούνται
διαφοροποιήσεις ως προς πηγές του άγχους των εκπαιδευτικών μεταξύ των χωρών και των
διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων τους (Kyriacou, 2001).

─ 398 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Περιορισμένες είναι οι μελέτες που εξετάζουν το εργασιακό άγχος των διευθυντών των σχολικών
μονάδων, οι περισσότερες από τις οποίες χρησιμοποιούν ποσοτική μεθοδολογία. Ένας από τους
παράγοντες που εξετάστηκε στη μελέτη των Cubitt και Burt (2002) ήταν και το εργασιακό άγχος.
Οι 297 διευθυντές δημοτικών σχολείων που συμμετείχαν, συμπλήρωσαν γραπτό
ερωτηματολόγιο. Μετά τη στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι η επαγγελματική απομόνωση και ο
υπερβολικός φόρτος της εργασίας αποτέλεσαν στατιστικά σημαντικούς δείκτες πρόβλεψης του
εργασιακού άγχους. Στην έρευνα του Boyland (2011) συμμετείχαν 193 διευθυντές σχολείων στην
Ινδιάνα, ο οποίοι συμπλήρωσαν ένα γραπτό ερωτηματολόγιο με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις.
Μέσα από τις απαντήσεις τους διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές θεωρούσαν το βαρύ φορτίο της
εργασίας και τις ευθύνες ως τον κύριο αγχογόνο παράγοντα στη δουλεία τους. Επίσης, η
πλειονότητα αυτών ανέφερε ότι το εργασιακό άγχος επηρέασε την υγεία και την ποιότητα ζωής
τους.
Σε μια άλλη έρευνα (Yambo, Kindiki & Tuitoek, 2012), η οποία διεξήχθη στην Κένυα,
χορηγήθηκε επίσης γραπτό ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, και
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με δείγμα 77 διευθυντές σχολείων. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι βασικές πηγές άγχους αποτέλεσαν η ασάφεια του ρόλου τους, τα καθήκοντα –κυρίως η
επίδοση των μαθητών–, η επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των γονέων, των εκπαιδευτικών και
των μαθητών και η προσπάθειά τους να συνδεθεί το σχολείο με την κοινωνία. H ποσοτική έρευνα
των Rani και Chopra (2014) πραγματοποιήθηκε στην Ινδία και σε αυτήν συμμετείχαν 140
διευθυντές, οι οποίοι συμπλήρωσαν γραπτό σταθμισμένο ερωτηματολόγιο. Μετά την ανάλυση,
διαπιστώθηκαν διαφορές στο εργασιακό άγχος ως προς το φύλο, και τα έτη προϋπηρεσίας.
Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών διευθυντών ως προς συγκεκριμένες πηγές
άγχους, όπως είναι για παράδειγμα η ασάφεια του ρόλου του διευθυντή, η ανεπάρκεια του ρόλου,
οι απαιτήσεις των ευθυνών και ως προς το περιβάλλον όπου εργάζονταν.
Στην ελληνική βιβλιογραφία, οι διαθέσιμες σχετικές μελέτες είναι λίγες. Στην έρευνα της
Κουρτέση (2016), διαπιστώθηκε ότι ο φόρτος εργασίας, τα αυστηρά χρονικά όρια, η έλλειψη
γραμματειακής υποστήριξης, η μειωμένη χρηματοδότηση και η ανεπαρκής υλικοτεχνική
υποδομή αποτέλεσαν παράγοντες που προκαλούσαν άγχος στους διευθυντές, ενώ βρέθηκε και
διαφοροποίηση του άγχους μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στη μελέτη των Γεωργογιάννη,
Μπομπαρίδου και Κυπριανού (2009), όπου συμμετείχαν 105 διευθυντές, διαπιστώθηκε ότι
ανάμεσα στις βασικές πηγές άγχους περιλαμβάνονται τα γραφειοκρατικά ζητήματα, η
διευθυντική θέση, η γραμματειακή δουλειά, η έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης, τα
προβλήματα των μαθητών, η αντιμετώπιση των συγκρούσεων, οι υψηλές προσδοκίες και
απαιτήσεις, οι αποφάσεις που λαμβάνει ο διευθυντής και το πώς αυτές εκλαμβάνονται από τους
γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός μιας άλλης έρευνας (Κουρούμπαλης,
2010) ήταν η διερεύνηση των αγχογόνων παραγόντων διευθυντών δημοτικών σχολείων, οι οποίοι
συμπλήρωσαν γραπτό ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πεντάβαθμης κλίμακας (τύπου Likert).
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η δυσκολία στη σχέση του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου, η διαμάχη, η ασάφεια ρόλων και η έλλειψη εξουσίας παρουσιάστηκαν ως σημαντικές
πηγές εργασιακού άγχους.
Η μελέτη του άγχους που βιώνεται από τους διευθυντές των σχολείων κρίνεται ιδιαίτερα
σημαντική, εφόσον οι σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι το εργασιακό άγχος έχει σημαντικές
επιπτώσεις τόσο στη σωματική όσο και στη ψυχική υγεία του ατόμου (ΜcGowan, Gardner &
Fletcher, 2006). Ακόμη, στα σχολεία τα οποία διοικούνται από έναν διευθυντή ο οποίος εμφανίζει
υψηλό επίπεδο άγχους, επηρεάζεται το διδακτικό προσωπικό και είναι δύσκολο να διατηρηθούν
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υψηλά κριτήρια για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και την επιτυχία των μαθησιακών
αποτελεσμάτων (Allison, 1997). Στόχος της παρούσας έρευνας δεν είναι να αξιολογηθεί το
επίπεδο του εργασιακού άγχους των διευθυντών, αλλά να εξεταστούν σε βάθος οι αντιλήψεις
τους για τους παράγοντες που δημιουργούν ή αυξάνουν το άγχος τους. Επίσης, μελετώνται οι
μηχανισμοί ή οι στρατηγικές που αυτοί υιοθετούν, προκειμένου να διαχειριστούν το άγχος. Τα
ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:
(1) Ποιες είναι οι κύριες πηγές του εργασιακού άγχους που βιώνουν οι διευθυντές των
σχολικών μονάδων σύμφωνα με τη δική τους αντίληψη;
(2) Ποιους τρόπους ή στρατηγικές χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν το εργασιακό άγχος;
Συμμετέχοντες
Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από διευθυντές σχολικών μονάδων που υπηρετούσαν σε
σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 12 διευθυντές (6 άνδρες και
6 γυναίκες) που υπηρετούσαν σε δημόσια Γυμνάσια ή Λύκεια (Γενικά ή Επαγγελματικά) του
νομού Σερρών. Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η σκόπιμη δειγματοληψία
(purposive or judgment sampling). Σε αυτόν τον τύπο δειγματοληψίας ο ερευνητής επιλέγει τις
περιπτώσεις που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι χαρακτηριστικές και ότι μπορούν να αποκαλύψουν
πλούσιες πληροφορίες σχετικά με το θέμα (Creswell, 2007). Για τη δειγματοληψία ορίστηκαν
δύο κριτήρια επιλογής: α) ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν ο ίδιος ως προς το φύλο και β) ο
συμμετέχων έπρεπε να είχε εργαστεί στο παρόν σχολείο για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα έτη,
ώστε να είναι εξοικειωμένος με το σχολικό περιβάλλον, το διδακτικό προσωπικό και τους
μαθητές.
Ερευνητική Μέθοδος
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία.
Διεξήχθησαν ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τους διευθυντές σχολικών μονάδων
σχετικά με διάφορες αγχογόνες καταστάσεις στο εργασιακό περιβάλλον και τις πρακτικές
αντιμετώπισής τους. Οι ερευνητές ήρθαν σε επαφή με διευθυντές σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούσαν να συμμετέχουν στην έρευνα, ώστε να οριστεί η
ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Κάθε συνέντευξη είχε διάρκεια περίπου
35 λεπτά και τον ρόλο του συνεντευκτή αναλάμβανε κάθε φορά ο ένας από τους δύο ερευνητές.
Αρχικά, τέθηκαν ορισμένες δημογραφικές ερωτήσεις σχετικά με το φύλο, την ηλικία την
προϋπηρεσία, τον τύπο του σχολείου όπου υπηρετούσαν ως διευθυντές, καθώς και τα έτη
εργασίας στο παρόν σχολείο. Ο οδηγός συνέντευξης περιλάμβανε ορισμένες βασικές ερωτήσεις
σχετικά με τις πλευρές του ζητήματος που έπρεπε να καλυφθούν. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης ετίθεντο συμπληρωματικές ερωτήσεις ανάλογα με τις απαντήσεις των
συμμετεχόντων, ώστε να διευκρινιστεί σαφέστερα μια άποψη, να δοθεί μια καλύτερη εξήγηση ή
για να κατανοηθούν πλευρές του ζητήματος που δεν περιλαμβάνονταν αρχικά στον οδηγό
συνέντευξης. Πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης, υπήρχε ενημέρωση για τη διασφάλιση της
ανωνυμίας των συμμετεχόντων, τη μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και τη δυνατότητα
αποχώρησής τους από τη διαδικασία οποιοδήποτε στιγμή επιθυμούσαν. Όλοι οι συμμετέχοντες
αναφέρονται με ψευδώνυμα για να διατηρηθεί η ανωνυμία τους. Για τη επεξεργασία των
δεδομένων, απομαγνητοφωνήθηκαν οι συνεντεύξεις και χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της
ανάλυσης του περιεχομένου.
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Αποτελέσματα της έρευνας
Μετά την ανάλυση των συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σημαντικοί παράγοντες,
οι οποίοι δημιουργούν άγχος στους διευθυντές, είναι οι εξής: α) οι αυξημένες ευθύνες και ο όγκος
της εργασίας, β) η λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης, γ) η διευθέτηση ζητημάτων πειθαρχίας
των μαθητών, δ) οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους, ε) η παρέμβαση των γονέων
και στ) η διαχείριση των ενδοσχολικών συγκρούσεων.
Οι αυξημένες ευθύνες και ο υπερβολικός φόρτος εργασίας αποτέλεσαν την κύρια πηγή του
άγχους, όπως αναφέρθηκε στις απαντήσεις των διευθυντών. Όπως επισήμανε ένας από τους
συμμετέχοντες «Κάθε μέρα έχω να αντιμετωπίσω μεγάλο πλήθος υποχρεώσεων χωρίς να έχω
κατευθύνσεις ή οδηγίες για το πώς πρέπει να δράσω». Άλλος διευθυντής ανέφερε ότι «Ακόμη
και για το πιο παραμικρό υπόλογος είναι πάντα ο διευθυντής του σχολείου. Όλοι…συνάδελφοι,
μαθητές στρέφονται σε εμένα είτε όταν θέλουν να ρωτήσουν κάτι είτε όταν προκύπτει το
οποιοδήποτε πρόβλημα». Άλλος διευθυντής αναφερόμενος στις απαιτήσεις του επαγγέλματος
δήλωσε ότι «Νιώθω συχνά ότι κουβαλώ ένα βαρύ φορτίο στις πλάτες μου, το οποίο δεν είμαι
πάντα έτοιμος να σηκώσω». Κάποιος άλλος συνεντευξιαζόμενος αποκρίθηκε ότι «Δεν περνάει
μέρα που να μην έχω να αντιμετωπίσω ταυτόχρονα δέκα ή περισσότερα ζητήματα διαφορετικής
φύσεως. Ζημιές και φθορές που έχουν σχέση με τη λειτουργικότητα του σχολείου προστίθενται
στο καθημερινό άγχος μου».
Η λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης θεωρήθηκε ως ένας ακόμη βασικός παράγοντας που
οδηγούσε στην αύξηση του βαθμού του εργασιακού άγχους σύμφωνα με τις αναφορές των
διευθυντών. Ένας από τους διευθυντές δήλωσε ότι «Αισθάνομαι συχνά ότι ο χρόνος είναι εντελώς
ανεπαρκής για να συνειδητοποιήσω έγκαιρα εάν έχω λάβει τη κατάλληλη απόφαση ή εάν έχω κάνει
τη σωστή επιλογή. Η οργάνωση του σχολείου δεν είναι εύκολη υπόθεση και περιλαμβάνει πολύ
περισσότερα από αυτά που αναφέρονται στην εκπαιδευτική νομοθεσία». Χαρακτηριστική είναι
επίσης η περιγραφή ενός άλλου συμμετέχοντα, κατά τον οποίο «Μπορεί να ακουστεί υπερβολικό,
αλλά τα χρονικά περιθώρια είναι τόσο σφικτά που ακόμη και αφού τελειώσει το σχολείο
αναρωτιέμαι εάν θα έπρεπε να δράσω διαφορετικά για ορισμένα θέματα». Ο ίδιος αγχογόνος
παράγοντας εντοπίζεται και στην αναφορά ενός άλλου διευθυντή «Η σχολική μου μέρα είναι τόσο
γεμάτη που δεν έχω και πολύ τον χρόνο να σκεφτώ για το εάν οι αποφάσεις μου ή οι λύσεις που
προτείνω είναι οι σωστές». Άλλος συμμετέχων δήλωσε ότι «Τηλέφωνα, επικοινωνία με γονείς, email, myschool, συνάδελφοι….όλα απαιτούν μία απάντηση εδώ και τώρα και αυτό είναι κάτι που
με αγχώνει».
Τα ζητήματα πειθαρχίας των μαθητών προστίθενται επίσης στα στοιχεία που αυξάνουν το
επίπεδο του εργασιακού άγχους των διευθυντών. Ένας από τους διευθυντές δήλωσε ότι «Όταν οι
καθηγητές φέρνουν ένα μαθητή στο γραφείο μου πάντα αναρωτιέμαι για τις κυρώσεις που θα
επιβάλλω και πάντα θα υπάρχει άγχος για το εάν ο μαθητής θα ξανακάνει κάτι παρόμοιο». Άλλος
συμμετέχων δήλωσε «Σε όλα τα σχολεία υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών και
είναι ευθύνη του διευθυντή να τα αντιμετωπίσει. Δεν σας κρύβω όμως ότι αγχώνομαι, όταν
εμφανίζονται τέτοια προβλήματα γιατί κάποια από αυτά είναι αρκετά σοβαρά.».
Οι διαπροσωπικές σχέσεις με το διδακτικό προσωπικό θεωρούνται μια ακόμη βασική πηγή
άγχους των διευθυντών των σχολείων. Κάποιος διευθυντής ανέφερε ότι «Η επικοινωνία με τους
συναδέλφους πολλές φορές καταντά να είναι κουραστική Πολλοί από τους καθηγητές έρχονται στο
γραφείο μου με μια προκατειλημμένη στάση μόνο και μόνο για το γεγονός ότι βρίσκομαι πιο πάνω
στην ιεραρχία του σχολείου». Άλλος συμμετέχων διερωτάται «Ποιος είναι καλός διευθυντής
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τελικά; Προσπαθώ να είμαι πάντα δίκαιος και να υποστηρίζω τον κάθε καθηγητή, αλλά μερικές
φορές οι αποφάσεις μου δεν γίνονται δεκτές από όλους, γιατί θίγονται ορισμένα συμφέροντα».
Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, κάποιος άλλος δήλωσε ότι «Απογοητεύομαι και αγχώνομαι με τους
συναδέλφους που δεν έχουν την παραμικρή διάθεση να βοηθήσουν ή να συνεργαστούν μαζί μου για
οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει.».
Ως αγχόγονος παράγοντες αναφέρθηκε επίσης η παρέμβαση των γονέων στα ζητήματα του
σχολείου. Ένας από τους διευθυντές ανέφερε ότι «Γνωρίζω την εκπαιδευτική νομοθεσία, αλλά για
πολλά ζητήματα υπάρχει ασάφεια ως προς το πώς πρέπει να δράσω, ως προς το ποιος πρέπει να
είναι ο ρόλος μου. Για παράδειγμα, οι πιέσεις των γονέων στους εκπαιδευτικούς και σε εμένα τον
ίδιο είναι κάτι που μου προκαλεί άγχος, ειδικά όταν θέλουν να ελέγξουν τα πράγματα». Άλλος
συμμετέχων αναφερόμενος σε προσωπικά βιώματα δήλωσε ότι «Γίνεται κάτι στο σχολείο. Οι
γονείς έρχονται εριστικοί και έτοιμοι να ξεκινήσουν φασαρία, βασιζόμενοι αποκλειστικά στα λόγια
του παιδιού τους. Τότε είναι που με κυριεύει το άγχος γιατί δεν ξέρω αν μπορώ πάντα να καταφέρω
να τους ηρεμήσω και να τους εξηγήσω τι πραγματικά συνέβη».
Η διαχείριση των συγκρούσεων που δημιουργούνται στο σχολικό περιβάλλον και στις οποίες
εμπλέκονται μέλη του διδακτικού προσωπικού, μαθητές, γονείς, εξωτερικοί φορείς αποτέλεσε
μια ακόμη κατηγορία που συγκαταλέγεται στους αγχογόνους παράγοντες. Ένας από τους
συμμετέχοντες επισήμανε ότι «Αυτό που απαιτώ είναι να υπάρχει σεβασμός ακόμη και όταν
προκύπτουν διαμάχες με τους συναδέλφους, με τους μαθητές, τους άλλους με τους οποίους έρχομαι
σε επικοινωνία. Είμαι όμως συχνά αβέβαιος και αγχωμένος για τη στάση που πρέπει να κρατήσω
απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις». Άλλος διευθυντής ανέφερε ότι «Δεν με νοιάζει να είμαι
αρεστός, αλλά με αγχώνει όταν χαλάει το κλίμα και εκφράζεται δυσαρέσκεια μπροστά στον
Σύλλογο Διδασκόντων χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος». Κάποιος άλλος επισήμανε ότι
«Πολλοί αγνοούν ότι οι διευθυντές ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με άτομα και φορείς που δεν
ανήκουν στον χώρο της εκπαίδευσης για να διευθετηθεί το πιο απλό (π.χ. η οργάνωση μιας
εκδρομής) έως το πιο σύνθετο (π.χ. βλάβες στο σχολείο). Εκεί είναι πιθανό να δημιουργηθεί
ασυμφωνία και αγχώνομαι μέχρι να καταφέρω να τη διευθετήσω».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν επίσης στους τρόπους με τους
οποίους διαχειρίζονται τις διάφορες καταστάσεις ή τα προβλήματα, όταν αντιλαμβάνονται ότι
τους κυριεύει το εργασιακό άγχος. Αφού εφαρμόστηκε η ανάλυση του περιεχομένου προέκυψαν
οι εξής πέντε βασικές κατηγορίες ανάλυσης από τις απαντήσεις του συμμετεχόντων:
(Α) η σωστή διαχείριση του χρόνου αναφέρθηκε από τους διευθυντές,
(Β) η καλή γνώση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας,
(Γ) η ιεράρχηση των καθηκόντων,
(Δ) η οργάνωση τακτικών συναντήσεων με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς,
(Ε) καθώς και η άμεση επιβολή κλιμακωτών κυρώσεων για τη διασφάλιση της σχολικής
πειθαρχίας συμβάλλουν στη μείωση του άγχους.
Συζήτηση
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστούν οι αντιλήψεις των διευθυντών σχολικών
μονάδων για τις πηγές του εργασιακού άγχους που βιώνουν και για τις στρατηγικές που
χρησιμοποιούν, προκειμένου να το αντιμετωπίσουν.
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Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν αρχικά ότι οι ευθύνες και η πληθώρα των καθηκόντων
συγκαταλέγονται ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν άγχος. Αυτός ο
παράγοντας θεωρείται αγχογόνος, όχι μόνο επειδή υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις που πρέπει να
διεκπεραιωθούν, αλλά επειδή αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν εντός ορισμένων χρονικών
προθεσμιών. Ο φόρτος της εργασίας σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή έλεγχο των εργασιακών
απαιτήσεων καθιστούν τη διευθυντική θέση όλο και πιο δύσκολη (Kivimaki et al., 2006).
Τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα, οι προθεσμίες και οι συνθήκες πίεσης δημιουργούν επίσης άγχος
στους διευθυντές, ακόμη και εάν οι ίδιοι είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα
καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν. Ο διευθυντής συχνά δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο
να αναλογιστεί σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης διάφορων καταστάσεων και σχετικά με τη
βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Επομένως, η πίεση που δέχεται απέναντι σε
καταστάσεις που πρέπει να θέσει υπό έλεγχο ή σε αποφάσεις που πρέπει να λάβει, δοκιμάζουν
συχνά την υπομονή του, προκαλώντας δυσφορία, έντονο άγχος και άλλα αρνητικά
συναισθήματα.
H διασφάλιση της πειθαρχίας και η διατήρηση των ηθικών αξιών αποτελεί μια από τις ποικίλες
πλευρές του ρόλου που κατέχει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας (Gay & Airasian, 2000).
Συμπεριφορές εκφοβισμού, επιθετικές μορφές συμπεριφοράς, διατάραξη της ησυχίας στην τάξη
είναι μόνο ορισμένα από τα προβλήματα που αγχώνουν τον διευθυντή, εφόσον γνωρίζει ότι
επηρεάζουν αρνητικά το σχολικό κλίμα. Βέβαια, κάποιοι παράγοντες του σχολικού
περιβάλλοντος τείνουν να προκαλούν άγχος τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και τους διευθυντές.
Για παράδειγμα, η επιβολή της τάξης θεωρείται και από τους εκπαιδευτικούς ως μια αγχογόνος
κατάσταση (Kyriacou, 2001), οι οποίοι συχνά υποστηρίζουν ότι η αντιμετώπιση αυτής ανήκει
στις αρμοδιότητες του διευθυντή του σχολείου (Halim & Shamusudeen, 2006). Ακόμη, το άγχος
των διευθυντών είναι πιθανόν να αυξηθεί, όταν αυτοί αναλογιστούν ότι η μη σωστή αντιμετώπιση
τέτοιων περιστατικών μπορεί να οδηγήσει στην επανεμφάνιση αυτών.
Η επικοινωνία με τους συναδέλφους στο σχολείο αποτελεί μια βασική πηγή άγχους στους
εκπαιδευτικούς (Kyriacou, 2001). Λόγω της ανώτερης ιεραρχικής θέσης, ο διευθυντής του
σχολείου καλείται να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις. Όταν αυτές δεν είναι αρεστές στον
Σύλλογο Διδασκόντων, τότε είναι πιθανόν να δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή διαμάχη και να
επηρεαστεί το εργασιακό κλίμα. Διάφορες θεωρίες που ασχολούνται με την κατηγοριοποίηση
των αγχογόνων μεταβλητών, εντάσσουν τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις διαπροσωπικές
επαφές στην εργασία στις κυριότερες πηγές του εργασιακού άγχους (Sutherland & Cooper, 1988).
Το άγχος εμφανίζεται, όταν οι διαπροσωπικές επαφές με τους συναδέλφους είναι φτωχές ή
καθόλου υποστηρικτικές (Cartwright & Cooper, 2002).
Παρ’ όλο που η εμπλοκή των γονέων στο σχολικό περιβάλλον θεωρείται ως μια από τις βασικές
προϋποθέσεις για τη σχολική επιτυχία των μαθητών και τη δημιουργία μιας θετικής σχολικής
κουλτούρας (Fan & Williams, 2010), οι διευθυντές αισθάνονται άγχος, όταν οι γονείς ξεπερνούν
τα όρια και επιθυμούν να παρεμβαίνουν σε ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
Επίσης, η διαχείριση των συγκρούσεων μέσα στο σχολικό πλαίσιο παρουσιάστηκε ως ένας από
τους παράγοντες που προκαλούν άγχος στους συμμετέχοντες. Αυτό συμβαίνει πιθανότητα επειδή
ο διευθυντής αισθάνεται ότι έχει την ευθύνη να επιλύσει οποιαδήποτε διαμάχη ή διαφωνία
ανεξάρτητα από το εάν εμπλέκονται εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς ή εξωτερικοί παράγοντες,
ώστε να επανέλθει η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Εξάλλου, στα διοικητικά
καθήκοντά του, τα οποία αυξάνονται συνεχώς, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η επίβλεψη όλων
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των δραστηριοτήτων και των γεγονότων που επιτελούνται στο σχολικό πλαίσιο (Gay & Airasian,
2000).
Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν επίσης και σε βασικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούσαν για
να αντιμετωπίσουν το άγχος. Η σωστή διαχείριση του χρόνου αποτέλεσε μια βασική στρατηγική.
Όταν το άτομο διαχειρίζεται σωστά τον διαθέσιμο χρόνο του, αποφεύγει να χρονοτριβεί, δεν
διακόπτει την εργασία του για ασήμαντους λόγους, δεν είναι αναβλητικό, οργανώνει τις
υποχρεώσεις προς διευθέτηση, αναθέτει αρμοδιότητες σε άλλους και προγραμματίζει να
ολοκληρώσει τα δύσκολα κομμάτια του έργου τις στιγμές που το ίδιο αισθάνεται πιο αποδοτικό
(Cranwell-Ward, 1990). Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων περιλαμβάνεται επίσης στις
ικανότητες αυτοδιαχείρισης του άγχους (Cranwell-Ward, 1990). Η διατήρηση καλών σχέσεων με
το διδακτικό προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς αποτελεί μια επιπλέον διαδεδομένη
δεξιότητα διαχείρισης του άγχους (Allison, 1997). Ακόμη, γνωρίζοντας επαρκώς την
εκπαιδευτική νομοθεσία, ο διευθυντής είναι σε θέση να λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις.
Τέλος, η πειθαρχία και το ήρεμο σχολικό κλίμα εξασφαλίζεται σύμφωνα με τους ίδιους με την
επιβολή κλιμακωτών κυρώσεων ανάλογα με τη σοβαρότητα παραβίασης των κανόνων. Ωστόσο,
είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι καμία στρατηγική δεν μπορεί να κριθεί ως καλύτερη ή ως
χειρότερη απέναντι στο άγχος (Lazarus & Folkman, 1984), καθώς καμία από αυτές δεν μπορεί
να εγγυηθεί την κυριαρχία απέναντι στο περιβάλλον. Αντιθέτως, αυτοί οι μηχανισμοί βοηθούν
το άτομο να ανεχτεί, να αποδεχθεί ή να ελαχιστοποιήσει όλα αυτά τα στοιχεία του περιβάλλοντος
στα οποία δεν μπορεί να κυριαρχήσει.
Παρά τα σημαντικά ευρήματα της μελέτης, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν
κυρίως τη φύση της έρευνας. Ένας από τους περιορισμούς είναι ότι η επιλογή της ποιοτικής
ερευνητικής μεθόδου δεν επιτρέπει τη γενίκευση των ευρημάτων σχετικά με τις πηγές του
εργασιακού άγχους στον υπό μελέτη πληθυσμό. Το μέγεθος του δείγματος ήταν αρκετά μικρό
και μη αντιπροσωπευτικό, σύμφωνα με την τεχνική της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε.
Ακόμη, εφόσον η έρευνα διεξήχθη με διευθυντές που υπηρετούσαν σε σχολεία δύο
συγκεκριμένων νομών της Ελλάδας, είναι πιθανόν ότι τα αποτελέσματα μπορεί να
διαφοροποιούνταν σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου και να παρεισέφρεαν άλλοι
παράγοντες (π.χ. γεωγραφικοί, κοινωνικοί) σχετικά με τις πηγές του άγχους και τους τρόπους
διαχείρισής του.
Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο οι μελλοντικές έρευνες να εστιάσουν στην εξέταση των ατομικών
διαφορών (π.χ. ως προς το φύλο, τα χρόνια προϋπηρεσίας, τον τύπο του σχολείου) στο επίπεδο
εργασιακού άγχους που βιώνουν οι διευθυντές, χρησιμοποιώντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα.
Ακόμη, είναι σημαντικό να διεξαχθούν περισσότερες μακρόχρονες έρευνες, ώστε να μελετηθούν
οι συνέπειες του άγχους τόσο αναφορικά με τη σωματική και την ψυχική υγεία του ατόμου όσο
και αναφορικά με το σχολικό περιβάλλον
Συμπεράσματα
Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να εξαλειφθούν
είτε για να μειωθούν τα στοιχεία που προκαλούν άγχος, σύμφωνα με τις κρίσεις των διευθυντών
στο εργασιακό περιβάλλον. Ακόμη, μπορεί να βοηθήσουν, ώστε να αναπτυχθούν νέες
στρατηγικές ή να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν οι υπάρχοντες τρόποι διαχείρισης των
αγχογόνων παραγόντων, με σκοπό την αρτιότερη διοίκηση και οργάνωση του σχολείου.
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Σήμερα, κρίνεται πλέον απαραίτητη η συμπερίληψη διάφορων αξόνων κατά τον σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα η ενεργητική και η άμεση υποστήριξη των
διευθυντών, ο διαμοιρασμός των ευθυνών με το διδακτικό προσωπικό, η συνεχής συνεργασία με
τα ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους κ.λπ. Επίσης, η
συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των διευθυντών σε ειδικά ζητήματα και η καλλιέργεια
ειδικών δεξιοτήτων θα μπορούσαν να αυξήσουν την ετοιμότητά του στη διαχείριση απαιτητικών
καταστάσεων ή προβλημάτων. Προγράμματα προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για τη διοίκηση
των σχολικών μονάδων, τα οποία συνδέουν την θεωρία με την πράξη, μπορούν να εξοπλίσουν
τους ανερχόμενους διευθυντές, για να αντιμετωπίσουν τυχόν προκλητικές και απειλητικές
καταστάσεις που προκύπτουν.
Στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο αναδεικνύεται η ανάγκη να διαθέτει ο διευθυντής αυξημένα
προσόντα, επικοινωνιακές ικανότητες και μια δυναμική προσωπικότητα, ώστε να μην θεωρείται
απλώς ως ένας διεκπεραιωτής της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά ως μια ισχυρή ηγετική
φυσιογνωμία που θα έχει ευελιξία στη σκέψη, θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και θα εργάζεται
έχοντας ως όραμα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου.
Βιβλιογραφικές αναφορές
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Ο e-εκπαιδευτής ως
e-καθοδηγητής

Δήμητρα Σαρακατσιάνου
Στυλιανή Γκιώση

Περίληψη
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 και 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, στην αναγνώριση του ρόλου του e-καθοδηγητή
στους περισσότερους τύπους της ηλεκτρονικής μάθησης και των προϋποθέσεων για την
ανάπτυξη του e-καθοδηγητή σε συνδυασμό 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 eεκπαιδευτή. 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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Εισαγωγή
Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
επηρέασαν σημαντικά τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές. Τα νέα δεδομένα οδήγησαν στην
υιοθέτηση νέων καινοτόμων μοντέλων εκπαίδευσης, όπως η online εξ αποστάσεως εκπαίδευση
(distance education). Η διά ζώσης εκπαίδευση (face to face education), η οποία απαιτεί τη φυσική
παρουσία των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτικού σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ενισχύεται ή
υποκαθίσταται εξ ολοκλήρου από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο λοιπόν της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής/επιμορφωτής καλείται να
αναλάβει ένα νέο ρόλο, τον ρόλο του "e-εκπαιδευτή". Ο πολυδιάστατος αυτός ρόλος απαιτεί νέες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την επίτευξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η
επαγγελματική επάρκεια του e-εκπαιδευτή μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους ρόλους, τους
οποίους καλείται να παίξει στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο, σημαντικός
παράγοντας στον καθορισμό των ρόλων του e-εκπαιδευτή παίζει η μεθοδολογία υλοποίησης της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δηλαδή τα διαφορετικά πλαίσια υλοποίησης της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης όπως είναι αυτά που εστιάζονται στην αυτομάθηση, την υποβοηθούμενη μάθηση,
την τηλε-διδασκαλία και την τηλε-καθοδήγηση (Σοφός, Κώστας & Παράσχου, 2015, σσ. 155159).
Παράλληλα, στον χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προβάλλεται και ο ρόλος του eκαθοδηγητή (e-coach), αφού σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και η «τηλε-καθοδήγηση». Ως σκοπός
του καθοδηγητή ορίζεται η προσφορά βοήθειας στα άτομα που καθοδηγεί για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων και ικανοτήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν ένα συγκεκριμένο έργο (Green,
Holmes & Shaw, 1991).
Πρωταρχικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι η οριοθέτηση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς
των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του e-εκπαιδευτή. Επιπλέον, σκοπός της είναι η εξέταση της
κατανομής των ρόλων αυτών αναφορικά με τους γενικούς τύπους της ηλεκτρονικής μάθησης ως
αφετηρία για την περιγραφή των προϋποθέσεων της ενδυνάμωσης του ρόλου του e-εκπαιδευτή
ως e-καθοδηγητή.
Επομένως, τα τέσσερα (5) βασικά ερωτήματα στα οποία εστιάζεται η μελέτη μας είναι:
(1) Ποιοι είναι οι ρόλοι του e-εκπαιδευτή;
(2) Ποιες οι αρμοδιότητες του κάθε ρόλου του e-εκπαιδευτή;
(3) Ποιους συγκεκριμένους ρόλους απαιτούν οι γενικοί τύποι ηλεκτρονικής μάθησης;
(4) Σε ποιους τύπους ηλεκτρονικής μάθησης ανταποκρίνεται ο ρόλος του e-καθοδηγητή;
(5) Ποιες οι προϋποθέσεις της ενίσχυσης του ρόλου του e-εκπαιδευτή ως e-καθοδηγητή;
Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της μελέτης είναι τόσο η
συνθετική βιβλιογραφική επισκόπηση όσο και η κριτική μελέτη. Πιο συγκεκριμένα,
πραγματοποιήθηκε η επανεξέταση αντιπροσωπευτικών ερευνών που σχετίζονται με τους ρόλους
και τις αρμοδιότητες του εκπαιδευτή στο μοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η συλλογή
των δεδομένων πραγματοποιήθηκε: (i) κυρίως μέσω διαδικτυακής έρευνας σε βάσεις δεδομένων
όπως: ERIC, Google Scholar, Open Education, κ.ά., οι οποίες εμπεριέχουν έγκριτο ηλεκτρονικό
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περιεχόμενο (περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία) και (ii) μέσω συλλογής έντυπου
πληροφοριακού υλικού.
Η αναζήτηση στις πηγές οδήγησε στην ανάκτηση σχετικών επιστημονικών τεκμηρίων. Τα πιο
αντιπροσωπευτικά τεκμήρια που σχετίζονται με το θέμα που εξετάζουμε μελετήθηκαν με σκοπό
τον εντοπισμό και τη συστηματοποίηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του e-εκπαιδευτή. Τα
δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν με βασικό γνώμονα την ομαδοποίηση των όρων με
ισοδύναμα νοήματα. Ας σημειωθεί ότι η σύνθεση των ερευνητικών ευρημάτων παρουσίασε
ορισμένες δυσκολίες, οι οποίες οφείλονται κυρίως στη μη κοινή χρησιμοποιούμενη ορολογία από
τους ερευνητές. Επιπλέον, η περαιτέρω ανάλυση και κριτική μελέτη των αρχικών ερευνητικών
δεδομένων οδήγησε στην εξόρυξη νέων δεδομένων τα οποία συγκροτούν τα ευρήματα της
μελέτης μας.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ερευνώντας τη σχετική βιβλιογραφία (Goodyear, Salmon, Spector, Steeples & Tickner, 2001.
Denis, Watland, Oirotte & Verday, 2004. Alvarez, Guasch & Espasa, 2009. Bawane & Spector,
2009. Goold, Coldwell & Craig, 2010. Παπαδημητρίου & Λιοναράκης, 2010. Redmond, 2011.
Baran, Correia & Thompson, 2011. Κόκκος, 2011. Βασάλα & Στεφάνου, 2011. Yi, 2012.
Παυλάκης & Γεωργιάδη, 2012. Τσιτλακίδου & Μανούσου, 2013. Muñoz-Carril, Sanmamed &
Sellés, 2013) διαπιστώνουμε ότι αρκετοί ερευνητές διεθνώς ασχολούνται με την καταγραφή των
ρόλων και των αρμοδιοτήτων του e-εκπαιδευτή. Ορισμένες μελέτες από αυτές είναι εμπειρικές
έρευνες, άλλες είναι θεωρητικές μελέτες και άλλες ενσωματώνουν και τις δυο προηγούμενες
περιπτώσεις. Ειδικότερα, ορισμένες από τις θεωρητικές μελέτες τύπου βιβλιογραφικής
επισκόπησης επιχειρούν να συγκεντρώσουν και να ομαδοποιήσουν αυτούς του ρόλους και τις
αρμοδιότητες μέσω της μετά-σύνθεσης υφιστάμενων μελετών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από αυτές, όπως η μελέτη των Muñoz-Carril, Sanmamed και
Sellés (2013), η οποία συγκεντρώνει τις προτάσεις 14 συγγραφέων που αναδεικνύουν 26
επιμέρους ρόλους, τους οποίους οι ερευνητές μέσω της περαιτέρω ανάλυσης των ρόλων
συνοψίζουν σε 8 βασικούς. Επιπλέον, στη μελέτη προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του κάθε
ρόλου και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους που σχετίζονται με το πεδίο της Παιδαγωγικής.
Παρόμοια μεθοδολογία χρησιμοποιεί και η μελέτη των Baran, Correia και Thompson (2011), η
οποία εξετάζει 11 βασικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία 20 χρόνια, τα οποία
καταγράφουν 24 επιμέρους ρόλους. Τέλος, αναφέρουμε τη μελέτη των (Denis et al., 2004), η
οποία αναδεικνύει 11 ρόλους του εκπαιδευτή στο πλαίσιο της εκπαίδευσης από απόσταση.
Σε εθνικό επίπεδο οι σχετικές μελέτες είναι πιο περιορισμένες και κυρίως συλλέγουν τα δεδομένα
τους στο πλαίσιο λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιεί τα
προγράμματά του με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Κόκκος
(2011) αναφέρεται στον ρόλο του e-εκπαιδευτή και εξετάζει τις αντιλήψεις σε σχέση με τον ρόλο
αυτό, μέσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επίσης, οι Παυλάκης και Γεωργιάδη (2012)
εστιάζουν στον ρόλο του επιβλέποντα καθηγητή και ειδικότερα στους τομείς της επικοινωνίας,
ενθάρρυνσης και συμβουλευτικής στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ενώ, οι
Τσιτλακίδου και Μανούσου (2013) αναδεικνύουν τον ρόλο του εκπαιδευτή ως προς την
υποστήριξη των εκπαιδευομένων στην αυτονομία της μάθησης.
Οι Muñoz-Carril, Sanmamed και Sellés (2013) διαπιστώνουν ότι υπάρχουν δύο κυρίως
ερευνητικές τάσεις. Η πρώτη υποστηρίζει ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του e-εκπαιδευτή είναι
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παρόμοιες με αυτές της παραδοσιακής διδασκαλίας. Ενώ η δεύτερη τάση αναγνωρίζει τις
ομοιότητες μεταξύ των δύο διδασκαλιών, αλλά επισημαίνει και διαφορές που κυρίως οφείλονται
στη χρήση των Τ.Π.Ε. που αποτελούν τα δομικά στοιχεία για την υλοποίηση της online
διδασκαλίας. Εντούτοις, η ποικιλομορφία των ρόλων που διαφαίνεται από την μελέτη των
αρθρογραφιών έγκειται στο γεγονός ότι:
(α) η κάθε μελέτη αντιμετωπίζει το θέμα μέσα από διαφορετικό κάθε φορά πλαίσιο έρευνας
(π.χ. ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση ή ο ρόλος του
καθοδηγητή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση),
(β) η μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος διαφοροποιείται από μελέτη σε μελέτη (π.χ.
ποιοτική ή ποσοτική έρευνα, μετά-σύνθεση βιβλιογραφικής επισκόπησης, κριτική ανάλυση
βιβλιογραφίας),
(γ) ορισμένοι ερευνητές αναφέρονται σε πιο γενικούς ρόλους που εμπεριέχουν και άλλους
επιμέρους ρόλους, ενώ άλλοι προτιμούν να προσεγγίσουν το θέμα πιο λεπτομερειακά με
αποτέλεσμα να αναδύονται ποικίλοι ρόλοι πρωταρχικής και δευτερεύουσας σημασίας.
Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις οι ρόλοι αυτοί παρουσιάζουν ένα βαθμό επικάλυψης.
Αποτελέσματα/ευρήματα της μελέτης
Σε αυτή την ενότητα, θα πραγματοποιηθεί μια κριτική επισκόπηση των πιο αντιπροσωπευτικών
ερευνών σχετικά με τους ρόλους του εκπαιδευτή στο πλαίσιο της εκπαίδευσης από απόσταση. Η
επανεξέταση και ανάλυση της σχετικής αρθρογραφίας που αναφέρθηκε στην ενότητα της
βιβλιογραφικής επισκόπησης, οδήγησε στην απάντηση των ερωτημάτων που θέσαμε στην
εισαγωγή της ερευνητικής μελέτης. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα/ευρήματα παρουσιάζονται στα
επόμενα.
1ο Ερώτημα: Ποιοι είναι οι ρόλοι του e-εκπαιδευτή;
Ο Πίνακας 1, ο οποίος απαντά στο πρώτο ερώτημα, συγκεντρώνει και ομαδοποιεί τους ρόλους
του e-εκπαιδευτή με βάση τις τρεις συνιστώσες (διδασκαλία-αξιολόγηση-υποστήριξη) της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι ρόλοι παρουσιάζουν κοινά ή
παρεμφερή νοήματα, η ταξινόμησή τους επιτελείται με τον διαχωρισμό αυτών σε βασικούς και
ενσωματωμένους ρόλους.
Πίνακας 1: Ομαδοποίηση ρόλων του e-εκπαιδευτή με βάση τις τρεις
συνιστώσες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Συνιστώσες

Ρόλοι
Σχεδιαστής (Designer-Planner)
Πάροχος πόρων (Resource provider)
Παραγωγός υλικού (Material producer)

Διαδικασία

Ειδικός περιεχόμενου (Content expert)
Βιβλιοθηκονόμος (Librarian)
Συντονιστής (διευκολυντής) περιεχομένου (Content facilitator)
Συντονιστής διαδικασίας (Process facilitator)
Διαχειριστής (Manager/Administrator)
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Πίνακας 1: Ομαδοποίηση ρόλων του e-εκπαιδευτή με βάση τις τρεις
συνιστώσες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Συνιστώσες

Ρόλοι
Άμεσος εκπαιδευτής (Direct instructor)

Διαδικασία

Συμμαθητής (Co-learner)
Γραφίστας (Graphic designer)

Παρακολούθηση και Αξιολογητής (Αssessor/Evaluator)
αξιολόγηση
Ερευνητής (Researcher)
Σύμβουλος/Μέντορας (Advisor/Counsellor/Μentor)
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (Career adviser)
Συντονιστής μετα-γνώσης (Meta-cognition facilitator)

Υποστήριξη

Κοινωνικός (Social)
Τεχνολόγος (Technologist)
Επαγγελματικός (Professional)/Προσωπικός (Personal)

2ο Ερώτημα: Ποιες οι αρμοδιότητες του κάθε ρόλου του e-εκπαιδευτή;
Κατά αντιστοιχία του Πίνακα 1 δημιουργήθηκε ο Πίνακας 2, ο οποίος περιγράφει με συνοπτικό
τρόπο τον κάθε ρόλο και προσδιορίζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, δηλαδή απαντά στο δεύτερο
ερώτημα της ερευνητικής μελέτης.
Πίνακας 2: Ρόλοι και αρμοδιότητες του e-εκπαιδευτή

Βασικός Ρόλος/
Ενσωματωμένος ρόλος

Σύντομη περιγραφή ρόλου / Επιμέρους αρμοδιότητες

Διδασκαλία
Σχεδιαστής

Σχεδιάζει και οργανώνει την εκπαιδευτική διεργασία

(Designer-Planner)

─
─
─

Σχεδιάζει το πλάνο της e-διδασκαλίας με βάση
συγκεκριμένα παιδαγωγικά κριτήρια
Καθορίζει και οργανώνει το εκπαιδευτικό υλικό
σύμφωνα με το συμβόλαιο μάθησης
Επιλέγει τις μορφές εκπαιδευτικού υλικού και τα μέσα
που θα αξιοποιήσει για την εκπαιδευτική διαδικασία

(Denis et al., 2004)
Πάροχος πόρων

Προσδιορίζει, εντοπίζει, αναπτύσσει και παρέχει πόρους

(Resource provider)
Παραγωγός υλικού ─
(Material producer)

Αναπτύσσει τον πολυμορφικό e-υλικό διδασκαλίας
(βιβλία,
σημειώσεις,
δραστηριότητες,
βίντεο,
διαφάνειες, τεστ αξιολόγησης, συνδέσμους, κ.ά.)
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Πίνακας 2: Ρόλοι και αρμοδιότητες του e-εκπαιδευτή

Βασικός Ρόλος/
Ενσωματωμένος ρόλος

Σύντομη περιγραφή ρόλου / Επιμέρους αρμοδιότητες

Ειδικός περιεχόμενου
(Content expert) Δομεί με κατάλληλο τρόπο το υλικό
─
─
─
Βιβλιοθηκονόμος

Καθορίζει σαφώς τους στόχους και τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα
Επιλέγει τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές
Συνδέει το μάθημα με επιστημονικά, κοινωνικά και
πολιτισμικά φαινόμενα

(Librarian) Εμπλουτίζει το υλικό με βιβλιογραφικές αναφορές
(Muñoz-Carril et al., 2013. Μαρκασιώτης, 2005, σ. 61)
Συντονιστής περιεχομένου
(Content facilitator)

Διαμεσολαβεί για την κατανόηση του περιεχομένου των
μαθημάτων είτε μέσω του ψηφιακού υλικού είτε μέσω
επικοινωνίας (Goodyear et al., 2001)
─
─
─
─

Καθοδηγεί τη μελέτη του εκπαιδευόμενου
Επεξηγεί δύσκολα σημεία
Ενθαρρύνει την μάθηση
Δίνει συμβουλές μελέτης

(Μαρκασιώτης, 2005, σ. 61. Muñoz-Carril et al., 2013)
Συντονιστής διαδικασίας
(Process facilitator)

Συντονίζει όλες τις διεργασίες που σχετίζονται με την
εκπαιδευτική διαδικασία
─
─
─
─
─
─

Προκαταρτίζει τους εκπαιδευόμενους στη χρήση του
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης
Καθορίζει τους κανόνες και τους κανονισμούς
Δημιουργεί ομάδες εργασίας
Διαχειρίζεται τη διαδικασία επικοινωνίας, τον χρόνο και
την πορεία του μαθήματος
Μοντελοποιεί την κοινωνική συμπεριφορά
Καθορίζει τη δική του ταυτότητα

(Goodyear et al., 2001)
Διαχειριστής
(Manager/Administrator)

Διαχειρίζεται διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την
ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης
─

─

Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό μάθημα (δημιουργεί
ηλεκτρονικά μαθήματα, εγγράφει εκπαιδευόμενους,
κ.ά.)
Συνεργάζεται με το υπόλοιπο διδακτικό και διοικητικό
προσωπικό σε θέματα διαχείρισης του συστήματος
ηλεκτρονικής μάθησης

(Muñoz-Carril et al., 2013)
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Πίνακας 2: Ρόλοι και αρμοδιότητες του e-εκπαιδευτή

Βασικός Ρόλος/
Ενσωματωμένος ρόλος

Σύντομη περιγραφή ρόλου / Επιμέρους αρμοδιότητες

Άμεσος εκπαιδευτής

Διδάσκει άμεσα τους εκπαιδευόμενους κυρίως με τη μέθοδο
της εισήγησης

(Direct instructor)

─
─
─

Δίνει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο γνωστικό
αντικείμενο
Επιλύει απορίες που προκύπτουν κατά την διάρκεια της
διδασκαλίας
Συνοψίζει τη συζήτηση

(Redmond, 2011)
Συμμαθητής
(Co-learner)

Μετέρχεται τον ρόλο του μαθητή και μαθαίνει μέσω των
άλλων
─
─

Μετεξελίσσεται από εκπαιδευτής σε φίλο
Ακούει και μαθαίνει από τις εμπειρίες των άλλων

(Denis et al., 2004)
Γραφίστας
(Graphic designer)

Δημιουργεί πρωτότυπα σχέδια, εικόνες, λογότυπα, πρότυπα
(templates), κ.ά.
─
─

Δημιουργεί ή επιλέγει τη μορφή της διεπαφής του
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης
Καλλιτεχνεί το ψηφιακό υλικό

Παρακολούθηση & αξιολόγηση
Αξιολογητής
(Αssessor/Evaluator)

Ασχολείται με θέματα αξιολόγησης και ανατροφοδότησης
των εκπαιδευόμενων (Goodyear et al., 2001)
─
─
─

Αξιολογεί τις δραστηριότητες, τις ασκήσεις, καθώς και
την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων
Αξιολογεί την πρόοδο και την απόδοση των
εκπαιδευόμενων
Παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με το μάθημα και την
επίτευξη των επιδόσεων

(Denis et al., 2004. Muñoz-Carril et al., 2013)
Ερευνητής
(Researcher)

Ερευνά και δημιουργεί νέα γνώση που σχετίζεται με την
διαδικασία και το περιεχόμενο της μάθησης (Goodyear et al.,
2001)
─

─
─

Παρακολουθεί τη συνολική πορεία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και ειδικότερα ερευνά την καταλληλόλητα
των μεθόδων διδασκαλίας και του διδακτικού υλικού
Ερευνά τον τρόπο μάθησης των εκπαιδευόμενων
Ερμηνεύει τα ευρήματα της έρευνας και τα ενσωματώνει
στη διδασκαλία

(Muñoz-Carril et al., 2013)
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Πίνακας 2: Ρόλοι και αρμοδιότητες του e-εκπαιδευτή

Βασικός Ρόλος/
Ενσωματωμένος ρόλος

Σύντομη περιγραφή ρόλου / Επιμέρους αρμοδιότητες

Υποστήριξη
Σύμβουλος/Μέντορας
(Advisor/Counsellor/Mentor)

Ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικής, υποστηρικτικής
και ενθαρρυντικής αρωγής των εκπαιδευόμενων κυρίως σε
ατομικό επίπεδο (Goodyear et al., 2001)
─
─
─
─

─
─
─

Παρέχει ηθική συμπαράσταση
Καθοδηγεί τη μελέτη δίνοντας πρακτικές συμβουλές
Δίνει συμβουλές και υποδείξεις για την αντιμετώπιση
κάθε είδους προβλήματος
Παρέχει
ψυχολογική
υποστήριξη
στους
εκπαιδευόμενους για να αυξήσει την αυτοπεποίθησή
τους
Προτείνει μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεων
Εμψυχώνει τους διδασκόμενους επιδιώκοντας την
ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης
Παρακινεί τους εκπαιδευόμενους στη μάθηση

(Holmberg, 2002, pp. 170-176. Muñoz-Carril et al., 2013)
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
(Career adviser)

Ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικής που αφορά τον
επαγγελματικό προσανατολισμό του ατόμου
─
─
─

Παρέχει συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού
Δίνει τεχνικές πληροφορίες όπως τρόπο σύνταξης
βιογραφικού, μεθόδους αναζήτησης εργασίας, κ.ά.
Παρέχει χρήσιμο υλικό που σχετίζεται με σπουδές,
υποτροφίες και εργασία

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2003)
Συντονιστής μετα-γνώσης
(Meta-cognition facilitator)

Ασχολείται με τις διανοητικές διεργασίες που αφορούν τη
μάθηση, αντίληψη, σκέψη, αποθήκευση πληροφοριών,
μνήμη και την επίλυση προβλημάτων. Η διεργασία αυτή
επιτελείται είτε μέσω του ψηφιακού υλικού είτε μέσω
επικοινωνίας
─
─
─

Διδάσκει τους παράγοντες που επηρεάζουν την
αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο
Παρέχει πρακτικές στρατηγικές για το πώς να μαθαίνουν
σε ένα εικονικό σύστημα μάθησης
Παρέχει γνώσεις για την αποτελεσματική οργάνωση της
διαδικασίας της μάθησης

(Alvarez et al., 2009)
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Πίνακας 2: Ρόλοι και αρμοδιότητες του e-εκπαιδευτή

Βασικός Ρόλος/
Ενσωματωμένος ρόλος

Σύντομη περιγραφή ρόλου / Επιμέρους αρμοδιότητες

Κοινωνικός

Συμβάλει στην ομαλοποίηση των σχέσεων
εκπαιδευόμενων με τον εκπαιδευτή και μεταξύ τους

(Social)

─
─
─
─

των

Βελτιώνει και συντηρεί ένα εγκάρδιο περιβάλλον
μάθησης
Επιλύει τις συγκρούσεις με φιλικό τρόπο
Εποπτεύει τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές και
προσπαθεί να τις θεραπεύσει
Προωθεί
την
αλληλεπίδραση
μεταξύ
των
εκπαιδευόμενων

(Muñoz-Carril et al., 2013)
Τεχνολόγος
(Technologist)

Ασχολείται με θέματα βελτίωσης του περιβάλλοντος elearning και παρέχει κάθε είδους τεχνική βοήθεια
(Goodyear et al., 2001)
─
─
─
─
─
─

Επιλέγει τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία για τη
βελτίωση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης
Ενημερώνεται για τεχνολογικές εξελίξεις και
εκπαιδευτικά λογισμικά
Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις των
συστημάτων και εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης
Μπορεί να χρησιμοποιεί τα συστήματα σύγχρονης και
ασύγχρονης μάθησης
Δίνει συμβουλές και υποδείξεις όταν υπάρχει κάποιο
τεχνικό πρόβλημα
Προτείνει χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία στους
διδασκόμενους

(Muñoz-Carril et al., 2013)
Επαγγελματικός
(Professional)/Προσωπικός
(Personal)

Ασχολείται με την εφαρμογή των επαγγελματικών
καθηκόντων και τη βελτίωση των ικανοτήτων του
─
─
─
─

Συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας και των
νομικών προτύπων
Διαθέτει θετική στάση για την ηλεκτρονική μάθηση
Δείχνει ευαισθησία κατά τη διαδικασία επικοινωνίας με
τους εκπαιδευόμενους
Επιδιώκει να αναβαθμίζει τις γνώσεις του

(Bawane & Spector, 2009. Muñoz-Carril et al., 2013)
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3ο Ερώτημα: Ποιους συγκεκριμένους ρόλους απαιτούν οι γενικοί τύποι ηλεκτρονικής μάθησης;
Ο Πίνακας 3 απαντά στο τρίτο ερώτημα δηλαδή κατανέμει τους ρόλους με βάση τους τέσσερις
γενικούς τύπους της ηλεκτρονικής μάθησης την αυτό-μάθηση, την υποβοηθούμενη μάθηση, την
τηλε-διδασκαλία και την τηλε-καθοδήγηση (Σοφός et al., 2015, pp. 155-159).
4ο Ερώτημα: Σε ποιους τύπους ηλεκτρονικής μάθησης ανταποκρίνεται ο ρόλος του e-καθοδηγητή;
Παράλληλα, ο Πίνακας 3 αποτελεί τη βάση για να απαντηθεί το τέταρτο ερώτημα. Επιπρόσθετα,
λοιπόν, ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τους ρόλους του e-εκπαιδευτή που ανταποκρίνονται στον ρόλο
του e-καθοδηγητή. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εργασίας, ορίστηκαν δυο επίπεδα αντιστοιχίας:
το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στους ρόλους που σχετίζονται με τις κύριες αρμοδιότητες του
ρόλου του e-καθοδηγητή, ενώ το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στους ρόλους που σχετίζονται με
τη βελτίωση των πρακτικών και των επαγγελματικών ικανοτήτων του e-καθοδηγητή.
Πίνακας 3: Κατανομή ρόλων e-εκπαιδευτή με βάση τους γενικούς τύπους e-μάθησης και την
αντιστοιχία με τον ρόλο του e-καθοδηγητή

Βασικός Ρόλος /
Ενσωματωμένος ρόλος

Γενικοί τύποι e-μάθησης
1

2

3

4

Αντιστοιχία με τον ρόλο
του e-καθοδηγητή

1: αυτό-μάθηση, 2: υποβοηθούμενη μάθηση, 3: τηλε-διδασκαλία, 4: τηλε-καθοδήγηση
Διδασκαλία
Σχεδιαστής

●

●

-

-

-

- Παραγωγός υλικού

●

●

-

-

-

- Ειδικός περιεχομένου

●

●

-

-

-

- Βιβλιοθηκονόμος

●

●

-

-

-

Συντονιστής περιεχομένου

●

●

-

-

◄◄ [σε πρώτο επίπεδο]

Συντονιστής διαδικασίας

-

●

●

-

◄◄ [σε πρώτο επίπεδο]

Διαχειριστής

●

●

-

-

-

Άμεσος εκπαιδευτής

-

-

●

-

◄◄ [σε πρώτο επίπεδο]

Συμμαθητής

-

●

●

-

◄◄[σε δεύτερο επίπεδο]

Γραφίστας

●

●

-

-

-

Αξιολογητής

●

●

●

-

◄◄[σε δεύτερο επίπεδο]

Ερευνητής

●

●

●

-

◄◄[σε δεύτερο επίπεδο]

Πάροχος πόρων

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Υποστήριξη
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Πίνακας 3: Κατανομή ρόλων e-εκπαιδευτή με βάση τους γενικούς τύπους e-μάθησης και την
αντιστοιχία με τον ρόλο του e-καθοδηγητή

Βασικός Ρόλος /
Ενσωματωμένος ρόλος

Γενικοί τύποι e-μάθησης

Αντιστοιχία με τον ρόλο
του e-καθοδηγητή

1

2

3

4

Σύμβουλος/μέντορας

-

●

-

●

◄◄[σε πρώτο επίπεδο]

Σύμβουλος σταδιοδρομίας

-

●

-

●

◄◄[σε πρώτο επίπεδο]

Συντονιστής μεταγνώσης

●

●

●

●

◄◄[σε πρώτο επίπεδο]

Κοινωνικός

-

●

●

-

◄◄[σε πρώτο επίπεδο]

Τεχνολόγος

●

●

●

●

◄◄[σε πρώτο επίπεδο]

Επαγγελματικός/Προσωπικός

●

●

●

●

◄◄[σε δεύτερο επίπεδο]

5ο Ερώτημα: Ποιες οι προϋποθέσεις της ενίσχυσης του ρόλου του e-εκπαιδευτή ως e-καθοδηγητή;
Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την απάντηση του τέταρτου ερωτήματος μπορούμε
να απαντήσουμε στο πέμπτο ερώτημα της ερευνητικής μελέτης μας. Πιο συγκεκριμένα,
διαφαίνεται ότι υπάρχει ένα σύνολο ρόλων του e-εκπαιδευτή που σχετίζεται με τον ρόλο του eκαθοδηγητή. Δηλαδή φαίνεται ότι ο ρόλος του e-καθοδηγητή είναι πολύ ευρύτερος και δεν
περιορίζεται μόνο στη παροχή συμβουλών και υποδείξεων. Αλλά αντιθέτως, ο ρόλος του eκαθοδηγητή εμπεριέχει πολλαπλούς ρόλους (βλ. Εικόνα 1). όπως: συντονιστής περιεχομένου,
συντονιστής διαδικασίας, σύμβουλος σταδιοδρομίας, συντονιστής μετα-γνώσης, κ.ά.
Παράλληλα, οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ρόλου του e-καθοδηγητή εξαρτώνται κατά
πρώτον από τον τύπο της ηλεκτρονικής μάθησης που εφαρμόζεται και κατά δεύτερον από τους
επιμέρους ρόλους του e-εκπαιδευτή που θα ενστερνιστεί ο κάθε εκπαιδευτής. Φυσικά, η
ανάπτυξη αυτών των ρόλων απαιτεί πρακτική εφαρμογή, προβληματισμό και κριτική μελέτη.

Εικόνα 1: Ρόλοι του e-εκπαιδευτή που σχετίζεται με τον ρόλο του e-καθοδηγητή

Συμπεράσματα
Αναμφίβολα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης ως δομικά
στοιχεία μιας νέας εκπαιδευτικής κουλτούρας οδηγούν στη δημιουργία νέων ρόλων όπως του e-
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εκπαιδευτή αλλά και του e-καθοδηγητή. Με αφορμή τους νέους ρόλους που αναδύονται από την
υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ερευνήσαμε και καταγράψαμε 19 ρόλους που
δύναται να υιοθετήσει ο e-εκπαιδευτής. Ωστόσο, καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό των ρόλων
διαδραματίζει ο τύπος της ηλεκτρονικής μάθησης που θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης. Επιπλέον, από τη μελέτη μας προκύπτει ότι οι περισσότεροι ρόλοι του e-εκπαιδευτή
σχετίζονται με τον ρόλο του e-καθοδηγητή. Επομένως, η μετάβαση του e-εκπαιδευτή σε eκαθοδηγητή απαιτεί αλλαγή προσανατολισμού στα πλαίσια της παροχής συμβουλευτικής
υποστήριξης (πρώτο επίπεδο) και εστίαση στην προσωπική βελτίωση σε θέματα μάθησης,
έρευνας, αξιολόγησης, επαγγελματισμού και προσωπικών σχέσεων (δεύτερο επίπεδο).
Αναμφισβήτητα, η ενίσχυση του ρόλου του e-εκπαιδευτή με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες
που αναφέρονται στον e-καθοδηγητή θεωρείται αναγκαία για την επιτυχή περάτωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαρκώς κερδίζει έδαφος σε κάθε
τύπο μάθησης με κυρίαρχο αυτόν της μικτής μάθησης (blended learning). Ακόμη, η στοχοθεσία
και ο τρόπος ανάπτυξης της ήπιας ηλεκτρονικής καθοδήγησης (e-coaching) είναι σκόπιμο να
βασίζονται τόσο στις απαιτήσεις, τα χαρακτηριστικά και το διδακτικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης όσο και στους ρόλους που θα επιλέξει να υιοθετήσει ο κάθε εκπαιδευτής σε κάθε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγνωρίζοντας τις ικανότητές του και τη δυνατότητά του να καλύψει
τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Επιπλέον, κάθε e-εκπαιδευτής χρειάζεται να
ενημερώνεται για τις σύγχρονες τάσεις της διαδικτυακής εκπαίδευσης ώστε να προσαρμόζεται
και να διαφοροποιεί τη μορφή καθοδήγησης (e-coaching) που θα παρέχει στους συμμετέχοντες
ανάλογα με την κατηγορία του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εικονικού περιβάλλοντος
που αυτό θα πραγματοποιηθεί.
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Η συναισθηματική νοημοσύνη
του ηγέτη επηρεάζει την ανάπτυξη
κλίματος συνεργασίας και την
εφαρμογή ενός κοινού οράματος
σε έναν οργανισμό;

Στέλλα Σταύρου

Περίληψη
Αυτή η έρευνα αποσκοπεί στο να εκτιμήσει αν η συναισθηματική νοημοσύνη του ηγέτη επιδρά
στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και στην εφαρμογή ενός κοινού οράματος σε έναν
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 καθώς με αυτήν αναμένεται
η εις βάθος έρευνα σε τρία δημόσια δημοτικά σχολεία της Κύπρου.
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε στα πλαίσια αυτής της
έρευνας.
Λέξεις κλειδιά: συναισθηματική νοημοσύνη, ηγεσία, συνεργασία, κοινό όραμα, παρακίνηση

Εισαγωγή
Αυτή η έρευνα αποσκοπεί στο να εκτιμήσει αν η συναισθηματική νοημοσύνη του ηγέτη επιδρά
στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και στην εφαρμογή ενός κοινού οράματος σε έναν
οργανισμό σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τριών Κύπριων διευθυντών Δημοτικών Σχολείων και των
συναδέλφων τους, χρησιμοποιώντας το μοντέλο Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Salovey and
Mayer (1990).
Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Από πολλούς θεωρείται
επίμαχη ρήτρα αφού υπάρχουν τρεις διαφορετικές θεωρίες που την εξηγούν: σαν ικανότητα
(Salovey and Mayer, 1990), συνδεδεμένη με την προσωπικότητα (Goleman et al., 2001) και το
μικτό μοντέλο (Bar-On, 1997). Η παρούσα έρευνα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, θα
εστιαστεί στη θεωρία που αντιμετωπίζει τη Συναισθηματική Νοημοσύνη μόνο σαν ικανότητα του
ατόμου χρησιμοποιώντας το μοντέλο των Salovey and Mayer (1990). Οι λόγοι που οδήγησαν σε
αυτή την απόφαση εξηγούνται πιο κάτω.
Επιλέχθηκε το μοντέλο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Salovey and Mayer (1990) από
τα τρία που υπάρχουν, διότι εξηγεί με συγκεκριμένο τρόπο τη Συναισθηματική Νοημοσύνη,
δηλαδή σαν ικανότητα και δεν συγχέεται με την προσωπικότητα του ατόμου σε σχέση με τα άλλα
δύο μοντέλα που υπάρχουν. Επιπλέον, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει προτιμηθεί από αρκετούς
ερευνητές (Zeidner et al., 2004· Antonakis et al., 2009· Taliadorou & Pashiardis, 2015) που
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υποστηρίζουν πως αυτό το μοντέλο μπορεί να δώσει πιο ακριβή αποτελέσματα σχετικά με τη
Συναισθηματική Νοημοσύνη αφού δεν εμπλέκονται σε αυτό άλλοι παράγοντες όπως η
προσωπικότητα. Επίσης, το γεγονός ότι όλα τα τεστ που ερμηνεύουν τη Συναισθηματική
Νοημοσύνη είναι αυτό-συμπληρωμένα έχει σαν αποτέλεσμα να αμφισβητείται η εγκυρότητά
τους (Antonakis, 2004). Αυτοί είναι οι λόγοι επιλογής αυτού του μοντέλου και επιπλέον, έχοντας
τους λιγότερους εμπλεκόμενους παράγοντες αυξάνει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των
ευρημάτων και επομένως, το μοντέλο των Salovey and Mayer κρίθηκε ως το πιο κατάλληλο για
να χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη έρευνα.
Αυτή η έρευνα ενδέχεται να προσθέσει στους τομείς της έρευνας που αφορούν την ηγεσία και
την συναισθηματική νοημοσύνη, αφού υπάρχουν λίγες μελέτες που αφορούν την συγκριτική
μελέτη ευρημάτων μελετών περίπτωσης (Chang & Choi, 2012) και καμία από αυτές δεν εξετάζει
το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, μελέτες που να αφορούν την συναισθηματική
νοημοσύνη, το κοινό όραμα και την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας είναι σπάνιες στη
βιβλιογραφία και πάλι καμία από αυτές δεν εξετάζει το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Ακόμη,
η Συναισθηματική Νοημοσύνη όπως προαναφέρθηκε, είναι επίμαχη ρήτρα όπως και ο
σχεδιασμός ενός κοινού οράματος, αφού υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το ποιος είναι ο
εμπνευστής του ( Berson et al., 2016). Έτσι η μελέτη αυτή πιθανόν να προσθέσει γνώση στους
πιο πάνω τομείς.
Πιο κάτω γίνεται αναφορά στα κύρια θέματα που αφορούν αυτή την έρευνα, δηλαδή την ηγεσία,
το κοινό όραμα, την κατανεμημένη ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και την επίδραση της
συναισθηματικής νοημοσύνης τόσο στην εφαρμογή ενός κοινού οράματος όσο και στην
ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας.
Ηγεσία
Υπάρχει ποικιλία ορισμών για την ηγεσία (Bush and Glover, 2003· Bush, 2011). Ο Yulk (2010)
εξηγεί πως η ηγεσία έχει ποικιλία ορισμών διότι ο καθένας από αυτούς τους ορισμούς στηρίζεται
σε προσωπικές πεποιθήσεις.
Στην παρούσα έρευνα που εξετάζει την επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγεσία,
χρησιμοποιείται ο ορισμός του Bush (2011) για την ηγεσία. Επιλέχθηκε αυτός ο ορισμός διότι
εξηγεί τι είναι ηγεσία με πλαίσια που ταιριάζουν με τη συναισθηματική πτυχή της ηγεσίας όπως
επίσης και με την εφαρμογή ενός κοινού οράματος.
Σύμφωνα με τον Bush (2011) υπάρχουν τρεις διαστάσεις της ηγεσίας τις οποίες πρέπει να λάβεις
υπόψη για να μπορείς να δώσεις ένα ορισμό. Αυτές στηρίζονται στη σχέση της ηγεσίας με το
όραμα, τις σχέσεις που αναπτύσσονται και επιδρούν στην εφαρμογή οράματος και τις ηθικές
αξίες που πρέπει να διαπνέουν την ηγεσία. Επομένως σύμφωνα με τους Bush and Glover ( 2003,
p.8 )
«ηγεσία είναι η διαδικασία που επιδρά στην πορεία που έχει στόχο την επίτευξη
συγκεκριμένων σκοπών. Οι επιτυχημένοι ηγέτες έχουν ένα όραμα που πηγάζει από
προσωπικές και επαγγελματικές αξίες. Μεταδίδουν το όραμά τους με κάθε τρόπο και
επηρεάζουν το προσωπικό τους όπως και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες να εμπλακούν στο
όραμα. Η φιλοσοφία, η δομή και οι δραστηριότητες που γίνονται στον οργανισμό έχουν στόχο
την πραγματοποίηση του κοινού οράματος».
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Από τον ορισμό καταλαβαίνουμε πως ο επιτυχημένος ηγέτης πρέπει να έχει ένα όραμα που
πιθανόν να πηγάζει από προσωπικές και επαγγελματικές πεποιθήσεις και να το μεταδίδει με κάθε
ευκαιρία στους άλλους (Bush & Glover, 2003). Χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους ο ηγέτης
πρέπει να επηρεάζει τους άλλους να εμπλακούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του οράματος
(Yukl, 2010). Ο ηγέτης με το παράδειγμά του αποτελεί πρότυπο προς μίμηση όσον αφορά την
εφαρμογή του οράματος και εμπνέει τους άλλους να τον ακολουθήσουν (Potter et al., 2018). Ο
Yulk (2010) προσθέτει σε αυτό διευκρινίζοντας πως η ηγεσία μπορεί να εμπερικλείει την
προσπάθεια ενός ατόμου, αλλά και μιας ομάδας ατόμων που αποσκοπούν στο να επιδράσουν ή
καλύτερα να εμπνεύσουν με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
Ο ηγέτης χρησιμοποιεί κίνητρα για να παρακινήσει το προσωπικό αλλά και όλους τους
συμμετέχοντες στην εφαρμογή ενός κοινού οράματος. Τα κίνητρα που δίνει για να τους
ενθαρρύνει μπορεί να είναι εξωτερικά ή εσωτερικά. Οι Steers and Potter (2003) αναφέρουν πως
τα εσωτερικά κίνητρα είναι πιο σημαντικά από τα εξωτερικά, διότι τα εσωτερικά κίνητρα
σχετίζονται με συναισθήματα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και προσωπικής καταξίωσης που
πηγάζουν από το ίδιο το άτομο. Ενώ, τα εξωτερικά πηγάζουν από συναισθήματα καταξίωσης που
οι άλλοι δημιουργούν στο άτομο. Επομένως, είναι σημαντικό ο ηγέτης να χρησιμοποιεί τέτοια
κίνητρα που να δημιουργούν αισθήματα προσωπικής καταξίωσης και αυτοβελτίωσης στους
συνεργάτες του.
Για αυτό είναι σημαντικό για τον ηγέτη να δίνει μεγάλη αξία και προσοχή στους ανθρώπους με
τους οποίους συνεργάζεται και στην ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας. Οι Day et al. (2000)
ισχυρίζονται πως οι αποτελεσματικοί ηγέτες είναι αυτοί που νοιάζονται, επενδύουν σε
ανθρώπινες αξίες και είναι πάρα πολύ ηθικά άτομα. Έτσι και το όραμα που προωθούν βασίζεται
σε αξίες που σχετίζονται με την προσωπικότητά τους (Bush, 2007).
Κοινό όραμα
Με τον όρο όραμα εννοούμε την κατάσταση των αποτελεσμάτων που θέλεις να επιφέρεις στο
μέλλον, δηλαδή την ιδανική κατάσταση για ό,τι είναι δυνατό να γίνει σε ένα χρονικό πλαίσιο. Με
το όραμα δηλώνεται ξεκάθαρα το που σκοπεύεις να κατευθυνθείς ( Rogers and Reynolds, 2003).
Επίσης, οι Pearce and Ensley (2004) δηλώνουν πως η μελλοντική εικόνα που αντιπροσωπεύει το
όραμα βοηθά στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων και στη στοχοθεσία. Επομένως, το όραμα αποτελεί
βασικό συστατικό της ηγεσίας επειδή της δίνει κατεύθυνση και καθοδήγηση.
Το όραμα μπορεί να αποτελεί έμπνευση του ηγέτη και οι υπόλοιποι συνεργάτες να εμπλέκονται
με ποικίλους τρόπους στην εφαρμογή του με σκοπό να το νιώσουν δικό τους και το όραμα να
γίνει κοινό. Από την άλλη, οι Berson et al. (2016) υποστηρίζουν πως το όραμα μπορεί να
διαμορφωθεί από κοινού ανάμεσα στον ηγέτη και τους συνεργάτες του μέσα από την κοινή
εμπλοκή τους στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του οράματος. Παρόλο που αυτή η διαδικασία
μπορεί να χαρακτηριστεί ως χρονοβόρα, είναι πολύ εποικοδομητική ιδιαίτερα όσον αφορά την
ανάπτυξη δυνατών σχέσεων συνεργασίας ( Rogers and Reynolds, 2003).
Η εμπλοκή όλων των συνεργαζόμενων τόσο στο σχεδιασμό αλλά και στην εφαρμογή του
οράματος είναι καθοριστική για τη δημιουργία ενός κοινού οράματος. Ανεξάρτητα με το πώς έχει
διαμορφωθεί το όραμα, ο ηγέτης οφείλει να εμπλέξει τους συνεργάτες του στην εφαρμογή του
με κάθε ευκαιρία έτσι ώστε όλοι να ενσαρκωθούν το όραμα και να το νιώσουν σαν να είναι δικό
τους ( Leithwood et al., 2008).
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Κατανεμημένη ηγεσία
Η κατανεμημένη ηγεσία είναι μια ευρύτερη μορφή ηγεσίας, που δεν έχει σχέση με τη
δραστηριότητα ενός ατόμου αλλά με τη συλλογική ευθύνη μιας ομάδας ή ενός δικτύου
συνεργαζόμενων μελών ( Bennett et al., 2003). Οι Spillane et al. (2004) προσθέτουν πως η
κατανεμημένη ηγεσία αποτελεί κοινή ευθύνη τόσο του ηγέτη, όσο και των συνεργατών του, αλλά
και άλλων εμπλεκόμενων φορέων σε έναν οργανισμό. Η κοινή λήψη αποφάσεων, η
συλλογικότητα στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή ενός κοινού οράματος καθώς και η συλλογική
αίσθηση της ευθύνης είναι χαρακτηριστικά της κατανεμημένης ηγεσίας και βοηθούν στην
ανάπτυξη συλλογικών διαδικασιών και πρακτικών. Η κατανεμημένη ηγεσία όταν εφαρμόζεται
με επιτυχία αποτελεί πρότυπο συνεργασίας, διότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αισθάνονται
ισότιμα μέλη της ομάδας και έχουν εφάμιλλη ευθύνη όσον αφορά το κοινό όραμα.
Η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη της ομάδας αποτελεί αναγκαίο εφόδιο για την εφαρμογή της.
Ο Reeves (2006) αποδεικνύει πως η κατανεμημένη ηγεσία στηρίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης
και στην πεποίθηση πως δεν μπορεί ένα άτομο από μόνο του να καθοδηγήσει έναν οργανισμό. Η
εμπιστοσύνη είναι σημαντική για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αφού κανείς δεν μπορεί
να μοιραστεί υπευθυνότητες και να ανταλλάξει απόψεις εάν δε νιώθει το αίσθημα της
εμπιστοσύνης.
Η δικαιοσύνη είναι ακόμη μια βασική αξία για την εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας.
Σύμφωνα με τους Woods and Roberts (2016) η αξία της δικαιοσύνης είναι απαραίτητη διότι
διασφαλίζει την ίση συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην κοινή λήψη αποφάσεων και
επίλυσης προβλημάτων.
Συμπερασματικά η κατανεμημένη ηγεσία ορίζει πως τελικά η ηγεσία δεν αποτελεί προνόμιο ενός
ατόμου. Αντίθετα, η κατανεμημένη ηγεσία αποτελεί παράδειγμα πως ο ηγέτης δεν είναι η
μοναδική πηγή του οράματος ή του μετασχηματισμού σε έναν οργανισμό, ούτε είναι το μοναδικό
άτομο στον οργανισμό που μπορεί να εμπνεύσει ή να κατευθύνει τους άλλους ( Woods et al.,
2004). Η κατανεμημένη ηγεσία είναι το μοντέλο για την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας.
Συναισθηματική Νοημοσύνη
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι ένα θέμα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια τον χώρο της
κοινωνιολογίας, ψυχολογίας αλλά και όσων ασχολούνται με θέματα ηγεσίας σε οργανισμούς.
Παρόλα αυτά δεν αποτελεί πρόσφατο ερευνητικό εύρημα. Ο Thorndike (1920) αναφέρει για
πρώτη φορά τον όρο κοινωνική νοημοσύνη, εξηγώντας έτσι την ικανότητα ενός ατόμου να
επικοινωνεί με τους άλλους αλλά και να επιτυγχάνει υγιείς κοινωνικές σχέσεις. Εξήντα χρόνια
μετά ο Gardner (1983) ισχυρίζεται τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και συγκεκριμένα
διακρίνει εννιά διαφορετικά είδη νοημοσύνης ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται η ενδοπροσωπική
νοημοσύνη και η διαπροσωπική νοημοσύνη που σχετίζονται με τη χρήση των συναισθημάτων
και την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. Οι Salovey and Mayer (1990) όπως αναφέρουν,
εμπνευσμένοι από τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης εισήγαγαν για πρώτη φορά τον όρο
Συναισθηματική Νοημοσύνη. Από τότε ο όρος αυτός μελετήθηκε σε πληθώρα ερευνών και
διατηρεί το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών μέχρι σήμερα.
Οι Salovey and Mayer (1990) εξηγούν με συντομία πως ο όρος Συναισθηματική Νοημοσύνη
αφορά την ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του
αλλά και των άλλων ώστε να τα χρησιμοποιεί με σκοπό να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους.
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Πιο συγκεκριμένα, η Συναισθηματική Νοημοσύνη σύμφωνα με τους Mayer and Salovey (1997,
p.10) είναι
«η αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων στο άτομο, η αναγνώριση και κατανόηση
των συναισθημάτων στους άλλους, η διαχείριση των συναισθημάτων στο άτομο και η χρήση
των συναισθημάτων για τη διευκόλυνση της εργασίας».
Οι ικανότητες αυτές είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και όλες συνθέτουν τον όρο
Συναισθηματική Νοημοσύνη. Πιο κάτω εξηγείται εκτενέστερα ο ρόλος της κάθε μιας.
Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες το άτομο με Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι σε θέση να
αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά του και να τα εκφράζει. Η ικανότητα αυτή ονομάζεται
αυτογνωσία και συνδέεται με τη γνώση του να καταλαβαίνει το κάθε άτομο τα συναισθήματά
του με ακρίβεια και να εντοπίζει την πηγή αυτών των συναισθημάτων.
Ακόμη, το άτομο είναι ικανό να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, δηλαδή να έχει αυτοέλεγχο.
Η ικανότητα αυτή συνδέεται με την αυτογνωσία διότι όσο πιο εύκολα και γρήγορα το άτομο
αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά του τόσο πιο καλά μπορεί να τα διαχειριστεί (Salovey and
Mayer,1990).
Το άτομο που είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματα,
μπορεί να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων, δηλαδή να έχει εν
συναίσθηση. Με τον όρο συναισθήματα περιλαμβάνονται και οι εκφράσεις του προσώπου όπου
εύκολα μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αισθημάτων κατανόησης και συμπόνιας για ό,τι
νιώθει ο άλλος ( Salovey and Mayer, 1990).
Το άτομο που αναγνωρίζει τα συναισθήματά του αλλά και των ατόμων γύρω του, μπορεί να τα
χρησιμοποιεί για να καθοδηγεί την σκέψη του και να παίρνει εποικοδομητικές αποφάσεις .
Σύμφωνα με τους Salovey and Mayer (1990) τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Έτσι η
αισιοδοξία και η επιμονή, δύο θετικά συναισθήματα που σχετίζονται με την ηγεσία, μπορούν να
μεταδοθούν και σε άλλους (Goleman et al., 2001).
Συναισθηματική Νοημοσύνη και εφαρμογή ενός κοινού οράματος
Τα συναισθήματα και οι αξίες που διέπουν τον ηγέτη είναι συνδεδεμένα με το όραμά του
(Crawford, 2004). Χαρακτηριστικό του ηγέτη είναι να έχει ένα όραμα και στρατηγικές με σκοπό
να πετύχει ό,τι έχει σχεδιαστεί. Ο ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να κατευθύνει τους άλλους
θέτοντας σαφείς στόχους (Pashardis, 1993). Όμως για να μπορεί να πετύχει τα όσα έχουν
σχεδιαστεί πρέπει να έχει αυτογνωσία. Η αυτογνωσία θα τον βοηθήσει να πάρει αποφάσεις που
να οδηγούν στην εφαρμογή μιας στρατηγικής (George, 2000· Clarke, 2010). Η αυτογνωσία του
ηγέτη αποτελεί βασικό συστατικό για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του οράματος.
Η επίδραση είναι εξίσου απαραίτητη για την εφαρμογή του οράματος. Ο ηγέτης πρέπει να είναι
σε θέση να εμπνέει και να επιδρά στους άλλους (Bush, 2003). Επομένως είναι σημαντικό ο ηγέτης
να κατανοεί τα συναισθήματά του αλλά και των άλλων έτσι ώστε να τα χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά για να πάρει αποφάσεις. Ο George (2000) υποστηρίζει πως ο ενθουσιασμός και
η αισιοδοξία είναι συναισθήματα που ο ηγέτης μπορεί να εμπνεύσει στους άλλους ώστε να
ενισχύσουν τους σκοπούς του. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε η επιμονή σε ένα στόχο παρόλες
τις δυσκολίες μπορεί να μεταδοθεί και να επηρεάσει κι άλλους ( Goleman et al., 2001).
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Γι’ αυτό είναι σημαντικό για τον ηγέτη να εμπνέει μόνο θετικά συναισθήματα. Ο ηγέτης
χρειάζεται να είναι ικανός να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά του αλλά και να τα ελέγχει.
Σύμφωνα με την Crawford (2007) ο ηγέτης αρκετές φορές αναγκάζεται να αποκρύψει αρνητικά
συναισθήματα και να προσποιείται. Επίσης, ο Pashiardis et al. (2012) ενισχύει την πιο πάνω
άποψη λέγοντας πως ο ηγέτης πρέπει να μεταφέρει μόνο τα θετικά συναισθήματα στους
συνεργάτες του.
Επιπλέον, η ανάπτυξη γερών διαπροσωπικών σχέσεων μπορεί να βοηθήσουν στην εφαρμογή
ενός κοινού οράματος. Ο ηγέτης έχει την ευθύνη να ενισχύει τις διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα
στους συνεργάτες (Tichnor- Wagner and Allen, 2016). Είναι σημαντικό όλοι να νιώθουν ότι ο
ηγέτης είναι προσιτός και φιλικός με όλους (Pashiardis et al., 2012) . H εν συναίσθηση αποτελεί
βασική ικανότητα για την ανάπτυξη τέτοιου είδους σχέσεων (George, 2000· Crawford, 2004). Τα
άτομα τείνουν να αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους άλλους όταν νιώθουν ότι είναι
σεβαστοί κι αποδεκτοί.
Συναισθηματική νοημοσύνη και ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας
Η Beatty (2002) αναφέρει πως η αυτογνωσία αποτελεί προσόν για έναν ηγέτη που τον ενισχύει
να αντιληφθεί την ηγεσία με τον ευρύτερο τρόπο της κατανεμημένης ηγεσίας. Επιπρόσθετα, οι
Jordan and Lawrence (2009) διευκρινίζουν ότι η αυτογνωσία δεν αποτελεί μόνο σημαντικό
προσόν του ηγέτη, αλλά μπορεί να επιδράσει θετικά και στην απόδοση της ομάδας. Οι Chang
and Choi (2012) εξηγούν πως η αυτογνωσία, είναι αυτή η ικανότητα του ηγέτη που επιτυγχάνει
να επιδράσει στην απόδοση της ομάδας, αφού επηρεάζει τις ενδο- ομαδικές διαδικασίες και
εδραιώνει γερές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Με αυτό τον τρόπο όλα τα μέλη νιώθουν
πως ο καθένας συνεισφέρει στο κοινό στόχο που τέθηκε.
Επιπλέον, η χρήση των συναισθημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η λήψη απόφασης, μπορεί να
προωθήσει την ανάπτυξη κουλτούρας, συλλογικότητας και κοινού οράματος σε έναν οργανισμό
(George, 2000· Jordan and Lawrence, 2009). Η ικανότητα του ηγέτη να αντιλαμβάνεται τα δικά
του συναισθήματα αλλά και τα συναισθήματα των συνεργατών του μπορεί να τον βοηθήσει να
τα χρησιμοποιήσει κατάλληλα για να πάρει καθοριστικές αποφάσεις.
Τέλος, η εν συναίσθηση είναι σημαίνουσα αφού τα μέλη μιας ομάδας ανταποκρίνονται καλύτερα
όταν τα συναισθήματά τους τυγχάνουν σεβασμού και ο ηγέτης είναι υποστηρικτικός απέναντι σε
αυτά. Με αυτόν τον τρόπο νιώθουν ενθάρρυνση και έχουν θετική στάση στην ομάδα και τον ρόλο
της (Clarke, 2010· Smollan and Parry, 2011).
Συμπεράσματα
Η ηγεσία στηρίζεται στους ανθρώπους και στις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται με
αυτούς. Η Lambersky (2016) υποστηρίζει πως η ηγεσία αποτελεί τη διαδικασία χρήσης
βέλτιστων πρακτικών μέσω κάποιων άλλων. Ο ηγέτης καλείται να επιδράσει και να εμπνεύσει
πρακτικές στους συνεργάτες του με συγκεκριμένο σκοπό. Οι Mittal and Sindhu (2012)
ισχυρίζονται πως οι αποτελεσματικοί ηγέτες είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την επίδραση που
μπορούν να έχουν στους άλλους.
Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα σε θέματα ηγεσίας και Συναισθηματικής Νοημοσύνης
αποδεικνύουν τη σχέση τους, δηλαδή πως η Συναισθηματική Νοημοσύνη του ηγέτη επιδρά στην
άσκηση ηγεσίας. Ο George (2000) υποστηρίζει πως η Συναισθηματική Νοημοσύνη του ηγέτη
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επιδρά στις πρακτικές, στις διαδικασίες, στη γλώσσα και στους κώδικες που χρησιμοποιούνται
σε έναν οργανισμό.
Από την άλλη, υπάρχουν έρευνες που αμφισβητούν ή αποδεικνύουν διαφορετικά ευρήματα από
την πλειοψηφία. Οι Smollan and Parry (2011) αναφέρουν πως χρειάζεται προσοχή για τις
δηλώσεις που αφορούν τη σχέση της αποτελεσματικής ηγεσίας με τη Συναισθηματική
Νοημοσύνη. Παρόμοια, οι Rubin et al. (2005) και ο Clarke (2010b) αναφέρουν πως μόνο μερικές
ικανότητες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης μπορούν να σχετιστούν με την άσκηση ηγεσίας.
Ακόμη, οι Mittal and Sindhu (2012) διευκρινίζουν πως ακόμη και αν η Συναισθηματική
Νοημοσύνη σχετίζεται με την ηγεσία, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για αποτελεσματική ηγεσία,
αφού η σοφία και οι γνώσεις που κερδίζονται μόνο από την εμπειρία είναι εξίσου σημαντικές.
Συμπερασματικά, ο τομέας της έρευνας όσο αφορά την επίδραση της Συναισθηματικής
Νοημοσύνης στην ηγεσία δεν έχει ερευνηθεί πλήρως. Είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρξουν κι
άλλες ποιοτικές έρευνες που να εξετάζουν τη σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης του ηγέτη
με την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και την εφαρμογή ενός κοινού οράματος σε έναν
οργανισμό.
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Η μέτρηση της ανησυχίας σχετικά με την
εκπαιδευτική συμπερίληψη: Η περίπτωση
των διευθυντών σχολείων της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Ξανθούλα Τσιολπίδου
Μαρία Πλατσίδου

Περίληψη
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 που προϋποθέτει ριζική 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 οι ίδιοι 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.
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 τον στατιστικό έλεγχο χρησιμοποιήθηκε το πακέτο SPSS22. Η
ανάλυση περιελάμβανε περιγραφική στατιστική, έλεγχο γραμμικής συσχέτισης και μη
συσχετισμένο έλεγχο t για τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Η κλίμακα αποδείχθηκε κατάλληλη για
τον υπό διερεύνηση πληθυσμό (α=0,89). 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 και διοικητικής υποστήριξης των σχολείων και
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 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. Προκύπτει απαίτηση για διοικητική, οικονομική
και στελεχιακή υποστήριξη των σχολείων ώστε να ανακουφίζεται η ανησυχία των Διευθυντών
καθώς και ανάγκη για προγράμματα επιμόρφωσης των στελεχών σε θέματα διοίκησης αλλά και
συμπερίληψης.
Λέξεις κλειδιά: ανησυχία, συμπερίληψη, διευθυντές
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Εισαγωγή
Η εκπαιδευτική συμπερίληψη αφορά την συνεκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής και με τρόπο τέτοιο που να διασφαλίζει την
ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες και ευκαιρίες που απολαμβάνουν και οι
υπόλοιποι συμμαθητές τους. Αποτελεί δια νόμου καθήκον του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος και με κάθε νέα νομοθετική ρύθμιση ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας
υπογραμμίζεται περαιτέρω (ΝΝ. 4415/ΦΔΚ Α 159/06.09.2016). Η επιτυχής και ουσιαστική
εφαρμογή της προϋποθέτει τη ριζική αναδιαμόρφωση των σχολείων σε επίπεδο δομών,
πρακτικών και κυρίως αντιλήψεων. Το ερώτημα που προκύπτει αφορά στον βαθμό ετοιμότητας
και προθυμίας του εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας να υλοποιήσει την πολιτική αυτή.
Διεθνώς μέχρι σήμερα οι ερευνητές εστίαζαν το ενδιαφέρον τους στις στάσεις των εκπαιδευτικών
απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη καθώς θεωρούνταν ως ο ισχυρότερος προβλεπτικός
παράγοντας για την επιτυχία της (Avramidis & Norwich, 2002). Νεότερες έρευνες ωστόσο
έδειξαν πως οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων μπορούν να διαδραματίσουν έναν εξίσου
καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της συμπερίληψης (Praisner, 2003). Υιοθετώντας μία ισχυρή
και μετασχηματιστική ηγεσία μπορούν να επηρεάσουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών αλλά και
όλων των υπολοίπων μελών της σχολικής κοινότητας και να δημιουργήσουν τις ευνοϊκές εκείνες
συνθήκες (κλίμα, εγκαταστάσεις, συνεργασίες) που θα επιτρέψουν όχι μόνο την αποδοχή αλλά
την ουσιαστική και αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και/ή εεα μέσα στις
γενικές τάξεις (Stanovitch & Jordan, 1998. Urton, Wilbert & Hennemann, 2014). Οι στάσεις των
Διευθυντών ωστόσο επηρεάζονται ισχυρά από τις ανησυχίες τους για θέματα που σχετίζονται με
την εκπαιδευτική συμπερίληψη (Sharma & Desai, 2002). Οποιαδήποτε πρωτοβουλία για μία
αλλαγή όπως η εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με εεα, προκειμένου να γίνει αποδεκτή
απαιτεί ενωρίτερα την συστηματική αντιμετώπιση των ανησυχιών των εκπαιδευτικών και των
Διευθυντών των σχολείων της γενικής αγωγής (Sharma, 2001. Werts, Wolery, Caldwell &
Salisbury, 1996.).
Η ανησυχία των εκπαιδευτικών ως αντικείμενο μελέτης
Η ανησυχία των εκπαιδευτικών αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης ήδη από τη δεκαετία του ΄60. Ο
Fuller (1969) πρώτος διατύπωσε την άποψη ότι αυτή διέρχεται από τρία στάδια: στην αρχή οι
εκπαιδευτικοί είναι επικεντρωμένοι στον εαυτό τους και ανησυχούν για το αν και το πώς θα
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νέου έργου. Έπειτα, καθώς προχωρούν στην υλοποίηση της
αλλαγής, αναπτύσσουν ανησυχίες για το έργο που επιτελούν και, τελικά, αποκτώντας εμπειρία
στρέφουν τις ανησυχίες τους στις επιπτώσεις που έχει η αλλαγή στους μαθητές τους. Οι
τελευταίες ανησυχίες εμφανίζονται μόνο όταν έχουν επιλυθεί πλήρως οι αρχικές.
Η ανησυχία σχετικά με την εκπαιδευτική συμπερίληψη
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Stoler (1992) οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών αποτελούν
"εμπόδια στην επιτυχή εφαρμογή των συμπεριληπτικών προγραμμάτων", τονίζει δε πως η
συμπερίληψη δεν μπορεί να καταστεί μια βιώσιμη εκπαιδευτική πραγματικότητα παρά μόνο αν
εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν συστηματικά οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη
σημασία αποκτούν όλα τα παραπάνω στην περίπτωση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων
οι οποίοι ακόμη και μέσα σε ένα περιορισμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων όπως είναι το ελληνικό,
έχουν τη δυνατότητα με τις ενέργειές τους να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη διαμόρφωση του
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κλίματος και της κουλτούρας και με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσουν έμμεσα τις διδακτικές
πρακτικές και τα αποτελέσματά τους (Σαΐτης, 2008).
Το αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον για τις ανησυχίες εκπαιδευτικών κι Διευθυντών σχετικά με
τη συμπερίληψη, οδήγησε τους Sharma και Desai (2002) να σχεδιάσουν ένα νέο ερευνητικό
εργαλείο, την κλίμακα Concerns about Integrated Education Scale (CIES)-Ανησυχίες σχετικά με
τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση και είναι αυτή που επιλέχθηκε για τους σκοπούς της παρούσας
έρευνας. Έχει χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές τόσο σε Διευθυντές όσο και σε εκπαιδευτικούς
στην Ινδία και σε άλλες χώρες. Σε μελέτη που αφορούσε φοιτητές παιδαγωγικών σχολών στον
Καναδά, την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ κατέγραψε υψηλό βαθμό
ανησυχίας για την συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία και/ή εεα (Sharma, Forlin, Loreman &
Earle, 2006). Σε άλλη έρευνα μεταξύ 166 δασκάλων στο Μπρουνέι, οι Bradshaw και Mundia
(2006) βρέθηκε επίσης υψηλός βαθμός ανησυχίας, ενώ παρόμοια αποτελέσματα αναφέρουν και
οι Ahsan, Sharma και Deppeler (2012) για τους εκπαιδευτικούς στο Μπαγκλαντές. Υπάρχουν και
έρευνες στις οποίες οι ανησυχίες καταγράφηκαν μέσα από συνεντεύξεις και ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου. Βρέθηκε έτσι ότι οι μελλοντικοί δάσκαλοι στο Χονγκ Κονγκ ανησυχούν περισσότερο για
τους ανεπαρκείς πόρους και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (Forlin & Chambers,
2011), οι δάσκαλοι στην Μποτσουάνα ανησυχούν για την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων, τους
περιορισμούς σε χρόνο και πόρους, και την αρνητική επίδραση που θα έχει η συνεκπαίδευση
στους μαθητές χωρίς αναπηρία (Mangope, Mannathoko & Kuyini, 2013), στην Ιορδανία
ανησυχούν για τις φτωχές κτιριακές εγκαταστάσεις και την έλλειψη πόρων και υπηρεσιών για
την υποστήριξη της συνεκπαίδευσης (Fayez, Kholoud & Ibrahim, 2011). Στη Γκάνα η
μεγαλύτερη ανησυχία των εκπαιδευτικών πήγαζε από το έλλειμμα επιμόρφωσης για την
διδασκαλία μαθητών με αναπηρία και/ή εεα καθώς και από την έλλειψη διδακτικών μέσων και
κατάλληλων υποδομών (Agbenyega, 2007). Τέλος οι Changpinit, Greaves και Frydenberg
(2007), εξετάζοντας στάσεις και ανησυχίες για την συμπερίληψη σε 702 εκπαιδευτικούς στην
Ταϊλάνδη, επιβεβαίωσαν την άποψη των Sharma και Desai (2002) ότι η ανησυχία επηρεάζει
αρνητικά τις στάσεις των εκπαιδευτικών για την συμπερίληψη.
Σε έρευνες που αφορούσαν πιο συγκεκριμένα τους Διευθυντές βρέθηκε ότι στο Ισραήλ
ανησυχούν πολύ για την ελλιπή επιμόρφωση σε θέματα Ειδικής Αγωγής, την αδυναμία των
σχολείων να φροντίσουν όλους τους τύπους αναπηρίας και εεα, τα προβλήματα που προκύπτουν
από την ανεπαρκή ικανότητα των εκπαιδευτικών να διδάξουν σε μαθητές με εεα, τις σχέσεις των
μαθητών με εεα με τους συμμαθητές τους και τις αντιδράσεις των γονέων μαθητών τυπικής
ανάπτυξης (Avissar et al., 2003). Στον Λίβανο διαπιστώθηκε πως οι Διευθυντές ανησυχούν για
την ανεπάρκεια του εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και για το υψηλό κόστος της
συμπερίληψης, το οποίο δυσκολεύονται να καλύψουν τα σχολεία με τον περιορισμένο
προϋπολογισμό τους (Khochen & Radford, 2011).
Είναι φανερό πως η εφαρμογή της εκπαιδευτικής συμπερίληψης διεθνώς γεννά ένα αίσθημα
ανησυχίας στον εκπαιδευτικό κόσμο. Η μελέτη και καταγραφή αυτής της ανησυχίας θα δώσει
την δυνατότητα να εντοπιστούν και να επιλυθούν βασικά ζητήματα που θα διευκολύνουν την
ομαλότερη εφαρμογή της. Στη χώρα μας, μέχρι σήμερα, έχουν μελετηθεί οι στάσεις των
εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη δεν έχουν διερευνηθεί ωστόσο οι
στάσεις ή οι ανησυχίες των Διευθυντών. Το κενό αυτό ενέπνευσε την παρούσα ποσοτική έρευνα.
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Ερευνητικά ερωτήματα
Θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης αποτέλεσαν η επιστημονική άποψη του Bandura (1986, p. 25)
σύμφωνα με την οποία «το τι σκέφτονται οι άνθρωποι, τι πιστεύουν και τι νιώθουν επηρεάζει τον
τρόπο που συμπεριφέρονται» και η άποψη πως μια ισχυρή και αφοσιωμένη στις αρχές της
συμπερίληψης σχολική ηγεσία αποτελεί κρίσιμο συντελεστή για την ανάπτυξη και την
βιωσιμότητα συμπεριληπτικών πρακτικών μέσα στα σχολεία (Ainscow & Sandill, 2010).
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είχαν ως εξής:
(i) Πόσο ανήσυχοι είναι οι Διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
ποια θέματα τους προβληματίζουν περισσότερο σχετικά με τη συμπερίληψη μαθητών με
αναπηρία και/ή εεα;
(ii) Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις ανησυχίες τους και σε μεταβλητές όπως η λειτουργία
τμήματος ένταξης στο σχολείο, το μέγεθος κι ο τύπος του σχολείου, το ποσοστό των μαθητών
με αναπηρία και/ή εεα που φοιτούν σε αυτό, και προσωπικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η
εκπαιδευτική και διοικητική προϋπηρεσία, οι σπουδές στην ΕΑΕ και η προηγούμενη εμπειρία
με μαθητές με αναπηρία και/ή εεα;
(iii) Ποια είναι, κατά τη γνώμη των Διευθυντών, τα βασικά προαπαιτούμενα για να
εφαρμοστεί με επιτυχία η εκπαιδευτική συμπερίληψη;
Καθώς η έρευνα διενεργήθηκε παράλληλα με άλλη που αφορούσε τις στάσεις των Δ/ντών
απέναντι στη συμπερίληψη τέθηκε κι ένα επιπλέον ερώτημα:
(iv) Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στον βαθμό ανησυχίας που εκφράζουν οι Διευθυντές και
στη στάση που υιοθετούν απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη;
Μεθοδολογία
Η έρευνα έλαβε χώρα στο διάστημα μεταξύ 11/9-11/11 2016. Τα στοιχεία περισυλλέγησαν με
εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν από μία ενότητα με δημογραφικά και
εργασιακά ερωτήματα και την κλίμακα Concerns about Inclusive Education (Sharma & Desai,
2002). Πρόκειται για μία τετράβαθμη κλίμακα τύπου Likert με 21 σημεία. Κάθε πρόταση
παρουσιάζει μια πιθανή πηγή ανησυχίας (π.χ. «Εγώ και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δεν θα
έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διδάξουμε μαθητές με αναπηρίες και/ή εεα»,
«Θα επωμισθώ επιπρόσθετη γραφειοκρατική δουλειά», «Θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί η
πειθαρχία στις αίθουσες και στο σχολείο γενικότερα»). Από τους συμμετέχοντες ζητείται να
εκφράσουν τον βαθμό ανησυχίας τους σχετικά με την κάθε μία πρόταση επιλέγοντας από το 1
(«δεν με ανησυχεί καθόλου») μέχρι το 4 («με ανησυχεί πάρα πολύ»). Για τους σκοπούς της
παρούσας έρευνας προστέθηκε μία ακόμη που αφορούσε τη συνεργασία με τους γονείς μαθητών
με αναπηρία και/ή εεα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των δηλώσεων στις 22. Αθροίζοντας τις
επιλογές προκύπτει μία συνολική βαθμολογία. Υψηλότερο άθροισμα και συνεπώς υψηλότερος
μέσος όρος, υποδηλώνει μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με την εφαρμογή της συμπερίληψης.
Η αρχική κλίμακα των Sharma και Desai (2002), είχε συντελεστή αξιοπιστίας α=0,91. Καθώς η
κλίμακα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ελληνική έρευνα μεταφράστηκε από τα αγγλικά
στα ελληνικά και πάλι στα αγγλικά και δόθηκε για πιλοτική δοκιμή. Στη συνέχεια, μία
ηλεκτρονική και μία έντυπη έκδοση στάλθηκε είτε επιδόθηκε σε 272 Διευθυντές και
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Προϊσταμένες νηπιαγωγείων τεσσάρων νομών της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η
επιλογή των ατόμων έγινε με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας.
Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας απάντησαν συνολικά 151 άτομα, 72 γυναίκες και 79 άνδρες
(ποσοστό απόκρισης 55,5%). Επρόκειτο για 120 Διευθυντές δημοτικών σχολείων και 31
Προϊσταμένες νηπιαγωγείων με ΜΟ διδακτικής προϋπηρεσίας τα 26,83 έτη και ΜΟ διοικητικής
προϋπηρεσίας τα 6,34 έτη. Οι 58 εξ αυτών ήταν Διευθυντές σε σχολεία με λιγότερες από έξι
θέσεις και οι 93 σε μεγαλύτερα σχολεία. Οι 92 δήλωσαν πως είχαν ΤΕ στο σχολείο τους ενώ οι
59 όχι. Ο ΜΟ στο ποσοστό μαθητών με εεα που φοιτούσαν στα σχολεία ήταν 3,58%. Τέλος, 63
Διευθυντές δήλωσαν πως είχαν εμπειρία στη διδασκαλία μαθητών με εεα και 60 πως είχαν
παρακολουθήσει κάποιου είδους επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής.
Αποτελέσματα
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του πακέτου SPSS22. Αρχικά
πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση της κλίμακας CIES. Από τις αναλύσεις διαπιστώθηκε
ότι οι δηλώσεις 2, 13, 15, 18 και 20 της κλίμακας φόρτιζαν σε περισσότερους από έναν
παράγοντες και ως εκ τούτου διαγράφηκαν. Στη συνέχεια με ορθογώνια περιστροφή των αξόνων
και το κριτήριο του Scree plot προέκυψαν τέσσερις διακριτοί παράγοντες, όπως φαίνεται στον
πίνακα 1 οι οποίοι εξηγούσαν το 59,98% της μεταβλητότητας.

Δήλωση

Πίνακας 1: Παραγοντική ανάλυση της προσαρμοσμένης κλίμακας CIES

1. Ανησυχίες για τον 2. Ανησυχίες για την 3.Ανησυχίες για
4. Ανησυχίες για
φόρτο εργασίας και
αποδοχή των
τους πόρους και θέματα επιμόρφωσης
το ακαδημαϊκό
μαθητών με εεα
την υποστήριξη κι εφαρμογής στην
επίπεδο του σχολείου
τάξη

Α10

0,739

Α17

0,730

Α16

0,728

Α4

0,706

Α11

0,655

Α22

0,527

Α6

,0841

Α5

,0796

Α12

,0658

Α7

,0553

Α14

,0770

Α8

,0684

Α21

,0644

Α9

,0497
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Δήλωση

Πίνακας 1: Παραγοντική ανάλυση της προσαρμοσμένης κλίμακας CIES

1. Ανησυχίες για τον 2. Ανησυχίες για την 3.Ανησυχίες για
4. Ανησυχίες για
φόρτο εργασίας και
αποδοχή των
τους πόρους και θέματα επιμόρφωσης
το ακαδημαϊκό
μαθητών με εεα
την υποστήριξη κι εφαρμογής στην
επίπεδο του σχολείου
τάξη

Α3

,0816

Α1

,0740

Α19

,0505

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται ο υψηλός δείκτης Cronbach’s α της κλίμακας και των επιμέρους
παραγόντων, ο συνολικός ΜΟ της κλίμακας καθώς και οι ΜΟ των 4 παραγόντων. Οι Διευθυντές
εμφανίζονται μέτρια ανήσυχοι συνολικά για την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης, λίγο ανήσυχοι
για την επιβάρυνση στο έργο τους, μέτρια ανήσυχοι για την αποδοχή των μαθητών με εεα από
τους άλλους μαθητές, αρκετά ανήσυχοι για τους διαθέσιμους πόρους και την υποστήριξη και
αρκετά ανήσυχοι για την εφαρμογή της συμπερίληψης στην τάξη.
Πίνακας 2: Cronbach’s α, Μ.Ο. και Τ.Α. για την προσαρμοσμένη κλίμακα CIES και τις υποκλίμακές της

Cronbach’s α

Μέσος όρος

Τυπική απόκλιση

CIES συνολική

0,089

2,20

0,051

Υποκλίμακα1 CIES

0,084

1,60

0,057

Υποκλίμακα2 CIES

0,079

2,22

0,071

Υποκλίμακα3 CIES

0,072

2,73

0,071

Υποκλίμακα4 CIES

0,067

2,66

0,060

Για τις ασυνεχείς μεταβλητές διενεργήθηκε έλεγχος t-test (Πίνακας 3). Βρέθηκε ότι οι γυναίκες
Διευθύντριες είναι πιο ανήσυχες από τους άνδρες και οι Προϊσταμένες των νηπιαγωγείων πιο
ανήσυχες από τους Διευθυντές των δημοτικών σχολείων για την αύξηση στον φόρτο εργασίας
τους και για τις επιπτώσεις της συμπερίληψης στην ακαδημαϊκή εικόνα του σχολείου. Η
επιμόρφωση σε θέματα ΕΑ, η λειτουργία Τμήματος Ένταξης στη σχολική μονάδα και η εμπειρία
διδασκαλίας σε μαθητές με εεα δεν φαίνεται να διαφοροποιούν την ανησυχία των Διευθυντών.
Για τις συνεχείς μεταβλητές πραγματοποιήθηκε έλεγχος γραμμικής συσχέτισης (Πίνακας 4).
Φάνηκε ότι η εκπαιδευτική προϋπηρεσία σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τον μέσο όρο στην
κλίμακα CIES. Καθώς αυξάνονται τα έτη υπηρεσίας μειώνεται ο συνολικός βαθμός ανησυχίας
των Διευθυντών. επίσης, οι Διευθυντές με μεγαλύτερη διοικητική προϋπηρεσία είναι λιγότερο
ανήσυχοι από τους νεότερους για την επάρκεια των πόρων και την υποστήριξη καθώς και για την
έλλειψη επιμόρφωσης σχετικά με τη συμπερίληψη. Αναφορικά με το ποσοστό (%) μαθητών με
αναπηρία και/ή εεα που φοιτούν σε ένα σχολείο βρέθηκε ότι σχετίζεται στατιστικά αρνητικά με
την υποκλίμακα «Ανησυχίες για τον φόρτο εργασίας και το ακαδημαϊκό επίπεδο του σχολείου». Ως
προς την μεταβλητή δυναμικότητα σχολείου σε θέσεις βρέθηκε ότι αυτή δεν σχετίζεται με την
διαφοροποίηση στις ανησυχίες των Διευθυντών.
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Πίνακας 3: Έλεγχος t-test για τη σχέση της ανησυχίας με τις κατηγορικές μεταβλητές

Φύλο

Τύπος σχολείου

Λειτουργία ΤΕ

t

df

p

CIES συνολική

-1,56

149

0,121

Υποκλίμακα1

-2,19

149

0,030

Υποκλίμακα2

-1,53

149

0,128

Υποκλίμακα3

-1,10

149

0,273

Υποκλίμακα4

0,82

149

0,415

CIES συνολική

1,94

40,13

0,059

Υποκλίμακα1

2,54

36,93

0,015

Υποκλίμακα2

0,97

149

0,334

Υποκλίμακα3

1,73

149

0,086

Υποκλίμακα4

0,38

149

0,704

CIES συνολική

0,86

110.17

0,394

Υποκλίμακα1

1,30

107.56

0,195

Υποκλίμακα2

1,71

149

0,089

Υποκλίμακα3

-0,27

149

0,784

Υποκλίμακα4

-0,58

149

0,566

1,44

148

0,153

Υποκλίμακα1

1,23

148

0,223

Υποκλίμακα2

0,14

148

0,893

Υποκλίμακα3

1,62

148

0,108

Υποκλίμακα4

1,82

148

0,071

-0,31

149

0,757

-1,30

107,05

0,197

Υποκλίμακα2

0,03

149

0,977

Υποκλίμακα3

0,54

149

0,587

Υποκλίμακα4

0,20

149

0,843

Επιμόρφωση στην ΕΑ CIES συνολική

Εμπειρία διδασκαλίαςCIES συνολική
μαθητών με εεα
Υποκλίμακα1
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Πίνακας 4: Ανάλυση συσχέτισης Pearson για τις συνεχείς μεταβλητές- Ανησυχίες

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία

Διοικητική προϋπηρεσία

Δυναμικότητα σχολείου

Ποσοστό μαθητών με εεα

r

p (< 0,05)

CIES συνολική

-0,255

0,002

Υποκλίμακα1

-0,266

0,001

Υποκλίμακα2

-0,143

0,079

Υποκλίμακα3

-0,206

0,011

Υποκλίμακα4

-0,167

0,040

CIES συνολική

-0,148

0,069

Υποκλίμακα1

-0,053

0,517

Υποκλίμακα2

-0,085

0,298

Υποκλίμακα3

-0,185

0,023

Υποκλίμακα4

-0,186

0,022

CIES συνολική

-0,118

0,148

Υποκλίμακα1

-0,132

0,107

PATIES συνολική

-0,139

0,088

Υποκλίμακα3

-0,028

0,733

Υποκλίμακα4

-0,054

0,510

CIES συνολική

-0,115

0,161

Υποκλίμακα1

-0,215

0,008

Υποκλίμακα2

-0,034

0,676

Υποκλίμακα3

-0,063

0,440

Υποκλίμακα4

0,013

0,870

Η άποψη των Διευθυντών για τα βασικά προαπαιτούμενα της επιτυχούς συμπερίληψης.
Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας οι Διευθυντές κλήθηκαν να δηλώσουν ποια είναι κατά τη
γνώμη τους τα δύο βασικά προαπαιτούμενα για την επιτυχή εφαρμογή της συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης στα σχολεία γενικής αγωγής. Συνολικά 141 από τους 151 Διευθυντές κατέγραψαν
στην φόρμα την ηλεκτρονική αλλά και την έντυπη από δύο προτάσεις και δύο άτομα απάντησαν
«δεν γνωρίζω/δεν συμφωνώ» διαμορφώνοντας τον συνολικό αριθμό των απαντήσεων σε 284. Οι
προτάσεις αυτές ομαδοποιημένες αποτυπώνονται στον Πίνακα 5. Σημαντικότερη προϋπόθεση,
σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, για να μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η
συμπερίληψη είναι η έγκαιρη και επαρκής στελέχωσή των σχολείων με εξειδικευμένο διδακτικό,
βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό αλλά και η επιμόρφωσή τους.
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Πίνακας 5: Τα προαπαιτούμενα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

Προαπαιτούμενα

Συχνότητα ν

Ποσοστό≈

Έγκαιρη υποστήριξη με εξειδικευμένο διδακτικό, βοηθητικό
και επιστημονικό προσωπικό

87

30,63%

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΓΑ - γνώση

57

20,08%

Προσβάσιμα κτίρια- Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

56

19,71%

Χρηματοδότηση

13

4,58%

Κατανόηση, αποδοχή, σεβασμός, αγάπη, όρεξη, επιμονή,
προθυμία, συνείδηση

22

7,76%

Αποτελεσματική λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων

1

0,35%

Οργάνωση

1

0,35%

Συνεργασία με φορείς (π.χ. ΚΕΔΔΥ)

9

3,17%

Αλλαγή στις στάσεις και στις απόψεις

15

5,29%

Θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας

4

1,40%

Κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα

3

1,05%

Κουλτούρα

3

1,05%

Συνεργασία με γονείς - ενημέρωση

9

3,17%

Αρμοδιότητα στο σχολείο να αποφασίζει

1

0,35%

Μικρός βαθμός αναπηρίας

1

0,35%

Δεν γνωρίζω/δεν συμφωνώ

2

0,71%

284

100 %

Σύνολο Ν
Η σχέση ανάμεσα σε ανησυχία και στάσεις

Πραγματοποιήθηκαν παράλληλα αναλύσεις συσχέτισης της ανησυχίας με τη στάση των
Διευθυντών προς τη συμπερίληψη όπως αυτή καταγράφηκε με την κλίμακα Principals’ Attitudes
Towards Inclusive Education Scale (Bailey, 2004). Οι τιμές του δείκτη r φανερώνουν μια μέτρια
αλλά στατιστικά σημαντική (p =0,00) αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους (Πίνακας 5).
Πίνακας 5: Συσχέτιση ανησυχίας και στάσεων

ΣΤ

ΣΤ1

ΣΤ2

ΣΤ3

ΣΤ1

0,895**

ΣΤ2

0,875**

0,639**

ΣΤ3

0,246**

-0,003

0,081

ΑΝ

-0,599**

-0,472**

-0,582**

-0,196*

ΑΝ1

-0,553**

-0,458**

-0,554**

-0,077
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0,847**

ΑΝ1

ΑΝ2
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Πίνακας 5: Συσχέτιση ανησυχίας και στάσεων

ΣΤ

ΣΤ1

ΣΤ2

ΣΤ3

ΑΝ

ΑΝ1

ΑΝ2

ΑΝ2

-0,465**

-0,406**

-0,430**

-0,092

0,786**

0,553**

ΑΝ3

-0,352**

-0,256**

-0,343**

-0,171*

0,794**

0,539**

0,441**

ΑΝ4

-0,536**

-0,349**

-0,520**

-0,381**

0,700**

0,441**

0,449**

ΑΝ3

0,517**

Συζήτηση
Η παραγοντική ανάλυση έδειξε πως το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι
αρκούντως κατάλληλο για χρήση στον υπό διερεύνηση πληθυσμό των Διευθυντών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Στην αρχική κλίμακα των Sharma και Desai (2002)
είχαν ανιχνευτεί τέσσερις ελαφρά διαφοροποιημένοι παράγοντες: i) ανησυχίες για τους πόρους,
ii) ανησυχίες για την αποδοχή, iii) ανησυχίες για το ακαδημαϊκό επίπεδο και iv) ανησυχίες για
τον φόρτο εργασίας. Τούτο οφείλεται ενδεχομένως, στη διαφορά του αριθμού των δηλώσεων της
νέας κλίμακας αλλά και στο διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο του δείγματος. Ωστόσο ο δείκτης
εσωτερικής συνοχής της κλίμακας εξακολουθεί να είναι πολύ ικανοποιητικός.
Οι έρευνες για τις ανησυχίες των Διευθυντών σχετικά με τη συμπερίληψη είναι ακόμη λιγοστές.
Ως εκ τούτου μπορούν να γίνουν περιορισμένες συγκρίσεις.
Στην παρούσα έρευνα οι Διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν έδειξαν με
τις απαντήσεις τους ότι διακατέχονται συνολικά από μέτρια ανησυχία σχετικά με τη
συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία και/ή εεα στα σχολεία τους. Παρόμοια ευρήματα βρίσκουμε
στην έρευνα του Sharma (2001) και των Sharma και Desai (2002). Οι γυναίκες Διευθύντριες και
οι Προϊσταμένες των νηπιαγωγείων είναι πιο ανήσυχες από τους άντρες συναδέλφους τους για
την αύξηση του φόρτου εργασίας και τις αρνητικές συνέπειες της συμπερίληψης στην
ακαδημαϊκή εικόνα του σχολείου. Για να το ερμηνεύσουμε αυτό αρκεί να αναλογιστούμε ότι στα
νηπιαγωγεία της χώρα μας, η διεύθυνση ασκείται σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες
εκπαιδευτικούς οι οποίες διατηρούν ταυτόχρονα πλήρως και τα διδακτικά τους καθήκοντα. Η
ευθύνη για την επιτήρηση και τη φροντίδα των μικρών μαθητών χωρίς έμψυχη και υλικοτεχνική
υποστήριξη για τους μαθητές με εεα, δημιουργούν προφανώς συνθήκες που δυσχεραίνουν τη
συνεκπαίδευση. Ομοίως πιο ανήσυχοι για τα ίδια θέματα βρέθηκαν και οι Διευθυντές με
μικρότερη διδακτική εμπειρία καθώς και εκείνοι που υπηρετούν σε σχολεία με κανέναν ή
ελάχιστους μαθητές με αναπηρία ή εεα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία
συνεκπαίδευσης έχει αποδείξει έμπρακτα στους Διευθυντές πως οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των
λεγόμενων καλών μαθητών δεν επηρεάζονται αρνητικά από την παρουσία «αδύναμων» μαθητών
μέσα στην τάξη. Αντιθέτως η πρότερη θετική εμπειρία της συμβίωσης λειτουργεί θετικά για
όλους τους μαθητές (Kalambouka et al., 2005) και αυτός είναι ίσως ο λόγος που οι έμπειροι
Διευθυντές απάντησαν ότι ανησυχούν λιγότερο για την ακαδημαϊκή εικόνα του σχολείου.
Φάνηκε δε πως όσο μεγαλύτερη είναι η φοίτηση μαθητών με αναπηρία και ή εεα σε ένα σχολείο
τόσο περισσότερο ικανό καθίσταται το σχολείο στη συμπερίληψη γι αυτό και οι Διευθυντές
σχολείων με μεγαλύτερα ποσοστά μαθητών με εεα δήλωσαν λιγότερο ανήσυχοι. Παρόμοια με τα
παραπάνω ευρήματα ευρήματα βρίσκουμε σε αντίστοιχη μελέτη στο Δελχί, όπου το φύλο και η
προηγούμενη σχέση με άτομο με αναπηρία προέκυψαν ως προβλεπτικοί παράγοντες της
ανησυχίας των Διευθυντών (Sharma, 2001).
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Η αποδοχή που θα τύχουν οι μαθητές με αναπηρία και/ή εεα από την υπόλοιπη εκπαιδευτική
κοινότητα βρέθηκε επίσης να ανησυχεί κάπως τους Διευθυντές του δείγματος, αλλά όχι όμως
σημαντικά. Η ανησυχία τους αυτή δεν επηρεάζεται από τα δημογραφικά και εργασιακά
χαρακτηριστικά τους. Παρόμοια ανησυχία εξέφρασαν οι Διευθυντές και στην έρευνα του Avissar
και των συνεργατών του (2003) στο Ισραήλ.
Αυτό που φάνηκε να ανησυχεί αρκετά τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα, είναι η μη
έγκαιρη και επαρκής στελέχωση των σχολείων με εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και η
ανεπαρκής χρηματοδότηση και η ελλιπής διοικητική υποστήριξη των σχολείων. Αντίστοιχα
ευρήματα είχε και η έρευνα των Khochen και Radford (2011) στον Λίβανο. Στην ελληνική
εκπαιδευτική πραγματικότητα τα ζητήματα αυτά ελέγχονται από την κεντρική διοίκηση και
ταλανίζουν, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής δυσπραγίας, τον χώρο της
εκπαίδευσης (Δ.Ο.Ε, 2013). Η απουσία ή η μη έγκαιρη πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού
παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία των σχολείων και προκαλεί συχνά και αντιδράσεις γονέων
που δυσχεραίνουν περαιτέρω το έργο των Δ/ντών. Η ανησυχία τους σε σχέση με τον παράγοντα
αυτό βρέθηκε πως επηρεάζεται από την εκπαιδευτική και διοικητική τους προϋπηρεσία αφού οι
εμπειρότεροι και αρχαιότεροι δείχνουν να ανησυχούν λιγότερο από τους πιο νέους Διευθυντές.
Παρόμοια ευρήματα αναφέρουν οι Sharma και Desai (2002) καθώς και οι Khochen και Radford
(2011).
Τέλος οι Διευθυντές δήλωσαν πως ανησυχούν πολύ για την έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης και
την πιθανή αδυναμία των εκπαιδευτικών να κατανείμουν αποτελεσματικά τον χρόνο και την
προσοχή τους σε όλους τους μαθητές μέσα στην τάξη. Το ίδιο θέμα εντόπισαν ως πηγή ανησυχίας
και ο Avissar και οι συνεργάτες του (2003) με την έρευνά τους στο Ισραήλ. Την ανησυχία αυτή
των Διευθυντών βρέθηκε ότι μετριάζουν η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και η μεγαλύτερη
διοικητική εμπειρία. Γενικά φαίνεται πως οι πιο έμπειροι Διευθυντές πιστεύουν ότι με την
εμπειρία τους μπορούν να υπερκεράσουν τις αντικειμενικές δυσκολίες. Είναι βέβαιον όμως ότι
μια τόσο σύνθετη διαδικασία όπως η συνεκπαίδευση, που διαχέεται σε όλα τα επίπεδα
λειτουργίας της σχολικής μονάδας, απαιτεί από τον Διευθυντή της όχι μόνο γενικές διοικητικές
δεξιότητες αλλά σαφή αντίληψη του θέματος και εξειδικευμένες γνώσεις της σχετικής
νομοθεσίας, της σχετικής ορολογίας, των δομών υποστήριξης που λειτουργούν καθώς και
ικανότητα συνεργασίας με γονείς, φορείς και άλλους ειδικούς επιστήμονες. Η ανάγκη για
επιμόρφωση προβάλλει ως κυρίαρχη προϋπόθεση καθώς η ανησυχία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με την άγνοια: ανησυχεί κανείς γι’ αυτό που δεν γνωρίζει. Τα παραπάνω συμπεράσματα
επιβεβαιώθηκαν πλήρως από την επεξεργασία των απαντήσεων των Διευθυντών στο τελευταίο
ερώτημα της έρευνας που αφορούσε τα βασικά προαπαιτούμενα της συμπερίληψης, έτσι όπως οι
ίδιοι τα αντιλαμβάνονται. Τα τρία ζητήματα που ανέκυψαν ως τα πλέον σημαντικά είναι σε πλήρη
συμφωνία με τα κριτήρια για την υλοποίηση της συνεκπαίδευσης που βρίσκουμε στον Meister
(2000) καθώς και με τις προτάσεις που διατύπωσαν οι συμμετέχοντες σε έρευνα των Bailey και
Du Plessis (1997): έγκαιρη και επαρκής στελέχωση των σχολείων με εξειδικευμένο προσωπικό,
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής σε θέματα διαχείρισης της συνεκπαίδευσης
και εξασφάλιση κατάλληλων υποδομών και σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Τέλος, ο έλεγχος συσχέτισης μεταξύ ανησυχίας και στάσης έδειξε πως όσο πιο ανήσυχοι είναι οι
Διευθυντές τόσο λιγότερο θετικοί είναι απέναντι στην συμπερίληψη θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το
όλο εγχείρημα. Οι Διευθυντές όπως και όλοι οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν πολύ για τις αλλαγές
που επιβάλλονται από την κεντρική διοίκηση χωρίς προηγούμενη προετοιμασία και χωρίς τη
διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων και είναι εύλογο να προβάλλουν αντιστάσεις
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(Γερμανός, 2002). Το γεγονός πως οι αρχαιότεροι και πιο έμπειροι Διευθυντές είναι λιγότερο
ανήσυχοι από τους νεότερους είναι ενδεικτικό της ανάγκης τους για σχετική κατάρτιση
(Παπαϊωάννου, Γιαβρίμης, Βαλκάνος & Κατσαφούρος, 2013). Είναι χρέος της πολιτείας να
αντισταθμίσει το έλλειμμα εμπειρίας και χρόνων των νεότερων Δ/ντών παρέχοντας κατάλληλα
προγράμματα επιμόρφωσης και επίσης να μεριμνήσει για την επιμόρφωση του συνόλου του
εκπαιδευτικού κόσμου σε θέματα συμπερίληψης (π.χ. διαφοροποιημένη διδασκαλία,
συνδιδασκαλία, συμβουλευτική). Οφείλει ακόμη να διασφαλίζει κάθε χρόνο την έγκαιρη και
επαρκή στελέχωση των σχολείων γενικής αγωγής με το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται
για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής συμπερίληψης ώστε να αμβλύνονται οι ανησυχίες του
εκπαιδευτικού κόσμου. Διαφορετικά όλες οι αγαθές προθέσεις για να δημιουργήσουμε «Ένα
Σχολείο για Όλους» θα παραμείνουν κενό γράμμα του νόμου.
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Τα αρνητικά συναισθήματα
διευθυντών/τριων σχολικών
μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και οι παράγοντες που τα προκαλούν

Λαμπρινή Φρόση
Δήμητρα Πάντα

Περίληψη
Τα σχολεία παραδοσιακά δομούνται ως χώροι εργασίας όπου η λογική έχει προτεραιότητα έναντι
του συναισθήματος. Η έρευνα, ωστόσο, δείχνει πως τα συναισθήματα αφθονούν και διέπουν την
καθημερινή σχολική πραγματικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της. Σκοπός της 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. 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 που επικεντρώθηκαν στην υποκειμενική εμπειρία του συναισθήματος. Για την
ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ερμηνευτική φαινομενολογική μέθοδος, που είναι
κατάλληλη για ποιοτικά ερευνητικά δεδομένα που προέρχονται από μικρό δείγμα. Η έρευνα
έδειξε πως τα συναισθήματα είναι 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 εντονότερα βιώνουν την πίεση, το
άγχος, τον θυμό, 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 που πρέπει οι διευθυντές/τριες να διαχειριστούν, και την
περιορισμένη εξουσία τους, ως προεξάρχων εκλυτικός παράγοντας όμως παρουσιάστηκε το
έμψυχο δυναμικό των σχολείων, κυρίως οι εκπαιδευτικοί. Καθώς τα αρνητικά συναισθήματα
υπονομεύουν την προσωπική ισορροπία και την υγεία των επαγγελματικών σχέσεων, γίνεται
φανερή η ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξή τους, όταν σχεδιάζονται προγράμματα
εκπαίδευσης και υποστήριξης εν ενεργεία, αλλά και υποψηφίων διευθυντών/τριών σχολικών
μονάδων.
Λέξεις κλειδιά: διευθυντές σχολικών μονάδων, συναισθηματική εμπειρία, αρνητικά
συναισθήματα, πηγές συναισθημάτων
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Εισαγωγή
Το να διευθύνει κανείς ένα σχολείο είναι μια μάλλον δύσκολη υπόθεση, ειδικά όταν αισθάνεται
ότι έχει να θέσει υπό έλεγχο δύσκολα ελέγξιμες καταστάσεις. Ο ρόλος των διευθυντών γίνεται
όλο και πιο σύνθετος και απαιτητικός σε χρόνο, αλλά και σε πλήθος δεξιοτήτων που απαιτούνται
για τον χειρισμό καταστάσεων. Αυτό δεν σχετίζεται μόνο με τις αυξημένες ευθύνες των
διευθυντών/τριών και την πίεση που ασκούν σε αυτούς/ές οι ανώτερες διοικητικές αρχές για
συνεχή βελτίωση των σχολείων και εφαρμογή πρωτοβουλιών οι οποίες αναλαμβάνονται ερήμην
των πρώτων. Σχετίζεται και με την προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που
προκύπτουν από την αυτονομία των σχολικών μονάδων, τις πιέσεις της αγοράς, την ίδια τη
διοικητική διαδικασία, τη μείωση των διατιθέμενων πόρων, τις αυξανόμενες προσδοκίες και
απαιτήσεις όλων όσων με κάποιο τρόπο συνδέονται με το σχολείο ή εμπλέκονται ενεργά στη
λειτουργία του. Από τους διευθυντές αναμένεται να επιδεικνύουν εξαιρετικά αναπτυγμένη
προσωπική προσέγγιση ηγεσίας διατηρώντας παράλληλα και μια συλλογική κουλτούρα ηγεσίας.
Η προσδοκία αυτή δημιουργεί μεγάλη και σταθερή πίεση ανάμεσα στην ανάγκη των διευθυντών
να εκφράσουν την εξουσία τους και στην ανάγκη να υποστηρίξουν μια ευρύτερη ευθύνη για την
επιτυχία και την ανάπτυξη των σχολείων που διοικούν (James & Vince, 2001).
Τα τελευταία χρόνια η θεματική ‘συναισθήματα και σχολική ηγεσία’ έχει συγκεντρώσει το
ενδιαφέρον της έρευνας που διεξάγεται στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο της εκπαιδευτικής
ηγεσίας. Ο Fullan (2007, όπως αναφ. στο Φρόση, 2017) υποστηρίζει πως ο διευθυντής αποτελεί
το κύριο και βασικό πρόσωπο των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που γίνονται στο σχολείο,
το εργαλείο που επηρεάζει και μεταμορφώνει τη σχολική μονάδα. Πέρα όμως από τις αλλαγές,
και η ίδια η καθημερινότητα του σχολείου έχει μεγάλες συναισθηματικές απαιτήσεις για όλους
όσους εμπλέκονται στη σχολική κοινότητα (Mills & Niesche, 2014).
Το συναίσθημα αποτελεί ένα περίπλοκο είδος ενδοψυχικής διεργασίας. Πρόκειται για
υποκειμενική εμπειρία, άμεσα εξαρτώμενη από την προγενέστερη εμπειρία του ατόμου και από
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην οποία ανακύπτει (Sroufe, 1996, όπως αναφ. στο
Δεδικούση, 2011). Παρόλο όμως που τα συναισθήματα, αποτελούν ατομικές εμπειρίες,
παράγονται μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Pratt-Adams & Maguire,
2009). Επιπλέον, η γνωστική λειτουργία και το συναίσθημα δεν μπορούν να διαχωριστούν από
τα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια που τα επηρεάζουν και τα διαμορφώνουν. Υπάρχει μια
κοινωνική επίγνωση για το ποια συναισθήματα εκδηλώνουμε στις εκάστοτε καταστάσεις
(Crawford, 2007). Σε κάθε περίπτωση, τα συναισθήματα είναι στενά συνδεδεμένα με τις σχέσεις,
οι οποίες κατά την Crawford (2007) βρίσκονται στον πυρήνα όχι μόνο της δουλειάς που έχει να
κάνει με το σχολείο, αλλά και της έννοιας της εκπαιδευτικής ηγεσίας.
Η έρευνα, ελληνική και διεθνής, κατά κανόνα εστιάζει στη συναισθηματική νοημοσύνη των
διευθυντών/τριών και εξετάζει τη σχέση της με την αποτελεσματική ηγεσία, τις ηγετικές
ικανότητες, τη διαμόρφωση του εργασιακού κλίματος, την επαγγελματική ικανοποίηση και την
επαγγελματική εξουθένωση. Είναι εμφανές πως δεν δίνεται έμφαση στα συναισθήματα ως βίωμα,
κάτι που επιχειρεί να κάνει η παρούσα μελέτη.
Η έρευνα για τα αρνητικά συναισθήματα των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων
Όπως αναφέρουν οι Brennan και Ruairc (2011), η έρευνα για τα συναισθήματα παρουσιάζει μια
δυσκολία που αφορά στην απροθυμία των συμμετεχόντων να μιλήσουν για τα αρνητικά τους
συναισθήματα και τα τρωτά τους σημεία. Δεν συνηθίζουν να μιλούν για τους φόβους και τα άγχη
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τους σε άτομα πέρα από αυτά που εμπιστεύονται και από τα οποία αναμένουν κάποια υποστήριξη
(Pratt-Adams & Maguire, 2009).
Μια άλλη δυσκολία έχει να κάνει με το ότι οι συμμετέχοντες δεν αποκαλύπτουν πάντοτε τη
συναισθηματική τους αλήθεια. Ο Hargreaves (1998), που υποστηρίζει ότι τα συναισθήματα
βρίσκονται στην καρδιά της εκπαίδευσης, δεν παραλείπει να επισημάνει πως οι περισσότερες
έρευνες τείνουν να επικεντρώνονται σε αυτά που ο ίδιος χαρακτηρίζει ‘πιο ασφαλή’, αυτά δηλαδή
που εκφράζουν ικανοποίηση και ανταμοιβή, και λιγότερο σε αυτά των οποίων οι συνέπειες δεν
είναι εύκολα προβλέψιμες, όπως είναι, για παράδειγμα, ο άκρατος ενθουσιασμός, η ματαίωση,
το άγχος, η θλίψη, η ζήλεια, ο φόβος, η ντροπή και ο θυμός.
Η Crawford (2007) μετά από επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά στην ηγεσία και τα
συναισθήματα, διαπίστωσε ότι οι διευθυντές/τριες βιώνουν μια ένταση ανάμεσα στο να
εκφράσουν τα συναισθήματά τους στην καθημερινή εργασιακή τους πραγματικότητα και
ταυτόχρονα να αντιμετωπίζονται από τους άλλους ως επαγγελματίες. Στη συλλογική κουλτούρα
του σχολείου κυριαρχεί η αντίληψη πως ο επαγγελματισμός των διευθυντών περιλαμβάνει τη
λογική συμπεριφορά και τον έλεγχο των συναισθημάτων.
Σε ό,τι αφορά το είδος των αρνητικών συναισθημάτων, η έρευνα δείχνει πως οι διευθυντές/τριες
νιώθουν αβεβαιότητα και άγχος στην προσπάθεια επιβολής του ρόλου τους. Επίσης, αισθάνονται
θυμό για το γεγονός ότι κουβαλούν το βάρος των συναισθημάτων, των συμπεριφορών, των
απαιτήσεων και των προσδοκιών των άλλων και δυσφορία, η οποία συνδέεται με μια υπερβολική
αίσθηση προσωπικής ευθύνης, ενώ παράλληλα βιώνουν και μοναξιά ή απομόνωση (James &
Vince, 2001). Η απομόνωση των διευθυντών επιβεβαιώθηκε και σε άλλες έρευνες (ενδεικτικά:
Earley et al., 2011. Howard & Mallory, 2008. Stephenson & Bauer, 2010). Μάλιστα, θεωρείται
σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της επαγγελματικής εξουθένωσης των διευθυντών
(Stephenson & Bauer, 2010), καθώς επιδεινώνει το στρες που προέρχεται από την ασάφεια του
ρόλου τους και τον εργασιακό τους φόρτο (Howard & Mallory, 2008).
Ως πηγές των αρνητικών συναισθημάτων των διευθυντών/τριών στη βιβλιογραφία αναφέρονται
ο φόρτος εργασίας, οι σχέσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό και με άλλους εμπλεκομένους στην
εκπαιδευτική διαδικασία φορείς, οι δύσκολες απαιτήσεις του επαγγέλματος, η σύγκρουση και η
ασάφεια ρόλων, η χαμηλή απόδοση του εκπαιδευτικού προσωπικού και οι εκπαιδευτικές
αλλαγές. Πηγές άγχους αποτελούν επίσης η έλλειψη χρόνου σε σχέση με τις υποχρεώσεις, η
έλλειψη αναγνώρισης και υποστήριξης, η διατήρηση της πειθαρχίας και η μη υποστήριξή τους
από τους εκπαιδευτικούς στον χειρισμό προβλημάτων πειθαρχίας, η ασυμφωνία ανάμεσα στις
προσδοκίες και τα αποτελέσματα, η απροθυμία των εκπαιδευτικών να αναλάβουν υπευθυνότητες
και το μειωμένο αίσθημα ευθύνης που τους διακρίνει, η έλλειψη προσωπικού, οι συχνές απουσίες
του διδακτικού προσωπικού, η έλλειψη ενδιαφέροντος των γονέων για την πρόοδο των παιδιών
τους, η ευαλωτότητα των μαθητών, οι βανδαλισμοί, η βία στο σχολείο, η έλλειψη υποστήριξης
στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η αμφισβήτηση της εξουσίας των διευθυντών από
διάφορους φορείς, η σύγκρουση αξιών, ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις
(Brennan & Ruairc, 2011. Gill & Arnold, 2015. Kelchtermans et al., 2011. Τσιάκκιρος, 2006).
Η έρευνα
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν οι
διευθυντές/τριες σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την άσκηση του έργου τους, καθώς
και τις πηγές των συναισθημάτων αυτών.
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Μεθοδολογία
Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην παρούσα μελέτη είναι η ποιοτική, η οποία
αποτελεί την κατάλληλη επιλογή, όταν πρόκειται να διερευνηθούν σε βάθος οι αντιλήψεις, οι
στάσεις, οι αναπαραστάσεις, τα κίνητρα και τα συναισθήματα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, χ.χ.).
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 (Smith & Osborn, 2015).
Αποτελέσματα - Συζήτηση
Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν δύο υπερ-θέματα: τα βιωμένα συναισθήματα των
διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και οι πηγές των αρνητικών συναισθημάτων. Τα παραπάνω
υπερ-θέματα συνίστανται από επιμέρους υπο-θέματα, τα οποία παρατίθενται στον πίνακα 1 που
ακολουθεί.
Πίνακας 1: Συναισθηματική εμπειρία διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων:
υπερ-θέματα και υπο-θέματα

Υπερ-θέματα

Υπο-θέματα

Τα βιωμένα συναισθήματα
των διευθυντών/τριών

─
─

Αρνητικά συναισθήματα
Θετικά συναισθήματα

Οι πηγές των συναισθημάτων

─
─
─

Το έμψυχο δυναμικό του σχολείου
Τα ηθικά διλήμματα
Τα χαρακτηριστικά και τα όρια του διευθυντικού
ρόλου
Η ανώτερη διοίκηση

─
Τα βιωμένα αρνητικά συναισθήματα

Από τα δεδομένα των συνεντεύξεων επιβεβαιώνεται η βιβλιογραφία σχετικά με το γεγονός ότι η
διοίκηση ενός σχολείου είναι βυθισμένη στα συναισθήματα (Brennan & Ruairc, 2011 . James &
Vince, 2001). Στην παρούσα μελέτη οι συμμετέχοντες/ουσες αναφέρονται και στα θετικά τους
συναισθήματα, όμως προτάσσουν τα αρνητικά συναισθήματα, κυρίως τα πιο ασφαλή από αυτά,
με την έννοια ότι η βίωση και η έκφρασή τους στο πλαίσιο του διευθυντικού ρόλου μπορεί να
θεωρηθεί «πολιτικώς ορθή», κάτι που εν μέρει συμφωνεί με όσα υποστηρίζει ο Hargreaves
(1998). Κάποια από τα συναισθήματα που αναφέρονται στα δεδομένα της μελέτης φαίνεται πως
είναι κυρίαρχα, με την έννοια ότι αποτελούν κοινό στοιχείο της συναισθηματικής εμπειρίας όλων
των μελών του δείγματος, ενώ επιπλέον, ο λόγος των διευθυντών/τριών, όταν αναφέρονται στις
καταστάσεις που τους τα προκαλούν και στα ίδια τα συναισθήματα, είναι πιο έντονος ως προς
τον επιτονισμό των λέξεων που χρησιμοποιούν και συναισθηματικά πιο φορτισμένος.
Τα κυρίαρχα αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν οι διευθυντές/τριες στην καθημερινότητά
τους είναι η πίεση και το άγχος, η ευθύνη, ο θυμός, η απογοήτευση, και η μοναξιά. Συχνά
παρουσιάζονται ως αλληλοεξαρτώμενα και αλληλοτροφοδοτούμενα.
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Στη συνέχεια, λόγω των περιορισμών στην έκταση της παρούσας δημοσίευσης, παρουσιάζονται
και συζητούνται μόνο λίγα ενδεικτικά αποσπάσματα αυθεντικού λόγου.
Ο Α-1 στο παρακάτω απόσπασμα αναφέρεται εμφατικά στην ευθύνη που αισθάνεται και αφορά
στην ασφάλεια των παιδιών τόσο στον χώρο του σχολείου, όσο και στο πλαίσιο των διαφόρων
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα έξω από αυτόν. Η ασφάλεια των παιδιών συνδέεται και
με την ευθύνη της συντήρησης των σχολικών υλικοτεχνικών υποδομών με την οποία είναι
επιφορτισμένος. Οι προσδοκίες, άλλωστε, για τον διευθυντικό ρόλο περιλαμβάνουν και το να
λειτουργούν τα άτομα που προΐστανται των σχολικών μονάδων και ως διευθυντές υγείας και
ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού (Cates, 2012). Επιπλέον, ο εν λόγω διευθυντής δηλώνει
μερική γνώση ή και άγνοια των κανόνων μέσω της εφαρμογής των οποίων ο ίδιος θα μπορούσε
να διασφαλίσει τον εαυτό του ως προς την επίρριψη σε αυτόν της νομικής και μη ευθύνης στην
περίπτωση ατυχήματος. Τέλος, συνδέει την ευθύνη με το άγχος που βιώνει, το οποίο συνδέεται
με την αίσθησή του ότι δεν είναι δυνατόν να έχει έλεγχο σε όλες τις καταστάσεις πιθανού
κινδύνου.
«Πολύ μεγάλες ευθύνες. Στέλνουμε παιδιά με εκδρομές, με το ’να με τ’ άλλο, πάντα.
Υπογράφουμε συμβόλαια, είναι να χτυπήσουμε ξύλο να μη συμβεί κάτι. Αν συμβεί κάτι, ή ένα
ατύχημα που μπορεί να συμβεί εδώ, να χτυπήσει ένα παιδί και να ’χει έναν πατέρα που είναι
δύστροπος και να νομίζει ότι φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι, γιατί το ατύχημα μπορεί να γίνει
οποτεδήποτε. Παίζουν τα παιδιά ή την ώρα της γυμναστικής ή στο διάλειμμα μπορεί να
γίνει…[…] τη συνολική ευθύνη του σχολείου την έχει ο διευθυντής. Θα σου πουν «γιατί είχε μια
λακκούβα η αυλή και δεν φρόντισες να μην υπάρχει λακκούβα. Δηλαδή, άμα φτάσουμε σε
ακραίες καταστάσεις, τα νομικά δεν τα ξέρει κανείς πλέον. Άμα βρεθεί κάποιος γονιός να σε
τραβήξει στα δικαστήρια και,να χτυπήσουμε ξύλο να μη γίνει σε κανένα σχολείο κανένα
ατύχημα. Δεν ξέρεις από πού να προφυλαχτείς...[…] κανείς δεν ξέρει τους κανόνες…» (A-1)
H πίεση και το άγχος κυριαρχούν στην καθημερινότητα των διευθυντών.
«Άγχος. Άγχος. Ξυπνάω, κοιμάμαι, άγχος» (Γ-3)
«Γενικά η πίεση θα έλεγα, πίεση μεγάλη επειδή είμαι και στο Λύκειο…» (Α-2)
Ο θυμός αποτελεί ένα ακόμα κυρίαρχο συναίσθημα των διευθυντών/τριών της μελέτης. Δεν
βιώνεται με την ίδια ένταση από όλους ούτε σε όλες τις στιγμές, αποτελεί, ωστόσο, κοινό
συναισθηματικό στοιχείο. Έτσι, άλλοι μιλούν για νεύρα και εκνευρισμό, άλλοι για θυμό, οργή ή
αγανάκτηση. Κάποιες φορές τα ίδια υποκείμενα αναφέρουν πως βιώνουν όλη την κλίμακα του
συγκεκριμένου αρνητικού συναισθήματος. Το συναίσθημα αυτό καταγράφεται και στην έρευνα
των James και Vince (2001). Θα πρέπει όμως να σημειωθεί πως ενώ από την επισκόπηση της
βιβλιογραφίας το άγχος εμφανίζεται ως το κατεξοχήν στοιχείο της συναισθηματικής εμπειρίας
των διευθυντών/τριών στο σύνολο των ερευνών και λιγότερο ο θυμός, στην παρούσα μελέτη τα
δύο συναισθήματα συνυπάρχουν και φαίνεται να διέπουν την καθημερινότητα των διευθυντών
στον ίδιο περίπου βαθμό.
«Υπάρχουν στιγμές που νευριάζω, ή γίνομαι έξαλλος, ανάλογα και εγώ πώς είμαι. Αν είμαι
φορτωμένος και από άλλα, νευριάζω πιο πολύ, θυμώνω.» (Α-2)
«Γίνομαι έξαλλη, εξοργίζομαι» (Γ-2)
Ένα άλλο κυρίαρχο συναίσθημα είναι η απογοήτευση. Αυτή συνδέεται με τη ματαίωση των
προσδοκιών που έχουν οι διευθυντές/τριες σχετικά με τις συμπεριφορές των εμπλεκομένων στην
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εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και με το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα που περιορίζει τις δικές
τους δυνατότητες προσφοράς.
«Μου προκαλεί και μία απογοήτευση αυτό, δηλαδή ως κοινωνία τι παιδιά μεγαλώνουνε κάποιοι
γονείς…» (Α-2)
«Πολλές φορές με απογοητεύει κι ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο, παρόλο που λέει ότι
λαμβάνει υπόψιν του όλες τις πλευρές του παιδιού, νομίζω ότι μόνο με το μαθησιακό ασχολείται,
και μ’ αυτό όχι με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, αυτό κυρίως με απογοητεύει, το γεγονός ότι
δεν μπορείς να δώσεις στο παιδί αυτά που χρειάζεται.» (Γ-1)
Το τελευταίο κυρίαρχο συναίσθημα που βιώνουν κάποιες φορές οι διευθυντές του δείγματος είναι
η μοναξιά. Φαίνεται πως σε δύσκολες καταστάσεις η μοναξιά αναδύεται ως στοιχείο του
συγκεκριμένου θεσμού, αφού οι άλλοι παράγοντες που εμπλέκονται στη σχολική
πραγματικότητα αποσύρονται αποποιούμενοι την όποια συνευθύνη. Επιπλέον, η μοναξιά
απορρέει και από τον ίδιο τον θεσμικό ρόλο που επιβάλλει τη διατήρηση κάποιας απόστασης από
τους υφισταμένους
«Αλλά σ’ εκείνο το θέμα ήμουνα μόνος. Ήμουνα μόνος, ναι. Και είχα όλους, και τους
συναδέλφους και τους γονείς των συγκεκριμένων παιδιών πάνω απ’ το κεφάλι μου, δηλαδή θα
με τρώγανε όλοι. Δεν αναγνώρισε κανείς ότι δεν φταίω εγώ.» (Α-1)
« Η θέση αυτή έχει πολλή μοναξιά. Ξέρεις πόσες φορές χρειάστηκε να βγάλω μόνη μου τα
κάστανα από τη φωτιά;» (Γ-2)
«Δεν γίνεται να μην κρατήσεις και την απόσταση, με μέτρο βέβαια» (Α-2)
Οι πηγές των συναισθημάτων
Οι παράγοντες που λειτουργούν ως πηγές των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν οι
διευθυντές/τριες είναι το έμψυχο δυναμικό του σχολείου, τα ηθικά διλήμματα στα οποία
περιέρχονται, τα χαρακτηριστικά και τα όρια του διευθυντικού τους ρόλου και, τέλος, η ανώτερη
διοίκηση.
Το έμψυχο δυναμικό: σε αυτό περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες. Οι πρώτοι
αποτελούν τη βασικότερη πηγή αρνητικών συναισθημάτων για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες
που αναφέρουν ότι δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά
τους, όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Τέτοια καθήκοντα είναι η έγκαιρη
προσέλευση, η εφημερία στην αυλή και η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών.
Αυτό τους κάνει να θυμώνουν πολύ, με αποτέλεσμα και οι ίδιοι/ες να επιβαρύνονται ψυχολογικά
και, επιπλέον, να δημιουργείται αρνητικό κλίμα στο σχολείο.
«-Το πιο δύσκολο για μένα ήταν να διαχειριστώ ε κάποια πράγματα που αφορούσαν τους
συναδέλφους, το πιο δύσκολο…»
Λ. Γιατί;
-[…]Δηλαδή, παράδειγμα, έχω μάθει να μην κάνω εφημερία ή στην εφημερία να μην
πολυπροσέχω ή, αν βγω τώρα ή αν μπω μετά στην τάξη…, να μπαίνουν τα παιδιά στην ώρα
τους, αλλά εγώ μπορεί να μπω κι ένα τέταρτο μετά, αλλά να μπαίνουν τα παιδιά στην ώρα τους,
εντάξει;» (Γ-1)
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«Επίσης είναι χαλαροί με το περνάω απουσίες […] Σου βγαίνει, σου βγαίνει κι ένας θυμός, όταν
τρέχουνε πράγματα και πρέπει να σκεφτείς και αυτό.» (Γ-1)
Άλλη αιτία αρνητικών συναισθημάτων, όπως οργής, άγχους και περιφρόνησης, συνδεόμενη με
τους εκπαιδευτικούς είναι η έλλειψη επαγγελματισμού, καθώς και η ανεπάρκεια, διδακτική και
παιδαγωγική, που χαρακτηρίζει κάποιους από αυτούς.
«Το να προσπαθώ να μπαλώσω τα λάθη ή την ανεπάρκεια κάποιων καθηγητών […]. Έρχονται
μαθητές και διαμαρτύρονται ότι η φυσικός που τους κάνει χημεία, δεν είναι καλή στο μάθημα,
ή τους ζητάει πράγματα που δεν τους δίδαξε. […] Κάτι τέτοια με φέρνουν σε δύσκολη θέση, με
αγχώνουν. Το χειρότερο για μένα είναι το να μην παίρνουν οι καθηγητές στα σοβαρά τη δουλειά
τους, να μην κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά. […] Με θυμώνει πολύ αυτό γιατί νιώθω ότι δεν
σέβονται τον μισθό που παίρνουν και ζουν[…] Τόσο χαμηλά είναι στα μάτια μου και τόσο
εκνευρίζομαι με την ανικανότητα και το θράσος τους να θεωρούν δεδομένη τη δουλειά και τον
μισθό τους ενώ προσφέρουν από ελάχιστα έως τίποτα.» (Γ-2)
Σε ό,τι αφορά τους/τις μαθητές/τριες, αυτοί/ές αποτελούν πηγή αρνητικών συναισθημάτων (α)
ως προς την ασφάλειά τους για όσο χρόνο βρίσκονται στον χώρο του σχολείου ή σε εκπαιδευτικές
επισκέψεις και εκδρομές, και (β) ως προς τις μη αποδεκτές στο σχολικό πλαίσιο συμπεριφορές
τους.
«Ώρες-ώρες γίνονται δύσκολα, είναι και απαιτητικά τα παιδιά. […]αλλά έχουνε και θράσος,
είναι λίγο κακομαθημένα πολλά παιδιά […] Τα παιδιά μερικές φορές έχουν μία αυθάδεια και
στους καθηγητές τους και σε μένα προσωπικά, έχω νιώσει κάποιες φορές αυτή την αυθάδεια
[…]. Για να είμαι έτσι ειλικρινής, υπάρχουν στιγμές που, αν δεν κινδύνευα να χάσω τη δουλειά
μου δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα, γιατί η αυθάδεια με... με κάνει, μου προκαλεί και με κάνει να
μην τα σέβομαι να μην νιώθω σεβασμό για αυτά τα παιδιά Ούτε και για τους γονείς τους…» (Α2)
Τα ηθικά διλήμματα: Αυτή η πηγή συναισθημάτων δεν εντοπίστηκε στη βιβλιογραφία που
μελετήθηκε. Πρόκειται για διλημματικές καταστάσεις που αφορούν στο έμψυχο δυναμικό του
σχολείου, εκπαιδευτικούς και μαθητές, και προκαλούν στους/τις διευθυντές/τριες εσωτερικές
συγκρούσεις. Οι καταστάσεις αυτές συνδέονται με την ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών, για την
οποία έγινε λόγος παραπάνω. Συγκεκριμένα, ένας διευθυντής και μια διευθύντρια αναφέρονται
σε προβλήματα μεταξύ μαθητών και καθηγητών, στην προσπάθεια επίλυσης των οποίων πρέπει
να διαλέξουν ανάμεσα στην απόδοση της ευθύνης στα πρόσωπα που, κατά τη γνώμη τους ανήκει,
πιθανόν και στις δύο πλευρές, ή να υιοθετήσουν ξεκάθαρα στάση συναδελφικής αλληλεγγύης.
Στο ενδεικτικό απόσπασμα που ακολουθεί, η Γ-2, ενώ θεωρεί ως αρχικά υπεύθυνους για την
έκρυθμη κατάσταση της τάξης στη διάρκεια του μαθήματος συγκεκριμένων εκπαιδευτικών τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ‘αναγκάζεται’ να τους υποστηρίξει, προκειμένου να μην τους
εκθέσει και τους απαξιώσει μπροστά στους μαθητές τους. Η άδικη, όπως παρουσιάζεται από την
ίδια, αλλά επιβεβλημένη πρακτική της προκαλεί αίσθημα ενοχής, και ταυτόχρονα θυμό για τους
εκπαιδευτικούς που την φέρνουν μπροστά σε τέτοιου είδους διλημματικές καταστάσεις.
«Όταν για παράδειγμα, ο καθηγητής ή η καθηγήτρια δεν κάνουν μάθημα της προκοπής,
ενδιαφέρον εννοώ, και το ξέρω, τα παιδιά μιλάνε, κάνουνε φασαρία και ο καθηγητής τα βγάζει
έξω. Μου τους φέρνει στο γραφείο για να τους τιμωρήσω. Εκεί έχω ένα πρόβλημα εσωτερικής
σύγκρουσης. Ξέρω την ευθύνη του καθηγητή, δεν μπορώ όμως και να τον εκθέσω μπροστά στον
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μαθητή. Συνήθως τιμωρώ τους μαθητές. Από επίπληξη μέχρι αποβολή. Και δεν νιώθω καλά μ’
αυτό.» (Γ-2)
Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις φαίνεται πως τελικά βαραίνει η συναδελφική αλληλεγγύη, όχι
πάντα ως ηθική επιλογή, αλλά κυρίως ως επιλογή τακτικής στο πλαίσιο της άσκησης διοίκησης.
Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και στο πλαίσιο της δύναμης που διαθέτει ο εκπαιδευτικός απέναντι
στον διευθυντή του σχολείου και που είναι σαφώς μεγαλύτερη από τη δύναμη του μαθητή.
Επιπλέον, ο μαθητής έχει συνήθως μεγαλύτερη προσωρινότητα από όση οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα όταν αυτοί έχουν οργανική θέση στο σχολείο.
Τα χαρακτηριστικά και τα όρια του διευθυντικού ρόλου: Το συγκεκριμένο υπο-θέμα συνίσταται
στη συνθετότητα και την απαιτητικότητα του διευθυντικού ρόλου, από τη μια, και στην
περιορισμένη εξουσία των διευθυντών/τριών, από την άλλη.
Η συνθετότητα του διευθυντικού ρόλου ως πηγής αρνητικών συναισθημάτων διαπιστώνεται στις
έρευνες όλων των χωρών. Οι συμμετέχοντες/ουσες στην παρούσας μελέτης εξειδικεύουν τις
επιμέρους συνιστώσες του ρόλου τους στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα ως εξής:
διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων μεταξύ
των επιμέρους ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού και μεταξύ ατόμων, διαμόρφωση των
συνθηκών που διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, προώθηση σύγχρονων
παιδαγωγικών αντιλήψεων και πρακτικών, άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα. Ταυτόχρονα
επισημαίνουν ότι τα περιθώρια συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα σχολεία
που διοικούν είναι σχεδόν ανύπαρκτα.
Όλοι/ες ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα χαρακτήρισαν το γραφειοκρατικό
τμήμα των καθηκόντων τους ως το ευκολότερο από όλα τα άλλα, με την έννοια ότι είναι το πιο
ελέγξιμο από αυτούς, με εξαίρεση το πρώτο διάστημα κατά το οποίο βρέθηκαν στην διευθυντική
θέση και χρειάστηκε να μάθουν να χειρίζονται έγγραφα, αλληλογραφία, αρχεία, βιβλία της
διοίκησης του σχολείου και ό,τι άλλο σχετικό. Ωστόσο, επίσης όλοι/ες ανέφεραν ότι τους
προκαλεί μεγάλη πίεση και πολύ άγχος. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της ενέργειας που απαιτεί,
καθώς έχει αυξηθεί ο γραφειοκρατικού τύπου φόρτος εργασίας, κυρίως όμως λόγω του ότι
συνήθως υλοποιείται σε αδικαιολόγητα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και προθεσμίες. Το
παραπάνω συμφωνεί με ευρήματα άλλων ερευνών. Οι Τσιάκκιρος και Πασιαρδής (2006), για
παράδειγμα, αναφέρουν τα περιοριστικά χρονοδιαγράμματα ως μια από τις πηγές άγχους των
διευθυντών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, ο Cates (2012) επισημαίνει πως η
συνεχής αύξηση της ευθύνης και των καθηκόντων, απαιτεί όλο και μεγαλύτερη διάθεση χρόνου
από την πλευρά των διευθυντών/τριών, ξεπερνώντας πολλές φορές και τα όρια του ρεαλισμού.
«Για να τα κάνεις όλα, το 8-2 είναι πολύ λίγο Νομίζω ότι δεν μπορείς να τα προλάβεις.» (Γ-1)
«Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια με το ζόρι καταφέρνω να έχω βοήθεια στη γραμματεία, το
ωράριο αυξήθηκε, η δουλειά αυξήθηκε, η πίεση αυξήθηκε… Στην Ευρώπη τα σχολεία έχουν
γραμματείς, εδώ…» (Α-2)
Η διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων στο σχολικό πλαίσιο, φαίνεται πως συνδέεται με
συναισθηματική φόρτιση, αλλά και με δυσκολίες ως προς την αποτελεσματικότητά της. Το
πλήθος των ανθρώπων που αλληλεπιδρούν (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλοι) προοιωνίζει
και την ποικιλία των προβλημάτων που οδηγούν στις συγκρούσεις και αναδεικνύουν τη δυσκολία
διαχείρισης και την ανάγκη του να διαθέτει κανείς διαχειριστικές ικανότητες.
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«…βρίζονται μαθητές, χτυπιούνται, τέλος πάντων υπάρχουν συγκρούσεις. Μερικές φορές και
μεταξύ μαθητών και καθηγητών, έχει τύχει και μεταξύ καθηγητών. Δεν είναι εύκολες
καταστάσεις αυτές και για το σχολείο και για σένα που είσαι διευθυντής.»
Σε ό,τι αφορά την περιορισμένη εξουσία των διευθυντών/τριών, οι συμμετέχοντες/ουσες
αναφέρουν πως δεν έχουν ουσιαστικά περιθώρια πρωτοβουλιών ούτε προς την κατεύθυνση του
συνετισμού ή της κινητοποίησης των εκπαιδευτικών που ασκούν τα καθήκοντά τους πλημμελώς,
ούτε όμως και περιθώρια επιβράβευσης όσων προσφέρουν στο σχολείο περισσότερα από αυτά
που υποχρεούνται να προσφέρουν. Το ζήτημα δεν έγκειται τόσο στην επιτίμηση ή την ηθική
επιβράβευση των εκπαιδευτικών, όσο σε άλλα κίνητρα ή ποινές που θα μπορούσε να
χρησιμοποιεί ο διευθυντής ως εργαλείο διοίκησης.
«Δεν έχει εξουσία. Διαχείριση έχει μόνο. Κι είναι λυπηρό […] Εντάξει, εκεί νιώθεις ότι
υπάρχουνε τα κορόιδα που λέμε ότι δουλεύουν, σκίζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ και
υπάρχουν και οι άλλοι που… Αυτό όμως δεν μπορείς να το, μπορείς να το αλλάξεις» (Α-1)
Η ανώτερη διοίκηση: Αρκετές αναφορές των συμμετεχόντων/ουσών εστιάζουν στην έλλειψη
οργάνωσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας στην οποία υπάγονται τα σχολεία τους και με την
οποία είναι διαρκώς σε επαφή. Το χαρακτηριστικό αυτό, σύμφωνα πάντα με τους/τις
διευθυντές/τριες του δείγματος, συνδέεται στενά με τις απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής και με
πιεστικά χρονοδιαγράμματα που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση συναισθημάτων πίεσης και
άγχους στους/στις ίδιους/ες. Επιπλέον, διαταράσσει τον ημερήσιο, αλλά και τον γενικότερο
προγραμματισμό με βάση τον οποίο λειτουργεί κάθε σχολείο.
Η κακή οργάνωση της Δ.Δ.Ε., σύμφωνα με το παρακάτω απόσπασμα, αποτυπώνεται και στη
διαχείριση του διαθέσιμου προσωπικού, η οποία εμφανίζεται πρόχειρη και χωρίς να λαμβάνει
υπόψη τις ειδικές λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
μαθητών/τριών. Το γεγονός αυτό προκαλεί άγχος στον Α-2, που εκ του ρόλου του είναι
επιφορτισμένος με την ευθύνη της καλής λειτουργίας του σχολείου. Για λόγους δηλαδή που
ξεφεύγουν από τον έλεγχό του, καθώς δεν είναι στη δικαιοδοσία του η τοποθέτηση διδακτικού
προσωπικού, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν. Πέρα από την αγανάκτηση και την
απογοήτευση για την οποία μιλά ο ίδιος, αναδύεται κι ένας θυμός ή παράπονο για το γεγονός ότι,
ενώ οι «άλλοι» δεν του εξασφαλίζουν, όπως οφείλουν, τους ανθρώπινους εκπαιδευτικούς πόρους,
απαιτούν να δημιουργεί ο ίδιος συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας. Διαπιστώνεται δηλαδή εδώ η
πίεση που αισθάνονται οι διευθυντές/τριες, όταν η διοίκηση αναμένει από αυτούς/ές να
αντεπεξέρχονται πλήρως στον ρόλο τους, χωρίς όμως να τους παρέχει την απαιτούμενη
υποστήριξη, κάτι που αναφέρεται και στη βιβλιογραφία (Cates, 2012. James & Vince, 2001).
«Για το συγκεκριμένο άγχος έχει ευθύνη η έλλειψη προγραμματισμού των προϊσταμένων (της
Δ.Δ.Ε.), δεν έχω εγώ, αλλά εγώ θα λογοδοτήσω, αν δεν απαντήσω εγκαίρως.»
«Μου στέλνουν καθηγητές χωρίς εμπειρία, αποσπασμένους, να τους βάλω σε κατεύθυνση. Ή να
μου στέλνουν τέλος Σεπτέμβρη καθηγητή για ένα μήνα. Τον άλλο μήνα στέλνουν άλλο καθηγητή,
και τον πρώτο τον πάνε σε άλλο σχολείο. Μέχρι να έρθουν όλοι οι καθηγητές και να
οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, μπορεί να πιάσουμε και τέλος Δεκέμβρη.» (Α-2)
Επίλογος - Συμπεράσματα
Από τα ερευνητικά αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, γίνεται φανερό ότι κατά την άσκηση
του διευθυντικού έργου τα συναισθήματα είναι συνεχώς παρόντα σε όλες τις πτυχές του. Ο
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τομέας, ωστόσο που στην παρούσα έρευνα φαίνεται να κατακλύζεται από συναισθήματα, κυρίως
αρνητικά, είναι αυτός των ανθρωπίνων σχέσεων οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως στο εσωτερικό
περιβάλλον του σχολείου. Οι διευθυντές/τριες είτε εμπλέκονται άμεσα σε αυτές είτε έμμεσα ως
ρυθμιστές των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών, μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών
και εκπαιδευτικών-γονέων (Gill & Arnold, 2015). Αυτό αναδεικνύει και τον προσωποκεντρικό
χαρακτήρα του διευθυντικού ρόλου.
Η παρούσα μελέτη διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες ως προς τα εξής: (α) οι
συμμετέχοντες/ουσες δίνουν έμφαση στην αρνητική συναισθηματική τους εμπειρία, (β) στα
κυρίαρχα αρνητικά συναισθήματα συγκαταλέγεται και ο θυμός και (γ) οι εκπαιδευτικοί
αποτελούν την βασικότερη πηγή αρνητικών συναισθημάτων.
Οι διευθυντές/τριες της παρούσας μελέτης αποδίδουν κατά κανόνα τα αρνητικά τους
συναισθήματα σε εξωατομικούς παράγοντες, κάτι που διαπιστώνεται και στις ξένες έρευνες.
Αυτή η προσέγγιση στην πρόκληση των συναισθημάτων επιφυλάσσει έναν παθητικό ρόλο για τα
άτομα που τα βιώνουν, και υπαγορεύει στρατηγικές διαχείρισης που εστιάζουν κυρίως στις
εκλυτικές πηγές.
Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει από
την παραδοχή πως η συναισθηματική διάσταση του διευθυντικού ρόλου είναι μείζονος σημασίας,
όμως δεν της δίνεται η προσοχή που της αξίζει. Ίσως αυτό συμβαίνει γιατί το σχολείο ως
οργανισμός δομείται ως χώρος λογικής, όπου, ειδικά στη διοίκηση, τα συναισθήματα δεν έχουν
θέση, και, όταν εμφανίζονται, πρέπει να χαλιναγωγούνται. Επειδή αυτή η προσέγγιση είναι εκτός
πραγματικότητας και, επιπλέον, αμφισβητείται από κάποιους ερευνητές, η ύπαρξη των
συναισθημάτων θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, να λαμβάνεται υπόψη και να
συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα εκπαίδευσης των εν ενεργεία, αλλά και των υποψηφίων
διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων. Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί πως τέτοιου είδους
προγράμματα δεν υλοποιούνται στην Ελλάδα, κι όταν αυτό συμβαίνει, γίνεται αποσπασματικά,
όχι πάντοτε στον σωστό χρόνο, ούτε πάντοτε από τους κατάλληλους ανθρώπους.
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Απόψεις των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
για την ετοιμότητα του σχολείου
τους σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων

Πολύβιος Φώτου

Περίληψη
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 τον 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. 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. 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. 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
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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 τον σύλλογο διδασκόντων.
Λέξεις κλειδιά: ετοιμότητα, διαχείριση κρίσεων, πρόληψη, επιμόρφωση, πρώτες βοήθειες,
ψυχολογική στήριξη

Εισαγωγή
Στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος συχνά συμβαίνουν πολλά απρόοπτα γεγονότα όπως
θεομηνίες, σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, τραυματισμοί εξαιτίας των κτιριακών εγκαταστάσεων, βία ανάμεσα σε μαθητές, βανδαλισμοί, αυτοκτονίες, θάνατοι μαθητών, εκφοβισμός
μαθητών από συμμαθητές τους. Όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία είναι επιβλαβή για τις σχολικές
μονάδες, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αποτελούν διαφορετικά περιστατικά κρίσεων
και πολλές φορές μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Επομένως, κρίνεται επιτακτική η σωστή
διαχείριση αυτών των κρίσεων, αλλά και η κατάλληλη προετοιμασία σε επίπεδο πρόληψης από
την πλευρά του σχολείου και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Οι επιδράσεις αυτών των
καταστροφικών γεγονότων είναι σημαντικές και εκτός από εμφανείς και άμεσες, είτε
προέρχονται από τον άνθρωπο είτε από φυσικά φαινόμενα, υπάρχουν και έμμεσες επιδράσεις ή
αυτό το οποίο οι επιστήμονες προσδιορίζουν ως μετατραυματικό στρες (Cahill & Foa, 2004). Η
δυσκολία, βέβαια, έγκειται στην πλήρη ανάκαμψη από μία καταστροφή ή ένα τραυματικό
γεγονός, η αδυναμία επίτευξης της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε αλλεπάλληλες κρίσεις, με
ολέθριες συνέπειες στη ζωή των παιδιών. Για αυτό τον λόγο σημαντική για την αποφυγή αυτών
των συνεπειών είναι η συμβολή των σχολικών ψυχολόγων, οι οποίοι έχουν τη μόρφωση και τις
δεξιότητες να βοηθήσουν τους μαθητές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις διάφορες
κρίσεις, αλλά να είναι και ψυχολογικά, συναισθηματικά προετοιμασμένοι πριν την εκδήλωσή
τους. Είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα ζεστό κλίμα εμπιστοσύνης και
προστασίας για τους μαθητές που έχουν εμπλακεί σε μία κρίση (Westat, 2003). Σε κάθε
περίπτωση και οι σχολικές αρχές σύμφωνα με τον Kopka (1997) θα πρέπει να αντιδρούν με τέτοιο
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού. Αναγκαίο όσο ποτέ
είναι ένα αποτελεσματικό σχολείο, το οποίο να μπορεί να αντιμετωπίζει τις κρίσεις που
εμφανίζονται και να παρέχει ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον (Σαΐτη, Σαΐτης &
Γουναρόπουλος, 2008).
Το Ελληνικό δημοτικό σχολείο με βάση έρευνες (Γκούβρα κ.ά., 2001. Παπαδόπουλος, 2015), δεν
πληροί τα παραπάνω κριτήρια. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα του Καραθάνου (2006) πολλοί
λίγοι διευθυντές έχουν συγκροτήσει Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων στο σχολείο τους, γιατί δεν
έχουν λάβει καμία σχετική επιμόρφωση, ενώ τα σχέδια ετοιμότητας που καταρτίζονται δεν είναι
λειτουργικά και μόνο ένα μικρό ποσοστό των διευθυντών διαθέτει αναπληρωτές στα σχέδιά του.
Επίσης, η έρευνα που πραγματοποίησαν οι Σαΐτη, Σαΐτης και Γουναρόπουλος (2008) έδειξε ότι
οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν την απαραίτητη επιμόρφωση για τη διαχείριση κρίσεων, «οι
κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολείων δεν ελέγχονται από ειδική κρατική υπηρεσία ανά τακτά
χρονικά διαστήματα», με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ασφάλεια των μαθητών, ενώ «ο
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σχεδιασμός-προγραμματισμός του σχολείου για την αντιμετώπιση διάφορων μορφών κινδύνου
είναι σημαντικά περιορισμένος τόσο σε ότι αφορά την πρόληψη όσο και σχετικά με την καταστολή».
Με δεδομένη, λοιπόν, τη σοβαρότητα του θέματος, θεωρείται επιτακτική η μελέτη της
ετοιμότητας των δημοτικών σχολείων σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων, με βάση τις απόψεις
των ίδιων των συντελεστών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών. Η διερεύνηση αυτού του
θέματος πραγματοποιήθηκε έπειτα από προσωπικό προβληματισμό για την κατάσταση που
επικρατεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων και τον
βαθμό στον οποίο είναι έτοιμα και επαρκώς εξοπλισμένα. Ειδικότερα η παρούσα έρευνα
αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ετοιμότητα των σχολείων
τους σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων. Ακόμη μέσα από τη μελέτη του συγκεκριμένου
θέματος επιδιώκεται να γίνει μία εισήγηση για τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο μπορεί να
προσφέρει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ένα ασφαλές και ψυχικά υγιές περιβάλλον εργασίας.
Θεωρητικό πλαίσιο
Απαραίτητη πριν από τη διερεύνηση της ετοιμότητας και της διαχείρισης της κρίσης κρίνεται η
επεξήγηση του όρου «κρίση». Ο όρος αυτός έχει πολλές συνδηλώσεις στην κοινωνία μας, αφού
περιγράφει προβλήματα αναφορικά με την οικονομία, το περιβάλλον, τις κυβερνήσεις και την
εκπαίδευση. Η έννοια της κρίσης έχει λάβει κατά καιρούς από πολλούς ερευνητές διαφορετικούς
ορισμούς. Παρατηρείται, βέβαια, στη διεθνή βιβλιογραφία, μία δυσκολία να υπάρξει ένας κοινός
ορισμός της κρίσης. Οι Pitcher και Poland (1992) ορίζουν την κρίση ως «ένα σημαντικό και
φαινομενικά άλυτο πρόβλημα, το οποίο όσοι εμπλέκονται, αισθάνονται ανίκανοι να
αντιμετωπίσουν» (σ. 30). Για τον Fink (1986) κρίση είναι «μία ασταθής περίοδος ή κατάσταση
από γεγονότα λόγω των οποίων επίκειται μία αποφασιστική αλλαγή με την ευδιάκριτη πιθανότητα,
είτε μίας σημαντικά επιθυμητής και εξαιρετικά θετικής έκβασης» (σ. 15). Ο Barton (1993) ορίζει
την κρίση ως «ένα μεγάλο, ξαφνικό γεγονός, το οποίο μπορεί να έχει πιθανώς αρνητικά
αποτελέσματα. Το γεγονός και οι επιπτώσεις του μπορεί να βλάψουν σοβαρά έναν οργανισμό
αναφορικά με το προσωπικό του, τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τα οικονομικά και το κύρος του» (σ. 2).
Εξίσου σημαντική και άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια «κρίση» είναι και η αποσαφήνιση των
όρων «κίνδυνος» και «ατύχημα». Σε ότι αφορά τον όρο «κίνδυνος», ο Hunter (1980) υποστηρίζει
πως κίνδυνος είναι «μια επείγουσα κατάσταση που εμφανίζεται συνήθως ξαφνικά, δύναται να
προκαλέσει μεγάλων διαστάσεων καταστροφές και να ακυρώσει τις διαδικασίες ελέγχου του
ιδρύματος…» (σ. 1). Επιπλέον, κατά τον Ζαβλανό (1999), κίνδυνος είναι «η συνάρτηση της
πιθανότητας να συμβεί ένα ανεπιθύμητο γεγονός και της σοβαρότητας των συνεπειών που μπορεί
να προκύψουν από αυτό το γεγονός» (σ. 407).
Παρόλο που υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι κρίσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν,
οι θεωρητικοί της κρίσης στηριζόμενοι στη θεωρία του Erickson (1963) διακρίνουν τις κρίσεις
σε εξελικτικές και περιστασιακές. Εξελικτικές είναι οι κρίσεις που συμβαίνουν όταν το άτομο
μεταβαίνει από το ένα εξελικτικό στάδιο της ζωής του στο άλλο, όπως για παράδειγμα η πρώτη
είσοδος στο σχολείο, το ξεκίνημα της εφηβείας, η έναρξη της ενήλικης ζωής. Οι περιστασιακές
κρίσεις, ωστόσο, είναι απροσδόκητα και τυχαία περιστατικά που μπορούν να πλήξουν δυνητικά
τον καθένα όπως για παράδειγμα ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου ή μία πλημμύρα (Brock
et al., 2005. Sandoval, 2001). Ο Rapoport (1967, 1970, όπως αναφ. στο Poal, 1990,) έχει
ταξινομήσει τις κρίσεις σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: α) αναπτυξιακές κρίσεις που είναι
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βιοψυχοκοινωνικές στη φύση, β) κρίσεις μετάβασης ρόλων και γ) τυχαίες κρίσεις, που
χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα γεγονότα.
Οι διάφορες κρίσεις έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία χρήζουν αναφοράς. Όταν
συμβαίνει μία κρίση το άτομο έχει την τάση να επιθυμεί τη βοήθεια των άλλων και δέχεται
ευκολότερα την εξωτερική παρέμβαση συγκριτικά με την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν σε
μία σταθερή λειτουργία (Poal, 1990). Εκτός αυτού ένα άλλο χαρακτηριστικό των κρίσεων είναι
ότι προκαλούν αναστάτωση και αποδιοργάνωση και έτσι το άτομο χάνει τις όποιες άμυνές του
και επηρεάζεται πολύ εύκολα. Το άτομο σε κρίση αισθάνεται εξάντληση, ανημποριά,
ανεπάρκεια, σύγχυση και άγχος (Slaikeu, 1990, όπως αναφ. στο Brock et al., 2005). Σε μία κρίση
το πρόβλημα είναι τόσο καταιγιστικό, ώστε οι στρατηγικές αντιμετώπισης που είχαν εφαρμοστεί
στο παρελθόν, να θεωρούνται αναποτελεσματικές (Slaikeu, 1990, όπως αναφέται στο Brock et
al., 2005).
Αρχικά οι πρώτες μελέτες παρέμβασης στην κρίση αποδίδονται στον Erich Lindemann (1944), ο
οποίος εργάστηκε πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα μετά την πυρκαγιά του Coconut Grove, που
συνέβη στη Βοστώνη στα τέλη του 1930 και οδήγησε σε πολλές ανθρώπινες απώλειες, αλλά και
τραυματισμούς όπως σοβαρά εγκαύματα (Brock et al., 2005. Sandoval, 2001).
Οι σχολικές μονάδες, χρειάζεται να αναπτύξουν ένα συντονισμένο και συστηματικό σχέδιο
διαχείρισης κρίσεων πριν συμβούν οι συγκεκριμένες κρίσεις (Schonfeld & Kline, 1994, όπως
αναφερεται στο Center for Mental Health in Schools at UCLA, 2008). Επισημαίνεται, βέβαια, ότι
η επιδέξια και σωστή διαχείριση κρίσεων είναι σημαντική όχι μόνο για την αντιμετώπιση
κινδύνων της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά για να προετοιμάσει τη μέθοδο για μία αμεσότερη
αποκατάσταση και να συμβάλει στην επαναφορά του οργανισμού στην ομαλότητα (Cornell &
Sheras, 1998). Με δεδομένο, μάλιστα, ότι το σχολείο δεν αποτελεί ένα ιδιαίτερα ασφαλές
περιβάλλον, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας των σχολείων στην
κρίση. Κάθε σχολικός οργανισμός οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των διάφορων κινδύνων που μπορούν να πλήξουν τα μέλη του. Η ετοιμότητα
αυτή συμβάλλει στην επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ συγχρόνως διατηρεί υψηλό το ηθικό
μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού και το θετικό για μάθηση κλίμα (Σαΐτη & Σαΐτης,
2012). Προς την κατεύθυνση της ετοιμότητας επικεντρώνεται η πρόληψη, αλλά και η επαρκής
αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών. Ένα καλό σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων δεν είναι μόνο
δυναμικό, αλλά και προσανατολισμένο στην πρόληψη (Lichtenstein, 1994). Στη χώρα μας,
ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι τα μοναδικά ίσως σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης
κρίσεων στις σχολικές μονάδες αναφέρονται μόνο στην αντιμετώπιση των σεισμών και είναι το
Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» «Προστατευθείτε από τους Σεισμούς» όπως συντάχθηκε από τη
Γ.Γ.Π.Π. με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003), όπως και το «Σχέδιο Μνημονίου
Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα» του Ο.Α.Σ.Π (2015).
Οι Jimerson, Brock και Pletcher (2005) και προτείνουν πέντε φάσεις κατά την αντιμετώπιση της
κρίσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) τις ενέργειες που πραγματοποιούνται πριν την περίοδο της
κρίσης (φάση πριν τον αντίκτυπο), β) τις ενέργειες κατά τη διάρκεια της κρίσης (φάση του
αντίκτυπου), γ) την περίοδο που ακολουθεί αμέσως μετά την κρίση (φάση της αποτροπής), δ) τις
μέρες και εβδομάδες που ακολουθούν το γεγονός (φάση μετά τον αντίκτυπο) και ε) τους μήνες
και τα χρόνια που ακολουθούν το γεγονός (φάση της αποκατάστασης και ανασυγκρότησης). Ο
Σφακιανάκης (1998) υποστήριξε ότι η διαδικασία αντιμετώπισης μιας κρίσης αποτελείται από
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πέντε φάσεις, α) τη φάση της πρόβλεψης και της σχεδίασης, β) τη φάση της αποτροπής, γ) τη
φάση της επέμβασης, δ) τη φάση της ανασυγκρότησης, ε) τη φάση της έρευνας.
Με σκοπό τη δημιουργία ενός άρτιου και αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων
απαιτείται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο να διέπει το πλάνο αυτό. Ειδικότερα σύμφωνα με
τους Σαΐτη και Σαΐτης (2012) το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων πρέπει να περιλαμβάνει τον σκοπό
του σχεδίου, δηλαδή τι ακριβώς επιδιώκεται να επιτευχθεί με το συγκεκριμένο σχέδιο. Επόμενος
προβληματισμός είναι ο βαθμός στον οποίο ένα γεγονός μπορεί να αποτελεί σοβαρή κρίση και
να χρήζει αντιμετώπισης. Ένα ακόμα ζήτημα αποτελούν τα μέτρα οργάνωσης για την ασφάλεια
του σχολείου, ο τρόπος οργάνωσης των σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση κρίσιμων
περιστατικών και η εκπαίδευση του σχολικού προσωπικού σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.
Κάθε κρίση είναι μια ιδιαίτερα πιεστική κατάσταση κατά τη διάρκεια της οποίας ο διαχειριστής
της υφίσταται πιέσεις, άμεσα ή έμμεσα, έντονα ή λιγότερο έντονα, από παντού και αδιάλειπτα,
από τις λεγόμενες ομάδες πίεσης. Κατά τον Σφακιανάκη (1998), η γρήγορη εναλλαγή
καταστάσεων, οι έκτακτες ανάγκες, οι κίνδυνοι και τα συναισθήματα σε μία κρίσιμη κατάσταση
προκαλούν σύγχυση και χάος. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα στην επίλυση μίας κρίσης
αποτελεί η έλλειψη ισχυρής και ορατής ηγεσίας, η οποία να έχει τη δυνατότητα να λάβει άμεσες,
καθοριστικές αποφάσεις σε στιγμές που οι καταστάσεις το επιβάλλουν και η οποία οδηγεί πολλές
φορές σε αναστάτωση και σύγχυση, όπως προαναφέρθηκε (Cornell & Sheras, 1998).
Για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων σύμφωνα με τους Σαΐτη
και Σαΐτης (2012) απαραίτητα είναι τα ακόλουθα: ο καλός συντονισμός μεταξύ των μελών της
ομάδας παρέμβασης στην κρίση, η επάρκεια πόρων, η επιμόρφωση του προσωπικού, το θετικό
κλίμα του σχολείου, η κοινή κουλτούρα, η ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής. Ένα βασικό
συστατικό στοιχείο για την εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων αποτελεί η ομάδα
διαχείρισης κρίσεων. Οι ομάδες διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο σχολείου είναι υπεύθυνες για
την έναρξη και το κλείσιμο της διαχείρισης όλων των κρίσεων (Brock et al., 2005). Βασική
ευθύνη τους είναι η εφαρμογή του σχεδίου της κρίσης τη στιγμή που αυτή συμβαίνει
(Lichtenstein et al., 2004). Αποτελούνται από τον συντονιστή διαχείρισης της κρίσης, τον
συντονιστή παρέμβασης στην κρίση, τον σύνδεσμο με τα Μ.Μ.Ε., τον σύνδεσμο με τις υπηρεσίες
ασφάλειας, τον σύνδεσμο με τις ιατρικές υπηρεσίες, τον σύνδεσμο με τους γονείς και τους
υπόλοιπους υπεύθυνους παρέμβασης στην κρίση. Με σκοπό τη δημιουργία της ομάδας
διαχείρισης κρίσεων πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένα βήματα σύμφωνα με τους Purvis,
Porter, Authement και Boren (1991) όπως ο καθορισμός στόχων, η εύρεση των πρότυπων
προγραμμάτων ενός δικτύου επικοινωνίας, η διατήρηση αρχείων όλων των σταδίων που
πραγματοποιήθηκαν και των λεπτομερειών των γεγονότων και τέλος η εφαρμογή της φάσης του
απολογισμού των μαθητών, του προσωπικού, των εκπαιδευτικών, της κοινότητας και των μελών
της ομάδας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επαρκής και εξειδικευμένη εκπαίδευση της ομάδας.
Μία ομάδα διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών για να είναι επιτυχημένη εκτός από την
κατάλληλη εκπαίδευση που πρέπει να έχει λάβει πρέπει να μπορεί να εκπληρώσει
συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι είναι: η αξιολόγηση του περιστατικού, η οποία περιλαμβάνει
τον καθορισμό των γεγονότων της κρίσης και την εκτίμηση της επίπτωσης στο σχολείο, η λήψη
αποφάσεων σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να διαμοιραστούν ανάμεσα στο προσωπικό
και τους μαθητές και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό, ο εντοπισμός από την ομάδα
των φυσικών και ψυχολογικών θυμάτων της κρίσης, η παροχή υπηρεσιών παρέμβασης στην
κρίση, ο απολογισμός και η αξιολόγηση της αντίδρασης στην κρίση (Sandoval, 2001).
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Πολύ σημαντική παράμετρος των κρίσιμων περιστατικών που συμβαίνουν συχνά στις σχολικές
μονάδες και τα οποία αποδιοργανώνουν τους ανθρώπους, διαταράσσουν την ισορροπία τους και
καθιστούν δύσκολη την επαναφορά της (Roberts, 2002), είναι οι ψυχικές συνέπειες, που σε
συνδυασμό με το γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας που επικρατεί, προκαλούν πολλές φορές
ανεπανόρθωτα ψυχολογικά τραύματα στους μαθητές κυρίως, αλλά και στους εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με τους Pynoos και Eth (1986, όπως αναφερέται στο Χατζηχρήστου, 2011) οι πιο
κοινές αντιδράσεις των παιδιών μετά από ένα τραυματικό γεγονός είναι η επαναβίωση του
γεγονότος μέσω σκέψεων, ο φόβος ότι θα συμβεί ξανά και η απόσυρση από το εξωτερικό
περιβάλλον και η έντονη ανάγκη να προσκολληθούν στα μέλη της οικογένειάς τους. Το ψυχικό
τραύμα που προκαλείται εξαιτίας ενός κρίσιμου γεγονότος πρέπει να αντιμετωπιστεί και να
θεραπευτεί. Έτσι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των
ειδικών ψυχολόγων. Ο Slaikeu (1984, όπως αναφ. στο Klingman, 1988) παρουσίασε πέντε
συστατικά στοιχεία της ψυχολογικής πρώτης βοήθειας: α) τη δημιουργία ψυχολογικής επαφής,
β) τη διερεύνηση των διαστάσεων του προβλήματος, γ) την εξέταση πιθανών λύσεων, δ) τη
βοήθεια στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων και ε) την παράταση για τον έλεγχο της προόδου.
Σημαντικό είναι ότι τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για ψυχολογικό
τραύμα θα πρέπει να επιβλέπονται ατομικά από ειδικούς ψυχικής υγείας και ψυχολόγους
(Jimerson κ.ά., 2005). Ο σχολικός ψυχολόγος είναι αυτός που διασφαλίζει ότι παρέχονται
ουσιαστικές και έγκαιρες υπηρεσίες στα θύματα της κρίσης και ότι το σχολείο θα διατηρήσει την
ευαισθησία και την αντίδρασή τους σε ακαθόριστα συναισθήματα ή άλυτα θέματα, τα οποία
προβληματίζουν τους μαθητές και δυσχεραίνουν τη μάθηση (Cornell & Sheras, 1998). Αναγκαία
κρίνεται και η ψυχική αποφόρτιση των εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις κρίσεων. Όταν κάποιος
προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια μίας κρίσης, υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεαστεί
και ο ίδιος, αφού το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά σε ένα σοβαρό περιστατικό μπορεί να του
εγείρει σκέψεις της δικής του θνησιμότητας ή σφαλερότητας (Brock et al., 2001). Σημαντικές,
λοιπόν, είναι οι παρεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην περίπτωση της
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών και του προσωπικού λόγω μίας κρίσης. Συγκεκριμένα μπορούν
να πραγματοποιηθούν διάφορες τεχνικές χαλάρωσης, εκπαίδευση στη διαχείριση του χρόνου,
διαλείμματα αναψυχής, όπως διακοπές, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τέλος διαχείριση του στρες
επικεντρωμένη στο πρόβλημα (Brock et al., 2005).
Εμπειρική διερεύνηση
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει και να διερευνήσει με βάση τις απόψεις των
εκπαιδευτικών την ετοιμότητα αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Επιπρόσθετος σκοπός είναι να προβληματίσει μέσα από τα αποτελέσματα και
συμπεράσματά της την πολιτεία με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, έτσι ώστε το
σχολείο να αποτελεί ένα ασφαλές και ψυχικά υγιές περιβάλλον για τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς.
Οι ερευνητικές υποθέσεις στις οποίες έγινε προσπάθεια να απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι οι
ακόλουθες:
(Υ1) Το σχολείο αποτελεί χώρο πρόκλησης ατυχημάτων, και επομένως θλιβερών πολλές
φορές καταστάσεων.
(Υ2) Όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαχειρίζονται έκτακτα περιστατικά,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα, οργανωμένα σχέδια.
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(Υ3) Τα σχολεία λαμβάνουν επαρκή μέτρα πρόληψης και παρέχουν ειδική επιμόρφωση στους
εκπαιδευτικούς με σκοπό τη αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την παροχή πρώτων
βοηθειών.
(Υ4) Το περιβάλλον του σχολείου στο οποίο εργάζονται οι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα
αγχογόνο.
(Υ5) Κάθε σχολική μονάδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχει ψυχολογική στήριξη σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν ψυχικά τραύματα εξαιτίας ατυχημάτων
ή άλλων επικίνδυνων περιστατικών.
(Υ6) Μερικοί εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, φαινόμενο
που είναι ιδιαίτερα σοβαρό και επηρεάζει το σχολικό κλίμα και την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι το ανώνυμο
γραπτό ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνει κυρίως ερωτήσεις κλειστού τύπου, αλλά και
ορισμένες ανοικτού τύπου. Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι προσαρμογή από αντίστοιχο
σταθμισμένο ερωτηματολόγιο των Σαΐτη, Σαΐτη και Γουναρόπουλου (2008), το οποίο
χρησιμοποίησαν ως εργαλείο συλλογής δεδομένων στην έρευνά τους «Στάσεις και αντιστάσεις
των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας». Η επιλογή του
συγκεκριμένου εργαλείου έγινε με σκοπό να μην παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με την
αξιοπιστία των ερωτήσεων, αφού το ερωτηματολόγιο της έρευνας που προαναφέρθηκε έχει
ελεγχθεί για τη συνέπεια και εγκυρότητά του. Σε ότι αφορά το ερωτηματολόγιο της παρούσας
έρευνας, περιλαμβάνει τριάντα μία ερωτήσεις χωρισμένες σε τρεις ενότητες: Γενικά στοιχεία,
Δημογραφικά στοιχεία και Στοιχεία διαχείρισης κρίσεων. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να
απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνει διχοτομικές ερωτήσεις, δηλαδή
ερωτήσεις με μία καταφατική ή αρνητική απάντηση (ναι ή όχι), ερωτήσεις με απαντήσεις
πολλαπλής επιλογής, με τις οποίες αποτυπώνεται η ποικιλία των πιθανών απαντήσεων, ερωτήσεις
με απαντήσεις κατά σειρά κατάταξης, όπου μπορεί να διαπιστωθεί ο βαθμός προτίμησης,
προτεραιότητας του ερωτώμενου, δηλώσεις ανοικτού τύπου στις παραπάνω ερωτήσεις, όπου
ζητείται η άποψη του ερωτώμενου καθώς και κλίμακα ιεράρχησης (κλίμακα Likert), η οποία
συμβάλλει στη διαβάθμιση των απαντήσεων και δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού των
μετρήσεων με τη γνώμη, την ποσότητα και την ποιότητα (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Η
μέθοδος δειγματοληψίας που επιλέχθηκε ήταν σύμφωνα με τους Cohen και Holiday (1979, 1982,
1996, όπως αναφ. στο Cohen, Manion & Morrison, 2008) η απλή τυχαία δειγματοληψία. Οι
εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν από ένα τυχαίο δείγμα σχολείων, και συγκεκριμένα από 25 δημοτικά
σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και συγκεκριμένα
στον Δήμο Βόλου κατά το πρώτο εξάμηνο του σχολικού έτους 2016-2017.
Αναφορικά με το δείγμα της έρευνας, συμμετείχαν 124 εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων του
Δήμου Βόλου. Από αυτούς το 35,5% (Ν = 44) ήταν άνδρες και το 64,5% (Ν = 80) γυναίκες, που
ήταν και το μεγαλύτερο ποσοστό. Από το σύνολο των εκπαιδευτικών η πλειοψηφία ήταν έγγαμοι
σε ποσοστό 77,4% (Ν =96), το 9,7% (Ν = 12) ήταν άγαμοι, το 8,9% (Ν = 10) δήλωσαν
οικογενειακή κατάσταση «άλλο», ενώ το 4% (Ν = 5) δεν απάντησε. Από τους 124
εκπαιδευτικούς, αναφορικά με τη σχέση εργασίας τους, η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό
93,5% δήλωσε ότι εργάζονται ως μόνιμοι, 3,2% εργάζονται ως αναπληρωτές, μόλις 0,8% που
αντιστοιχεί σε έναν μόνο εκπαιδευτικό εργάζεται ως ωρομίσθιος, ενώ 2,4% δεν απάντησε.
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Αποτελέσματα
Σε ότι αφορά τη συχνότητα με την οποία γίνονται τα ατυχήματα στο σχολείο τους, το 7,3%
δήλωσε ότι τα ατυχήματα συμβαίνουν πολύ συχνά, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε ποσοστό
57,3% δήλωσε ότι στο σχολείο τους συμβαίνουν συχνά ατυχήματα, το 33,9% δήλωσε ότι
συμβαίνουν σπάνια ατυχήματα, το 0,8%, που αντιστοιχεί σε έναν μόλις εκπαιδευτικό, δήλωσε
ότι δεν συμβαίνουν ποτέ ατυχήματα, ενώ το 0,8%, που αντιστοιχεί σε έναν εκπαιδευτικό, δεν
απάντησε.
Πίνακας 1: Κατανομή (απόλυτες, σχετικές, αθροιστικές σχετικές συχνότητες)
ως προς τη συχνότητα με την οποία γίνονται τα ατυχήματα στο σχολείο

Έγκυρα

Συχνότητα

Σχετική Συχνότητα

Αθροιστική

Ν

%

Σχετική Συχνότητα

πολύ συχνά

9

7,3

7,3

συχνά

71

57,3

65,0

σπάνια

42

33,9

99,2

ποτέ

1

0,8

100,0

123

99,2

1

0,8

124

100,0

Σύνολο
Μη απαντημένες
ερωτήσεις
Σύνολο

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν «Ποιος προσφέρει τις πρώτες βοήθειες (κυρίως στα
πρώτα 20’) στα ατυχήματα που συμβαίνουν στο σχολείο;» και από τις απαντήσεις που λάβαμε,
παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 36,3% ανέφερε ότι τις πρώτες
βοήθειες τις προσφέρει οποιοδήποτε μέλος του διδακτικού προσωπικού, το 19,4% δήλωσε ότι τις
προσφέρει ο εφημερεύων εκπαιδευτικός, ενώ ένα μικρό ποσοστό 8,9% ανέφερε ότι οι πρώτες
βοήθειες προσφέρονται από τον εξειδικευμένο σε τέτοια περιστατικά εκπαιδευτικό. Τέλος, το
34,7% των εκπαιδευτικών δεν απάντησε στο ερώτημα.
Στο ερώτημα αν «Στο σχολείο προγραμματίζουν ασκήσεις ετοιμότητας για τους σεισμούς στις αρχές
κάθε σχολικού έτους;» το 95,2% απάντησε ότι το σχολείο τους προγραμματίζει ασκήσεις
ετοιμότητας για τους σεισμούς στις αρχές κάθε σχολικού έτους και το 4,8% ότι δεν
προγραμματίζει ασκήσεις ετοιμότητας.
Στη συνέχεια, στο ερώτημα αν «Υπάρχει στο σχολείο πλήρες σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών;»,
το 71% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι δεν υπάρχει και το 22,6 % ότι υπάρχει πλήρες σχέδιο,
ενώ μόλις το 6,5% δεν απάντησε.
Έπειτα οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν «Στο σχολείο υπάρχει επεξεργασμένο σχέδιο
αντιμετώπισης πυρκαγιών;». Το 61,3% απάντησε ότι υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών,
το 33,9% ότι δεν υπάρχει και το 4,8% δεν απάντησε.
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Στο ερώτημα αν «Ως εκπαιδευτικοί στο σχολείο έχετε επιμορφωθεί και πρακτικά εξασκηθεί στην
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (π.χ. σεισμών, πυρκαγιών);» το 51,6%, απάντησε ότι δεν έχει
επιμορφωθεί, το 46,8% ότι έχει επιμορφωθεί, ενώ μόνο το 1,6% δεν απάντησε.
Στο ερώτημα αν «Ως εκπαιδευτικοί έχετε επιμορφωθεί και πρακτικά εξασκηθεί στην παροχή
πρώτων βοηθειών;» το 58,1% δήλωσε ότι έχει επιμορφωθεί σχετικά, το 40,3% ότι δεν έχει
επιμορφωθεί και το 1,6% δεν απάντησε.
Πίνακας 2: Κατανομή (απόλυτες, σχετικές, αθροιστικές σχετικές συχνότητες) ως προς το άτομο που
προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στα ατυχήματα που συμβαίνουν στο σχολείο

Συχνότητα
Ν

Σχετική
Συχνότητα
%

Έγκυρα

Αθροιστική
Σχετική
Συχνότητα

Ο εξειδικευμένος
εκπαιδευτικός

11

8,9

13,6

Οποιοδήποτε μέλος του
διδακτικού προσωπικού

45

36,3

69,1

Ο εφημερεύων
εκπαιδευτικός

24

19,4

98,8

Άλλο

1

,8

100,0

Σύνολο

81

65,3

Μη απαντημένες ερωτήσεις

43

34,7

Σύνολο

124

100,0

Επιπλέον, στην ερώτηση αν «Ως εκπαιδευτικοί έχετε επιμορφωθεί και πρακτικά εξασκηθεί στη
σωστή χρήση των μέσων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (π.χ. πυροσβεστήρων);» η πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών, το 74,2% απάντησε ότι δεν έχει επιμορφωθεί σχετικά, το 24,2% ότι έχει
επιμορφωθεί και μόλις το 1,6% αρνήθηκε να απαντήσει.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν «Εκπαιδευτικοί και μαθητές του σχολείου ενημερώνεστε
στην αρχή κάθε διδακτικού έτους για τις ιδιαιτερότητες των χώρων εντός του σχολικού κτιρίου και
του αύλειου χώρου για την πιθανότητα ατυχημάτων;» και διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών και των μαθητών σε ποσοστό 81,5% ενημερώνονται στην αρχή κάθε διδακτικού
έτους για τους χώρους του σχολικού κτιρίου και του αύλειου χώρου για την πιθανότητα
ατυχημάτων, ενώ το 18,5% δεν ενημερώνεται.
Σε ότι αφορά τον «βαθμό στον οποίο οι συνθήκες/περιβάλλον δημιουργούν άγχος στους
εκπαιδευτικούς», το 12,1% δήλωσε ότι λόγω των συνθηκών και του περιβάλλοντος αισθάνεται
πάρα πολύ άγχος, το 28,2%, που είναι και η πλειοψηφία, ότι αισθάνεται πολύ ή μέτρια άγχος, το
17,7% ότι αισθάνεται λίγο άγχος, το 9,7 καθόλου και το 4% δεν απάντησε.
Αναφορικά με τη ψυχολογική στήριξη των μαθητών, στο ερώτημα «Οι εκπαιδευτικοί, σε κάποιο
απροσδόκητο γεγονός στο σχολείο τους, ζήτησαν τη βοήθεια του σχολικού ψυχολόγου για την
αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης», η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 49,2%
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απάντησε ότι ζήτησε τη βοήθεια του σχολικού ψυχολόγου, το 42,7% ότι δεν ζήτησε τη βοήθειά
του, ενώ το 8,1% δεν απάντησε.
Πίνακας 3: Κατανομή (απόλυτες, σχετικές, αθροιστικές σχετικές συχνότητες)
ως προς τον βαθμό πρόκλησης άγχους από τις συνθήκες/περιβάλλον του σχολείου

Συχνότητα
Ν
Έγκυρα

πάρα πολύ

15

Σχετική
Συχνότητα
%
12,1

πολύ

35

28,2

42,0

μέτρια

35

28,2

71,4

λίγο

22

17,7

89,9

καθόλου

12

9,7

100,0

Σύνολο

119

96,0

5

4,0

124

100,0

Μη απαντημένες ερωτήσεις
Σύνολο

Αθροιστική
Σχετική
Συχνότητα
12,6

Στο ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς «Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής υπηρεσίας
έχετε αντιληφθεί περιστατικά Σχολικού εκφοβισμού;» η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε
ποσοστό 63,7% απάντησε ότι έχει αντιληφθεί περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, ενώ το 36,3%
απάντησε αρνητικά.
Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση
«Ποια είναι η συχνότητα με την οποία γίνονται τα ατυχήματα στο σχολείο σας;»
ως προς την οργανικότητα του σχολείου

Οργανικότητα του σχολείου
Ολιγοθέσια

6/θέσια

8/θέσια

10/θέσια

12/θέσια

ΜΟ(ΤΑ)

ΜΟ(ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

2,60(0,75)

2,30(0,47)

2,06(0,68)

2,27(0,65)

2,30(0,60)

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν ότι γίνονται συχνά έως σπάνια ατυχήματα στα ολιγοθέσια
σχολεία (Μ.Ο.=2,60, Τ.Α.=0,75), στα 6/θέσια σχολεία τα ατυχήματα συμβαίνουν συχνά
(Μ.Ο.=2,3. Τ.Α.=0,47), στα 8/θέσια σχολεία γίνονται επίσης συχνά (Μ.Ο.=2,06, Τ.Α.=0,68),
όπως και στα 10/θέσια (Μ.Ο.= 2,27, Τ.Α.= 0,65) και στα 12/θέσια (Μ.Ο.=2,30, Τ.Α.=0,60). Από
τον έλεγχο F της ANOVA δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους
των απαντήσεων στο θέμα της συχνότητας με την οποία συμβαίνουν τα ατυχήματα στο σχολείο
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς με τοποθέτηση σε διαφορετικής οργανικότητας σχολείο (F=1,18,
df=4,188, p>0,05).
Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι στα ολιγοθέσια σχολεία η μεταφορά του μαθητή μετά από σοβαρό
ατύχημα στο πλησιέστερο Υγειονομικό κέντρο ή Νοσοκομείο γίνεται με αυτοκίνητο του
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Ποια είναι η συχνότητα με την οποία γίνονται τα
ατυχήματα στο σχολείο σας;

εκπαιδευτικού (Μ.Ο.=2,00, Τ.Α.=0,75), στα 6/θέσια σχολεία η μεταφορά του μαθητή γίνεται με
ασθενοφόρο του Ε.Κ.Ά.Β. (Μ.Ο.=1,4 και Τ.Α.=0,71), ενώ το ίδιο συμβαίνει και στα 8/θέσια
σχολεία (Μ.Ο.=1,01 και Τ.Α.=0,26), όπως και στα 10/θέσια σχολεία (Μ.Ο.=1,10 και
Τ.Α.=0,32).Τέλος η μεταφορά του μαθητή που έχει υποστεί σοβαρό ατύχημα στο πλησιέστερο
Υγειονομικό κέντρο ή νοσοκομείο στα 12/θέσια σχολεία γίνεται και σε αυτά με το ασθενοφόρο
του Ε.Κ.Ά.Β. (Μ.Ο.=1,28 και Τ.Α.=0,73). Από τον έλεγχο F της ANOVA προέκυψαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων στο θέμα του μέσου με το οποίο
γίνεται η μεταφορά του μαθητή μετά από σοβαρό ατύχημα στο πλησιέστερο Υγειονομικό κέντρο
ή Νοσοκομείο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς με τοποθέτηση σε διαφορετικής οργανικότητας
σχολείο (F=3,17, df=4,177, p<0,05). Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι εκπαιδευτικοί στα ολιγοθέσια
σχολεία δήλωσαν ότι σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος η μεταφορά του μαθητή στο
πλησιέστερο Υγειονομικό κέντρο ή Νοσοκομείο γίνεται με αυτοκίνητο του εκπαιδευτικού, σε
αντίθεση με τα πολυθέσια (6/θέσια-12/θέσια) σχολεία όπου οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η
μεταφορά του μαθητή μετά από ένα ατύχημα γίνεται με το ασθενοφόρο του Ε.Κ.Ά.Β.
2.60
2.50
2.40
2.30
2.20
2.10
2.00
Ολιγοθέσια

6/θεσια

8/θεσια

10/θεσια

12/θεσια

Η οργανικότητα του σχολείου

Γράφημα 1: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση
«Ποια είναι η συχνότητα με την οποία γίνονται τα ατυχήματα στο σχολείο σας;»
ως προς την οργανικότητα του σχολείου

Οι εκπαιδευτικοί στα ολιγοθέσια σχολεία θεωρούν ως δευτερεύον παράγοντα εκδήλωσης
ατυχημάτων την επιθετική συμπεριφορά των μαθητών (Μ.Ο.=1,80 και Τ.Α.=1,30), στα 6/θέσια
σχολεία τοποθετούν την επιθετική συμπεριφορά ως τρίτο παράγοντα πρόκλησης ατυχημάτων
(Μ.Ο.=3,07 και Τ.Α.=1,64), όπως και στα 8/θέσια σχολεία (Μ.Ο.=3,08 και Τ.Α.=1,98). Στα
10/θέσια σχολεία, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως πρωταρχικό παράγοντα εκδήλωσης ατυχημάτων
την επιθετική συμπεριφορά των μαθητών (Μ.Ο.=1,43 και Τ.Α.=0,53), ενώ το ίδιο ισχύει και για
τα 12/θέσια σχολεία (Μ.Ο.=1,77 και Τ.Α.=1,11). Από τον έλεγχο F της ANOVA προέκυψαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων στο θέμα της απόδοσης
της εκδήλωσης ατυχημάτων στην επιθετική συμπεριφορά των μαθητών ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς με τοποθέτηση σε διαφορετικής οργανικότητας σχολείο (F=5,33, df=4,100,
p<0,05).
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Πίνακας 5: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση
«Πώς γίνεται η μεταφορά μαθητή μετά από σοβαρό ατύχημα στο πλησιέστερο
Υγειονομικό κέντρο ή Νοσοκομείο;» ως προς την οργανικότητα του σχολείου

Οργανικότητα του σχολείου
6/θέσια

8/θέσια

10/θέσια

12/θέσια

ΜΟ (ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

2,00(0,76)

1,40(0,70)

1,01(0,26)

1,10(0,32)

1,28(0,73)

Πως γίνεται η μεταφορά του μαθητή μετά από σοβαρό
ατύχημα στο πλησιέστερο Υγιειονομικό κέντρο ή
Νοσοκομείο;

Ολιγοθέσια

2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00
Ολιγοθέσια

6/θέσια

8/θέσια

10/θέσια

12/θέσια

Η οργανικότητα του σχολείου

Γράφημα 2: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση
«Πώς γίνεται η μεταφορά μαθητή μετά από σοβαρό ατύχημα στο πλησιέστερο
Υγειονομικό κέντρο ή Νοσοκομείο;» ως προς την οργανικότητα του σχολείου

Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι στα 10/θέσια και 12/θέσια σχολεία, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς
τα ατυχήματα οφείλονται πρωτίστως στην επιθετικότητα των μαθητών ενώ στα μικρότερα
σχολεία (ολιγοθέσια, 6/θέσια, 8/θέσια) η επιθετικότητα καταλαμβάνει την δεύτερη και τρίτη θέση
κατά σειρά συχνότητας.
Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έχουν επιμορφωθεί στην παροχή πρώτων βοηθειών
(Μ.Ο.=1,43 και Τ.Α.=0,50), ενώ το ίδιο δήλωσαν οι άγαμοι εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=1,33 και
Τ.Α.=0,49), καθώς και οι εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει οικογενειακή κατάσταση «άλλο»
(Μ.Ο.=1,36 και Τ.Α.=0,51). Από τον έλεγχο F της ANOVA δεν προέκυψαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεων στο θέμα της επιμόρφωσης και
πρακτικής εξάσκησης των εκπαιδευτικών στην παροχή πρώτων βοηθειών ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς με διαφορετική οικογενειακή κατάσταση (F=0,24, df=2,114, p>0,05).
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Πίνακας 6: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση
«Τα ατυχήματα στο σχολείο αποδίδονται στην επιθετική συμπεριφορά των μαθητών;»
ως προς την οργανικότητα του σχολείου

Οργανικότητα του σχολείου
Ολιγοθέσια

6/θέσια

8/θέσια

10/θέσια

12/θέσια

ΜΟ (ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

1,80(1,30)

3,07(1,64)

3,08(1,98)

1,43(0,53)

1,77(1,11)

Πίνακας 20: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση «Έχετε επιμορφωθεί
και πρακτικά εξασκηθεί στην παροχή πρώτων βοηθειών;» ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση

Η οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών
Έγγαμος(-η)

Άγαμος(-η)

Άλλο

ΜΟ (ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

ΜΟ (ΤΑ)

1,43(0,50)

1,33(0,49)

1,36(0,51)

Συζήτηση
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας εξήχθησαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα
αναφορικά με τα ατυχήματα στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και την
ετοιμότητα των σχολείων σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων, σύμφωνα με τις απόψεις των
εκπαιδευτικών.
Σε ότι αφορά τη συχνότητα με την οποία συμβαίνουν τα ατυχήματα στο σχολείο, σύμφωνα με
την παρούσα έρευνα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι τα σχολεία τους αποτελούν
συχνά χώρους πρόκλησης ατυχημάτων. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την Υ1
ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία το σχολείο αποτελεί χώρο πρόκλησης ατυχημάτων
και επομένως θλιβερών πολλές φορές καταστάσεων. Το γεγονός αυτό επι-βεβαιώνεται και από
τις έρευνες των Παπαδόπουλου (2002, 2015) και Σαΐτη, Σαΐτη και Γουναρόπουλου (2008)
σύμφωνα με τις οποίες τα περισσότερα ατυχήματα εντός του σχολικού χώρου συμβαίνουν στις
αυλές των σχολείων, ενώ μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών συμβαίνει
σε εκπαιδευτικούς χώρους, όπως είναι το σχολείο. Αλλά, και σύμφωνα με τον Γκούβρα και τους
συνεργάτες του (2005):
το σχολικό περιβάλλον όχι μόνο δεν είναι απαλλαγμένο από κινδύνους για ατυχήματα, αλλά
συχνά αποτελεί πηγή δημιουργίας τέτοιων κινδύνων, λόγω της μικρής έμφασης που έχει δοθεί
στη διαμόρφωση των χώρων και της υλικοτεχνικής υποδομής, ώστε να είναι ασφαλές για τους
μαθητές και τους εργαζόμενους στο σχολείο. (Γκούβρας κ.ά., 2005, σ. 320)
Επιπρόσθετα από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για το αν υπάρχουν διαφορές στη
συχνότητα πρόκλησης ατυχημάτων ως προς την «οργανικότητα» του σχολείου, εξήχθη το
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν διαφορές στη συχνότητα με την οποία γίνονται τα ατυχήματα στο
σχολείο σε σχέση την «οργανικότητα» του σχολείου. Επομένως, σύμφωνα με το δείγμα της
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έρευνας, το πόσο συχνά γίνονται ατυχήματα δεν μπορεί να επηρεαστεί από το μέγεθος του
σχολείου.
Αναφορικά με την προσφορά πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος στο σχολείο τα
ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πρώτες βοήθειες σε αυτή τη δύσκολη στιγμή παρέχονται
πρωταρχικά από «οποιοδήποτε μέλος του διδακτικού προσωπικού» και δευτερευόντως από «τον
εφημερεύοντα εκπαιδευτικό». Έτσι δεν επαληθεύεται η Υ2 ερευνητική υπόθεση σύμφωνα με την
οποία όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαχειρίζονται έκτακτα περιστατικά,
χρησιμοποιώντας κατάλληλα, οργανωμένα σχέδια. Με το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύεται ότι η
παροχή των πρώτων βοηθειών δεν ακολουθεί κάποιο πρωτόκολλο ή κάποιο καλά οργανωμένο
σχέδιο, αλλά αφήνεται στον παράγοντα τύχη. Άλλωστε σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τους
Kline et al. (1995) πολλά σχολεία δεν χρησιμοποιούν μεθόδους πρόληψης, και το σχολικό
προσωπικό διαχειρίζεται τις κρίσεις τη στιγμή που προκύπτουν, λαμβάνοντας αποφάσεις χωρίς
τη συμβολή ενός περιεκτικού σχεδίου δράσης.
Σχετικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές στον τρόπο
μεταφοράς του τραυματισμένου μαθητή στο νοσοκομείο ή στο πλησιέστερο υγειονομικό κέντρο
ως προς την οργανικότητα του σχολείου. Έτσι εξήχθη ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα. Στα
ολιγοθέσια σχολεία η μεταφορά του μαθητή στο πλησιέστερο Υγειονομικό κέντρο ή Νοσοκομείο
γίνεται με αυτοκίνητο του εκπαιδευτικού, σε αντίθεση με τα πολυθέσια (6/θέσια-12/θέσια)
σχολεία όπου η μεταφορά του μαθητή μετά από ένα ατύχημα γίνεται με το ασθενοφόρο του
Ε.Κ.Ά.Β. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα ολιγοθέσια και επομένως μικρότερα σχολεία
βρίσκονται κυρίως εκτός του αστικού κέντρου και επομένως η διακομιδή ενός μαθητή στο
πλησιέστερο Νοσοκομείο ή Υγειονομικό Κέντρο γίνεται με το όχημα του εκπαιδευτικού και όχι
με το ασθενοφόρο, το οποίο μπορεί να καθυστερήσει με ολέθριες συνέπειες. Βέβαια υπάρχει ο
κίνδυνος ο εκπαιδευτικός να παραβεί τη νομοθεσία που απαγορεύει την ενέργεια αυτή, αλλά ο
ίδιος προτάσσοντας την υγεία του μαθητή προβαίνει σε αυτή την ενέργεια.
Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για να εντοπιστούν τυχόν διαφορές σχετικά με το γεγονός
ότι η επιθετική συμπεριφορά των μαθητών αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα πρόκλησης
ατυχημάτων ως προς την οργανικότητα των σχολείων προέκυψε το συμπέρασμα ότι στα 10/θέσια
και 12/θέσια σχολεία τα ατυχήματα οφείλονται πρωτίστως στην επιθετικότητα των μαθητών ενώ
στα μικρότερα ολιγοθέσια, 6/θέσια και 8/θέσια σχολεία η επιθετικότητα δεν αποτελεί
πρωταρχικό παράγοντα. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι στα μεγαλύτερα σχολεία είναι έκδηλο
το πρόβλημα της επιθετικότητας όπου μεγάλος αριθμός μαθητών συγκεντρώνεται σε μικρά
προαύλια και χώρους και εξαιτίας της στενότητά τους αδυνατεί να εκτονωθεί και να παίξει όπως
θα ήθελε. Για αυτό τον λόγο εκδηλώνει βίαιη συμπεριφορά με αποτέλεσμα την πρόκληση
ατυχημάτων, ενώ αντίθετα στα μικρότερα σχολεία με λιγότερους μαθητές το πρόβλημα
περιορίζεται.
Σχετικά με την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών στο σχολείο και τον σχεδιασμό του
σχολείου τους για κρίσιμα περιστατικά (π.χ. πυρκαγιές. σεισμοί, πλημμύρες) οι εκπαιδευτικοί
φαίνεται ότι δεν διατηρούν ιδιαίτερα θετική στάση όπως φαίνεται από τις απόψεις τους.
Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι στα σχολεία υπάρχουν καταρτισμένα σχέδια αντιμετώπισης
σεισμών, ενώ στις αρχές κάθε σχολικού έτους προγραμματίζονται ασκήσεις ετοιμότητας για τους
σεισμούς. Αντίθετα δεν υπάρχει σχετική μέριμνα για την αντιμετώπιση πλημμυρών, ενώ δεν
προγραμματίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών ή
πλημμυρών. Ωστόσο φαίνεται ότι σε μερικά σχολεία έχουν εκπονηθεί σχέδια και για την
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αντιμετώπιση πυρκαγιών. Επιπλέον από τα συγκεκριμένα ευρήματα γίνεται κατανοητό ότι οι
όποιες ασκήσεις και ενέργειες γίνονται με σκοπό την αντιμετώπιση κυρίως των σεισμών και η
μέριμνα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων κινδύνων είναι ιδιαίτερα
περιορισμένη. Έτσι η Υ3 ερευνητική υπόθεση δεν επαληθεύεται αφού η απουσία σχεδίων
ετοιμότητας για καταστάσεις κρίσεων σημαίνει ότι τα σχολεία δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα
πρόληψης. Κάθε σχολικός οργανισμός οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των διάφορων κινδύνων που μπορούν να πλήξουν τα μέλη του. Η ετοιμότητα
αυτή συμβάλλει στην επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ συγχρόνως διατηρεί υψηλό το ηθικό
μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού και το θετικό για μάθηση κλίμα (Σαΐτη & Σαΐτης,
2012). Ένα σωστό σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων δεν είναι μόνο δυναμικό αλλά και
προσανατολισμένο στην πρόληψη (Lichtenstein, 1994), με σκοπό την έγκαιρη πρόβλεψη των
κρίσεων και τη διενέργεια προληπτικών ενεργειών όπως την εξάλειψη περιβαλλοντικών
κινδύνων και τη διαχείριση επικίνδυνων συμπεριφορών. Σε ότι αφορά τον ορισμό ομάδων
εκπαιδευτικών με σκοπό των αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν ότι η μέριμνα του σχολείου επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση των
σεισμών και των πυρκαγιών με τη δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση
αυτών των φυσικών φαινομένων, ενώ απουσιάζει η όποια μέριμνα για πλημμύρες.
Ιδιαίτερη είναι και η προσοχή, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, που δίνεται στην παροχή
πρώτων βοηθειών σε έκτακτες ανάγκες με τον ορισμό ομάδας πρώτων βοηθειών. Η ύπαρξη της
ομάδας πρώτων βοηθειών θεωρείται βασική για κάθε σχολείο, ώστε να είναι ετοιμοπόλεμη σε
περίπτωση ατυχημάτων, να υπάρχει άμεση επέμβαση σε τυχόν σοβαρά περιστατικά και να
παρέχει το αίσθημα της ασφάλειας στο σχολείο. Μάλιστα από σχετικό έλεγχο που έγινε στο
δείγμα της έρευνας παρατηρήθηκε ότι στα ολιγοθέσια, 8/θέσια, 10/θέσια, και 12/θέσια σχολεία
έχουν δημιουργηθεί ομάδες παροχής πρώτων βοηθειών, ενώ αντίθετα τα 6/θέσια σχολεία τείνουν
να μην διαθέτουν αντίστοιχες ομάδες. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι στα 6/θέσια
σχολεία δεν υπάρχει το αντίστοιχο δυναμικό το οποίο να είναι επαρκώς επιμορφωμένο στις
πρώτες βοήθειες, ενώ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένα σχολεία να διαθέτουν πολλούς
αναπληρωτές, οι οποίοι δεν μπορούν να αποτελέσουν σταθερά μέλη στην ομάδα πρώτων
βοηθειών του σχολείου, εφόσον μετακινούνται κάθε χρόνο σε διαφορετική σχολική μονάδα.
Αναφορικά με τη μέριμνα για επιμόρφωση και πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευτικών για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών η έρευνα που διεξήχθη έδειξε ότι οι μισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί
του δείγματος δεν έχουν επιμορφωθεί και πρακτικά εξασκηθεί στην αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών όπως σεισμών και πυρκαγιών, ενώ οι περισσότεροι δεν έχουν επιμορφωθεί και στη
σωστή χρήση των μέσων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (πυροσβεστήρων). Από την άλλη η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει επιμορφωθεί στην παροχή πρώτων βοηθειών. Το
συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνει μερικώς την Υ3 ερευνητική υπόθεση αφού οι εκπαιδευτικοί
φαίνεται να επιμορφώνονται στην παροχή πρώτων βοηθειών, αλλά όχι και στην αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών. Αναφορικά με την ύπαρξη διαφορών σχετικά με την επιμόρφωση και
πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευτικών στην παροχή πρώτων βοηθειών ως προς την
οικογενειακή τους κατάσταση το συμπέρασμα που εξήχθη είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Τόσο οι
έγγαμοι, όσο και οι άγαμοι και οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν οικογενειακή κατάσταση «άλλο»
επιμορφώνονται εξίσου στην παροχή πρώτων βοηθειών παρόλο που θα μπορούσε να
υποστηριχτεί ότι οι άγαμοι ή οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν οικογενειακή κατάσταση «άλλο»,
διαθέτουν περισσότερο χρόνο για ενασχόληση με την επιπρόσθετη εκπαίδευσή τους στην παροχή
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πρώτων βοηθειών, εντούτοις παρατηρούμε ότι και οι έγγαμοι διαθέτουν τον χρόνο και τη διάθεση
για αυτή την τόσο σημαντική επιμόρφωση.
Η πρόληψη σε ότι αφορά τις κρίσεις στις σχολικές μονάδες πρέπει να στηρίζεται στην διευθέτηση
συγκεκριμένων λεπτομερειών στα πλαίσια του σχολικού χώρου. Έτσι, αναφορικά με την
ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών στην αρχή κάθε διδακτικού έτους για τις ιδιαιτερότητες
των χώρων εντός του σχολικού κτιρίου και του αύλειου χώρου για την πιθανότητα ατυχημάτων
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ενημερώνονται σχετικά.
Σε ότι αφορά την εκδήλωση άγχους από την πλευρά των εκπαιδευτικών σε σχέση με
συγκεκριμένες όψεις εργασίας στο σχολείο, τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι οι
συνθήκες ή το περιβάλλον του σχολείου και οι προκλήσεις ατυχημάτων ή δυσάρεστων
καταστάσεων προκαλούν σε μέτριο βαθμό έως πολύ άγχος στους εκπαιδευτικούς, ενώ η στάση
των γονέων απέναντι στα ατυχήματα ή τις δυσάρεστες καταστάσεις επηρεάζει ακόμα πιο πολύ
από τους προηγούμενους παράγοντες τους εκπαιδευτικούς. Στο σημείο αυτό επιβεβαιώνεται η
Υ4 ερευνητική υπόθεση η οποία αναφέρει ότι το περιβάλλον του σχολείου στο οποίο εργάζονται
οι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα αγχογόνο.
Σημαντικό εύρημα σχετικά με την ψυχολογική στήριξη των μαθητών σε καταστάσεις κρίσεων
αποτελεί το γεγονός ότι οι μισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν ζητήσει τη βοήθεια
του σχολικού ψυχολόγου για την αντιμετώπιση ενός απροσδόκητου γεγονότος στο σχολείο τους.
Με το συγκεκριμένο εύρημα επιβεβαιώνεται σε ένα βαθμό η Υ5 ερευνητική υπόθεση, αφού οι
μισές σχολικές μονάδες φαίνεται ότι παρέχουν ψυχολογική στήριξη σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν ψυχικά τραύματα εξαιτίας ατυχημάτων ή άλλων
επικίνδυνων περιστατικών. Άλλωστε, όσο πιο σοβαρό και περίπλοκο είναι το τραυματικό
γεγονός, τόσο πιο πιθανό είναι το άτομο να αναπτύξει συμπτώματα μετατραυματικού στρες
(Wenckstern & Leenaars, 1993, όπως αναφεται στο Aspiranti et al., 2011).
Καταλήγοντας, σε ότι αφορά το σχολικό εκφοβισμό, την επίδρασή του στη σχολική κοινότητα
και την αντιμετώπισή του, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει αντιληφθεί περιστατικά Σχολικού εκφοβισμού κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής υπηρεσίας.
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Βιωματική μάθηση: Μια σύγχρονη
εκπαιδευτική προσέγγιση

Πέτρος Χρήστου

Περίληψη
Η σύγχρονη βιωματική συμμετοχική μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης μέσα από την
αντιπαράθεση έρχεται να υπερισχύσει και αντικαταστήσει την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική
παιδαγωγική προσέγγιση της μάθησης. Η βιωματική συμμετοχική μέθοδος μέσα από τις
εκπαιδευτικές τεχνικές διαμορφώνει καθοριστικά τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και των
εκπαιδευτικών αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών μεταξύ τους.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την παρουσίαση
ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι να αναδείξει τη σημασία των βιωματικών συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών στη σύγχρονη εκπαίδευση, καθώς και να μελετήσει και να διερευνήσει
τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις βιωματικές
συμμετοχικές τεχνικές διδασκαλίας και τη χρήση των τεχνικών αυτών κατά την άσκηση του
έργου τους. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του ερωτηματολογίου. Στη
συγκεκριμένη έρευνα πήραν μέρος 136 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τα
Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την
αποτελεσματικότητα της χρήσης των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη
σύγχρονη Παιδαγωγική Επιστήμη. Συμφωνούν πως η χρησιμοποίηση των βιωματικών
συμμετοχικών τεχνικών παίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του διδακτικού τους έργου.
Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη η
επιμόρφωσή τους σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των βιωματικών εκπαιδευτικών
τεχνικών. Οι δημογραφικές μεταβλητές δεν επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη
συμβολή της βιωματικής μάθησης στην αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους έργου.
Λέξεις κλειδιά: βιωματικές συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, επιμόρφωση

Εισαγωγή
Βιωματική μάθηση είναι η μάθηση μέσα από την εμπειρία, η μάθηση μέσα από την πράξη.
Μάθηση μέσα από την εμπειρία σημαίνει ότι οι μαθητές πρώτα εκτίθενται σε μια εμπειρία και
μετά ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν για να αναπτύξουν νέες γνώσεις, νέες ικανότητες, νέες
δεξιότητες, νέες στάσεις και συμπεριφορές (Φίλλιπς, 2004. Φραγκούλης & Φραντζή, 2010). Οι
εκπαιδευτικές τεχνικές που διαπιστώθηκε από τους ερευνητές πως έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση
και αποτελεσματικότητα στη μάθηση, είναι οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές και η
βιωματική μάθηση (Jarvis, 2007. Ιωάννου & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).
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Οι νέες μέθοδοι μάθησης είναι προϊόν μελέτης και εξέλιξης της παιδαγωγικής επιστήμης. Τα
θεωρητικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν από τους μελετητές διαχρονικά, συμβάλουν
αποφασιστικά στην εξέλιξη της σύγχρονης παιδαγωγικής προσέγγισης της διδασκαλίας. Νέες
μέθοδοι, νέοι τρόποι παιδαγωγικής προσέγγισης και αντιλήψεις έρχονται ν’ αντικαταστήσουν τις
παλαιές μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες προσέφεραν τα μέγιστα στην εποχή τους. Στο σύγχρονο
τοπίο, όμως με τη ραγδαία εξέλιξη των Τ.Π.Ε., τη διάδοσή τους και εφαρμογή τους στην
Εκπαίδευση, στις νέες απαιτήσεις των στόχων της παιδαγωγικής επιστήμης για την
αποτελεσματικότερη και περισσότερο εμπλουτισμένη ποιοτικά μάθηση, επιβάλλεται η χρήση
νέων βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
Η εικόνα του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα αλλάζει. Είναι αυτός
που εμπνέει μια ομάδα μαθητών και δημιουργεί προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ τους. Παύει
να είναι η μοναδική πηγή γνώσης όπως γινόταν σε ένα παραδοσιακό σχολείο με
δασκαλοκεντρική αντίληψη αλλά συμμετέχει συμβουλευτικά συντονίζοντας και παρακινώντας
τους μαθητές ν’ αναζητήσουν τη γνώση από πολλές πηγές μέσα από τη βιωματική μάθηση
(Χρυσαφίδης, 2005).
Το πρόβλημα στο οποίο θα επικεντρωθεί η παρούσα εργασία σχετίζεται με τη μέθοδο της
βιωματικής μάθησης και τη χρήση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών
διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, θα γίνει διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη γνώση, την αποτελεσματικότητα χρήσης, τις
δυσκολίες αξιοποίησης και την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις
βιωματικές συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές.
Η προσέγγιση του θέματος της παρούσας ερευνητικής εργασίας έχει δυο μέρη: το θεωρητικό και
το ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος καλύπτει τις εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και τα θεωρητικά
μοντέλα. Αναλύεται η έννοια της βιωματικής μάθησης, των τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας.
Περιγράφεται η μέθοδος της βιωματικής συμμετοχικής μάθησης σε αντιπαράθεση με τις
παραδοσιακές παιδαγωγικές μεθόδους, η έννοια της αξιοποίησης των βιωματικών συμμετοχικών
τεχνικών διδασκαλίας. Ακόμη, παρουσιάζεται η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της χρήσης
των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας. Επίσης, επιχειρείται η κριτική προσέγγιση
των προβληματισμών κατά τη χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς.
Το ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει την ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας. Γίνεται
αναλυτική παρουσίαση των προβληματισμών, της αναγκαιότητας, των σκοπών και των στόχων
της έρευνας και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, παρουσιάζονται οι απόψεις των
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το υλικό του ερωτηματολογίου.
Τέλος, γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων, σχολιασμός και ερμηνεία των
ερευνητικών δεδομένων και αναφορά των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα ευρήματα
της έρευνας.
Εννοιολογική προσέγγιση
Βιωματική μάθηση είναι η μάθηση των εμπειριών, η μάθηση της πράξης. Μάθηση των εμπειριών
σημαίνει ότι οι μαθητές πρώτα αποκτούν μια εμπειρία και μετά μελετούν τα συμπεράσματα για
να αναπτύξουν νέες γνώσεις, νέες ικανότητες (Φίλλιπς, 2004. Φραγκούλης & Φραντζή, 2010).
Είναι σημαντικό το βίωμα μέσα από την εμπειρία και πράξη να έχει τέτοια ποιοτικά
χαρακτηριστικά που να μπορεί πάνω σ’ αυτά να δομήσει ο εκπαιδευτικός μια ποιοτική μάθηση
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που να συμβάλει στη θετική εξέλιξη του μαθητή και στον τρόπο σκέψης αλλά και στην απόκτηση
γνώσεων και δεξιοτήτων. Η έκθεση, λοιπόν, των μαθητών σε μια βιωματική εμπειρία είναι μια
ιδιαίτερα σημαντική και υπεύθυνη φάση της βιωματικής μάθησης. Αυτή θα καθορίσει τα
συναισθήματα, σκέψεις, δράσεις και αντιδράσεις των μαθητών. Μια τέτοια διαδικασία έχει
βαθιές επιπτώσεις στον ψυχισμό και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Θέλει
ιδιαίτερη προσοχή, γνώσεις και υπευθυνότητα από τον εκπαιδευτικό που εφαρμόζει στη
διδασκαλία του τις τεχνικές και μεθόδους της βιωματικής μάθησης.
Θεωρητικά μοντέλα
Ο πρώτος μελετητής που ανέπτυξε τη θεωρία της βιωματικής μάθησης είναι ο Dewey. Στη
συνέχεια, αναπτύχθηκαν τα θεωρητικά μοντέλα από τους Lewin, Piaget, Kolb και Jarvis.
Εκπαιδευτικές μέθοδοι της βιωματικής μάθησης
Μελετητές που ασχολήθηκαν με τις εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην
Εκπαίδευση έχουν δώσει διαφορετικές ερμηνείες και εννοιολογικούς χαρακτηρισμούς στις
μεθόδους που προωθούν τη βιωματική μάθηση. Ο Rogers (1999) τις ονομάζει συμμετοχικές
μεθόδους οι οποίες ενισχύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Οι Noye
και Piveteau (1999) αναφέρονται σε βιωματικές μεθόδους που «στηρίζονται στην αρχή ότι
συγκρατεί κανείς καλύτερα αυτό που μαθαίνει συνδυάζοντας την πράξη με το λόγο». Η Courau
(2000) τις διακρίνει σε δραστηριότητες διερεύνησης και εφαρμογής. Ο Jarvis (2004) τις ονομάζει
μεθόδους επικεντρωμένες στην εκπαιδευόμενη ομάδα. Επειδή μέσω των εκπαιδευτικών αυτών
τεχνικών επιτυγχάνεται η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων, μπορούν να χαρακτηριστούν
και συμμετοχικές (Ιωάννου & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008. Κόκκος, 1999).
Οι συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης (εργασία σε ομάδες, παιχνίδια ρόλων, μελέτη
περίπτωσης, καταιγισμός ιδεών, μέθοδος project, κ.λπ.) στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική
και με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(Τ.Π.Ε.), συμβάλουν σε πολύ σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών,
στη γνωστική και ψυχοσυναισθηματική εξέλιξή τους και στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού
πλαισίου μάθησης, επικοινωνίας και συμπεριφοράς (Ιωάννου & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).
Σύμφωνα με τα ευρήματα ερευνών, οι στρατηγικές που προωθούν τη βιωματική μάθηση έχουν
τα εξής χαρακτηριστικά (Ιωάννου & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008):
▪ Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα, χωρίς να ακούν «απλώς» τον εκπαιδευτικό.
▪ Γίνεται περισσότερη προσπάθεια για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, παρά
για τη μονομερή μεταβίβαση των πληροφοριών.
▪ Οι μαθητές αναλύουν, συνθέτουν και αξιολογούν.
▪ Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες.
▪ Γίνεται εκτεταμένη διερεύνηση των χαρακτηριστικών και απόψεων των μαθητών.
Μέθοδος project
Η μέθοδος project, η περιλαμβάνει όλες τις βασικές βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές
διδασκαλίας και είναι επίσημα ενταγμένη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η βιωματική μάθηση σχετίζεται με τη μέθοδο project, καθώς στο
πλαίσιο της μεθόδου οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πράττοντας
(Φραγκούλης & Φραντζή, 2010. Χρυσαφίδης, 2005). Για την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης
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υιοθετούνται πολλές εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας. Μία από τις
σημαντικότερες είναι η μέθοδος project (Φραγκούλης & Φραντζή, 2010). Ως μέθοδο project
εννοούμε μια χρονικά, τοπικά και θεματικά καθορισμένη και σχεδιασμένη με συγκεκριμένους
στόχους ενέργεια. Η μέθοδος project είναι μια διαδικασία μάθησης με ανοικτά τα όρια και οι
διαδικασίες της έχουν την ευλυγισία να εξελίσσονται ανάλογα με την κατάσταση, τις ιδιαίτερες
επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Κρίβας, 2007. Φραγκούλης & Φραντζή, 2010. Frey,
1986).
Εκπαιδευτικές τεχνικές βιωματικής μάθησης
Από έρευνες (Κόκκος, 2004) διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, στη σύγχρονη
εκπαιδευτική πρακτική, δεν χρησιμοποιούν συχνά τις βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές, σε
αντίθεση με τη χρήση πιο παραδοσιακών δασκαλοκεντρικών τεχνικών (όπως την εισήγηση και
τις ασκήσεις). Το συμπέρασμα που προέκυψε δείχνει ότι λίγοι εκπαιδευτές γνωρίζουν να
χρησιμοποιούν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές. Σχετικά είναι και τα αποτελέσματα
έρευνας των Τζιμόπουλου και Καραλή (2002) οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσον
αφορά την επιλογή και τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 62,5%
εφάρμοζαν την τεχνική της εισήγησης. (Ιωάννου & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).
Για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της βιωματικής μάθησης απαραίτητη είναι η
ενεργητική εμπλοκή των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια της μαθησιακής
διαδικασίας (Jackson & Caffarella, 1994. Φραγκούλης & Φραντζή, 2010). Για να μπορέσει ο
εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε ένα τέτοιο ρόλο υπάρχουν πολλές τεχνικές
που του επιτρέπουν να προκαλέσει τα κατάλληλα μαθησιακά αποτελέσματα στους μαθητές.
(Παπαδάκης & Φραγκούλης, 2005. Φίλλιπς, 2004. Φραγκούλης & Φραντζή, 2010). Στο κεφάλαιο
αυτό θα αναφέρουμε τις υπό μελέτη εκπαιδευτικές τεχνικές.
▪ Καταιγισμός ιδεών
Η τεχνική αυτή συνίσταται στην πολυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήματος ή μιας κεντρικής
έννοιας μέσω της υποκίνησης των μαθητών να προβούν σε ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση
ιδεών. Δεν έχει σημασία αν γνωρίζουν το θέμα. Ζητούμενο είναι να συμβάλουν στην εξέταση
του ζητήματος με όποια ιδέα ή πρόταση έρχεται στο μυαλό τους (Κόκκος, 2005. Φραγκούλης
& Φραντζή, 2010).
▪ Ομάδες εργασίας
Πρόκειται για την εκπαιδευτική τεχνική όπου οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας,
ανταλλάσσουν εμπειρίες ή εκπονούν ασκήσεις με σκοπό την πληρέστερη επεξεργασία της
διδακτέας ύλης. Δεν έχει σημασία το θέμα με το οποίο ασχολούνται. Σημασία έχει η ποιότητα
της συνεργασίας, το κλίμα μέσα στην ομάδα και τα αποτελέσματα που βγαίνουν από τη
συνεργασία αυτή (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2007. Φραγκούλης & Φραντζή, 2010).
▪ Μελέτη περίπτωσης
Πρόκειται για μορφή σύνθετης πρακτικής άσκησης. Ένα πραγματικό ή υποθετικό
παράδειγμα, που σχετίζεται με μια ευρύτερη κατάσταση, παρουσιάζεται στους μαθητές με
σκοπό να αναλυθεί σε βάθος και να διερευνηθούν οι εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα
που προκύπτουν (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2007. Φραγκούλης & Φραντζή, 2010).
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▪ Παιχνίδι ρόλων
Είναι η εκπαιδευτική τεχνική όπου οι μαθητές υποδύονται ρόλους, που συνδέονται με το θέμα
της μελέτης, με στόχο μέσα από το βίωμα να κατανοήσουν το υπό μελέτη θέμα. Η
εκπαιδευτική αυτή τεχνική εφαρμόζεται κυρίως σε θέματα που αφορούν τις ικανότητες, τις
στάσεις, την επικοινωνία, τη συμπεριφορά (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2007. Φραγκούλης &
Φραντζή, 2010).
▪ Προσομοίωση
Η προσομοίωση είναι μια μεγάλη άσκηση, κατά την οποία οι μαθητές συμμετέχουν νοητά
στην αναπαράσταση μιας κατάστασης που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Καλούνται
να αντιληφθούν πώς θα σκέφτονταν και θα συμπεριφέρονταν ορισμένα πρόσωπα μέσα σε
συγκεκριμένες συνθήκες. (Τσιμπουκλή & Φίλλιπς, 2007. Φραγκούλης & Φραντζή, 2010).
▪ Συνέντευξη από ειδικό
Πηγές της μάθησης δεν αποτελούν μόνο όσα γνωρίζουν και δημιουργούν ο εκπαιδευτικός και
οι μαθητές. Πηγή μάθησης μπορεί εξίσου να είναι κάποιος ειδικός ή ένα έμπειρο πρόσωπο
που προσκαλείται, με στόχο να μεταφέρει την εμπειρία του στους μαθητές. Στην περίπτωση
αυτή χρησιμοποιείται η εκπαιδευτική τεχνική «συνέντευξη από ειδικό» (Κόκκος, 2005.
Φραγκούλης & Φραντζή, 2010).
Καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα στη χρήση των βιωματικών συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών
Μεγάλη προσπάθεια των ερευνητών της βιωματικής μάθησης έχει γίνει στο να προσδιοριστούν
οι προδιαγραφές κάτω από τις οποίες η βιωματική μάθηση και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
από τον εκπαιδευτικό να είναι αποτελεσματικές και κατάλληλες. Οι προδιαγραφές που
εξετάζονται αφορούν το στάδιο του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος, των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το στάδιο της υλοποίησης και το στάδιο του αναστοχασμού
(Φίλλιπς, 2004).
Η βιωματική εκπαίδευση εμπεριέχει μια τριπλή επιδίωξη στόχων: επιδιώκει να ενθαρρύνει
συμπεριφορές, να αναπτύξει δεξιότητες και να προωθήσει την κατανόηση των ιδεών και των
θεωρητικών μοντέλων που βρίσκονται πίσω από αυτά (Silberman, 1998. Φίλλιπς, 2004). Θα
πρέπει λοιπόν να δίνεται βάρος και στις τρεις αυτές πτυχές, αν θέλουμε να έχουμε
αποτελεσματική βιωματική εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ο εκπαιδευτικός
χρησιμοποιεί ένα εύρος τεχνικών, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες προδιαγραφές, ώστε να δίνεται
η ευκαιρία στους μαθητές να έρχονται σε επαφή και με τις τρεις αυτές πτυχές (Jarvis, 1999.
Φίλλιπς, 2004).
Κριτήρια επιλογής βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών
Τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξει κανείς μια εκπαιδευτική τεχνική για να έχει μέγιστη
αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία, είναι:
▪
▪
▪
▪

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος
Οι δυσκολίες του μαθησιακού αντικειμένου
Οι μαθησιακές ικανότητες
Οι ικανότητες των εκπαιδευτικών
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▪ Το κλίμα συνεργασίας των μαθητών
▪ Η χρονική διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
▪ Υλικοτεχνική υποδομή
Προβληματισμοί και συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή των βιωματικών συμμετοχικών
τεχνικών
Οι βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές πρέπει να συνδέουν τη σκέψη με τη δράση, να ενισχύουν
τη βιωματική μάθηση, να σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς στόχους και το περιεχόμενο του
εκπαιδευτικού προγράμματος (Φραγκούλης & Φραντζή, 2010). Στην πράξη συχνά αναφέρονται
προβληματισμοί σε σχέση με τον χρόνο. Είναι γνωστό πως η μάθηση μέσω πράξης απαιτεί
περισσότερο χρόνο για να φτάσει σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα, ενώ υπάρχει και μεγάλη
πιθανότητα η ομάδα των μαθητών να σπαταλά χρόνο και να μην είναι παραγωγική. Η βιωματική
μάθηση απαιτεί περισσότερο χρόνο από μία εισήγηση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας, αλλά και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας από την πλευρά του εκπαιδευτικού
(Silberman, 1998. Φίλλιπς, 2004).
Άλλος ένας προβληματισμός σχετίζεται με το κατά πόσο οι μαθητές στοχάζονται επάνω σε όλα
όσα έχουν βιώσει. Από τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί από τους μελετητές της βιωματικής
μάθησης ο στοχασμός επάνω στην εμπειρία αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής
διαδικασίας της βιωματικής μάθησης. Σε περίπτωση, λοιπόν, που το στάδιο αυτό υποβαθμίζεται,
οι μαθητές δεν θα κατανοούν το τι ακριβώς έμαθαν (Φίλλιπς, 2004). Μέσα από το βίωμα νέων
εμπειριών ή την ανάκληση παλαιότερων, υπάρχει η πιθανότητα να προκληθούν αρνητικά
συναισθήματα ή συγκρούσεις, που μπορεί να εμποδίσουν αντί να προωθήσουν τη μάθηση. Για
να είναι παραγωγική η εργασία σε ομάδες, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει προετοιμάσει τους
συμμετέχοντες για τη μέθοδο της ομαδικής εργασίας. Η βιωματική μάθηση εμπεριέχει μία
προσπάθεια για αλλαγή και ο φόβος για την αλλαγή αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους
μαθητές (Silberman, 1998. Φίλλιπς, 2004).
Μεθοδολογία της έρευνας
Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ως προς τη συμβολή των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών στη βελτίωση του
διδακτικού τους έργου, καθώς επίσης να αναδείξει τη σημασία των βιωματικών συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών στη σύγχρονη εκπαίδευση.
Οι στόχοι της έρευνας είναι:
(1) να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διασύνδεση των εννοιών
«βιωματική μάθηση» και «αποτελεσματική διδασκαλία»,
(2) να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμβολή της βιωματικής
μάθησης στη βελτίωση του διδακτικού τους έργου,
(3) να καταγραφούν οι τρόποι σύμφωνα με τους οποίους μπορούν οι βιωματικές συμμετοχικές
τεχνικές να συμβάλουν στη βελτίωση του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις η έρευνα είναι:
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(1) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με τη γνώση των
βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών εξαρτώνται από τα δημογραφικά τους
χαρακτηριστικά.
(2) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την
αποτελεσματικότητα χρήσης βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών εξαρτώνται
από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.
(3) Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε
σχέση με την αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο
άσκησης του διδακτικού τους έργου εξαρτώνται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.
(4) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την ανάγκη
επιμόρφωσής τους στη χρήση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών
εξαρτώνται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.
Μεθοδολογική προσέγγιση
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος και το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο
συλλογής δεδομένων. Ελέγχθηκε η μορφή των ερωτήσεων, η σαφήνειά τους, η σειρά τους, η
επικαιρότητά τους και η εγκυρότητά τους. Επίσης, ελέγχθηκε ο αριθμός των ερωτήσεων και ο
χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του. H επεξεργασία των δεδομένων του
ερωτηματολογίου έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS. Οι σημαντικά στατιστικές
διαφοροποιήσεις από τις συσχετίσεις μεταξύ εξαρτημένων (απόψεις των εκπαιδευτικών) και
ανεξάρτητων μεταβλητών (δημογραφικά χαρακτηριστικά) ανιχνεύθηκαν με τη μέθοδο Pearson
Chi-Square.
Το δείγμα
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 136 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης από Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια της Δυτικής Αθήνας.
Τα ερευνητικά εργαλεία
Το ερωτηματολόγιο επιλέχτηκε ως ερευνητικό εργαλείο διότι θεωρείται αξιόπιστο λόγω της
ανωνυμίας του. O σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε με βάση: α) τον σκοπό και τα
ερευνητικά ερωτήματα και β) τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στο θεωρητικό μέρος της
εργασίας.
Για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου ελήφθησαν υπόψη τα πορίσματα της σχετικής
βιβλιογραφίας. Μέσω του ερωτηματολογίου επιδιώχθηκε η καταγραφή των απόψεων των
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με: α) τη γνώση των βιωματικών
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, β) την αποτελεσματικότητα χρήσης βιωματικών
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, γ) τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών, και δ) την ανάγκη επιμόρφωσής τους στη χρήση των βιωματικών
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών.
Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας
Η εξασφάλιση υψηλού ποσοστού ανταπόκρισης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών επηρεάζει
την εξωτερική εγκυρότητα. Για να υπάρξει μέγιστη ανταπόκριση των συμμετεχόντων στο
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ερωτηματολόγιο, ο ερευνητής επισκέφτηκε τα σχολεία σε προκαθορισμένη συνάντηση, μετά από
συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων, για τη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς. Κατά
τη διανομή του ερωτηματολογίου δόθηκαν πληροφορίες για τους σκοπούς, τη φύση και τις
διαδικασίες της έρευνας. Στην παρούσα έρευνα το ερωτηματολόγιο τείνει να είναι αξιόπιστο
επειδή είναι ανώνυμο. Εκτός από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου, χρησιμοποιήθηκαν και
ερωτήσεις ανοικτού τύπου για να συμβάλουν στην ποιοτική διάσταση της έρευνας (Κουτσούκος,
2014).
Περιορισμοί της έρευνας
Η παρούσα έρευνα έχει περιορισμένη τοπική εμβέλεια καθώς έγινε σε συγκεκριμένο δείγμα
εκπαιδευτικών της Δυτικής Αθήνας και ως εκ τούτου τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να
γενικευτούν για το σύνολο των εκπαιδευτικών της Αθήνας ή όλης της επικράτειας.
Χρησιμότητα της έρευνας
Η έρευνα προσδοκά να συνεισφέρει στην επιστημονική συζήτηση γύρω από τη διερεύνηση
αντιλήψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα
χρήσης βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών κατά την άσκηση του έργου τους. Η
χρησιμότητα της έρευνας συνδέεται, επίσης, με την ανάδειξη της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της γνώσης τους.
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Δημογραφική ανάλυση
Στην έρευνα συμμετέχουν 136 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τα 88 υποκείμενα (65%) είναι
γυναίκες και τα 48 υποκείμενα (35%) είναι άντρες (Πίνακας 5.1 και Διάγραμμα 1).
Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων σύμφωνα με το φύλο

Απόλυτη
Συχνότητα

Σχετική Συχνότητα

Αθροιστική Σχετική
Συχνότητα

Άντρας

48

35,0

35,0

Γυναίκα

88

65,0

100,0

Σύνολο

136

100,0

Άντρας
35%
Γυναίκα
65%

Διάγραμμα 1: Κατανομή συμμετεχόντων σύμφωνα με το φύλο
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Γνώση βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών
Στο ερώτημα για το «ποιες βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές είναι γνωστές στους συμμετέχοντες»,
96 υποκείμενα (70,6%) απάντησαν ότι γνωρίζουν την ομάδα εργασίας. Επίσης, 69 υποκείμενα
(50,7%) υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν την τεχνική των παιχνιδιών ρόλων και 66 υποκείμενα
(48,5%) γνωρίζουν τον καταιγισμό ιδεών. Ακολουθούν τα 35 υποκείμενα (29,4%) που γνωρίζουν
όλες τις τεχνικές που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο και 32 υποκείμενα (23,5%) γνωρίζουν
αντίστοιχα την προσομοίωση και την συνέντευξη από ειδικό και 26 υποκείμενα (19,1%)
γνωρίζουν την μελέτη περίπτωσης (Πίνακας 5.2 και Διάγραμμα 2).
Πίνακας 2: Κατανομή συμμετεχόντων σύμφωνα με τη γνώση των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών

Απόλυτη Συχνότητα

Σχετική Συχνότητα

Καταιγισμός ιδεών

66

48,5%

Ομάδα εργασίας

96

70,6%

Παιχνίδι ρόλων

69

50,7%

Μελέτη περίπτωσης

26

19,1%

Συνέντευξη από ειδικό

32

23,5%

Προσομοίωση

32

23,5%

Όλες τις τεχνικές

35

29,4%

29,4%

Όλες τις τεχνικές
Προσομοίωση

23,5%

Συνέντευξη από ειδικό

23,5%

Μελέτη περίπτωσης

19,1%
50,7%

Παιχνίδι ρόλων

70,6%

Ομάδα εργασιας
48,5%

Καταιγισμός ιδεών

Διάγραμμα 2: Κατανομή συμμετεχόντων σύμφωνα με τη
γνώση των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών

Στο ερώτημα που αφορά το «ποιες βιωματικές συμμετοχικές τεχνικές χρησιμοποιούν στη
διδασκαλία τους», 80 υποκείμενα (58,8%) απάντησαν ότι οι τεχνικές που εφαρμόζουν κυρίως
είναι η ομάδα εργασίας, 60 υποκείμενα (44,1%) το παιχνίδι ρόλων και 55 υποκείμενα (40,4%)
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τον καταιγισμό ιδεών. Η προσομοίωση εφαρμόζεται από 47 υποκείμενα (34,6%) και η
συνέντευξη από ειδικό από 28 υποκείμενα (20,6%). Όλες οι βιωματικές τεχνικές εφαρμόζονται
από 30 υποκείμενα (22,1%) (Πίνακας 5.3 και Διάγραμμα 3).
Πίνακας 3: Κατανομή συμμετεχόντων σύμφωνα με τις βιωματικές συμμετοχικές
τεχνικές που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους

Απόλυτη
Συχνότητα

Σχετική
Συχνότητα

Καταιγισμός ιδεών

55

40,4%

Ομάδα εργασίας

80

58,8%

Παιχνίδι ρόλων

60

44,1%

Μελέτη περίπτωσης

21

15,4%

Συνέντευξη από ειδικό

28

20,6%

Προσομοίωση

47

34,6%

Όλες τις τεχνικές

30

22,1%

22,1%

Όλες τις τεχνικές

34,6%

Προσομοίωση
20,6%

Συνέντευξη από ειδικό

15,4%

Μελέτη περίπτωσης

44,1%

Παιχνίδι ρόλων

58,8%

Ομάδα εργασιας
40,4%

Καταιγισμός ιδεών
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Διάγραμμα 3: Κατανομή συμμετεχόντων σύμφωνα με τις βιωματικές συμμετοχικές
τεχνικές που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους

Αποτελεσματική εφαρμογή βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών
Στο ερώτημα αν «επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης των
εκπαιδευτικών μέσα από την αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών», σύμφωνα με
τα αποτελέσματα 2 υποκείμενα (1,5%) θεωρούν ότι δεν επιτυγχάνεται καθόλου η
αποτελεσματικότητα της διδακτικής τους παρέμβασης και 12 υποκείμενα (8,8%) θεωρούν ότι
επιτυγχάνεται λίγο. Ακολουθούν 64 υποκείμενα (47,1%), τα οποία θεωρούν ότι δεν επιτυγχάνεται
η αποτελεσματικότητα της διδακτικής τους παρέμβασης ούτε λίγο, ούτε πολύ. Σε πολύ μεγάλο
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βαθμό 42 υποκείμενα (30,9%) και 16 υποκείμενα (11,8%) σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό
υποστηρίζουν ότι επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα της διδακτικής τους παρέμβασης
(Πίνακας 5.4 και Διάγραμμα 4).
Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων σύμφωνα με το αν επιτυγχάνεται
η αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης των εκπαιδευτικών
μέσα από την αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών

Απόλυτη
Συχνότητα

Σχετική
Συχνότητα

Αθροιστική Σχετική
Συχνότητα

Καθόλου

2

1,5%

1,5%

Λίγο

12

8,8%

10,3%

Ούτε λίγο ούτε πολύ

64

47,1%

57,4%

Πολύ

42

30,9%

88,2%

Πάρα πολύ

16

11,8%

100,0%

Σύνολο

136

11,8%

Πάρα πολύ

30,9%

Πολύ

47,1%

Ούτε λίγο ούτε πολύ
8,8%

Λίγο
Καθόλου

1,5%

Διάγραμμα 4: Κατανομή συχνοτήτων σύμφωνα με το αν επιτυγχάνεται
η αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης των εκπαιδευτικών
μέσα από την αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών

Δυσκολίες στην εφαρμογή βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών
Στο ερώτημα αν «η έλλειψη θεωρητικών γνώσεων σε σχέση με τη διαδικασία εφαρμογής τους,
αποτελεί δυσκολία στην εφαρμογή των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών», σύμφωνα με τ’
αποτελέσματα 12 υποκείμενα (8,8%) υποστηρίζουν ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν δεν
σχετίζονται καθόλου με την έλλειψη θεωρητικών γνώσεων. Ακολουθούν 33 υποκείμενα (24,3%)
που θεωρούν ότι η έλλειψη θεωρητικών γνώσεων σχετίζεται ελάχιστα με τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών και 47
υποκείμενα (34,6%) υποστηρίζουν ότι οι δυσκολίες στην εφαρμογή των βιωματικών
συμμετοχικών τεχνικών δεν σχετίζονται με την έλλειψη θεωρητικών γνώσεων, ούτε λίγο ούτε
πολύ. Στη συνέχεια, 38 υποκείμενα (27,9%) θεωρούν ότι η έλλειψη θεωρητικών γνώσεων σε
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σχέση με τη διαδικασία εφαρμογής δυσκολεύει σε πολύ σημαντικό βαθμό την εφαρμογή των
βιωματικών τεχνικών και 6 υποκείμενα (4,4%) θεωρούν ότι σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σχετίζονται με την έλλειψη θεωρητικών γνώσεων (Πίνακας 5.5
και Διάγραμμα 5).
Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων σύμφωνα με το αν η έλλειψη
θεωρητικών γνώσεων σε σχέση με τη διαδικασία εφαρμογής τους,
αποτελεί δυσκολία στην εφαρμογή των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών

Απόλυτη
Συχνότητα

Σχετική
Συχνότητα

Αθροιστική Σχετική
Συχνότητα

Καθόλου

12

8,8%

8,8%

Λίγο

33

24,3%

33,1%

Ούτε λίγο ούτε πολύ

47

34,6%

67,6%

Πολύ

38

27,9%

95,6%

Πάρα πολύ

6

4,4%

100,0%

Σύνολο

136

Πάρα πολύ

5,1%
22,8%

Πολύ

39,0%

Ούτε λίγο ούτε πολύ
24,3%

Λίγο
Καθόλου

8,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Διάγραμμα 5: Κατανομή συχνοτήτων σύμφωνα με το αν η έλλειψη θεωρητικών γνώσεων
σε σχέση με τη διαδικασία εφαρμογής τους, αποτελεί δυσκολία
στην εφαρμογή των βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χρήση βιωματικών συμμετοχικών
τεχνικών
Όσον αφορά το ερώτημα αν «θεωρείται απαραίτητη η επιμόρφωση στη χρήση των βιωματικών
εκπαιδευτικών τεχνικών», η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι είναι
απαραίτητη σε ποσοστό 83% (n=112) (Πίνακας 5.6 και Διάγραμμα 6). Από τους εκπαιδευτικούς
που συμφωνούν με την επιμόρφωση, οι περισσότεροι φαίνεται να θεωρούν ότι η επιμόρφωση
είναι απαραίτητη γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει η σωστή εφαρμογή των
βιωματικών τεχνικών και έτσι να επιτευχθεί ο στόχος εφαρμογής τους. Στα θέματα που αφορούν
την επιμόρφωση, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να έχουν σχέση με
τη χρήση νέας τεχνολογίας (σε ποσοστό 60%, n=60) και ακολουθούν όσοι θεωρούν ότι η
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επιμόρφωση θα πρέπει να γίνεται συγκεκριμένα στα πλαίσια της κάθε μεθόδου (σε ποσοστό 40%,
n=40).
Πίνακας 6: Κατανομή συμμετεχόντων σύμφωνα με το αν θεωρείται απαραίτητη
η επιμόρφωση στη χρήση των βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών

Απόλυτη
Συχνότητα

Σχετική
Συχνότητα

Αθροιστική Σχετική
Συχνότητα

ΝΑΙ

112

83,0

83,0

ΟΧΙ

23

17,0

100,0

ΟΧΙ
17%

ΝΑΙ
83%

Διάγραμμα 6: Κατανομή συμμετεχόντων σύμφωνα με το αν θεωρείται απαραίτητη
η επιμόρφωση στη χρήση των βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών

Συμπεράσματα - Επίλογος
Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία της χρήσης
των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην αποτελεσματικότητα κατά την
άσκηση του έργου τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι είναι
απαραίτητη η επιμόρφωσή τους σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των βιωματικών
εκπαιδευτικών τεχνικών.
Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αν οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε σχέση με τη γνώση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών
εξαρτώνται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν κάποιες
από τις υπό μελέτη τεχνικές της βιωματικής μάθησης. Η πλειοψηφία γνωρίζει τις «ομάδες
εργασίας». Επίσης οι τεχνικές «παιχνίδι ρόλων» και «καταιγισμός ιδεών» είναι πολύ γνωστές
εκπαιδευτικές τεχνικές στους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Τις αντίστοιχες τεχνικές, οι
εκπαιδευτικοί τις εφαρμόζουν κατά πλειοψηφία στη διδασκαλία τους.
Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αν οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα χρήσης βιωματικών συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών εξαρτώνται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, σε συντριπτική
πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι με τη χρήση των βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών
επιτυγχάνουν τους στόχους της διδασκαλίας τους και βελτιώνεται η ποιότητα και
αποτελεσματικότητα της διδακτικής τους παρέμβασης. Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι
δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με την ηλικία των εκπαιδευτικών, τον τύπο
σχολείου που διδάσκουν και την κατοχή ή όχι μεταπτυχιακού διπλώματος με το εάν η χρήση της
βιωματικής μεθόδου επιτυγχάνει τους στόχους διδασκαλίας τους.
─ 484 ─

Σχολική Ηγεσία και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών
εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο άσκησης του διδακτικού τους έργου εξαρτώνται από τα
δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, σε σημαντικό βαθμό οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η
έλλειψη θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με τις βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές
μάθησης, αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή των βιωματικών μεθόδων.
Σχετικά με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αν οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε σχέση με την ανάγκη επιμόρφωσής τους στη χρήση των βιωματικών
συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών εξαρτώνται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, η
συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωσή
τους σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Από
τους εκπαιδευτικούς που συμφωνούν με την επιμόρφωση, οι περισσότεροι φαίνεται να θεωρούν
ότι η επιμόρφωση είναι απαραίτητη γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει η σωστή
εφαρμογή των βιωματικών τεχνικών και έτσι να επιτευχθεί ο στόχος εφαρμογής τους.
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που διαπιστώθηκε από τους ερευνητές πως έχουν τη μεγαλύτερη
απόδοση και αποτελεσματικότητα στη μάθηση, είναι οι συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές και
η βιωματική μάθηση (Jarvis, 2007. Ιωάννου & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Ο Bligh (Jaques,
2004) εξετάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η μέθοδος της βιωματικής μάθησης είναι περισσότερο αποτελεσματική από τις
κλασικές διδακτικές μεθόδους (Ιωάννου & Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).
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Σύστηματα επιλογής
διευθυντών/ριών σχολικών
μονάδων: Ιστορική αναδρομή

Ευαγγελία Γ. Ψυχογυιού

Περίληψη
Στην εργασία αυτή επιχειρείται συνοπτική συγκριτική ανασκόπηση των συστημάτων επιλογής
διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στην Ελλάδα, από τη μεταπολίτευση (1986) έως τις τελευταίες επιλογές (2017). Ως υλικό
αναφοράς αξιοποιούνται επιλεγμένα βασικά νομοθετήματα, που προσεγγίζονται με κριτήριο τους
άξονες: α) όργανα που διενεργούν την επιλογή διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων, β) προσόντα
ή προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, γ) κριτήρια επιλογής και δ)
επισημάνσεις στις διαδικασίες επιλογής. Προηγείται αναφορά σε νομοθετήματα-σταθμούς στην
εξέλιξη των συστημάτων επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής διακρίνονται σε τρεις γενικές
κατηγορίες μοριοδοτούμενων προσόντων που αποτιμούν: α) την υπηρεσιακή κατάσταση του/της
υποψηφίου/ας (αρχαιότητα και διοικητική εμπειρία), β) την επιστημονική και παιδαγωγική του
κατάρτιση και γ) τη συμβολή του στην εκπαίδευση, τη γενική του συγκρότηση και την
προσωπικότητά του/της. Οι επισημάνσεις επί της διαδικασίας αφορούν τον ρόλο του κεντρικού
επιπέδου διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη συνέντευξη, την ένσταση, το χρονικό
διάστημα διενέργειας των κρίσεων και την αποτύπωση των διαδικασιών. Συμπερασματικά,
επισημαίνεται ότι προϊόντος του χρόνου καθίσταται λεπτομερέστερος ο προσδιορισμός των
προσόντων που προϋποθέτουν τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής διευθυντών/ριών
σχολικών μονάδων αλλά και των κριτηρίων επιλογής. Η διαφοροποίησή τους καθορίζεται κυρίως
από τις επιδιώξεις και στοχεύσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Το συνεχώς δε μεταβαλλόμενο
θεσμικό πλαίσιο επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων δυσχεραίνει το συστηματικό
σχεδιασμό της επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών στο προσωπικό
επίπεδο.
Λέξεις κλειδιά: γενική σχολική εκπαίδευση, επιλογή διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων

Εισαγωγή
Στην εργασία αυτή επιχειρείται συγκριτική ανασκόπηση των συστημάτων επιλογής
διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων στην Ελλάδα, από τη μεταπολίτευση (1976) έως τις επιλογές
του 2017. Την επιλογή διευθυντών/ριών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καθορίζουν, πέραν των
βασικών νομοθετημάτων (νόμων, προεδρικών διαταγμάτων) και πλήθος εφαρμοστικών ή
διευκρινιστικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, που ρυθμίζουν τη σχετική διαδικασία
έως και τις έσχατες λεπτομέρειές της. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά μόνο στη
βασική νομοθεσία, και μάλιστα σε αυτή που αφορά την επιλογή διευθυντών/ριών σχολικών
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μονάδων της γενικής εκπαίδευσης και όχι εξειδικευμένων τύπων σχολείων (σχολείων
επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, διαπολιτισμικών, πειραματικών κ.ά.).
Ως υλικό αναφοράς αξιοποιούνται νομοθετήματα. Προκειμένου δε να καταστεί δυνατή η
συγκριτική παράθεση των συστημάτων επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων, το υλικό
της εργασίας προσεγγίζεται με κριτήριο τους άξονες: (1) όργανα που διενεργούν την επιλογή
διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων, (2) προσόντα ή προϋποθέσεις για συμμετοχή στη
διαδικασία επιλογής, (3) κριτήρια επιλογής και (4) επισημάνσεις στις διαδικασίες επιλογής.
Αρχικά αναφέρονται νομοθετήματα-σταθμοί στην εξέλιξη των συστημάτων επιλογής
διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων, ακολουθεί η προσέγγιση του θέματος με γνώμονα τους
προαναφερθέντες άξονες και καταληκτικά παρατίθενται συμπερασματικές επισημάνσεις.
Σταθμοί στην εξέλιξη των συστημάτων επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων στη
μεταπολιτευτική περίοδο
Επί δικτατορίας, το σύστημα επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων ήταν διασυνδεδεμένο
με το σύστημα προαγωγών. Την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών καθόριζαν τα
«ουσιαστικά τους προσόντα» (όπως αυτά συνάγονταν από τον ατομικό τους φάκελο, που περιείχε
τις «εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας» και στοιχεία όπως τίτλους σπουδών, αμοιβές, ποινές κ.ά.)
και η προσωπική αντίληψη των μελών του συμβουλίου κρίσεως4. Για τις θέσεις των
διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων «ιδιαιτέρως» λαμβάνονταν υπόψη «το ήθος και δη η
αφοσίωσις και η πίστις εις τα Ελληνικά και χριστιανικά ιδεώδη»5.
Στη μεταπολίτευση, μεταρρυθμίστηκε το σύστημα της σχολικής εκπαίδευσης6. Άλλαξε (1976)7
και το σύστημα επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων. Ωστόσο, διατηρήθηκαν οι
εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων, διαφοροποιημένες ως προς τα αποτιμώμενα κριτήρια8, και
εξακολούθησε η ανάδειξη σε διευθυντικές θέσεις να διασυνδέεται με την βαθμολογική και
μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Το 19829 καταργήθηκε ο θεσμός των επιθεωρητών, που αντικαταστάθηκαν από τους σχολικούς
συμβούλους, όργανα επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, και έπαψαν να
συντάσσονται εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων.
Όργανα επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων
Οι επιλογές διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων από τη μεταπολίτευση και εξής διενεργούνται
από υπηρεσιακά συμβούλια, που διαχρονικά διαφοροποιούνται ως προς τη σύνθεση και τον
τρόπο συγκρότησής τους.
4

Ν.Δ. 651/1970, άρθ. 35.

5

Ν.Δ. 651/1970, άρθ. 36.4.

6

Τροποποίηση του άρθ. 16 του Συντάγματος, Ν. 186/1975, 309/1976 και 576/1977.

7

Ν. 309/1976.

Ο Ν. 309/1976 άρθ. 61.8 ορίζει ότι εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων που συντάχθηκαν τα σχολικά έτη
1974-1975 και 1975-1976 δεν θα λαμβάνονταν υπόψη ούτε θα καταχωρίζονταν στα ατομικά δελτία των
εκπαιδευτικών· εξαιρούνταν όσοι βρίσκονταν σε δοκιμαστική υπηρεσία ή αυτοί για τους οποίους από
οκταετίας δεν είχαν συνταχθεί καθόλου εκθέσεις.
8

9

Αριθμ. 351.7/Δ/1550/15-01-1982 και Ν. 1304/1982.
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Το Π.Δ. 15/1977 θεσμοθέτησε τη λειτουργία οκτώ (8) υπηρεσιακών και πειθαρχικών
συμβουλίων, τεσσάρων (4) για τη δημοτική (πρωτοβάθμια) και αντιστοίχων για τη μέση
(δευτεροβάθμια) εκπαίδευση10. Εξ αυτών τα περιφερειακά συμβούλια λειτουργούσαν στην έδρα
κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος11, τα ανώτερα περιφερειακά, στην έδρα κάθε
ανώτερης εκπαιδευτικής περιφέρειας12, και τα κεντρικά στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου
παιδείας13.
Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συγκροτούνταν με απόφαση του νομάρχη και τα
υπόλοιπα με απόφαση του υπουργού παιδείας. Ως προς τη σύνθεσή τους, τα συμβούλια ήταν
πενταμελή, αποτελούμενα από τέσσερις (4) επιθεωρητές και ένα (1) αιρετό μέλος. Στα ανώτερα
υπηρεσιακά συμβούλια συμμετείχε και ένας (1) επόπτης. Στα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια
μετείχε ως εισηγητής χωρίς ψήφο και ο αρμόδιος διευθυντής εκπαίδευσης.
Οι επιλογές διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων διενεργούνταν με βάση τις εκθέσεις
ουσιαστικών προσόντων που συντάσσονταν από επιθεωρητές. Η τελική φάση επιλογής
διενεργείτο από τα κεντρικά, ενώ η επανάκριση από τα ανώτερα κεντρικά υπηρεσιακά
συμβούλια.
Ο Νόμος 1566/198514 περιόρισε τον αριθμό των συμβουλίων σε δύο (2), ένα περιφερειακό και
ένα κεντρικό. Το περιφερειακό συμβούλιο κατάρτιζε δύο αξιολογικούς πίνακες: ο πίνακας α΄
περιλάμβανε εκπαιδευτικούς που είχαν υποβάλει αίτηση για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας
και ο πίνακας β΄ όσους δεν είχαν. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονταν από τον προϊστάμενο της
διεύθυνσης εκπαίδευσης στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο και στον νομάρχη, που τους
κύρωνε. Το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο είχε τη δυνατότητα να αλλάξει τη σειρά των
υποψηφίων και να προτείνει στον υπουργό παιδείας νέο αξιολογικό πίνακα με υποψηφίους
ισάριθμους προς τις κενές θέσεις. Επί της πρότασης του κεντρικού συμβουλίου εκδιδόταν
υπουργική απόφαση. Ο νέος πίνακας αποστελλόταν στο περιφερειακό συμβούλιο, που πρότεινε
την τοποθέτηση διευθυντών/ριών στις σχολικές μονάδες, έχοντας λάβει υπόψη του και σχετική
δήλωση των υποψηφίων. Οι προτάσεις του περιφερειακού συμβουλίου εκτελούνταν με απόφαση
του νομάρχη.

Με το Ν. 309/1976, η χώρα είχε διαιρεθεί σε: α) δημοτική (πρωτοβάθμια) εκπαίδευση: 240 εκπαιδευτικές
περιφέρειες και 15 ανώτερες εκπαιδευτικές περιφέρειες, β) μέση (δευτεροβάθμια) εκπαίδευση: 80
εκπαιδευτικές περιφέρειες και 15 ανώτερες εκπαιδευτικές περιφέρειες. Προΐσταντο επιθεωρητές στις
πρώτες και επόπτες στις δεύτερες.
10

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) και Περιφερειακό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΥΣΜΕ).
11

Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) και Ανώτερο
Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΜΕ).
12

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Μέσης Εκπαίδευσης (ΚΥΣΜΕ), Ανώτερο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαίδευσης
(ΑΚΥΣΔΕ) και Ανώτερο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης (ΑΚΥΣΜΕ).
13

14

Άρθ. 11.Β. 4-7.
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Το Π.Δ. 75/198615 όριζε τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των 2 προαναφερθέντων υπηρεσιακών
συμβουλίων, περιφερειακού και κεντρικού16, για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τα συμβούλια αυτά ήταν, επίσης, πενταμελή, αποτελούμενα, τα μεν περιφερειακά από τον
προϊστάμενο εκπαίδευσης, ως πρόεδρο, 2 προϊσταμένους γραφείων και 2 τακτικούς αιρετούς
εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, τα δε κεντρικά από 3 προϊσταμένους διευθύνσεων
εκπαίδευσης και 2 τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, με πρόεδρο διευθυντή
εκπαίδευσης. Στα ανώτερα περιφερειακά συμβούλια μετείχε ως εισηγητής χωρίς ψήφο και ο
προϊστάμενος της κατά περίπτωση διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ορίζονταν με απόφαση του νομάρχη, ενώ τα κεντρικά
με απόφαση του υπουργού παιδείας. Αναφορικά με την επιλογή διευθυντών/ριών σχολικών
μονάδων επαναλαμβάνονται τα αναφερόμενα στον Νόμο 1566/1985, ότι δηλαδή τα μεν
περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια καταρτίζουν πίνακες υποψηφίων που κυρώνονται από τον
νομάρχη, τα δε κεντρικά καταρτίζουν αξιολογικούς πίνακες που κυρώνονται από τον υπουργό.
Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια προτείνουν, επίσης, την τοποθέτηση των
διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές δηλώσεις τους, ενώ ο
νομάρχης εκδίδει την απόφαση τοποθέτησης17. Από το 1986 έως σήμερα δεν έχει αλλάξει ο
αριθμός των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ωστόσο, έχουν κατά καιρούς θεσμοθετηθεί αλλαγές στον τρόπο σύνθεσής τους και στις
αρμοδιότητές τους18.
Από το 199219, οι επιλογές διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων διενεργούνται από τα
περιφερειακά συμβούλια και μόνο20, τα οποία συντάσσουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών/ριών
σχολικών μονάδων και προτείνουν την τοποθέτησή τους21, που εξακολούθησε να γίνεται από τον
νομάρχη έως την ίδρυση και οργάνωση των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης. Έκτοτε οι
αρμοδιότητες αρχικά του νομάρχη και μετέπειτα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης σε θέματα
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανόμενων και θεμάτων επιλογής
διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων, περιήλθαν στον περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης22, ο οποίος πλέον εκδίδει τις αποφάσεις συγκρότησης των
περιφερειακών συμβουλίων και τοποθέτησης των διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων.

15

Εφαρμογή του άρθ. 21 του Ν. 1566/1985. Βλ. και Π.Δ. 4/2001.

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), Περιφερειακό
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ).
16

17

Βλ. και Ν. 1304/1982, άρθ.23, Π.Δ. 249/1986.

Π.χ. με το Ν. 4057/2012 άρθρο έκτο αφαιρέθηκαν από τα υπηρεσιακά συμβούλια οι πειθαρχικές
αρμοδιότητες και συγκροτήθηκαν πειθαρχικά συμβούλια, με τη συμμετοχή και δικαστικών.
18

19

Ν. 2043/1992. Βλ. και Π.Δ. 399/1995.

20

ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ.

21

Βλ. και Π.Δ. 1/2003.

22

Ν. 2017/2000 άρθ. 14.29 και Ν. 2986/2002.
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Από το 201023, τις επιλογές των διευθυντών/ριών διενεργούν μεν τα περιφερειακά υπηρεσιακά
συμβούλια, αλλά με σύνθεση διευρυμένη κατά 2 μέλη (επταμελή), με επιπλέον δηλαδή 1
σχολικό/ή σύμβολο και 1 διευθυντή/ρια σχολικής μονάδας.
Προσόντα-προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής
Στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης24, το σύστημα επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών
μονάδων ήταν, όπως αναφέρθηκε, διασυνδεδεμένο με το σύστημα βαθμολογικής και
μισθολογικής εξέλιξης. Η απόδοση μισθολογικών κλιμακίων και αντιστοίχων βαθμών γινόταν με
κριτήριο την αρχαιότητα και την «ευδόκιμον υπηρεσίαν», σύμφωνα και με εκθέσεις «ουσιαστικών
προσόντων», που συντάσσονταν από επιθεωρητές. Η απόδοση του βαθμού δεν σήμαινε
οπωσδήποτε και επιλογή σε θέση διευθυντή/ριας, για την οποία απαιτείτο και κενή οργανική
θέση, ενώ ειδικά για τη μέση (δευτεροβάθμια) εκπαίδευση υπήρχαν περιορισμοί στην επιλογή
των διευθυντών/ριών και με κριτήριο τον κλάδο τους.
Για την δημοτική (πρωτοβάθμια) εκπαίδευση, με εισαγωγικό το μισθολογικό κλιμάκιο 2, ο
βαθμός του διευθυντή Β αντιστοιχούσε στο μισθολογικό κλιμάκιο 7 και του διευθυντή Α στο
μισθολογικό κλιμάκιο 8, με προαπαιτούμενα 13 και 16 αντιστοίχως χρόνια «ευδοκίμου»
υπηρεσίας. Στη μέση (δευτεροβάθμια) εκπαίδευση δεν ήταν ενιαία η βαθμολογική και
μισθολογική εξέλιξη των καθηγητών/ριών όλων των κλάδων. Ο βαθμός του Γυμνασιάρχη
αντιστοιχούσε στο μισθολογικό κλιμάκιο 7 και του Λυκειάρχη στο μισθολογικό κλιμάκιο 9, με
προαπαιτούμενα 17 ή 15 και 19 ή 17 χρόνια προϋπηρεσίας αντίστοιχα και ανάλογα με το
εισαγωγικό κλιμάκιο του κλάδου του/της καθηγητή/ριας25. Ως Διευθυντές Γυμνασίων και
Λυκείων τοποθετούνταν μόνο καθηγητές/ριες Θεολόγοι, Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί,
Γαλλικής και Αγγλικής Γλώσσας (κλάδοι Α1 έως Α6), και Οικονομολόγοι (κλάδος Α7) στα
Λύκεια οικονομικής κατεύθυνσης26.
Πίνακας 4: Έτη υπηρεσίας ως προϋπόθεση επιλογής σε θέση διευθυντή/ριας σχολικής μονάδας

Νομοθέτημα

Έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας

Ν. 1566/1985

10

Ν. 2043/1992

12

Π.Δ. 398/1995

8

Π.Δ. 25/2002

8

5

Ν. 3467/2006

12

8

Ν. 3848/2010

8

5

23

Ν. 3848/2010.

24

Ν. 309/1976.

Έτη διδακτικής υπηρεσίας

8

Οι κλάδοι Α1 έως Α8 (Θεολόγων, Φιλολόγων, Μαθηματικών, Φυσικών, Γαλλικής Γλώσσας, Αγγλικής
Γλώσσας, Οικονομολόγων και Τεχνικών) είχαν εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο το 3, ενώ οι κλάδοι Α9
έως Α11 (Φυσικής Αγωγής, Οικιακής Οικονομίας και Μουσικών) είχαν εισαγωγικό κλιμάκιο το 2 (Ν.
309/1976 άρθ. 35 και 33).
25

26

Ν. 309/1976 άρθ. 37.
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Πίνακας 4: Έτη υπηρεσίας ως προϋπόθεση επιλογής σε θέση διευθυντή/ριας σχολικής μονάδας

Νομοθέτημα

Έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας

Έτη διδακτικής υπηρεσίας

Ν. 4327/2015

10

8

Ν. 4473/2017

10

8

Με τον Νόμο 1566/1985 προσδιορίζεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων η δεκαετής εκπαιδευτική υπηρεσία και ο βαθμός Α27.
Έκτοτε, η προϋπηρεσία εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στη
διαδικασία επιλογής, διακρινόμενη, όμως, σε εκπαιδευτική και διδακτική. Ωστόσο, τίθενται και
άλλοι περιορισμοί και προϋποθέσεις, κατεξοχήν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανάλογα με τον
τύπο σχολείου στον οποίο οι υποψήφιοι/ες διεκδικούν διευθυντική θέση (π.χ. πειραματικά,
σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, γυμνάσια, γενικά λύκεια, επαγγελματικά λύκεια κ.ά.),
συμπεριλαμβανόμενης και της άσκησης διδακτικών καθηκόντων28..
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, οι οποίες αφορούν τα χρόνια
προϋπηρεσίας (εκπαιδευτικής ή διδακτικής) από το 1985 και εξής, παρατίθενται στον Πίνακα 1
και στο Γράφημα 1.
Ένας πρόσθετος περιορισμός ίσχυσε μόνο για το 2015, όταν υποψήφιος/α διευθυντής/ρια
αποκλειόταν από τη διαδικασία επιλογής, αν δεν είχε συμπληρώσει κατ’ ελάχιστο το 20%
έγκυρων ψήφων από μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου στο οποίο
διεκδικούσε θέση29.
Ενδιαφέρον προκαλεί μια εφαρμοστική εγκύκλιος του Νόμου 3467/200630, σύμφωνα με την
οποία δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων είχε
και εκπαιδευτικός στον/στην οποίο/α είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή (εκτός της προσωρινής
παύσης), λόγω πλημμελούς άσκησης καθηκόντων.
Κριτήρια επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων
Σύμφωνα με τον Νόμο 309/1976 (άρθ. 60), ως κριτήρια για την επιλογή διευθυντή/ριας σχολικής
μονάδας λαμβάνονταν υπόψη «ουσιαστικά προσόντα», όπως αυτά αποτιμώντο στις εκθέσεις που
συντάσσονταν από επιθεωρητές. Ουσιαστικά δε προσόντα ήταν τα ακόλουθα: α) επιστημονικόν
(επιστημονική κατάρτισις, πνευματικά προσόντα, συγγραφική εργασία, σπουδαί, πτυχία), β)
διδακτικόν (παιδαγωγική κατάρτισις, διδακτική ικανότης), γ) διοικητικόν (διοικητική δεξιότης),
δ) ευσυνειδησία (υπηρεσιακή ευσυνειδησία, ηθικαί αμοιβαί) και ε) δράσις και συμπεριφορά εντός
και εκτός υπηρεσίας (ήθος, χαρακτήρ, κοινωνική παράστασις και δράσις, ποιναί). Σε καθένα από
τα προσόντα αυτά οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονταν και βαθμολογούνταν με ποιοτική και

27

Είχε ήδη αποδοθεί λόγω αρχαιότητας.

Με το Ν. 3848/2010 άρθ. 11.4, απαιτείται να έχουν ασκηθεί τρία χρόνια διδακτικά καθήκοντα σε
αντίστοιχους τύπους σχολείων. Το ίδιο ίσχυσε και για τις επιλογές των ετών 2015 (Ν. 4327/2015) και 2017
(Ν. 4473/2017).
28

29

Ν. 4327/2015 άρθ. 19.4.

30

Αριθμ. 31199(ε)/Δ2/11-02-2007.
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ποσοτική κλίμακα ως ακολούθως: α) Εξαίρετος, 10-9, β) Λίαν καλώς, 8-7, γ) Καλός, 6-5, δ)
Μέτριος, 4-3, ε) Ακατάλληλος, 2-1.
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4473/2017

Νομοθέτημα
Έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας

Έτη διδακτικής υπηρεσίας

Γράφημα 1: Έτη υπηρεσίας ως προϋπόθεση επιλογής σε θέση διευθυντή/ριας σχολικής μονάδας

Με βάση τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων των επιθεωρητών, που συντάσσονταν στο τέλος
κάθε διδακτικού έτους, καταρτίζονταν πίνακες προακτέων κατ’ εκλογήν ή κατ’ αρχαιότητα.
Στους πρώτους προτάσσονταν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Για τη βαθμολογική εξέλιξη
στους βαθμούς του Διευθυντού Β (Νηπιαγωγών ή Δασκάλων) και Βοηθού Γυμνασιάρχου
απαιτείτο βαθμολογία τουλάχιστον 43 μονάδων και σε κανένα από τα προαναφερθέντα
«ουσιαστικά προσόντα» να μην υπήρχε χαρακτηρισμός Μέτριος ή Ακατάλληλος. Στους δε
βαθμούς του Διευθυντού Α (Νηπιαγωγών και Δασκάλων), Γυμνασιάρχου και Λυκειάρχου,
απαιτείτο βαθμολογία τουλάχιστον 45 μονάδων και να μην υπήρχε χαρακτηρισμός ουσιαστικού
προσόντος κατώτερος του Λίαν Καλώς (άρθρο 61). Στους βαθμούς του Διευθυντού Α της
δημοτικής (πρωτοβάθμιας) εκπαίδευσης και του Γυμνασιάρχου και Λυκειάρχου της μέσης
(δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης οι τοποθετήσεις στις αντίστοιχες θέσεις γίνονταν μόνο από τους
πίνακες κατ’ εκλογήν.
Ο Νόμος 1566/198531 προσδιόριζε ως κριτήρια για την επιλογή διευθυντών/ριών σχολικών
μονάδων την υπηρεσιακή κατάσταση, τη γνώση για τα εκπαιδευτικά πράγματα, την ικανότητα
ανάληψης διοικητικών καθηκόντων, το εκπαιδευτικό έργο, την κοινωνική προσφορά και
προσωπικότητα του υποψηφίου, τις μεταπτυχιακές του σπουδές, τη μετεκπαίδευση και
επιμόρφωσή του και την αξιόλογη συγγραφική εργασία. Στα κριτήρια, όμως, αυτά δεν
αποδίδονταν μόρια.

31

Άρθ. 11
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Έκτοτε, τα κριτήρια επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων, συνήθως32, διακρίνονται σε
τρεις γενικές κατηγορίες (με υποκατηγορίες) μοριοδοτούμενων προσόντων που αποτιμούν: α)
την υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού (αρχαιότητα και διοικητική εμπειρία), β) την
επιστημονική και παιδαγωγική του κατάρτιση και γ) τη συμβολή στην εκπαίδευση, τη γενική του
συγκρότηση και την προσωπικότητά του. Ακολουθεί η μοριοδότηση των κριτηρίων αυτών, όπως
ορίζεται στα νομοθετήματα33 Ν. 2043/1992, Π.Δ. 398/1995, Ν. 3467/2006, Ν. 3848/2010, Ν.
4327/201534 και Ν. 4473/201735
Στους Πίνακες 2, 3 και στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι γενικές αυτές κατηγορίες με τη
συνολική μοριοδότησή τους. Από τα στοιχεία των πινάκων αυτών διαπιστώνουμε ότι διαχρονικά
–με εξαίρεση τους Νόμους 3467/2006 και 3848/2010– τα περισσότερα μόρια αποδόθηκαν στην
υπηρεσιακή κατάσταση του υποψηφίου/ας. Συγκρίνοντας δε τα ποσοστά των κατηγοριών
κριτηρίων (Πίνακας 3), τα περισσότερα μόρια αποδόθηκαν: α) στην επιστημονική και
παιδαγωγική κατάρτιση, με τον Νόμο 3848/2010, γ) στην υπηρεσιακή κατάσταση, με το Π.Δ.
398/1995, δ) στην προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και στη συμβολή του στην εκπαίδευση, με
τον Νόμο 3467/2006.
Πίνακας 5: Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων

Νομοθέτημα

Ν. 2043/1992, άρθ. 2
Π.Δ. 398/1995, άρθ. 12
Ν. 3467/2006, άρθ. 3,8
Ν. 3848/2010, άρθ. 14, 13
Ν. 4327/2015, άρθ. 16, 18, 19
Ν. 4473/2017, άρθ. 1

Επιστημονική
& παιδαγωγική
κατάρτιση
30
35
22
24
11
12

Υπηρεσιακή
κατάσταση
45
49
14
14
14
13

Συμβολή στην
εκπαίδευσηπροσωπικότητα
25
16
20
15
12
8

Σύνολο
μορίων
100
100
56
53
3736
3337

Με εξαίρεση το Π.Δ. 398/1995, όπου η κατηγοριοποίηση των κριτηρίων διαφέρει. Ειδικότερα, ως
κριτήρια αναφέρονται: α) η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση (35 μόρια), β) η υπηρεσιακή
κατάσταση και η διδακτική εμπειρία (25 μόρια) και γ) η ικανότητα άσκησης διοικητικών καθηκόντων και
καθοδηγητικού έργου – κοινωνική δραστηριότητα (40 μόρια). Στα λοιπά νομοθετήματα η υπηρεσιακή
κατάσταση, διδακτική εμπειρία και η άσκηση διοικητικού και καθοδηγητικού έργου αποτελούν
υποκριτήρια της υπηρεσιακής κατάστασης. Για να είναι δυνατή η σύγκριση με τα υπόλοιπα νομοθετήματα
στον πίνακες 2 και 3 και στο γράφημα 2 έγινε ανακατανομή μορίων στα κριτήρια β και γ του Π.Δ.
398/1995.
32

Παραλείπεται το Π.Δ. 25/2002, γιατί δεν προσδιορίζει ανώτατο όριο μορίων σε κάθε κατηγορία
κριτηρίων.
33

34

Και την αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015, ΦΕΚ 915/Β΄/20-05-2015.

Και
τις
αριθμ.
Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017,
Φ.361.22/23/91322/E3/31-05-2017.
35

ΦΕΚ

1890/Β΄/31-05-2017,

και

37 είναι το σύνολο μορίων των υποψηφίων διευθυντών/ριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 35 των
υποψηφίων δευτεροβάθμιας, διότι στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση αποδίδονταν κατ’
ανώτατο όριο 11 και 9 μόρια στους/στις υποψηφίους/ες διευθυντές/ριες της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.
36

33 είναι το σύνολο μορίων των υποψηφίων διευθυντών/ριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 31 των
υποψηφίων δευτεροβάθμιας, διότι στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση αποδίδονταν κατ’
37
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Στον Πίνακα 4 παρατίθενται στοιχεία που αποτυπώνουν τη μοριοδότηση τίτλων σπουδών, ως
υποκριτηρίων της κατηγορίας επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση. Στη στήλη 2
αναγράφεται το σύνολο των μορίων σε όλα τα κριτήρια επιλογής. Στις στήλες 3, 4 και 6
αναγράφονται τα μόρια που αποδίδονται στους τίτλους σπουδών, διδακτορικό, μεταπτυχιακό και
δεύτερο πτυχίο. Στη στήλη 5 αναγράφονται τα μόρια που τελικά αποδίδονται κατ’ ανώτατο όριο,
όταν ο/η υποψήφιος/α κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό. Στη στήλη 7 αναγράφεται το
μέγιστο των μορίων που λαμβάνει ένας/μία υποψήφιος/α από τη μοριοδότηση των τίτλων των
στηλών 3, 4 και 6, το οποίο στη στήλη 8 αποδίδεται ως ποσοστό επί του συνόλου των μορίων
όλων των κριτηρίων (στήλη 2). Από τον Πίνακα αυτό προκύπτει ότι στους αναφερόμενους στον
πίνακα τίτλους σπουδών αποδόθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των μορίων με τους
Νόμους 2043/1992 και 3848/2010.
Στο Νόμο 1566/198538 αναφέρεται ότι, αν οι ίδιες θέσεις διευθυντών/ριών διεκδικούνται από
περισσότερους/ες υποψηφίους/ες, εφαρμόζονται για την τοποθέτηση οι διατάξεις που ισχύουν
για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το κριτήριο της
συνυπηρέτησης39. Ανάλογη ρύθμιση αλλά και λοιπά κοινωνικά κριτήρια αναφέρονται και στο
Π.Δ. 249/198640.
Πίνακας 6: Ποσοστιαία μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων

Νομοθέτημα

Επιστημονική &
παιδαγωγική
κατάρτιση

Υπηρεσιακή
κατάσταση

Συμβολή στην
εκπαίδευση προσωπικότητα

Ν. 2043/1992

30%

45%

25%

Π.Δ. 398/1995

35%

49%

16%

Ν. 3467/2006

39%

25%

36%

Ν. 3848/2010

45%

26%

28%

Ν. 4327/2015

30%

38%

32%

Ν. 4473/2017

36%

39%

24%

Επιπροσθέτως αναφέρουμε πως από το 1992 έως το 2010 επανειλημμένως είχε αναφερθεί σε
νομοθετήματα ότι στην επιλογή διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων και λοιπών στελεχών της
εκπαίδευσης θα συνεκτιμώντο και μονάδες από αξιολογικές εκθέσεις αποτίμησης του έργου

ανώτατο όριο 12 και 10 μόρια στους/στις υποψηφίους/ες διευθυντές/ριες της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.
38

Άρθ. 11.7

Ν. 1566/1985 άρθ. 16.Β.1.δ. Σε περίπτωση διεκδίκησης μίας θέσης από περισσότερους/ες του/της
ενός/μίας υποψηφίους/ες, λαμβανόταν υπόψη εάν ο/η άλλος/η σύζυγος υπηρετούσε οργανικά σε σχολείο
ή άλλη υπηρεσία ή εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα ή ασκούσε το επάγγελμά του/της στην ίδια πόλη με
εκείνη σε σχολείο της οποίας αιτείτο τοποθέτηση ο/η υποψήφιος/α.
39

40

Άρθ. 3.5.

─ 495 ─

Τόμος Β΄
τους41. Στον Νόμο 2043/199242 ορίζεται ότι κριτήρια της επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών
μονάδων ήταν τα ακόλουθα: α) αρχαιότητα (30 μονάδες), β) επιστημονική-παιδαγωγική
κατάρτιση (20 μονάδες), γ) εκθέσεις σχολικών συμβούλων (15 μονάδες), δ) εκθέσεις διευθυντών
σχολείου (15 μονάδες) και ε) γενική συγκρότηση του υποψηφίου, εκτιμώμενη από το αρμόδιο
υπηρεσιακό συμβούλιο (20 μονάδες)43. Κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού, όμως, δεν
ελήφθησαν υπόψη μονάδες αξιολογικών εκθέσεων44.
Στον Νόμο 3465/200645 αναφέρεται ότι, κατά την επιλογή σχολικών συμβούλων και
διευθυντών/ριών εκπαίδευσης, προσμετράται με 44 αξιολογικές μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (επί
συνόλου 100 μονάδων) η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, βάσει εκθέσεων. Ωστόσο, επειδή
δεν υπήρχαν εκθέσεις, αντί αξιολογικών μονάδων από εκθέσεις, προσμετρήθηκε η βαθμολογία
από συμμετοχή σε γραπτή δοκιμασία. Για την επιλογή διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων δεν
προβλεπόταν συμμετοχή σε γραπτή δοκιμασία, οπότε οι συνολικές τους μονάδες
προσδιορίστηκαν στις 56 κατ’ ανώτατο όριο.

Ν. 4473/2017

Ν. 4327/2015
Συμβολή στην εκπαίδευσηπροσωπικότητα

Ν. 3848/2010

Υπηρεσιακή κατάσταση
Ν. 3467/2006

Επιστημονική συγκρότηση

Π.Δ. 398/1995

Ν. 2043/1992
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Γράφημα 2: Ποσοστιαία μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων
Πρώτη σχετική αναφορά στο Ν. 1566/1985 άρθ. 11.Δ.1, όπου στην αρμοδιότητα του/της διευθυντή/ριας
σχολικής μονάδας υπάγεται μεταξύ άλλων και η «αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του
σχολείου».
41

42

Άρθ. 1.7.

43

Βλ. και άρθ. 6.6.

Βλ. πίνακες 2, 3 και γράφημα 2. Για αξιολόγηση ή/και αξιολογικές εκθέσεις γίνεται επίσης λόγος στα
Π.Δ. 320/1993, Ν. 2525/1997 άρθ. 8 (αναφέρεται και σώμα μονίμων αξιολογητών), αριθμ. Δ2/1938/2602-1998 και Π.Δ. 140/1998 (άρθ. 3.1 αναφέρεται ότι για την επιλογή σε θέση διευθυντή/ριας σχολικής
μονάδας και λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης απαιτείται προηγούμενη έκθεση τριμελούς επιτροπής
μονίμων αξιολογητών).
44

45

Άρθ. 9.Α και Β.4, άρθ. 12 και άρθ. 9.ε.στ.
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Πίνακας 7: Μοριοδότηση τίτλων σπουδών κατά την επιλογή διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων

1

2

3

4

5

6

7

8

Σύνολο
μορίων

Διδακτορικό

Μεταπτυχιακό

Διδακτ.
+
Μεταπτ.

2ο
πτυχίο

Σύνολο
μορίων
πτυχίων

% επί συν.
μορίων (2)

Ν. 2043/1992

100

16

10

6

32

32%

Π.Δ.
398/1995

100

8

4

2,5

14,5

15%

Ν. 3467/2006

56

4,5

2,5

2

9

16%

Ν. 3848/2010

53

6

4

3

13

25%

Ν. 4327/2015

37

4

2,5

4

2

6

16%

Ν. 4473/2017

33

4

2,5

4

1,5

5,5

17%

Νομοθέτημα

Επίσης, στον Νόμο 3848/201046 αναφέρεται ότι η συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο αποτιμάται
κατ’ ανώτατο όριο με 12 μονάδες, βάσει αξιολογικών εκθέσεων, για να διευκρινιστεί στη
συνέχεια ότι οι μονάδες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη. Αναφέρουμε, τέλος, ότι ο Νόμος
2043/199247 πρόβλεπε μονιμοποίηση των διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων, που δεν
υλοποιήθηκε.
Τα τελευταία χρόνια η αποτίμηση προσόντων των υποψηφίων διευθυντών/ριών σχολικών
μονάδων διενεργείται κυρίως βάσει του βιογραφικού σημειώματος και των αποδεικτικών
εγγράφων που οι ίδιοι/ες καταθέτουν. Με υπεύθυνη δήλωση οι υποψήφιοι/ες καλούνται να
βεβαιώνουν την γνησιότητα των παραστατικών που συμπεριλαμβάνουν στον φάκελο
υποψηφιότητάς τους αλλά και την μη ύπαρξη εις βάρος τους πειθαρχικών ποινών ή λοιπών
κωλυμάτων48. Επειδή δε οι ατομικοί τους φάκελοι δεν είναι πάντα ενημερωμένοι, υπήρξαν και
περιπτώσεις κατάθεσης πλαστών ή παραποιημένων δικαιολογητικών.
Επισημάνσεις στις διαδικασίες επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων
Ρόλος κεντρικού επιπέδου διοίκησης: Αρχικά49, το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο είχε τον
τελευταίο λόγο στις επιλογές των διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων. Από το 1992 50 και εξής,
μόνο το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εμπλέκεται στη διαδικασία επιλογής
διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων.
Ρόλος τοπικής αυτοδιοίκησης (νομάρχη): Από το 198551 έως το 2000, ο νομάρχης είχε
καθοριστική εμπλοκή στη διαδικασία επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων (απόφαση
συγκρότησης περιφερειακών συμβουλίων, διαχωρισμός σχολείων, προκήρυξη θέσεων, κύρωση
46

Άρθ. 12.1, 13.7 και 29.3.γ.

47

Άρθ. 3.

48

Αριθμ. Φ. 361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015, ΦΕΚ 915/Β΄/20-05-2015.

49

Αριθμ. Δ./5716/15-04-1988, ΦΕΚ 217/Β΄/21-04-1988.

50

Ν. 2043/1992.

51

Ν. 1566/1985.
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πινάκων, απόφαση τοποθέτησης). Από το 200052, οπότε συστήθηκαν οι περιφερειακές
διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι αρμοδιότητες του νομάρχη
πέρασαν στους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης.
Συνέντευξη: Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής και το βιογραφικό σημείωμα έχουν
αξιοποιηθεί διαχρονικά για την αποτίμηση της προσωπικότητας του/της υποψηφίου/ας. Το 1988
με δύο ταυτόσημες Υ.Α. έγινε μνεία σε συνέντευξη ως μέρος της διαδικασίας επιλογής
διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων, χωρίς αναφορά σε μοριοδότησή της53. Εναπόκειτο δε στη
διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου η αξιοποίησή της ή όχι 54. Για
συνέντευξη έγινε λόγος στο Π.Δ. 25/2002, όχι, όμως, στο Π.Δ. 398/1995. Αντί συνέντευξης
αναφέρθηκε55 η σύσταση τριμελούς επιτροπής σε κάθε σχολική μονάδα, αποτελούμενης από 1
εκπαιδευτικό της, 1 εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και 1 εκπρόσωπο της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο της επιτροπής ήταν η σύνταξη εισήγησης για τους υποψηφίους/ες
διευθυντές/ριες αναφορικά με την ικανότητά τους για επικοινωνία, τη συνεργασία τους με γονείς,
με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, τη γενικότερη προσφορά τους και την κοινωνική
τους δράση.
Στις επιλογές που διενεργήθηκαν βάσει του Ν. 3848/201056, η συνέντευξη έγινε βάσει μελετών
περίπτωσης, που είχαν σταλεί στα μέλη του συμβουλίου επιλογής από το Υπουργείο Παιδείας.
Κατά την αποτίμηση δε της προσωπικότητας του/της υποψηφίου/ας ελήφθη υπόψη, πέραν του
βιογραφικού του σημειώματος, και έκθεση αυτοαξιολόγησής του/της. Τα μέλη του συμβουλίου
όφειλαν να τεκμηριώσουν την βαθμολογία τους κατά τη συνέντευξη, η οποία μαγνητοφωνήθηκε.
Η μαγνητοφώνηση της συνέντευξης τηρήθηκε και στις επόμενες επιλογές διευθυντών/ριών
σχολικών μονάδων.
Στη διαδικασία επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων του 201557, αντί συνέντευξης,
θεσμοθετήθηκε μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων του/των σχολείων για τα οποία
είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον ο/η υποψήφιος/α. Επειδή δε η μυστική ψηφοφορία του συλλόγου
διδασκόντων, ως κριτήριο επιλογής των διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων, κρίθηκε
αντισυνταγματική58, στις επιλογές του 2017 επανήλθε η συνέντευξη, στο πλαίσιο της οποίας
συνεκτιμώντο τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας και, αντί ψηφοφορίας, η καταγεγραμμένη
σε πρακτικό γνώμη των συνυπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών59.
Ενστάσεις: Σύμφωνα με τον Νόμο 309/1976, ενστάσεις γίνονταν δεκτές μόνο για αποφάσεις
συμβουλίων που δεν ήταν ομόφωνες. Έκτοτε δόθηκε το δικαίωμα ένστασης ανεξαρτήτως του αν
52

Ν. 2817/2000 άρθ. 29.14.

Στην αριθμ. Δ/5716/15-04-1988, ΦΕΚ 217/Β΄/21-04-1988 και 296/Α΄/30-12-1988, αναφέρεται ότι το
αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο «σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης των εκπαιδευτικών… μπορεί… να
καλέσει τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη…» (άρθ. 7).
53

Η συνέντευξη χαρακτηριζόμενη ως «προφορική συζήτηση» με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής, που
σκοπό είχε την εκτίμηση της «όλης συγκρότησης και προσωπικότητας του υποψηφίου», στο Ν. 1304/1982
άρθ. 17 είχε ήδη συμπεριληφθεί στη διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων.
54

55

Άρθ. 12.

56

Άρθ. 13.4.5. Βλ. και αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1/14-07-2010, ΦΕΚ 1085/Β΄/16-07-2010 Υ.Α.

57

Ν. 4327/2015, άρθ. 19.4.

58

ΣτΕ 711/2016.

59

Ν. 4473/2017 άρθ. 1.6.ζ και αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017.
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η απόφαση του συμβουλίου επιλογής ήταν ομόφωνη ή όχι. Έως και το 2010 δινόταν χρονικό
περιθώριο 10 ημερών για την κατάθεση ένστασης. Με τους Νόμους 4327/2015 και 4473/2017 το
χρονικό αυτό περιθώριο περιορίστηκε στις 3 ημέρες.
Χρονικό διάστημα διενέργειας κρίσεων: Οι διαδικασίες επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών
μονάδων συνήθως εκτείνονταν σε διάστημα μηνών. Ωστόσο, στις επιλογές του 2017 το διάστημα
αυτό ήταν εξαιρετικά συμπιεσμένο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στους/στις ενδιαφερόμενους/ες
δόθηκαν μόνο τέσσερις εργάσιμες ημέρες για την υποβολή των δικαιολογητικών60, ενώ σε
προηγούμενες επιλογές το χρονικό αυτό διάστημα εκτεινόταν στις δεκαπέντε ημέρες61.
Αποτύπωση της διαδικασίας κρίσεων-προσφυγή υποψηφίων: Τα τελευταία χρόνια, η διαδικασία
επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων αποτυπώνεται με τυπικό τρόπο (τήρηση
πρακτικών, μαγνητοφώνηση συνέντευξης από το 2010 κ.ά.)62. Βάσει δε του Νόμου 2690/1999
(Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας), που κατοχυρώνει την έγερση έννομων αξιώσεων για έλεγχο
της διαδικασίας, οι υποψήφιοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένδικα μέσα αλλά και τεκμήρια που
τους επιτρέπουν να προσβάλουν τη διαδικασία επιλογής, εάν θεωρήσουν ότι έχουν
καταστρατηγηθεί δικαιώματά τους.
Συμπερασματικές επισημάνσεις
Από το 1976 έως το 2017 το πλαίσιο επιλογής διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων είναι ασταθές
και συνεχώς μεταβαλλόμενο, διαφοροποιούμενο ως προς τις προϋποθέσεις επιλογής, τα
αξιολογικά κριτήρια και τη μοριοδότησή τους, που αυξάνονται αλλά και καθίστανται συνεχώς
λεπτομερέστερα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δεν αρκεί νόμος ή προεδρικό διάταγμα για τη
διενέργεια των επιλογών διευθυντών/ριών σχολικών μονάδων. Συνήθως απαιτούνται και πολλές
διευκρινιστικές ή εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις ή/και εγκύκλιοι.
Η διαφοροποίηση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων επιλογής είναι αναγκαία ως ένα βαθμό
εξαιτίας αλλαγών στους τύπους σχολείων, στη λειτουργία τους, στην υπηρεσιακή κατάσταση των
εκπαιδευτικών αλλά και στην αύξηση των προσόντων τους. Ωστόσο, κατεξοχήν καθορίζεται από
τις στοχεύσεις και επιδιώξεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας αναφορικά με τις επιλογές
στελεχών της σχολικής εκπαίδευσης. Γι’ αυτό, κατά κανόνα, συμπίπτει με την εναλλαγή
κομμάτων στη εξουσία ή υπουργών στο Υπουργείο Παιδείας. Οι συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό
πλαίσιο και, μάλιστα, ως προς τον προσδιορισμό ή τη μοριοδότηση κριτηρίων που καθορίζουν
την επιλογή, δυσχεραίνει το συστηματικό σχεδιασμό της επαγγελματικής ανάπτυξης και
υπηρεσιακής εξέλιξης των εκπαιδευτικών στο προσωπικό επίπεδο.
Νομοθεσία
Σύνταγμα

Συμβούλιο Επικρατείας

Άρθρο 16

ΣτΕ 711/2016

Πέμπτη 01-06-2017 έως Τρίτη 06-06-2017. Σημειωτέον ότι
(Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017) είχε ημερομηνία έκδοσης 31-05-2017.
60

η

σχετική

61

Ενδεικτικά Π.Δ. 398/1995 άρθ. 13, 25/2002 άρθ. 2.5 και αριθμ. 52921/Δ2/06-05-2017.

62

Ν. 3848/2010 και αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1/14-07-2010, ΦΕΚ 1085/Β΄/16-07-2010 Υ.Α.
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