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Εισαγωγή 
 

Η εκπαίδευση και γενικότερα η παιδεία των ανθρώπων ενός τόπου αποτελεί έναν από τους 
ακρογωνιαίους λίθους της κοινωνικής προόδου και της κοινωνικής ευημερίας. Για το λόγο αυτό, 
οι εμπλεκόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να συνεχίσουν και να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλα τα 
επίπεδα.  

Η δημιουργία εκπαιδευτικών συστημάτων τα οποία μεγιστοποιούν τη μαθησιακή πρόοδο των 
μαθητών στο σύνολό τους και ταυτόχρονα παρέχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες ενισχύοντας 
τη διάσταση της ισότητας, αποτελεί πάγιο αίτημα στο χώρο της εκπαίδευσης διεθνώς. H 
δέσμευση για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία αναγκαίων και επαρκών 
συνθηκών μάθησης για όλους τους μαθητές, θεωρείται ως προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται στον τομέα της 
παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης και ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους μαθητές, η 
στήριξη στους σχολικούς οργανισμούς για εφαρμογή αποτελεσματικής διοίκησης δεν είναι η 
αναμενόμενη.  

H Έρευνα Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας (ΕΕΑ) έχει ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη και 
εγκυροποίηση θεωρητικών σχημάτων και μοντέλων που να μπορούν να αξιοποιηθούν για να 
εξηγήσουν γιατί και με ποιο τρόπο κάποια σχολεία και εκπαιδευτικοί είναι πιο 
αποτελεσματικά/αποτελεσματικοί από άλλα/άλλους σχετικά με την επίτευξη καλύτερων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Με αυτό τον τρόπο η ΕΕΑ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών 
συστημάτων, θεωρώντας το κύριο κριτήριο μέτρησης της αποτελεσματικότητάς τους, τη 

μάθηση.  

Η ΕΕΑ παρουσιάζεται για πρώτη φορά τη δεκαετία του ‘60 ως αντίδραση στα αποτελέσματα 
ερευνών που διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) σχετικά με την ισότητα 
των εκπαιδευτικών ευκαιριών από τις ερευνητικές ομάδες του Coleman το 1966 και του Jencks 
το 1972. Οι δύο αυτές έρευνες, προερχόμενες από δύο διαφορετικά επιστημονικά πεδία 
(κοινωνιολογία και ψυχολογία αντίστοιχα) κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα σχετικά με 
την ουσιαστική επίδραση που ασκεί η εκπαίδευση στα μαθησιακά αποτελέσματα. Παρόλο που 
οι έρευνες αυτές δεν υποστήριξαν την κατάργηση του θεσμού του σχολείου, εντούτοις 
υποστήριξαν πως τα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από μεταβλητές 
που αναφέρονται στα προσωπικά χαρακτηριστικά του μαθητή, όπως είναι η προσωπική 
ικανότητα και κυρίως ο δείκτης ευφυΐας, όπως και τα χαρακτηριστικά της οικογένειάς του, για 
παράδειγμα η εθνικότητα και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (ΚΟΕ). Συνεπώς, θεώρησαν ότι 
ένα ελάχιστο ποσοστό της διαφοράς στα μαθησιακά αποτελέσματα μπορεί να αποδοθεί στην 
επίδραση του σχολείου. Οι έρευνες, όμως, αυτές δεν κατάφεραν να προσμετρήσουν την επίδραση 
των παραγόντων του σχολείου λόγω της αξιοποίησης στοιχειωδών στατιστικών τεχνικών που εκ 
της φύσεως τους δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν την ιεραρχική και πολυεπίπεδη δομή των 
δεδομένων. Έτσι, το μήνυμα που λανθασμένα προέκυψε ήταν ότι το σχολείο δεν μπορεί να 
επηρεάσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό οδήγησε στην καλλιέργεια ενός κλίματος 
απαξίωσης και αμφισβήτησης του σχολικού θεσμού ιδιαίτερα ως προς τη δυνατότητά του να 
συμβάλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην παροχή ίσων εκπαιδευτικών 
ευκαιριών για όλους τους μαθητές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ερευνητικές ομάδες του Edmonds 
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στις ΗΠΑ και του Rutter στο Ηνωμένο Βασίλειο, διεξήγαγαν τις πρώτες έρευνες εκπαιδευτικής 
αποτελεσματικότητας κατά τη δεκαετία του ‘70, αποσκοπώντας στην απόρριψη των πιο πάνω 
ισχυρισμών και εξετάζοντας το βαθμό στον οποίο η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στη 
διαφοροποίηση των ευκαιριών που παρέχονται στους μαθητές. Η διεξαγωγή των δύο αυτών 
ανεξάρτητων ερευνητικών προγραμμάτων με παρόμοια ερευνητικά ερωτήματα και σε μεγάλο 
βαθμό με παρόμοια μεθοδολογία ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων σε δύο διαφορετικές χώρες, 
καταδείκνυε για πρώτη φορά τη δυνατότητα ανάπτυξης του νέου για την εποχή επιστημονικού 
πεδίου της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.  

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή της ΕΕΑ μέχρι σήμερα, εντοπίζονται τέσσερις διαδοχικές 
φάσεις, οι οποίες καταπιάνονται με τη διερεύνηση διαφορετικού τύπου ερευνητικών 
ερωτημάτων. Οι έρευνες που διεξήχθησαν κατά την πρώτη φάση οδήγησαν στον εντοπισμό 
διαφορών μεταξύ των σχολείων και μεταξύ των εκπαιδευτικών ως προς την επίδραση που ασκούν 
στα αποτελέσματα των μαθητών τους. Συνεπώς, η πρόοδος των μαθητών εξαρτάται και από το 
σχολείο στο οποίο φοιτούν, καθώς και από την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τους. 
Με βάση το πιο πάνω συμπέρασμα, το επόμενο ερώτημα το οποίο απασχόλησε τους ερευνητές 
κατά την περίοδο αυτή αφορούσε στο βαθμό στον οποίο σχολικές μονάδες με όμοια 
χαρακτηριστικά ως προς το ΚΟΕ και τα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών τους διαφέρουν 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Η διεξαγωγή τέτοιου είδους ερευνών έγινε δυνατή με την 
ανάπτυξη και αξιοποίηση πολυεπίπεδων μοντέλων στατιστικής ανάλυσης τα οποία επιτρέπουν 
την ομαδοποίηση των δεδομένων στο επίπεδο του εκπαιδευτικού (της τάξης) και στο επίπεδο της 
σχολικής μονάδας, με τρόπο που επιτρέπεται ένας πιο ακριβής υπολογισμός των αποκλίσεων 
μεταξύ των σχολικών μονάδων, καθώς και ο εντοπισμός των διαφορών που οφείλονται σε 
παράγοντες που εντάσσονται στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Γενικότερα, η περίοδος αυτή, 
μέσω των αποτελεσμάτων ενός μεγάλου αριθμού ερευνών που διεξήχθησαν σε διαφορετικές 
χώρες, συνέβαλε ουσιαστικά στην αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που ασκούν οι 
εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες στα μαθησιακά αποτελέσματα και κατ’ επέκταση άσκησε 
έντονη κριτική σε προηγούμενες έρευνες οι οποίες υποστήριξαν πως η εκπαίδευση δεν ασκεί 
καμιά ουσιαστική επίδραση στην επίδοση των μαθητών. Το αποτέλεσμα αυτό αποτέλεσε την 
απαρχή της δεύτερης περιόδου της ΕΕΑ που αποσκοπούσε στον εντοπισμό παραγόντων που 
σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Κατά τη δεύτερη φάση της ΕΕΑ, το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώθηκε στον εντοπισμό 
των παραγόντων που μπορούσαν να ερμηνεύσουν τις διαφορές μεταξύ σχολικών μονάδων ως 
προς το επίπεδο αποτελεσματικότητάς τους. Με βάση τα αποτελέσματα ερευνών, εντοπίστηκαν 
μεταβλητές που συσχετίζονταν με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, οι μεταβλητές 
αυτές θεωρήθηκαν ως σημαντικοί παράγοντες καθορισμού της εκπαιδευτικής 
αποτελεσματικότητας και αυτή ήταν και η απαρχή για τη δημιουργία των πρώτων μοντέλων 
εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι τα μοντέλα της περιόδου 
αυτής δέχτηκαν αρκετή κριτική ως προς τη μεθοδολογία και εννοιολογία που ακολουθούσαν, 
που αποτέλεσε και τη βάση για την ανάπτυξη πιο προηγμένων μοντέλων εκπαιδευτικής 
αποτελεσματικότητας. Τα μοντέλα της περιόδου αυτής στηρίχθηκαν περισσότερο στο θεωρητικό 
πλαίσιο του «αιτιώδους μοντέλου», όπως αυτό αναπτύχθηκε από τους Scheerens και Creemers το 
1989 και έδιναν περισσότερο σημασία στο πως οι παράγοντες που επιδρούν στα μαθησιακά 
αποτελέσματα εντάσσονται σε διαφορετικά επίπεδα, χωρίς όμως να επεξηγούν το γιατί 
συγκεκριμένοι παράγοντες συσχετίζονταν θετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τέλος, είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι μετα-αναλύσεις των ερευνών που διεξήχθησαν κατά τη φάση αυτή, 
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συνέβαλαν στον εντοπισμό περαιτέρω μεταβλητών που διακρίνουν τους αποτελεσματικούς 
εκπαιδευτικούς, τις σχολικές μονάδες, καθώς και άλλα επίπεδα πέραν της σχολικής μονάδας, 
όπως είναι οι εκπαιδευτικές περιφέρειες και τα εκπαιδευτικά συστήματα. Οι μετα-αναλύσεις 
αυτές κατέδειξαν, επίσης, τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης του θεωρητικού υπόβαθρου της 
ΕΕΑ με τη συμπερίληψη συνδυασμών μεταβλητών (παραγόντων) σε κατηγορίες.  

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 ξεκινά η τρίτη φάση της ΕΕΑ η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
ολιστικών θεωρητικών μοντέλων εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. Τα μοντέλα αυτά 
αποσκοπούσαν στην ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο παράγοντες εκπαιδευτικής 
αποτελεσματικότητας οι οποίοι εντάσσονται σε διαφορετικά επίπεδα επηρεάζουν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Συνεπώς, οι ερευνητές στηριζόμενοι σε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις 
ανέπτυξαν διαφορετικά μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα, η 
οικονομική προσέγγιση επικεντρώνεται σε μεταβλητές που σχετίζονται με τις εισδοχές του 
συστήματος σε επίπεδο υποδομής και άλλων παροχών, όπως είναι για παράδειγμα ο 
εμπλουτισμός και η αξιοποίηση πηγών μάθησης σε κάθε σχολική μονάδα, προκειμένου να 
ερμηνεύσει τις διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ σχολικών 
μονάδων. Η κοινωνιολογική προσέγγιση επικεντρώθηκε σε παράγοντες που καθορίζουν το 
εκπαιδευτικό και οικογενειακό υπόβαθρο των μαθητών, όπως είναι για παράδειγμα το ΚΟΕ, η 
εθνική καταγωγή, το φύλο και το πολιτιστικό κεφάλαιο. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως με 
βάση την προσέγγιση αυτή το ενδιαφέρον των ερευνητών δεν περιορίζεται μόνο στα μαθησιακά 
αποτελέσματα, αλλά και στο βαθμό στον οποίο η εκπαίδευση επιτυγχάνει τη γεφύρωση των 
αποκλίσεων που παρουσιάζονται μεταξύ διαφορετικών ομάδων μαθητών, σε σύγκριση με την 
αρχική τους επίδοση στο πλαίσιο της πολιτικής για παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Έτσι, 
με βάση την προσέγγιση αυτή, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων 
στηρίζεται σε δύο διαστάσεις που αφορούν στην ποιότητα (επίτευξη υψηλών μαθησιακών 
αποτελεσμάτων), αλλά και την ισότητα (μείωση των διαφορών που παρατηρούνται στα 
μαθησιακά αποτελέσματα μεταξύ μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά 
κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα). Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί ότι 
η κοινωνιολογική προσέγγιση ανέδειξε και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τα μαθησιακά 
αποτελέσματα, όπως το κλίμα του σχολείου, τη σχολική δομή και τη σχολική κουλτούρα, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή της εκπαιδευτικής διοίκησης στην ανάπτυξη των 
παραγόντων αυτών. Τέλος, η τρίτη προσέγγιση προέρχεται από το γνωστικό πεδίο της 
ψυχολογίας και επικεντρώνεται σε παράγοντες που καθορίζουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
του μαθητή, όπως είναι η γνωστική ετοιμότητα – προϋπάρχουσα γνώση, τα κίνητρα και η 
παρώθηση του μαθητή, καθώς και σε παράγοντες που σχετίζονται με τις μαθησιακές διαδικασίες 
που διενεργούνται στην τάξη. Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο αυτή, παρατηρείται έντονο 
ενδιαφέρον για τον εντοπισμό και την κατανόηση των στοιχείων και συμπεριφορών που 
χαρακτηρίζουν την αποτελεσματική διδασκαλία. Η προσέγγιση αυτή οδήγησε στην καταγραφή 
των συμπεριφορών του εκπαιδευτικού, οι οποίες βρέθηκαν να συσχετίζονται συστηματικά και 
θετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα (για παράδειγμα το μοντέλο της άμεσης διδασκαλίας και 
το μοντέλο της ενεργού διδασκαλίας). Αξίζει να λεχθεί ότι και οι τρεις προαναφερόμενες 
προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν, είχαν αρκετές αδυναμίες τις οποίες εντόπισαν οι ερευνητές σε 
μεταγενέστερα στάδια με αποτέλεσμα να δοθεί αργότερα περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη 
πολυεπίπεδων μοντέλων εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας που προσπάθησαν να 
αξιοποιήσουν και τις τρεις προσεγγίσεις. Έτσι, καθώς το αρχικό ενδιαφέρον της ΕΕΑ 
επικεντρωνόταν στα μαθησιακά αποτελέσματα των σχολικών μονάδων, με την ανάπτυξη των 
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πολυεπίπεδων μοντέλων στατιστικής ανάλυσης δόθηκε περισσότερη έμφαση στο επίπεδο της 
διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς υποστηρίζεται πως τα μαθησιακά αποτελέσματα 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κυρίως στο επίπεδο της τάξης 
(εκπαιδευτικού). Έτσι, οι παράγοντες αποτελεσματικότητας που εδράζονται στο επίπεδο της 
τάξης θεωρούνται ως οι πλέον σημαντικοί παράγοντες εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, ενώ 
την ίδια στιγμή οι παράγοντες που εδράζονται στο επίπεδο του σχολείου ή του συστήματος είτε 
διευκολύνουν είτε δυσχεραίνουν τη διαδικασία της μάθησης.  

Προχωρώντας στην τέταρτη και τελευταία φάση της ΕΕΑ, η έμφαση μετατοπίζεται από τον 
καθορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την επίδοση του μαθητή και την ερμηνεία του 
τρόπου επίδρασής τους, στην ανάπτυξη στρατηγικών βελτίωσης της σχολικής 

αποτελεσματικότητας. Στα πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές στο χώρο της ΕΕΑ επιχειρούν να 
συνδέσουν τα πορίσματα των ερευνών τους με την έρευνα που αποσκοπεί στη βελτίωση της 
σχολικής αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα, αυτή την περίοδο διεξάγονται έρευνες με στόχο 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων, με υιοθέτηση συγκεκριμένων 
προσεγγίσεων για βελτίωση των αποτελεσμάτων τους. Συνεπώς, τα στοιχεία που προκύπτουν 
από αυτή τη φάση χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων για τη βελτίωση 
της σχολικής αποτελεσματικότητας. Ως εκ τούτου, επιχειρείται, επίσης, η ανάλυση της 
πολυπλοκότητας της εκπαίδευσης, αφού έχει γίνει κατανοητό πως τα θεωρητικά μοντέλα της 
τρίτης φάσης δεν αποδίδουν τη δέουσα σημασία στο δυναμικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, 
καθώς και στη δυνατότητα διαφοροποιημένης λειτουργίας κάποιων παραγόντων. Η δυναμική 
διάσταση της εκπαίδευσης λαμβάνεται περισσότερο υπόψη κατά το σχεδιασμό θεωρητικών ή 
εμπειρικών μελετών στο χώρο της ΕΕΑ και η διδασκαλία και η μάθηση θεωρούνται ως δυναμικές 
διαδικασίες οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς και προσαρμόζονται σε διαφορετικές διδακτικές 
ανάγκες και διαφορετικό συγκείμενο κατά περίπτωση. Έτσι, στις μέρες μας η εκπαιδευτική 
αποτελεσματικότητα δεν αντιμετωπίζεται ως ένα σταθερό χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
σχολικών μονάδων ή των εκπαιδευτικών, αλλά ως ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα, το οποίο δύναται να διαφοροποιείται από χρόνο σε χρόνο ή να διαφοροποιείται για 
διαφορετικές ομάδες μαθητών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών μονάδων ως προς τη δυνατότητά τους να αναπτύξουν 
πολιτικές για βελτίωση τόσο της διδασκαλίας όσο και του περιβάλλοντος μάθησης. Για το λόγο 
αυτό, βλέπουμε αρκετές έρευνες που ασχολούνται με την επίδραση της διοίκησης του σχολείου 
στα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και με τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας. Το 
ενδιαφέρον αυτό φαίνεται και από τα άρθρα που έχουν παρουσιαστεί στο συνέδριο, αλλά και από 
ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, καθώς και σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης. Ως αποτέλεσμα αυτού, η ΕΕΑ έχει σταδιακά συνδεθεί με μεγάλα σε έκταση 
συγκριτικά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία επιδιώκουν τη διερεύνηση των μεσοπρόθεσμων 
ή μακροπρόθεσμων επιδράσεων των εκπαιδευτικών ή/και των σχολικών μονάδων στα 
αποτελέσματα των μαθητών τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της θεώρησης, η ΕΕΑ επιχειρεί να 
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και γενικότερα της εκπαίδευσης 
αξιοποιώντας σύγχρονα πολυεπίπεδα μοντέλα, όπως είναι και το δυναμικό μοντέλο 
εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.  

Συμπερασματικά, η ΕΕΑ έχει παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
τριών δεκαετιών και η ανάπτυξη αυτή κατέστει δυνατή λόγω της συνεχούς προσπάθειάς της να 
ερμηνεύσει τη σύνθετη και κατά βάση δυναμική φύση της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 
και της εκπαιδευτικής αλλαγής στις σχολικές μονάδες ή γενικότερα στα εκπαιδευτικά 
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συστήματα. Επιπλέον, η πρόοδος που παρατηρήθηκε στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως 
είναι η εξέλιξη των πολυεπίπεδων μοντέλων στατιστικής ανάλυσης, διευκόλυνε σημαντικά την 
ανάπτυξη της ΕΕΑ, αφού η υιοθέτηση τέτοιων προσεγγίσεων επέτρεψε την κατανόηση των 
σύνθετων και πολύπλοκων σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τη 
μια και των μαθησιακών αποτελεσμάτων από την άλλη. Συνεπώς, αναμένεται πως η περαιτέρω 
εξέλιξη της ΕΕΑ θα συμβαδίζει με αντίστοιχες εξελίξεις τόσο στη θεωρητική σύλληψη όσο και 
στη μεθοδολογική εκτέλεση ερευνητικών και παρεμβατικών προγραμμάτων.  

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει άρθρα που κατά κύριο λόγο προέρχονται από πέντε διαφορετικές 
θεματικές ενότητες (και τις αντίστοιχες υποενότητές τους) του συνεδρίου που σχετίζονται με την 
προσπάθεια της ΕΕΑ να ερμηνεύσει τη σύνθετη διάσταση και δυναμική της εκπαίδευσης. 
Συγκεκριμένα, εμπεριέχει ένα άρθρο από την ενότητα 4 (Ετερότητα και ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες: προκλήσεις για τη διοίκηση και την ηγεσία), πέντε άρθρα από την ενότητα 5 
(Τεχνολογίες, εκπαίδευση και ηγεσία), έντεκα άρθρα από την ενότητα 7 (Διδασκαλία, mentoring 
και coaching), έντεκα άρθρα από την ενότητα 8 (Οργάνωση και καινοτομία στην εκπαίδευση) 
και δώδεκα άρθρα από την ενότητα 10 (Στρατηγικός σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων). 

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε αυτό τον τόμο στον τρόπο με τον οποίο 
αποτελεσματικές πρακτικές διοίκησης των σχολικών μονάδων, μπορούν να προωθήσουν τη 
σχολική αποτελεσματικότητα. Η σωστή χρήση σύγχρονων μεθόδων τεχνολογίας και άλλων 
καινοτομιών στην εκπαίδευση μπορούν να διευκολύνουν τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας και 
να συμβάλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και του περιβάλλοντος 
μάθησης. Τέλος, οι έννοιες της καινοτομίας και της αλλαγής στην εκπαίδευση αναδύονται μέσα 
από τα άρθρα, ως βασικό στοιχείο της δυναμικής διάστασης της ΕΕΑ. Είναι καίριας σημασίας, 
επίσης, να διαπιστωθεί κατά πόσο η συμβολή ενός διευθυντή στην ανάπτυξη της σχολικής 
πολιτικής, συνάδει με τις βασικές παραδοχές των σύγχρονων θεωρητικών μοντέλων της ΕΕΑ και 
να μπορέσει κατ’ επέκταση ο ίδιος με τις δράσεις του να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε όλους 
ανεξαιρέτως τους μαθητές του σχολείου του.  
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση, τα παιδιά 
με προβλήματα όρασης βοηθιούνται, καθώς με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών και 
υποστηρικτικού υλικού μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Σκοπός της 
παρούσας μελέτης ήταν να αποτυπώσει τις γνώσεις, απόψεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 
ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών 
σε μαθητές με προβλήματα όρασης. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 6 εκπαιδευτικοί ειδικής 
αγωγής από το Νομό Αχαΐας και Ηρακλείου Κρήτης, ενώ το μέσο συλλογής των στοιχείων 
πραγματοποιήθηκε με δομημένη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν, ότι 
εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής γνωρίζουν τις υποστηρικτικές τεχνολογίες για μαθητές με 
προβλήματα όρασης. Παράλληλα η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις υποστηρικτικές 
τεχνολογίες φάνηκε ιδιαίτερα θετική, ανέφεραν ότι με υποστηρικτικές τεχνολογίες οι μαθητές με 
προβλήματα όρασης μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Ωστόσο οι γνώσεις αυτές δεν 
επαρκούν για την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι αντιμετωπίζουν 
προβλήματα, όπως ελλιπής εξοπλισμός, ανεπαρκή τεχνική υποστήριξη. Συμπερασματικά, η κάθε 
χώρα για να έχει προοπτική ανάπτυξης οφείλει να βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την επένδυση 
στη γνώση, προσφέροντας ολοκληρωμένο και ποιοτικό σύστημα εκπαίδευσης σε όλους. Ως προς 
αυτή την κατεύθυνση, για να δοθούν λύσεις, οφείλει η πολιτεία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, 
δίδοντας οικονομική στήριξη στα σχολεία, και παράλληλα προσφέροντας κατάλληλη ενημέρωση 
περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τις 
υποστηρικτικές τεχνολογίες.  
Λέξεις κλειδιά: μαθητές με προβλήματα όρασης, υποστηρικτικές τεχνολογίες, επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν από τους βασικότερους 
φορείς για πρόοδο και εξέλιξη των κοινωνιών του 21ου αιώνα. Με την εφαρμογή τους σε όλους 
τους τομείς της κοινωνίας, άλλαξαν ριζικά και το τοπίο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τον τρόπο 
παραδοσιακής διδασκαλίας, μελέτης, έρευνας, αξιολόγησης και επιμόρφωσης (Τσικολάτας, 
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2011). Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με την εξέλιξη τους τα τελευταία 
χρόνια αποτελούν ένα διεπιστημονικό και απαραίτητο εργαλείο γνώσης για όλους τους μαθητές. 
Στην περίπτωση όμως των μαθητών με προβλήματα όρασης, καθιστούν επιπλέον σημαντικό 
εργαλείο, καθώς μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές αυτούς περαιτέρω δυνατότητες στην 
ενταξιακή τους εκπαίδευση. Μέσω των ΤΠΕ σήμερα μπορούν να δοθούν ουσιαστικές λύσεις και 
διευκολύνσεις στους μαθητές αυτούς αποκαθιστώντας τις φυσικές τους αδυναμίες 
(Κουρουπέτρογλου, 2004). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2012 υπήρχαν 285 εκατομμύρια άνθρωποι με 
προβλήματα όρασης εκ των οποίων τα 39 εκατομμύρια ήταν τυφλά, όπου το 75% αυτών διαμένει 
στην Αφρική και την Ασία. Στην Ελλάδα, υπολογίζονται γύρω στα 21.000 τυφλά άτομα 
(Αποστολοπούλου & Μπερεβέσκου, 2016). Για το σκοπό αυτό και την άρση των προβλημάτων 
αυτών, σε διεθνές επίπεδο έχουν θεσπιστεί νόμοι και μέτρα προστασίας των ατόμων με αναπηρία 
(Σούλης, 2013). Όσον αφορά την Ελλάδα, όπως αναφέρει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με 
αναπηρία (2008), έχουν γίνει διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία (νόμοι 1904/1951, 958/1979, 534/1981, 2817/2000, 
94/2005, 3699/2008). Βέβαια οδεύοντας προς αυτή την κατεύθυνση, η Ελληνική πολιτεία 
καλείται καθημερινά να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία της σε άτομα με αναπηρία. Από τους 
βασικότερους τομείς είναι η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, η οποία παρέχεται δωρεάν σε 
όλους από το κράτος σε δημόσια σχολεία, και ανάλογα τη φύση του προβλήματος της αναπηρίας 
καθορίζεται η μορφή και το είδος του σχολείου φοίτησης καθώς και το είδος των εκπαιδευτικών 
(Βασιλείου, 2007). 

Όπως αναφέρει και ο Κουρουπέτρογλου (2008), οι βασικές υποστηρικτικές τεχνολογίες που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης, περιλαμβάνουν, 
οθόνες Braile, ειδικά διαμορφωμένα πληκτρολόγια, μεγεθυντές CCTV, σαρωτές, μηχανές 
απτικών διαγραμμάτων, εκτυπωτές Braille. Επίσης υποστηρικτικό λογισμικό όπως, μετατροπείς 
κειμένου σε ομιλία, μεταφραστές Braille, μεγεθυντές οθόνης, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, 
ψηφιακά ομιλούντα βιβλία, λογισμικό αναγνώρισης ομιλίας. 

Έχουν λοιπόν σημειωθεί αρκετές εξελίξεις στον τομέα της ειδικής αγωγής. Για την επίτευξη 
αυτών προβλέπεται κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας και χορήγηση 
εξοπλισμού, λογισμικών υποστηρικτικών τεχνολογιών. Σημαντικό ρόλο σε αυτά διαδραματίζουν 
τα εκάστοτε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, τα οποία προτείνουν και 
τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή με προβλήματα όρασης. Η αξιοποίηση των 
υποστηρικτικών τεχνολογιών στην ειδική εκπαίδευση γίνεται σε διάφορα επίπεδα. Αν και 
υπάρχουν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα, παρόλα αυτά αμφισβητείται η 
ίση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, καθώς δεν εξασφαλίζεται πάντοτε 
συνεχής και ποιοτική εκπαίδευση και δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός (Κατσανδρή, 2005). 

Σύμφωνα και με τον Ταϊλαχίδη (2013), με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, και την ανάγκη 
εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, το σύγχρονο σχολείο, οφείλει να αξιοποιεί επαρκώς τις νέες τεχνολογίες 
και να βελτιώνει συνεχώς την πρόσβαση των μαθητών σε αυτές. Όμως, η κατάλληλη προσαρμογή 
γίνεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όπου χρειάζεται σε συνεργασία με 
εξειδικευμένους επιστήμονες (Ηλιάκη & Πλέσσα, 2016). 

Για την καλύτερη λοιπόν αντιμετώπιση μαθητών με προβλήματα όρασης, το βάρος πέφτει στον 
εκπαιδευτικό, ο ρόλος του οποίου είναι καθοριστικός, καθώς η εκπαίδευση του μαθητή με 
προβλήματα όρασης, ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, απαιτεί χρόνο, 
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ικανότητα, υπομονή και πολλά ερεθίσματα. Γι’ αυτό το λόγο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει 
τόσο τις σωματικές ικανότητες όσο και τις ψυχικές, έτσι ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στο έργο 
του (Ηλιάκη και Πλέσσας, 2016).  

Ακόμη, σημαντικό είναι ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει εξατομικευμένα τις ανάγκες του κάθε 
μαθητή με αναπηρία. Αυτό προϋποθέτει γνώση όχι μόνο του περιβάλλοντος του σχολείου αλλά 
και στο σπίτι. Για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του μαθητή με 
αναπηρία, θα πρέπει να διερευνήσει τις υποστηρικτικές τεχνολογίες θα χρησιμοποιήσει ανάλογα 
με τους διαθέσιμους πόρους και τι πλεονεκτήματα έχουν αυτές. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να διερευνήσει πως τα διάφορα εργαλεία hardware/software υποστηρίζουν τις ανάγκες 
του μαθητή, και έχουν αποτελέσματα, παρέχοντας ίσες δυνατότητες μάθησης σε όλους τους 
μαθητές και διαφοροποιώντας τη διδασκαλία κατάλληλα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ευθύνη να 
βελτιώνουν τις δυνατότητες και τις γνώσεις τους έτσι ώστε να είναι καλύτεροι στο έργο τους, 
ενώ παράλληλα να είναι υποστηρικτικοί, συνεργάσιμοι με τα παιδιά και να διαθέτουν ομαδικό 
πνεύμα (Altec, 2014). 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι παρόλο που οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας πλέον 
έχουν εισαχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του, χρειάζεται 
απαραίτητα και η συνεχής βελτίωση του διδακτικού περιβάλλοντος. Βιβλιογραφία και έρευνες 
διεθνώς έχουν δείξει ότι, από τους βασικότερους περιοριστικούς παράγοντες ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα αποτελεί η απουσία η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη χρήση τεχνολογιών και 
αξιοποίηση τους στη μαθησιακή διαδικασία (Ταϊλαχίδης, 2013). 

Επιπλέον, οι δυσκολίες που υπάρχουν συχνά, έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των 
υποστηρικτικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δηλαδή με τον τρόπο που μπορεί να 
αναγνωριστεί το όποιο πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί με νέες μεθόδους από την παραδοσιακή 
διδασκαλία, την απαραίτητη γνώση σε χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα πρέπει να 
έχει ο εκπαιδευτικός, καθώς και με την εφαρμογή των κατάλληλων υποστηρικτικών τεχνολογιών 
ανάλογα με τη φύση του προβλήματος του μαθητή (Τσικολάτας, 2011). 

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνησης της αναγκαιότητας των 
υποστηρικτικών τεχνολογιών σε μαθητές με προβλήματα όρασης στα ειδικά σχολεία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου και Αχαΐας. Ειδικότερα, στόχοι της μελέτης 
ήταν να διερευνηθούν οι γνώσεις, στάσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ειδικά σχολεία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών σε μαθητές με 
προβλήματα όρασης. Επιπρόσθετα, στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθούν ποια είναι τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση ή 
όχι υποστηρικτικών τεχνολογιών, στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν τους μαθητές με 
προβλήματα όρασης αλλά και τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους. 

Μεθοδολογία 

Η παρούσα έρευνα διεξάχθηκε το 2017 σε δείγμα 6 εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σε ειδικά 
σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 3 από Νομό Αχαΐας και 3 από Νομό Ηρακλείου Κρήτης. 
Το δείγμα επιλέχθηκε με τυχαία δειγματοληψία. Για τις ανάγκες διεξαγωγής της έρευνας 
πραγματοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη έτσι ώστε ο ερωτώμενος να έχει τη δυνατότητα και 
τα περιθώρια να αναπτύξει πιο άνετα τις σκέψεις του και να παρουσιάσει τις δικές εμπειρικές 
παραστάσεις με το δικό του προσωπικό τρόπο (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). 
Επιχειρήσαμε λοιπόν, μέσα από τις συνεντεύξεις να προβάλουμε τα ερωτήματα, έτσι ώστε να 
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συγκεντρώσουμε όλα εκείνα τα απαιτούμενα από την έρευνα στοιχεία Η διάρκεια της κάθε 
συνέντευξης με τον εκπαιδευτικό διήρκησε 20’-30’ λεπτά. Ως προς τη δομή της συνέντευξης, 
χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη η οποία στηρίχθηκε στην έρευνα της Θεοδωρίδου 
(2016). Η συνέντευξη περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το κοινωνιολογικό προφίλ των 
εκπαιδευτικών, γνώσεις, στάσεις των εκπαιδευτικών για υποστηρικτικές τεχνολογίες σε μαθητές 
με προβλήματα όρασης και χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών σε μαθητές με προβλήματα 
όρασης σε ειδικά σχολεία. 

Αποτελέσματα 

Κοινωνικοδημογραφικά - επαγγελματικά χαρακτηριστικά 

Τα κοινωνικοδημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων όπως 
παρουσιάζονται και στον πίνακα 1, έδειξαν ότι, όλοι οι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, με ηλικία 
από 28 έως 40 ετών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί ήταν αναπληρωτές σε ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, και έχουν 4.8 (Τ.Α. 1.9) έτη προϋπηρεσίας σε σχολεία ειδικής αγωγής. Παράλληλα 
όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τις 
υποστηρικτικές τεχνολογίες μαθητών με προβλήματα όρασης.  

Πίνακας 1: Κοινωνικά-επαγγελματικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 Ν % 

Φύλο   

Άνδρες 0 0 

Γυναίκες 6 100 

Οικογενειακή κατάσταση   

Άγαμοι 5 83.3 

Έγγαμοι 1 16.7 

Αριθμός παιδιών 0 0 

Έτη προϋπηρεσίας* 4.8 1.9 

Σχέση εργασίας   

Αναπληρωτής 6 100 

Προπτυχιακές σπουδές   

Πανεπιστήμιο 4 66.7 

ΤΕΙ 2 33.3 

Δεύτερο πτυχίο   

Ναι 2 33.3 

Όχι 4 66.7 
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Πίνακας 1: Κοινωνικά-επαγγελματικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 Ν % 

Μεταπτυχιακές σπουδές   

Ναι 4 66.7 

Όχι 2 33.3 

Επιμορφωτικά σεμινάρια   

Ναι 6 100 

*Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 

Γνώση των εκπαιδευτικών για υποστηρικτικές τεχνολογίες σε μαθητές με προβλήματα όρασης  

Όσον αφορά το γνωστικό μέρος των εκπαιδευτικών, όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι κατά την 
επαγγελματική τους έως τώρα πορεία, όλοι έχουν συναντήσει αρκετούς μαθητές με προβλήματα 
όρασης εκ των οποίων οι 16.7 % στους μαθητές το πρόβλημα ήταν επίκτητο, 33.3% των μαθητών 
εκ γενετής, και 50% των μαθητών και τα δύο. 

Απόσπασμα Συνέντευξης 1:  

Φέτος στο ειδικό σχολείο που είμαι έχω δύο μαθητές με μειωμένη όραση. Εντάξει αυτό δεν με 

δυσκολεύει τόσο πολύ. Που να δείτε πέρυσι, στο άλλο σχολείο, ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα 

γιατί είχαμε ένα παιδί με τύφλωση, εκεί ζορίστηκα γιατί θέλει ιδιαίτερη στήριξη και βοήθεια κάτι 

τέτοιο. Ενώ φέτος είναι πιο εύκολο. 

Όσον αφορά τη γνώση των εκπαιδευτικών για υποστηρικτικές τεχνολογίες σε μαθητές με 
προβλήματα όρασης, όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι γνωρίζουν υποστηρικτικές τεχνολογίες. 
Πιο αναλυτικά, το 33.3% των εκπαιδευτικών ότι γνωρίζει super nova και ψηφιακά ομιλούντα 
βιβλία. Ενώ μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι γνωρίζει μεγεθυντικούς φακούς, 
γυαλιά, λογισμικό μεγέθυνσης υπολογιστή και κάμερες κλειστού κυκλώματος. Επίσης το 83.8 
των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι γνωρίζουν ότι οι γονείς των μαθητών με προβλήματα όρασης 
χρησιμοποιούν υποστηρικτικές τεχνολογίες στο σπίτι για να βοηθηθούν οι μαθητές στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ενημερώνονται για τις 
υποστηρικτικές τεχνολογίες με τα εξής μέσα, κυρίως από διαδίκτυο (54.5% των εκπαιδευτικών), 
από παρακολούθηση σεμιναρίων (36.4% των εκπαιδευτικών), και από άλλους συναδέλφους 
(9.1% των εκπαιδευτικών). 

Στάσεις των εκπαιδευτικών για υποστηρικτικές τεχνολογίες σε μαθητές με προβλήματα όρασης 

Όσον αφορά τις στάσεις των εκπαιδευτικών για τις υποστηρικτικές τεχνολογίες σε μαθητές με 
προβλήματα όρασης, όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι νέες τεχνολογίες σήμερα μπορούν να 
βοηθήσουν τους μαθητές με προβλήματα όρασης.  

Απόσπασμα Συνέντευξης 6:  

Οι τεχνολογία σήμερα συνεχώς αλλάζει. Βλέπω καθημερινά καινούργια πράγματα γύρω μου. 

Αλλιώς μεγαλώσαμε εμείς. Να τώρα όλα τα παιδιά έχουν υπολογιστή, κινητό. Σίγουρα ακόμα 

και παιδιά με αναπηρία μπορούν να βοηθηθούν από αυτά τα μέσα. Η τεχνολογία έχει τεράστια 

δύναμη. 
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Επίσης το 50% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι οι μαθητές με προβλήματα όρασης χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο σε σχέση με άλλους μαθητές ώστε να κατακτήσουν νέες γνώσεις 
χρησιμοποιώντας υποστηρικτικές τεχνολογίες. Πιστεύουν ακόμα ότι όσον αφορά τον εξοπλισμό 
του σχολείου, όλοι συμφώνησαν ότι δεν επαρκεί για να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες. Ενώ 
ακόμα, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν όλοι ότι με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και το διαδίκτυο οι 
μαθητές σίγουρα μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Παράλληλα, όλοι οι εκπαιδευτικοί 
δήλωσαν ότι ναι μεν διαθέτουν γνώσεις για τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, αλλά θεωρούν ότι 
αυτές οι γνώσεις δεν επαρκούν. 

Απόσπασμα Συνέντευξης 5: 

Τι να σας πω τώρα, σίγουρα παρακολουθώ σεμινάρια όσο μπορώ, ρωτάω συναδέλφους μου, 

όμως και πάλι αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα κάθε μέρα, όλο βγαίνει κάτι καινούργιο που 

δεν το γνωρίζω. Το πρόβλημα θεωρώ ότι ξεκινάει από το ίδιο το υπουργείο. Δεν είναι δυνατόν 

να έχουμε κάθε χρόνο τόσους μαθητές με προβλήματα όρασης και να μη μας παρέχει συνεχή 

εκπαίδευση. Δηλαδή τι θα γίνει αν δεν ψάξουμε εμείς από μόνοι μας, δεν γίνεται τίποτα. Πιστεύω 

ότι θα έπρεπε να μας κάνουν βιωματικά σεμινάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα και να μας 

δίνουν υλικό να μελετάμε σπίτι. 

Ειδικά σχολεία και υποστηρικτικές τεχνολογίες σε μαθητές με προβλήματα όρασης 

Όσον αφορά τα ειδικά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν αρκετά 
προβλήματα σχετικά με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες σε μαθητές με προβλήματα όρασης. Ναι 
μεν όλοι συμφώνησαν ότι το σχολείο χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον υποστηρικτικές 
τεχνολογίες, παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, τα λογισμικά και εργαλεία 
είναι πολυδάπανα, υπάρχει μη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για υποστηρικτικές τεχνολογίες, 
καθώς και έλλειψη ειδικών σε αυτές. Επίσης όλοι οι εκπαιδευτικοί τόνισαν, ότι αν και υπάρχει 
τεχνικός εξοπλισμός στα σχολεία, παρόλα αυτά σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα δεν 
υπάρχει ειδικός τεχνικός γι’ αυτά.  

Απόσπασμα Συνέντευξης 6: 

Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα σχολεία σήμερα. Καταρχήν θεωρώ ότι έχουμε μείνει 

πίσω σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Ναι μεν μπορεί να έχουμε υπολογιστές στα σχολεία 

αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, οι περισσότεροι είναι πολύ παλιοί, δεν υποστηρίζουν προγράμματα. 

Δυστυχώς το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι δεν δίνονται χρήματα, ότι και να ζητήσουμε δεν 

μας το εγκρίνει το υπουργείο, και να μας το εγκρίνει περιμένουμε μήνες για να γίνει. Όπως 

καταλαβαίνετε πως θα κάνουμε μάθημα;  

Συζήτηση-Συμπεράσματα-προτάσεις 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν εξελιχθεί ραγδαία τα 
τελευταία χρόνια και αποτελούν ένα από τα πιο βασικά τεχνολογικά επιτεύγματα της ανθρώπινης 
ιστορίας. Όσον αφορά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι πολλά 
εξαρτώνται από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο και την προσωπικότητα του, η 
τεχνολογία των πολυμέσων ανοίγει νέους δρόμους για τη μάθηση. Παρόλα αυτά αρκετές έρευνες 
που έχουν διεξαχθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έχουν αναδείξει αρκετές δυσκολίες που 
επηρεάζουν τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών σε μαθητές με αναπηρία στο εκπαιδευτικό 
σύστημα (Μάνεση, 2016). 
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Στην παρούσα έρευνα αναφέρθηκε ότι ναι μεν υπάρχουν υπολογιστές σε κάθε σχολείο όμως 
υπάρχουν πολλά προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή υποστηρικτικών τεχνολογιών σε μαθητές 
με προβλήματα όρασης. Σε έρευνα των Παναγιωτακόπουλος και Ρηγάλου (2007), βρέθηκε ότι 
στο χώρο της ειδικής αγωγής, έχουν γίνει ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες καταγραφής των 
γνώσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις ΤΠΕ και τον τρόπο λειτουργία τους 
ανάλογα τις ανάγκες των μαθητών. Παρόλα αυτά, τα σχολεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν 
στους μαθητές με ειδικές ανάγκες τις κατάλληλες υπηρεσίες έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις 
ανάγκες τους. Τις περισσότερες φορές όμως, οι υπηρεσίες αυτές αν και είναι άκρως σημαντικές 
είναι αρκετά δαπανηρές όπως ανέφεραν και οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας.  

Οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι, ως ένα βαθμό. Αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τα 
εργαλεία ή το λογισμικό δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν πώς να το αντιμετωπίσουν καθώς η 
επιμόρφωση τους σε υποστηρικτικές τεχνολογίες είναι ελλιπής, σύμφωνα με έρευνα των 
Παναγιωτακόπουλος και Ρηγάλου (2007), το ίδιο δήλωσαν και όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας 
αυτής. Καθοριστικό ρόλο παίζει ο εκπαιδευτικός, καθώς εκείνος είναι που επιλέγει τη μέθοδο, 
τους τρόπους και τα μέσα διδασκαλίας. Όπως και στην παρούσα έρευνα έτσι και σε άλλες έρευνες 
έχει καταδειχτεί θετική στάση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων απέναντι στην αξιοποίηση 
νέων τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην πράξη 
(Παναγιωτακόπουλος & Ρηγάλου, 2007).  

Παράλληλα, οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετίζονται με γνωστικά και συναισθηματικά 
στοιχεία τους για τη διδασκαλία, τη μάθηση, το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ οι απόψεις τους 
επηρεάζονται από τις προσωπικές τους εμπειρίες στη σχολική τάξη. Οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών αποτελούν πλούσια αποθήκη γνώσης που επηρεάζει τις σκέψεις, αποφάσεις, 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό αλλά και συμπεριφορά τους στο σχολικό πλαίσιο. Σχετικά με τις 
πεποιθήσεις τους όσον αφορά τις υποστηρικτικές τεχνολογίες στη διδασκαλία οι θετικές στάσεις 
θα μπορούσε να τους βοηθήσει να είναι πιο δεκτικοί σε εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας 
(Μάνεση, 2016).  

Στην παρούσα έρευνα τονίστηκε, ότι αν και υπάρχουν υποστηρικτικές τεχνολογίες στα σχολεία, 
παρόλα αυτά αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα δεν υπάρχει ειδικός να το επιδιορθώσει. 
Υπάρχουν λοιπόν σύμφωνα και με έρευνες, κενά στην αξιολόγηση, συνεργασία και γνώση των 
εκπαιδευτικών στις υποστηρικτικές τεχνολογίες. Θα πρέπει στα σχολεία να υπάρχει ένας ειδικός 
(Wong & Cohen, 2016). 

Ακόμη, οι λύσεις που προσφέρουν οι υποστηρικτικές τεχνολογίες σε άτομα με προβλήματα 
όρασης είναι, διαθεσιμότητα στο εμπόριο προϊόντων. Το πρόβλημα όμως σχετίζεται με έγκαιρη 
και έγκυρη πληροφόρηση των εκπαιδευτικών και των χρηστών για τα διαθέσιμα προϊόντα. Πολλά 
από αυτά δυστυχώς δεν διατίθενται στην Ελληνική αγορά ή δεν υποστηρίζονται στην Ελληνική 
γλώσσα, ενώ το κόστος τους μπορεί να είναι αρκετά υψηλό. Συχνά τα περισσότερα λογισμικά 
και εργαλεία είναι αποτέλεσμα ερευνητικών προσπαθειών και δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο. 
Άλλα απαιτούν την ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών, ή ανάπτυξη ή την αποδοχή προτύπων ή 
τυποποιήσεων (Κουρουπέτρογλου, 2008).  

Παράλληλα, αν και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί εγχειρήματα υποστηρικτικών 
τεχνολογιών, παρόλα αυτά οι υπηρεσίες αυτές είναι κακώς οργανωμένες και δεν υπάρχει ενιαία 
πολιτική από το κράτος για την εφαρμογή τους (Wong & Cohen, 2016).  
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Επίσης, δεν υπάρχει αξιολόγηση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές 
τεχνολογίες, οι αξιολογήσεις που κάνουν οι εκπαιδευτικοί βασίζονται σε προσωπικές τους 
επιρροές. Χρειάζεται λοιπόν άμεση συνεργασία με συναδέλφους, γονείς, ειδικούς, κοινοτικούς 
οργανισμούς, καθώς, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν αδυναμία στο να επιλέξουν πώς να εισάγουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρικτικές τεχνολογίες, ενώ δεν έχουν επαγγελματική κατάρτιση 
σε αυτές (Wong & Cohen, 2016).  

Τέλος αξίζει να αναφερθεί, ότι αν και υπάρχουν πολλά προβλήματα ως προς την εφαρμογή των 
υποστηρικτικών τεχνολογιών σε μαθητές με προβλήματα όρασης στα ειδικά σχολεία, παρόλα 
αυτά μπορούν να δοθούν λύσεις αρκεί το ίδιο το υπουργείο παιδείας να λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα. Από τα κυριότερα προβλήματα που βρέθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν η ελλιπής 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε υποστηρικτικές τεχνολογίες καθώς και ο κατάλληλος 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός στα σχολεία. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί οικονομική στήριξη στα 
σχολεία, και παράλληλα να γίνει κατάλληλη ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε 
θέματα που αφορούν τις υποστηρικτικές τεχνολογίες. Οι εκπαιδευτικοί όπως τόνισαν και στην 
παρούσα έρευνα πιστεύουν ότι οι υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν 
ουσιαστικά τους μαθητές με προβλήματα όρασης και τους δίνουν νέες δυνατότητες όχι μόνο στο 
εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις εκφάνσεις της 
κοινωνίας.  
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Τεχνικές παρακίνησης εκπαιδευτικών.  
Ο ρόλος του διευθυντή 
 

 

Δημήτριος Βασιλείου  
 

 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη έρευνα επιχειρείται να διερευνηθεί ο ρόλος του Διευθυντή στην παρακίνηση 
των εκπαιδευτικών σε μια περιγραφόμενη κατάσταση, όπου ενώ το προσωπικό ενός σχολείου 
παρουσίαζε υψηλή απόδοση, η τελευταία διαπιστώνεται ότι έχει μειωθεί. Επρόκειτο για μικρο-
έρευνα πεδίου που βασίστηκε σε έξι δομημένες συνεντεύξεις δύο διευθυντών και τεσσάρων 
διευθυντριών Λυκείων. Για τον σκοπό της ερευνητικής υπόθεσης επιχειρήθηκε βιβλιογραφική 
επισκόπηση με έμφαση στη σχέση της σχολικής διεύθυνσης και ηγεσίας, στην αποσαφήνιση των 
σχετικών με την «παρακίνηση» εννοιών και στην παράθεση των βασικών θεωριών κινήτρων. Με 
την υποβολή των ερωτημάτων της συνέντευξης επιχειρήσαμε να αντιληφθούμε τα βασικά 
χαρακτηριστικά των τεχνικών παρακίνησης (τεχνικές διερεύνησης αιτίων, αξιοποίηση πηγών 
κινήτρων) που ακολουθούν οι έξι δ/ντές/ντριες του δείγματος της έρευνάς μας. Από τις 
απαντήσεις τους προκύπτουν τα εξής: (1) Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ισχύει το 
συμμετοχικό μοντέλο. Διοίκησης, (2) Δίνεται έμφαση στην ενδοσχολική επιμόρφωση και 
επιδιώκουν να αναλάβουν τον συντονισμό της, (3) Ως τεχνικές αναζήτησης των αιτίων χαμηλής 
απόδοσης των εκπαιδευτικών επιλέγονται η παρατήρηση (που φτάνει ως την αυτοπαρατήρηση) 
και η συζήτηση/συνέντευξη, (4) Οι πηγές κινήτρων που αξιοποιούν οι δ/ντές/ντριες για την 
ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών απορρέουν από το μοντέλο ηγεσίας που ασκούν, το σχολικό 
κλίμα, την επικοινωνία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και τις δυνατότητες επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  
Λέξεις κλειδιά: παρακίνηση, απόδοση, κίνητρα, διεύθυνση, ηγεσία 

 

Εισαγωγή 

Ως διοικητικό στέλεχος, ο διευθυντής σχολείου έχει ευρύτερη εξουσία-ευθύνη από εκείνη των 
απλών εκπαιδευτικών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1566/85, άρθρο 11). Όπως 
παρατηρεί ο Σαΐτης (2008:, σ. 34): «ο διορισμένος εκπαιδευτικός-διευθυντής οφείλει να 
καθορίσει τους στόχους του σχολείου, να συνεργαστεί με τους υφισταμένους συναδέλφους του 
και να εφαρμόσει το σχολικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». Για το σκοπό 
αυτό πρέπει να ενεργοποιήσει τους όποιους διαθέσιμους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, ώστε 
να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Έχει, δηλαδή, το δικαίωμα ή την 
υποχρέωση να παρακινεί τους υφισταμένους του. Τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν διαπιστώσει ότι 
κάποιοι εκπαιδευτικοί του σχολείου του, παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση, ενώ είχαν υψηλή; Πώς 
μπορεί να εντοπίσει τα αίτια της χαμηλής τους επίδοσης και ποιες πηγές κινήτρων θα 
ενεργοποιήσει, μήπως και τους παρωθήσει;  
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Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει την τεχνική της παρακίνησης, που θα 
αναπτύξει ο διευθυντής, στο πλαίσιο της προηγούμενης περιγραφόμενης κατάστασης. Τα 
ερευνητικά ερωτήματα-στόχοι που θέτουμε και προσπαθούμε να διερευνήσουμε είναι τα 
ακόλουθα: 

(1) Διερεύνηση τεχνικών παρακίνησης, σύμφωνα με τη θεωρία του McGregor 

(2) Διερεύνηση τεχνικών και ενεργειών του διευθυντή για τον προσδιορισμό των αιτιών 
χαμηλής απόδοσης 

(3) Διερεύνηση των πηγών κινήτρων που μπορεί να αξιοποιήσει ο διευθυντής για την 
παρακίνηση των εκπαιδευτικών με τη μειωμένη απόδοση. 

Όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα θα επιχειρηθεί η ανάλυση συγκεκριμένων τεχνικών 
παρακίνησης, που φαίνεται να εφαρμόζει ο διευθυντής της εν λόγω σχολικής μονάδας. Εφόσον 
διαπιστώνει ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί έχουν μειωμένη πλέον απόδοση, ενώ είχαν υψηλή, 
λειτουργεί σύμφωνα με τη θεωρία του Douglas McGregor και κατηγοριοποιεί το προσωπικό σε 
αυτούς που έχουν υψηλή και σε αυτούς που έχουν χαμηλή απόδοση, Όσον αφορά στα δύο άλλα 
ζητούμενα μπορούν να ερευνηθούν μέσω μικρο-έρευνας πεδίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με 
τη μορφή δομημένων συνεντεύξεων και θα απευθύνεται σε διευθυντές σχολικών μονάδων.  

Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Διεύθυνση και Ηγεσία 

Ο διευθυντής σχολείου είναι ένας εκπαιδευτικός υπεύθυνος για την οργάνωση και ομαλή 
λειτουργία της σχολικής μονάδας που ηγείται. Είναι «πρώτος μεταξύ ίσων», καθώς είναι ο 
πρόεδρος του Συλλόγου των διδασκόντων, αλλά είναι και ο ίδιος εκπαιδευτικός. Ασκεί, λοιπόν, 
και εκπαιδευτικό έργο, αλλά διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, καθώς 
προΐσταται αυτών και συντονίζει το έργο τους. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να συνεργάζεται μαζί 
τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης, γεγονός που προϋποθέτει να κατέχει τις βασικές 
γνώσεις για το πώς πρέπει να συντονίζει τις δραστηριότητες μέσα στον οργανισμό που διοικεί, 
πώς να συνειδητοποιεί και να επηρεάζει στόχους, τακτικές και προγράμματα και πώς να κατακτά 
και να διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς), ώστε να επιτυγχάνει 
τους βασικούς σκοπούς του σχολείου. 

Κατά συνέπεια, ο ρόλος του καθίσταται πολλαπλός καθώς συνίσταται στην εποπτεία του έργου 
των εργαζομένων και των συνθηκών εργασίας αυτών, στην υποκίνηση, δηλαδή στην εφαρμογή 
κινήτρων συμπεριφοράς για τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης και τέλος στην αποτελεσματική 
επικοινωνία και στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος εργασίας, που αποτελεί προϋπόθεση για την 
πραγμάτωση των στόχων του οργανισμού. Βέβαια, επειδή δεν μπορεί να φέρει μόνος σε πέρας 
όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση του πρέπει να διαθέτει ικανότητες, ώστε να 
συντονίζει τις προσδοκίες των άλλων με τις δικές του σε μια αποτελεσματική «δέσμευση». 
(Σαΐτης, 2008). Εξάλλου, ο διευθυντής «ηγείται» του σχολικού οργανισμού και ως ηγέτης πρέπει 
να διαθέτει όραμα, να το κοινοποιεί και να αναζητά συμμάχους στον Σύλλογο Διδασκόντων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες, αλλά και τις αδυναμίες και συνθέτοντας τις αντικρουόμενες 
απόψεις. Σύμφωνα με τον Chemers (1997) η ηγεσία είναι μια διαδικασία κοινωνικής επίδρασης 
κατά την οποία ένα άτομο καταφέρνει να εξασφαλίσει τη βοήθεια των άλλων, για να επιτύχει 
κοινωνικό σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να λάβει μέτρα για την 
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παρώθηση των εκπαιδευτικών, χωρίς να μπορεί να αξιοποιήσει κανενός είδους οικονομικά 
κίνητρα, καθώς το σχολείο αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό. 

Παρακίνηση του διδακτικού προσωπικού 

Η σχολική διεύθυνση συνεπάγεται τη δημιουργία και διατήρηση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού 
για την απόδοση των μελών της σχολικής μονάδας, που εργάζονται για την επίτευξη κοινών 
στόχων. Ο αποτελεσματικός διευθυντής ως αποτελεσματικός ηγέτης δεν είναι σε θέση να 
περατώσει αυτή τη «διοικητική εργασία», χωρίς να γνωρίζει τι είναι αυτό που παρακινεί το 
διδακτικό προσωπικό (Σαΐτης, 2002, σ. 193). Για να αναλάβει κανείς ηγετικό ρόλο θα πρέπει να 
καταλαβαίνει τι υποκινεί τους ανθρώπους και να έχει την ικανότητα να εντάξει στους ρόλους και 
στις διαπροσωπικές σχέσεις τα κατάλληλα κίνητρα, έτσι ώστε τα άτομα να αισθάνονται 
ικανοποίηση, όταν συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.  

Η «παρακίνηση», κατ’ άλλους συγγραφείς «υποκίνηση» ή «παρώθηση» είναι το πιο 
πολυσυζητημένο και αμφιλεγόμενο αντικείμενο μελέτης της Εργασιακής Ψυχολογίας και της 
Οργανωσιακής Συμπεριφοράς (Πασιαρδής, 2004, σ. 39). Οπωσδήποτε, είναι μια πολύπλοκη 
εσωτερική κατάσταση, η οποία δημιουργείται από την ύπαρξη κινήτρων που ωθούν το άτομο να 
ενεργήσει με έναν ορισμένο τρόπο και αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για την 
επιτυχία των στόχων των εκπαιδευτικών μονάδων. Από την άλλη μεριά, η απροθυμία θεωρείται 
ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής σχολικής πραγματικότητας, αφού σχετικές 
έρευνες έδειξαν ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα για εργασία των εκπαιδευτικών με 
κυριότερο των χαμηλών οικονομικών απολαβών (Σαΐτης, 2002). Η Διεύθυνση, λοιπόν, κάθε 
σχολείου πρέπει να αναζητήσει τα κίνητρα εκείνα που θα διαφοροποιήσουν την εργασιακή 
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών.  

Σύμφωνα με τον Harmer (2001) ως κίνητρο ορίζεται «ένα είδος εσωτερικής κίνησης που ωθεί 
κάποιον να κάνει πράγματα προκειμένου να επιτευχθεί κάτι». Όπως δηλώνεται από τον Brown 
(1994) το κίνητρο είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να καθορίσει την επιτυχία ή την 
αποτυχία οποιουδήποτε στόχου. Εφόσον η παρακίνηση είναι μια αμοιβαία επίδραση 
παραγόντων, της κατάστασης που βιώνει ένα άτομο και των κινήτρων, τα κίνητρα είναι εκείνα 
που παρωθούν τα άτομα και κατά συνέπεια τους εκπαιδευτικούς στην εργασία τους, ώστε γίνουν 
πιο αποδοτικοί.  

Η παρακίνηση, λοιπόν, η οποία εξαρτάται από την εκάστοτε κατάσταση είναι μικροπρόθεσμο 
(σύντομο) γεγονός. Περικλείει τους επίκαιρους, δηλαδή τους στιγμιαίους και παροδικούς 
παράγοντες, οι οποίοι κάτω από δεδομένες προϋποθέσεις οδηγούν σε πράξεις και τις 
ολοκληρώνουν (Ζάχαρης, 2003). Ο Μπουραντάς (2001, σ. 250) ορίζει την παρακίνηση ως «την 
εσωτερική διαδικασία ώθησης της συμπεριφοράς του ανθρώπου προς τους στόχους των οποίων 
η πραγματοποίηση έχει ως συνέπεια την ικανοποίηση των αναγκών του». 

Θεωρίες Κινήτρων 

Η συμμετοχή των κινήτρων φαίνεται να έχει σημασία, πολλές φορές μεγαλύτερη και από την 
ικανότητα για εργασία (Πλατσίδου & Γωνίδα, 2005), αφού εργαζόμενοι με μεγαλύτερη 
ικανότητα σε γνώση και δεξιότητα δεν αποδίδουν σύμφωνα με αυτές. Αλλά και το αντίθετο, η 
πράξη έχει δείξει περιπτώσεις εργαζομένων μέτριας ικανότητας να έχουν απόδοση πολύ 
ικανοποιητική, γιατί παρακινητικοί παράγοντες επιδρούν ευνοϊκά κατά την εκτέλεση της 
εργασίας τους» (Κόντης, 1995). 
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Τα κίνητρα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα εξωτερικά, όπου η παρώθηση είναι 
αποτέλεσμα εξωτερικών συνεπειών (χρήματα, προνόμια, προαγωγή κ.ά.) και τα εσωτερικά, που 
προκαλούν αισθήματα ολοκλήρωσης και βαθιάς ικανοποίησης από την πραγμάτωση ενός έργου 
που αξίζει τον κόπο (Πλατσίδου & Γωνίδα, 2005). Σύμφωνα με τους Berry & Houston (1993, όπ. 
αναφ. στο Πλατσίδου & Γωνίδα, 2005) οι θεωρίες των κινήτρων ταξινομούνται σε τρεις 
κατηγορίες: 1. Θεωρίες Προσωπικότητας, 2. Γνωστικές Θεωρίες και 3. Συμπεριφορικές Θεωρίες 
και είναι οι εξής: 

▪ Θεωρία Ανθρώπινων Αναγκών του Maslow 
▪ Θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg 
▪ Θεωρία της επίτευξης του McCleland 
▪ Θεωρία των προσδοκιών του Vroom 
▪ Θεωρία της ισότητας του J. Adams 
▪ Η θεωρία της απόδοσης του Weiner 
▪ Θεωρία της Αυτοεπάρκειας του Bandura 
▪ Θεωρία της στοχοθεσίας των Locke & Laiham. 

Η θεωρία Χ και Y του McGregor 

Ο κοινωνικός ψυχολόγος Douglas McGregor (1960) διατύπωσε τη διπολική θεωρία Χ και Υ. Η 
θεωρία Χ υποθέτει ότι ο µέσος άνθρωπος από τη φύση του απεχθάνεται την εργασία και θα 
µπορούσε να την αποφύγει εάν αυτό ήταν δυνατό. Από την άλλη πλευρά, η θεωρία Υ υποθέτει 
ότι ο µέσος άνθρωπος δεν απεχθάνεται την εργασία, αντιθέτως την αντιµετωπίζει µε πάρα πολύ 
θετική και ευχάριστη διάθεση. Αντίθετα, τα άτομα που ανήκουν στη θεωρία Υ αντιμετωπίζουν 
την εργασία ως παιχνίδι, είναι φιλόδοξα, επιθυμούν να αναλάβουν ευθύνες, αναπτύσσουν 
αυτοέλεγχο και διαθέτουν δημιουργική ικανότητα. Επομένως, η παρώθηση επηρεάζει τα 
υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα των ανθρώπινων αναγκών και μπορούν από μόνα τους να 
κατευθύνουν τον εαυτό τους και να είναι δημιουργικά στην εργασία τους, αν παρακινηθούν 
κατάλληλα (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008, σ. 241).  

Σε σχέση με τη διοίκηση, ο διευθυντής που αποδέχεται τη θεωρία Χ εφαρμόζει αρκετά 
συγκεντρωμένο σύστημα εξουσίας ασκώντας συνεχόμενο έλεγχο στους εργαζόμενους και με 
ελάχιστη συμμετοχή από μέρους τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Από την άλλη μεριά, ο 
διευθυντής που αποδέχεται τη θεωρία Υ διοικεί με πιο χαλαρό σύστημα ελέγχου και διατηρεί τις 
δημοκρατικές διαδικασίες έτσι ώστε να έχει καλύτερα αποτελέσματα στους υφισταμένους τους.  

Τεχνικές παρακίνησης σύμφωνα με τη θεωρία McGregor 

Η παρούσα εργασία βασίζεται σε μια περιγραφόμενη κατάσταση, σύμφωνα με την οποία ο 
διευθυντής μιας σχολικής μονάδας διαπιστώνει ότι ενώ κάποιοι εκπαιδευτικοί του σχολείου του 
είχαν υψηλή απόδοση, φαίνεται να παρουσιάζουν χαμηλή. Ο συγκεκριμένος διευθυντής 
κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με την απόδοσή τους στην εργασία και καλείται να 
λάβει μέτρα, για να τους παρωθήσει, αξιοποιώντας τη θεωρία Χ και Υ του McGregor 
(Πασιαρδής, 2004). Με βάση, λοιπόν, τη συγκεκριμένη θεωρία καλούμαστε να απαντήσουμε στο 
πρώτο ερευνητικό ερώτημα.  

Έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ο διευθυντής παρατηρεί την αλλαγή στη στάση των 
εκπαιδευτικών και αντιλαμβάνεται τη μείωση της απόδοσής τους σε σχέση με το παρελθόν, 
λαμβάνοντας υπόψη του συγκεκριμένα γεγονότα. Άλλωστε, σύµφωνα µε τη θεωρία ΜcGregor, 
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η ιδιοσυγκρασία, η ψυχολογία και ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων και γενικότερα τα 
χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης, έχουν καθοριστικό ρόλο και σημασία στον τρόπο λήψης 
των αποφάσεων σε έναν οργανισμό. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί είχαν υψηλή απόδοση, 
οπότε ο διευθυντής θεωρεί ότι ανήκουν στην κατηγορία Υ και τα μέτρα που θα πάρει, για να τους 
παρακινήσει θα πρέπει να δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, συμβάλλοντας στην αύξηση του 
επιστημονισμού και του επαγγελματισμού τους.  

Βέβαια, ο διευθυντής, αφού διαπιστώσει το πρόβλημα, οφείλει να διερωτηθεί και για το μερίδιο 
της δικής του ευθύνης στη μείωση της απόδοσης των εκπαιδευτικών. Άλλωστε, η θεωρία Υ 
υποστηρίζει ότι τα διοικητικά στελέχη έχουν την κύρια ευθύνη για την καλή ή κακή πορεία ενός 
οργανισμού. Επομένως θα πρέπει να αναπτύξει συγκεκριμένες τεχνικές για την παρώθηση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι για την εφαρμογή 
οποιασδήποτε τεχνικής παρακίνησης είναι να διαπιστώσει τα αίτια της χαμηλής απόδοσης των 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι στο παρελθόν, κατά την εκτίμηση του διευθυντή είχαν 
υψηλή απόδοση.  

Μεθοδολογία της έρευνας – Ερευνητική Διαδικασία 

Στην έρευνά μας, χρησιμοποιήσαμε τη συνέντευξη, η οποία αποτελεί ίσως την πιο διαδεδομένη 
μέθοδο άντλησης ποιοτικού υλικού και πληροφοριών στις κοινωνικές επιστήμες. Η μέθοδος της 
συνέντευξης «πρόσωπο με πρόσωπο» αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδος άντλησης 
ποιοτικού υλικού και διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας (Ιωσηφίδης, 2003). Όπως επισημαίνουν οι 
Verma & Mallick, σε αντιδιαστολή με τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται στην ποσοτική 
έρευνα, με τη συνέντευξη είναι δυνατόν να ερευνηθούν με περισσότερες λεπτομέρειες και σε 
βάθος μερικές σημαντικές πτυχές ή θέματα, τα οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο 
ερωτηματολόγιο (Verma & Mallick, 2004, p. 245). Λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχαμε 
στη διάθεσή μας για τη διεξαγωγή της έρευνας, προτιμήθηκε η δομημένη συνέντευξη, η οποία 
είναι εκ των προτέρων οργανωμένη ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία. Βασίζεται σε ένα 
αυστηρά προκαθορισμένο σύνολο ερωτήσεων, το οποίο τίθεται με τον ίδιο ενιαίο τρόπο σε όλους 
τους ερωτώμενους και οι ερωτήσεις είναι προκαθορισμένες τόσο ως προς το περιεχόμενό τους, 
όσο και ως προς τη σειρά με την οποία ακολουθεί η μία την άλλη (Dunn, 2000).  

Η έρευνά μας, λοιπόν διεξήχθη με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης βάσει δομημένων 
συνεντεύξεων. Συμμετείχαν έξι διευθυντές Γενικών Λυκείων των δήμων Αγίων Αναργύρων και 
Ιλίου της Γ΄ Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αθήνας. Επιλέχθηκαν με βάση τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε αυτούς και την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στην έρευνα (βολική δειγματοληψία). Η 
επικοινωνία με τους επιλεγέντες διευθυντές άρχιζε με την σύντομη ενημέρωσή τους σχετικά με 
τον σκοπό της έρευνας. Επίσης τονίστηκε η τηρούμενη ανωνυμία καθώς και ο επιθυμητά 
ανεπίσημος χαρακτήρας της συνομιλίας. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε οκτώ συνολικά 
ερωτήσεις, τέσσερεις απαραίτητες για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του δείγματος 
(φύλο, ηλικία, σπουδές, χρόνος άσκησης της διεύθυνσης) και τέσσερεις ανοιχτού τύπου 
ερωτήσεις. 

Το δείγμα  

Επρόκειτο για μικρο-έρευνα πεδίου με τη βοήθεια ερωτηματολογίων ποιοτικής έρευνας. 
Συμμετείχαν έξι διευθυντές/ντριες από την ίδια σχολική βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – 
Λύκειο. Με βάση τις απαντήσεις των διευθυντών/ντριών στις τέσσερεις πρώτες ερωτήσεις 
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(Ερωτήσεις 1,2,3,4), ως προς το φύλο: οι δύο είναι άνδρες (Διευθυντής Α, Διευθυντής Β) και οι 
τέσσερις γυναίκες Διευθύντρια Α, Διευθύντρια Β, Διευθύντρια Γ, Διευθύντρια Δ). Οι δύο ασκούν 
διοίκηση τέσσερα έως έξι χρόνια (Διευθυντής Β, Διευθύντρια Δ), ενώ οι τέσσερεις υπόλοιποι το 
ανώτερο δύο χρόνια. Οι δύο έχουν προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο σχολείο έως πέντε έτη 
(Διευθυντής Α. Διευθύντρια Α), οι δύο έως οκτώ έτη (Διευθύντρια Β, Διευθύντρια Γ), ένας έως 
δύο έτη (Διευθυντής Β) και μία είκοσι πέντε έτη (Διευθύντρια Δ). Οι τέσσερεις έχουν ηλικία 
μεταξύ 45 και 50 ετών (Διευθυντής Α, Διευθύντρια Α, Διευθύντρια Β, Διευθύντρια Γ) και οι δύο 
μεταξύ 55 και 60 ετών (Διευθυντής Β, Διευθύντρια Δ). Όσον αφορά τις σπουδές τους, οι 
τέσσερεις έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα (Διευθυντής Α, Διευθύντρια Α, Διευθύντρια Γ, 
Διευθύντρια Δ), μία διδακτορικό (Διευθύντρια Β) και ένας δεύτερο πτυχίο (Διευθυντής Β). 
Κανένας δεν έχει μόνο το βασικό πτυχίο. Παρά το μικρό εύρος του δείγματος, διαπιστώνουμε ότι 
όλοι έχουν αυξημένα προσόντα και οι τέσσερεις είναι μεταξύ 45 και 50 ετών (Διευθυντής Α, 
Διευθύντρια Α, Διευθύντρια Β, Διευθύντρια Γ) και ασκούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα για 
μικρό χρονικό διάστημα (έως δύο έτη) σε αντίθεση με τους άλλους δύο (Διευθυντής Β, 
Διευθύντρια Δ) που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία (55-60) και ασκούν τα καθήκοντά τους 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 6 έτη).  

Ανάλυση-ερμηνεία δεδομένων 

Για τη διερεύνηση της τεχνικής παρακίνησης που αξιοποιούν οι διευθυντές, προκειμένου να 
παρωθήσουν εκπαιδευτικούς που παρατηρούν ότι παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση, ενώ είχαν 
υψηλή, διατυπώσαμε τέσσερεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (Ερωτήσεις 5, 6, 7, 8), όπως αυτές 
προέκυψαν από τα ερευνητικά ερωτήματα και από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 
Τα κύρια θεματικά πεδία που αφορά η ανάλυση των συνεντεύξεων των διευθυντών, μετά τη 
διαδικασία της κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης τους, βάσει των επιμέρους ερευνητικών 
στόχων που είχαμε θέσει και ειδικότερα των παραγόντων που αναζητούσαμε για κάθε επιμέρους 
στόχο είναι: 

(1) Υλοποίηση μιας δράσης παρακίνησης  

(2) Διερεύνηση των αιτίων μειωμένης απόδοσης 

(3) Εφαρμογή θεωριών παρακίνησης  

(4) Παροχή κινήτρων για βελτίωση της απόδοσης. 

Με την διατύπωση των συγκεκριμένων ερωτημάτων επιχειρήσαμε να αντιληφθούμε τα βασικά 
χαρακτηριστικά των τεχνικών παρακίνησης που μπορεί να αναπτύξει ένας διευθυντής και να 
αναζητήσουμε τα κοινά στοιχεία, αλλά και τις επιμέρους διαφορές τους, σύμφωνα με το 
προσωπικό στιλ διοίκησης, αλλά και τις ιδιαιτερότητες του οργανισμού που διοικεί.  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης μικρο-έρευνας πεδίου θα πραγματοποιηθεί 
με βάση και τα ερευνητικά ερωτήματα σε δύο άξονες. Ο πρώτος σχετίζεται με τη διερεύνηση 
τεχνικών και ενεργειών του διευθυντή για τον προσδιορισμό των αιτιών χαμηλής απόδοσης και 
ο δεύτερος με τη διερεύνηση των πηγών κινήτρων που μπορεί να αξιοποιήσει ο διευθυντής για 
την παρακίνηση των εκπαιδευτικών με τη μειωμένη απόδοση. Στο πλαίσιο του πρώτου άξονα 
εντάσσονται οι απαντήσεις των δ/ντών στα ερωτήματα 5 και 6, ενώ στο πλαίσιο του δεύτερου 
άξονα οι απαντήσεις στα ερωτήματα 7 και 8.  
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H Ερώτηση 5: Να αναφέρετε μία έστω περίπτωση συνεργασίας με εκπαιδευτικούς του σχολείου 
σας για την υλοποίηση συγκεκριμένης δράσης, κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, 
η οποία αφορούσε στη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τους. 

Η συγκεκριμένη ερώτηση τέθηκε κυρίως, για να διερευνήσει τις μορφές συνεργασίας που 
αξιοποιούν οι συγκεκριμένοι διευθυντές και αν αυτές μπορούν να αποτελέσουν προϋπόθεση για 
την ανάπτυξη μιας στρατηγικής παρώθησης των εκπαιδευτικών. θα μπορούσε να θεωρηθεί 
εισαγωγικό ερώτημα για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας, καθώς μάς παρέχει τη 
δυνατότητα να αντιληφθούμε το έμπρακτο ενδιαφέρον των δ/ντών για την παρακίνηση των 
εκπαιδευτικών. Θα μπορούσε, όμως, να διευκολύνει την αναζήτηση των αιτιών χαμηλής 
απόδοσης, εάν δεν αναπτύσσονται καθόλου συνεργατικές δράσεις διεθυντών-εκπαιδευτικών. 
Από τις απαντήσεις προκύπτουν τα εξής ζητήματα: 1. Το είδος των δράσεων που αναφέρονται, 
2. Ο ρόλος των δ/ντών στην οργάνωση/συντονισμό, 3. Το στιλ διοίκησης, 4. Η αξιοποίηση των 
δικών τους ικανοτήτων.  

Οι τέσσερεις από τους έξι διευθυντές επιλέγουν να αναφέρουν περιπτώσεις συνεργασίας που 
αφορούν τη δυνατότητα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και επικεντρώνονται στη χρήση ΤΠΕ, στην 
επιμόρφωση κατά ειδικότητα ή στην κάλυψη διοικητικών αναγκών. Η Διευθύντρια Γ αναφέρεται 
σε συνεργασία για τη σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου στο πλαίσιο της 
Αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, ενώ η Διευθύντρια Δ στην πρωτοβουλία του διευθυντή 
για την εισαγωγή εναλλακτικής μεθόδου διδασκαλίας (Debate), προκειμένου να ενισχυθεί το 
ενδιαφέρον των μαθητών.  

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Διευθύντρια Α παρέθεσε αναλυτικά τους βασικούς άξονες του 
σχεδίου που εφάρμοσε για ανάπτυξη μιας δράσης ενδοσχολικής επιμόρφωσης που εξελίχθηκε σε 
διασχολική. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος οργάνωσης που χρησιμοποίησε (ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο, συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων, συνδρομή σχολικών συμβούλων), 
τα στοιχεία που παρατίθενται για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς (48 από άλλα σχολεία και 
μόνο τρεις από το σχολείο της), καθώς και τα προβλήματα που προέκυψαν (δυσαρέσκεια και 
καχυποψία των εκπαιδευτικών).  

Από τον ρόλο των δ/ντών στην οργάνωση-συντονισμό των δράσεων συνεργασίας προκύπτει το 
στιλ διοίκησης/ηγεσίας που εφαρμόζουν. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ισχύει το 
συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης. Οι Δ/ντές/ντριες παρουσιάζονται ως συντονιστές και 
εμπνευστές των δράσεων, με εξαίρεση τη Δ/ντρια Α, που επιδιώκει εξαρχής τη συμμετοχή του 
συλλόγου, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να τους ενεργοποιήσει ως το τέλος. Ο Δ/ντής Α δεν 
θεωρεί σημαντική τη δράση που αναπτύχθηκε και την αντιμετωπίζει διεκπεραιωτικά σαν μια 
ακόμη υποχρέωσή του. Παρατηρείται, επίσης, ότι ταυτίζονται οι επιμορφωτικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών με τις δικές τους, ενώ η Δ/ντρια Δ αξιοποιεί δικές της γνώσεις, για να συνδράμει 
στο έργο των εκπαιδευτικών.  

H Ερώτηση 6: Ποιες τεχνικές χρησιμοποιείτε, για να διερευνήσετε τα αίτια και τις πηγές 
διαπιστωμένης μείωσης της απόδοσης εκπαιδευτικών του σχολείου σας, οι οποίοι στο παρελθόν 
παρουσίαζαν υψηλή απόδοση; 

Η συγκεκριμένη ερώτηση τέθηκε, για να διαπιστωθεί η σημασία που δίνουν οι δ/ντές/ντριες στη 
διερεύνηση των αιτίων της διαπιστωμένης μείωσης της απόδοσης εκπαιδευτικών, γεγονός που 
αναδεικνύει το ενδιαφέρον τους για την υλοποίηση τεχνικών παρακίνησης. Κυρίως, όμως, 
διερευνάται η επίδραση των τεχνικών παρακίνησης στη διερεύνηση των αιτίων /πηγών της 
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διαπιστωμένης μείωσης της απόδοσης των εκπαιδευτικών. Από τις απαντήσεις τους προκύπτουν 
τα εξής ζητήματα: 1. Οι τεχνικές/τρόποι παρατήρησης που μπορεί να αξιοποιήσει ο Δ/ντής και 2. 
Τα αίτια μείωσης της απόδοσης των εκπαιδευτικών.  

Οι δ/ντές/ντριες ομόφωνα επισήμαναν την αναγκαιότητα της συζήτησης με τους εκπαιδευτικούς, 
των οποίων εντόπισαν μείωση της απόδοσης. Χαρακτηριστικά η Δ/ντρια Α αναφέρεται στη 
σημασία της διατύπωσης των αντιρρήσεών τους και στην παραδοχή των δικών της παραλείψεων, 
Η Δ/ντρια Γ τονίζει την αξία της χρησιμοποίησης του ενικού αριθμού στη μεταξύ τους συζήτηση, 
αν επιλέγει να χρησιμοποιεί αντί για τον όρο «συζήτηση» τον όρο «συνέντευξη». Στο ίδιο κλίμα 
η Δ/ντρια Δ κάνει λόγο για «ελεύθερη συνέντευξη» και μάλιστα, όχι μόνο των συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων που διδάσκουν στα ίδια τμήματα.  

Σχεδόν όλοι και όλες αναφέρονται στην αξία της παρατήρησης ως τεχνικής για τη διαπίστωση 
των αιτίων της μειωμένης απόδοσης των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, η Δ/ντρια Α προτείνει την 
ανάθεση των εργασιών, στις οποίες στο παρελθόν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί είχαν υψηλή 
απόδοση. Επιπλέον, ο Δ/ντής Α και η Δ/ντρια Δ κάνουν λόγο και για αυτοπαρατήρηση, η Δ/ντρια 
Γ για συλλογή πληροφοριών από διοικητικά έγγραφα (απουσιολόγιο, ποινολόγιο, ωρολόγιο 
πρόγραμμα), ενώ ο Δ/ντής Β για τη σημασία της συνειδητοποίησης και της παραδοχής από τον 
ίδιο τον εκπαιδευτικό της μειωμένης του απόδοσης. 

Από τις απαντήσεις των Δ/ντών προκύπτουν και τα αίτια της αλλαγής στη στάση των 
εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, αναφέρονται: αλλαγή κλίματος στο σχολείο, η στάση/συμπεριφορά 
του Δ/ντή, οι διαπροσωπικές σχέσεις, προβλήματα λειτουργίας σχολείου, προβλήματα 
συμπεριφοράς μαθητών, η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, λόγοι ανεξάρτητοι της 
θελήσεως του εκπαιδευτικού (υγεία, προσωπικά προβλήματα).  

Στην Ερώτηση 7: Ποια/ες θεωρία/ρίες παρακίνησης σας είναι πιο οικείες και τις χρησιμοποιείτε 
περισσότερο στην άσκηση των καθηκόντων σας και στην καθημερινή λειτουργία σας ως 
Δντης/Δντρια; 

Από το συγκεκριμένο ερώτημα προκύπτουν στοιχεία για τον βαθμό διοικητικής επάρκειας των 
συγκεκριμένων δ/ντών/ντριών. Οπωσδήποτε, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η γνώση των 
θεωριών των κινήτρων όσο η εφαρμογή τους. Κυρίως, διερευνάται η επίδραση των θεωριών 
παρακίνησης στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους και όχι μόνο στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων απόδοσης των εκπαιδευτικών. Από τις απαντήσεις τους προκύπτουν τα εξής 
ζητήματα: 1. Η διερεύνηση της γνώσης των θεωριών παρακίνησης από τους δ/ντές/ντριες, 2. Η 
επίδρασή τους στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους.  

Οι τρεις από τους έξι δ/ντές/ντριες δεν αναφέρουν κάποια θεωρία παρακίνησης, αν και οι 
απαντήσεις τους δείχνουν ότι χρησιμοποιούν (Δ/ντής Α, Δ/ντής Β, Δ/ντρια Α). Από τις τρεις 
Δ/ντριες (Δ/ντρια Β, Δ/ντρια Γ, Δ/ντρια Δ) που επικαλούνται κάποια θεωρία, μόνο μία (Δ/ντρια 
Δ) την αναπτύσσει. Ο Δ/ντής Β συγχέει κατά κάποιο τρόπο τις θεωρίες της παρακίνησης με τους 
τρόπους ενεργοποίησης της απόδοσης των εκπαιδευτικών. Αποτελούν, βέβαια, οι τρόποι 
ενεργοποίησης υλοποίηση των θεωριών παρακίνησης. Επιπλέον, ο Δ/ντής Α επισημαίνει ότι 
λειτουργεί εμπειρικά και δεν εφαρμόζει κάποια θεωρία, ενώ η Δ/ντρια Γ επισημαίνει ότι καμία 
από τις θεωρίες κινήτρων δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις περιπτώσεις. 

Στην Ερώτηση 8: Γνωρίζοντας ότι δεν παρέχονται οικονομικά κίνητρα στους εκπαιδευτικούς των 
δημόσιων σχολείων. Με ποιους τρόπους μπορείτε να πείσετε κάποιον/α να ενεργοποιηθεί και να 
διαθέσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια στο σχολείο; 
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Η συγκεκριμένη ερώτηση τίθεται, για να διερευνήσει τη δυνατότητα των συγκεκριμένων 
δ/ντών/ντριών να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρίες παρακίνησης, προκειμένου να 
ενεργοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς να διαθέσουν περισσότερο χρόνο και ενέργεια στο σχολείο. 
Αποκλείεται το οικονομικό κίνητρο και ζητούνται τρόποι που αξιοποιούν οι δ/ντές στην 
καθημερινή πράξη. Από τις απαντήσεις τους προκύπτουν τα εξής ζητήματα: 1. Ποια κίνητρα ή 
πηγές κινήτρων χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών, 2. Πώς τα κίνητρα 
που αξιοποιεί ο Δ/ντής μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο και την ενέργεια που διαθέτουν οι 
εκπαιδευτικοί στο σχολείο.  

Οι τρεις Δ/ντριες (Δ/ντρια Α, Δ/ντρια Β, Δ/ντρια Δ) αναφέρονται σε ενεργοποίηση των 
εσωτερικών κινήτρων, ο Δ/ντής Α συνδέει τους τρόπους ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών με 
την αναγνώριση του εκπαιδευτικού τους έργου, ο Δ/ντής Β με την επαγγελματική τους εξέλιξη 
και η Δ/ντρια Γ με τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του οράματος του σχολείου. 

Ως πηγές κινήτρων για την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών αναφέρονται: η αναγνώριση της 
εργασίας τους, η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και στη συνδιαμόρφωση του κοινού 
οράματος, η ηθική τους ενίσχυση, η εμπιστοσύνη του Δ/ντή σε αυτούς, οι σχέσεις τους με τον 
Δ/ντή, το σχολικό κλίμα, η αποδοχή τους από τον κοινωνικό περίγυρο, η προβολή του έργου 
τους, η εξασφάλιση ευκαιριών βελτίωσης και επαγγελματικής τους εξέλιξης, καθώς και η δίκαιη 
μεταχείρισή τους.  

Η επίδραση των κινήτρων θεωρείται ότι μπορεί να αλλάξει ή έστω να επηρεάσει τη στάση των 
εκπαιδευτικών απέναντι στην εργασία τους. Προσδιορίζεται ως αποτέλεσμα η αντιμετώπιση του 
σχολείου ως «δεύτερο σπίτι» τους, η προώθηση νέων θεσμών και πρακτικών 
(διασχολικές/διευρωπαϊκές συνεργασίες), η ανάπτυξη της δυνατότητας της αυτό-υποκίνησης και 
του επαγγελματισμού τους.  

Συμπεράσματα – προτάσεις 

Στη μελέτη αυτή επιχειρήθηκε να διερευνηθεί ο ρόλος του Διευθυντή στην παρακίνηση των 
εκπαιδευτικών σε μια περιγραφόμενη κατάσταση, όπου ενώ το προσωπικό παρουσίαζε υψηλή 
απόδοση, η τελευταία διαπιστώνεται ότι έχει μειωθεί. Επρόκειτο για μικρο-έρευνα πεδίου που 
βασίστηκε σε έξι δομημένες συνεντεύξεις δύο διευθυντών και τεσσάρων διευθυντριών Λυκείων 
των δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων.  

Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκαν τρία θέματα:  

(1) Τεχνικές παρακίνησης, σύμφωνα με τη θεωρία του McGregor 

(2) Τεχνικές και ενέργειες διερεύνησης αιτιών χαμηλής απόδυσης 

(3) Πηγές κινήτρων για την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών. 

Για τον σκοπό της ερευνητικής υπόθεσης επιχειρήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση με έμφαση 
στη σχέση της σχολικής διεύθυνσης και ηγεσίας, στην αποσαφήνιση των σχετικών με την 
«παρακίνηση» εννοιών και στην παράθεση των βασικών θεωριών κινήτρων. Επιπλέον, 
επιχειρήθηκε να απαντηθεί βιβλιογραφικά και το πρώτο ζητούμενο, καθώς θεωρήθηκε ότι η 
συμπερίληψή του στα ερωτήματα της συνέντευξης προϋποθέτει εξειδικευμένη γνώση.  

Σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα διαπιστώθηκε ότι ο Δ/ντής που επηρεάζεται για την 
παρώθηση των εκπαιδευτικών από τη θεωρία X και Y του Mcgregor οφείλει να διερωτηθεί για 
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το μερίδιο της προσωπικής του ευθύνης και να εφαρμόσει το δηµοκρατικό/συμμετοχικό στιλ 
ηγεσίας, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση των εκπαιδευτικών. 

Στη συνέχεια, με την υποβολή των ερωτημάτων της συνέντευξης επιχειρήσαμε να αντιληφθούμε 
τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής παρακίνησης (τεχνικές διερεύνησης αιτίων, αξιοποίηση 
πηγών κινήτρων) που ακολουθούν οι έξι δ/ντές/ντριες του δείγματος της έρευνάς μας. Από τις 
απαντήσεις τους προκύπτουν τα εξής:  

(1) Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ισχύει το συμμετοχικό μοντέλο. διοίκησης 

(2) Δίνεται έμφαση στην ενδοσχολική επιμόρφωση και επιδιώκουν να αναλάβουν τον 
συντονισμό της. 

(3) Ως τεχνικές αναζήτησης των αιτίων χαμηλής απόδοσης των εκπαιδευτικών επιλέγονται η 
παρατήρηση (που φτάνει ως την αυτοπαρατήρηση) και η συζήτηση/συνέντευξη.  

(4) Οι πηγές κινήτρων που αξιοποιούν οι δ/ντές/ντριες για την ενεργοποίηση των 
εκπαιδευτικών απορρέουν από το μοντέλο ηγεσίας που ασκούν, το σχολικό κλίμα, την 
επικοινωνία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και τις δυνατότητες επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  

Οπωσδήποτε, η παρακίνηση των εκπαιδευτικών συνδέεται με τον ρόλο του διευθυντή-ηγέτη, ο 
οποίος οφείλει να γνωρίζει τις ανάγκες των συναδέλφων του, τη γνώμη και τη στάση τους για το 
έργο που επιτελείται στο σχολείο και να τους παροτρύνει να αναλαμβάνουν δημιουργικές 
πρωτοβουλίες. Επιπλέον, οφείλει να αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι με την εργασία τους, 
ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, επιδιώκουν, εκτός των άλλων, και την ικανοποίηση 
βασικών ψυχολογικών αναγκών (αναγνώριση της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, της 
δημιουργικότητας κ.ά.). Με αυτό το πνεύμα μπορεί να προάγει την επαγγελματική ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών και να συμβάλει στον περιορισμό φαινομένων επαγγελματικής εξουθένωσης. 
Άλλωστε, οι εκπαιδευτικοί αναμένουν την παρώθηση ή την έχουν ανάγκη, για να αισθάνονται 
ικανοποιημένοι από την άσκηση του έργου τους. 

Ασφαλώς, η συστηματική επιμόρφωση των διευθυντών, η προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης, 
τα ισχυρά κίνητρα και η συνεχή υποστήριξη μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην 
αποτελεσματικότητά τους σε συνάρτηση με τη βελτίωση του συστήματος διοίκησης της 
ελληνικής εκπαίδευσης. Πρέπει, επομένως, οι παράγοντες αυτοί να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο 
προγραμματισμό για τη στελέχωση της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με μια περισσότερο ευέλικτη 
και αποκεντρωμένη δομή διοίκησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ 

Φύλο: Άνδρας / Γυναίκα  

1. Πόσα χρόνια βρίσκεστε στη σημερινή θέση; 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο σχολείο αυτό; 

3. Είστε μεταξύ 30 – 40, 40 –50, ή 50 και άνω; 

4. Τι πτυχίο διαθέτετε; 

    Βασικό δεύτερο πτυχίο,  Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό 

5. Να αναφέρετε μία έστω περίπτωση συνεργασίας με εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για την 
υλοποίηση συγκεκριμένης δράσης, κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, η οποία 
αφορούσε στη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τους. 

6. Ποιες τεχνικές χρησιμοποιείτε, για να διερευνήσετε τα αίτια και τις πηγές διαπιστωμένης 
μείωσης της απόδοσης εκπαιδευτικών του σχολείου σας, οι οποίοι στο παρελθόν παρουσίαζαν 
υψηλή απόδοση; 

7. Ποια/ες θεωρία/ρίες παρακίνησης σας είναι πιο οικείες και τις χρησιμοποιείτε περισσότερο 
στην άσκηση των καθηκόντων σας και στην καθημερινή λειτουργία σας ως Δντης/Δντρια; 

8. Γνωρίζοντας ότι δεν παρέχονται οικονομικά κίνητρα στους εκπαιδευτικούςτων δημόσιων 
σχολείων. Με ποιους τρόπους μπορείτε να πείσετε κάποιον/α να ενεργοποιηθεί και να διαθέσει 
περισσότερο χρόνο και ενέργεια στο σχολείο; 
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Διερευνώντας τη συνεργασία  
των σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης με τα διοικητικά στελέχη  
της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
 

 

Γεώργιος Ν. Βοζαΐτης  

Αμαλία Α. Υφαντή 
 

 

Περίληψη 

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

 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών 
μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεχούς αλληλεπίδρασης και 
συλλογικής κοινότητας, στην οποία οι παιδαγωγικές πρακτικές, οι στόχοι και οι μέθοδοι 
διδασκαλίας τίθενται στο επίκεντρο μιας συναδελφικής κουλτούρας. Μέσω αυτής σφυρηλατείται 
η επαγγελματική εμπιστοσύνη, η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αλληλεπιδρούν 
συλλογικότερα, ώστε να θέτουν κοινούς στόχους και να αναπτύσσουν δράσεις, οι οποίες θα 
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συνεισφέρουν στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών αλλά και συνολικά 
της σχολικής μονάδας. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών διευκολύνει την ανάπτυξη ενός 
γόνιμου κλίματος συνεχούς αναστοχασμού πρακτικών, νοοτροπιών, δεξιοτήτων και 
προγραμματισμού ενεργειών και στόχων, ώστε το σχολείο να μετατρέπεται σε κοινότητα 
μάθησης, ενισχύοντας και προάγοντας συνολικά την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών (Βοζαΐτης & Υφαντή, 2013; Γιακουμή & Θεοφιλίδης, 2013; Hargreaves, 1995; 
Harris, 2002; Yφαντή, 2014α; Waite, 2010). Αναμφίβολα, η συνεργατική κουλτούρα αποτελεί 
ένα ζωτικό τομέα της επαγγελματικής κοινωνικοποίησης και –κατ’ επέκταση– επαγγελματικής 
ωριμότητας στο σχολικό περιβάλλον, η οποία αφενός προϋποθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, 
αφετέρου επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν τις θεωρητικές και πρακτικές τους 
γνώσεις, καθιστώντας τους αποτελεσματικότερους τόσο σε σχέση με το διδακτικό έργο, όσο και 
με τη δυνατότητά τους να εργάζονται για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας της 
σχολικής μονάδας (Day, 2003). Η επίτευξη γνήσιας συνεργατικής κουλτούρας διευκολύνει –εν 
τέλει– τη μετατροπή της σε κοινότητα πρακτικής και μάθησης, αναδομώντας συνολικά τις 
μαθησιακές εμπειρίες και γνώσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, αν βεβαίως δεν αποτελεί μόνον 
προσωπική υπόθεση των εκπαιδευτικών, αλλά υποστηρίζεται από ένα θεσμικό περιβάλλον με 
σταθερό, συστηματικό και μεθοδευμένο σχεδιασμό (Αντωνίου, 2015; Βοζαΐτης & Υφαντή, 2008 
& 2014; Υφαντή, 2011, 2014β; Υφαντή & Βοζαΐτης, 2010; Χατζηδήμου, 2006). Στην 
κατεύθυνση αυτή, δραστικό ρόλο για την εμπέδωση συνεργατικής κουλτούρας μπορούν να 
διαδραματίσουν ο διευθυντής της σχολικής μονάδας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι.  

Στην Ελλάδα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι ασκούν έναν πολυσύνθετο ρόλο στην ενίσχυση της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, αναλαμβάνοντας δράσεις με στόχο, μεταξύ 
άλλων, τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αλληλεπίδρασης όλων των εμπλεκομένων 
εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα και την πραγμάτωση της παιδαγωγικής αποστολής του 
σχολείου. Όπως έχει επισημανθεί, εξάλλου, τα στελέχη της εκπαίδευσης με καθοδηγητικές 
αρμοδιότητες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του σχολείου και στο 
μετασχηματισμό του σε επαγγελματική κοινότητα μάθησης (βλ. π.χ.: Bubb & Early, 2009; Costa 
& Kallick, 1993; Hopkins & Jackson, 2003; Hoy & Miskel, 2013; MacBeath et al., 2000; 
Μπαγάκης & Σκιά, 2015; Πασιάς κ.ά., 2015; Stoll et al., 2018). Ωστόσο, δεν έχει διερευνηθεί 
αρκούντως το πλαίσιο συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ των ίδιων των Σχολικών 
Συμβούλων με τα άλλα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συνεργασία τους με τα άλλα διοικητικά στελέχη της 
σχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή τον Περιφερειακό Διευθυντή, τους Διευθυντές Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων της ίδιας βαθμίδας. 

Υλικό και Μέθοδος 

Το υλικό της έρευνας βασίστηκε στη συγκέντρωση δεδομένων που προέκυψαν από ημιδομημένες 
συνεντεύξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν με τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, κατά το σχολικό 
έτος 2013-2014. O συνολικός πληθυσμός των Σχολικών Συμβούλων ανερχόταν σε σαράντα δύο 
(42). Οι δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν στην πιλοτική έρευνα που προηγήθηκε -μετά 
από τυχαία επιλογή-, οπότε δε συμπεριελήφθησαν στην τελική έρευνα. Ακολούθως, από τους 
σαράντα (40) Σχολικούς Συμβούλους, ανταποκρίθηκαν οι τριάντα τέσσερις (34) (ποσοστό 
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συμμετοχής: 85%). Το ερώτημα που ετέθη και θα αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης στην 
παρούσα εργασία ήταν το εξής: 

Περιγράψτε τις συνεργασίες σας με τα άλλα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης ως προς το 
καθοδηγητικό έργο που προσφέρετε στους εκπαιδευτικούς με: 

α. τους Διευθυντές σχολικών μονάδων 

β. τους Διευθυντές Εκπαίδευσης 

γ. τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης 

δ. τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ερώτηση αποτελεί μέρος ενός εκτενούς ερωτηματολογίου που 
υπεβλήθη στο δείγμα αυτό των Σχολικών Συμβούλων, με στόχο την εξέταση μιας σειράς 
επιλεγμένων θεμάτων, που αφορούσαν στη λειτουργία και το έργο τους, αλλά και αυστηρά 
προσδιορισμένων με βάση τα δεδομένα της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και τους 
κανόνες της μεθοδολογίας της έρευνας στις επιστήμες της εκπαίδευσης. Τα δεδομένα που 
προέκυψαν από τις απαντήσεις στην ερώτηση αυτή ταξινομήθηκαν σε δεκατέσσερις (14) 
κατηγορίες ανάλυσης (βλ: Βάμβουκας, 2010; Ιωσηφίδης, 2008; Kυριαζή, 2002). Οι κατηγορίες 
που προέκυψαν ήταν οι εξής: 

Ερώτημα α. Συνεργασία Σχολικών Συμβούλων με Διευθυντές σχολικών μονάδων 

α.α. Πολύ καλό κλίμα συνεργασίας 

α.β. Προβληματική συνεργασία 

α.γ. Μη διαμορφωμένη άποψη 

α.δ. Ανύπαρκτη συνεργασία με όλα τα στελέχη 

Ερώτημα β. Συνεργασία Σχολικών Συμβούλων με Διευθυντές Εκπαίδευσης 

β.α. Καλή, χωρίς προβλήματα 

β.β. Τυπική-υπηρεσιακή 

β.γ. Προβληματική 

β.δ. Ανύπαρκτη συνεργασία με όλα τα στελέχη 

Ερώτημα γ. Συνεργασία Σχολικών Συμβούλων με Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης 

γ.α. Πολύ καλή 

γ.β. Τυπική-υπηρεσιακή 

γ.γ. Ανύπαρκτη συνεργασία με όλα τα στελέχη 

Ερώτημα δ. Συνεργασία Σχολικών Συμβούλων με Προϊστάμενο Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

δ.α. Πολύ καλή 

δ.β. Τυπική-υπηρεσιακή 

δ.γ. Ανύπαρκτη συνεργασία με όλα τα στελέχη 
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Αποτελέσματα 

Με βάση τα δεδομένα, στο ερώτημα αυτό, ένας (1) Σχολικός Σύμβουλος εξέφρασε εξαρχής 
κατηγορηματικά τη θέση του, ισχυριζόμενος ότι στην πραγματικότητα δεν υφίσταται πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης, αφού οι σχέσεις αυτές είναι ιεραρχικές και 
προϋποθέτουν ευρύτερες δυναμικές, που δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτησή του:  

«Δεν είναι, πάντως, συνεργατική η βάση, δηλ. δεν πρόκειται περί συνεργασίας. Δεν υπάρχει, 

ακριβώς, το πνεύμα της συνεργασίας. Μάλλον θα έλεγα ότι υπάρχει μια κάθετη ιεραρχία που 

διαχέεται περισσότερο σε υλοποίηση, εκπλήρωση πραγμάτων σε εισαγωγικά εντολών. Δεν έχω 

αισθανθεί, δηλ. ότι υπάρχει συνεργατική δράση με τα στελέχη, δεν το έχω αισθανθεί. Δηλ. σαν 

να κατεβαίνουν εντολές, διαταγές, επιταγές, εγκύκλιοι, αποφάσεις, κ.λπ. και να πρέπει να 

υλοποιηθούν….. Το ίδιο συμβαίνει και με τις σχέσεις που έχουμε με τους διευθυντές, ως 

υπεύθυνη, παιδαγωγικά. Νομίζω ότι είναι μοναχική ακόμα η πορεία των στελεχών. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να έχουμε και αντιφατικές ή και αντίθετες πολλές φορές στρατηγικές στο έργο 

μας. Άλλο να κάνει ο ένας, άλλο να κάνει ο άλλος» (κωδ. 07). 

Τρεις (3) Σχολικοί Σύμβουλοι χαρακτήρισαν γενικά τις σχέσεις τους με όλα τα υπόλοιπα στελέχη 
της εκπαίδευσης πολύ καλές, χωρίς να προβούν σε ειδικότερες αναφορές, ενώ ένας (1) δεν 
απάντησε καθόλου στο ερώτημα αυτό. 

Σε σχέση, λοιπόν, με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, σε είκοσι δύο (22) αναφορές 
καταγράφτηκε ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας (υποκατηγορία α.α.), χωρίς προβλήματα, και 
ιδιαίτερα με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι ανήκαν στην παιδαγωγική 
καθοδήγησή τους. Ενδεικτικά αναφέρθηκε: 

«Με τους Διευθυντές-ειδικά με τους Διευθυντές παιδαγωγικής ευθύνης-έχω άψογη συνεργασία. 

Με τους Διευθυντές των σχολείων που δεν είναι παιδαγωγικής μου ευθύνης και είναι μόνο 

επιστημονικής μου ευθύνης, έχω, επίσης, καλή συνεργασία» (κωδ. 04). 

«Με τους διευθυντές έχω άμεση και ουσιαστική επικοινωνία ειδικά στα σχολεία παιδαγωγικής 

μου ευθύνης, στα οποία η παρουσία μου είναι πολύ συχνή» (κωδ. 08). 

«Με όλους τους διευθυντές που έχω την επιστημονική ευθύνη στα σχολεία τους, έχω μια πάρα 

πολύ καλή σχέση. Ειδικά με τους διευθυντές των σχολείων που έχω την παιδαγωγική ευθύνη, 

έχουμε ανοίξει ένα καλό διάλογο» (κωδ. 17). 

«Με τους διευθυντές των σχολείων έχω καταφέρει να έχω πολύ καλή συνεργασία, κυρίως λόγω 

της επισκεψιμότητας στα σχολεία και των πολλαπλών συζητήσεων που κάνουμε και για πολλά 

θέματα, όχι μόνο για το συνάδελφο της ειδικότητας που ρωτάω ή για το μάθημα, αλλά φροντίζω 

να ενημερώνομαι γενικότερα για τη λειτουργία του σχολείου» (κωδ. 26). 

«Με την πλειονότητα των Διευθυντών έχουμε άριστη συνεργασία» (κωδ. 40). 

Σε εννέα (9) αναφορές, ωστόσο, οι Σχολικοί Σύμβουλοι επεσήμαναν προβλήματα στις σχέσεις 
τους με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων (υποκατηγορία α.β.). Τα προβλήματα αυτά 
αφορούσαν στην έλλειψη ανταπόκρισης των Διευθυντών στα καθήκοντά τους (τρεις -3- μάλιστα 
μίλησαν και για μη αντικειμενική επιλογή τους), στην εσωστρέφεια που εμφανίζουν, οφειλόμενη 
είτε στην αμφισβήτηση του ρόλου των Σχολικών Συμβούλων ή στο φόβο, λόγω της επικείμενης 
αξιολόγησης, στη δυσαρέσκεια που εκφράζουν για την προκαλούμενη αναστάτωση των 
σχολείων, όταν οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε συναντήσεις με τους Σχολικούς Συμβούλους ή 
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ακόμα και στην έλλειψη ενημέρωσης για αυτές τις επιμορφωτικές συναντήσεις. Ειδικότερα, 
επεσήμαναν τα ακόλουθα: 

«Ωστόσο, όμως, δεν υπάρχει ανταπόκριση κάποιες φορές …………κάποιοι οχυρώνονται πίσω 

από το πλαίσιο της εξουσίας, του ρόλου τους. Τώρα, όσον αφορά το διευθυντή, πιστεύω ότι 

υπάρχουν αξιόλογοι διευθυντές, αλλά και υπάρχουν διευθυντές οι οποίοι δεν είναι ικανοί για τη 

θέση αυτή, γιατί η επιλογή των διευθυντών πάσχει εδώ στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι πρέπει να 

αλλάξει το πλαίσιο επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων» (κωδ. 02). 

«Όσον αφορά στο καθοδηγητικό έργο της σχολικής μονάδας με τους διευθυντές όχι, δεν υπάρχει. 

Ακόμα. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο διευθυντής κρατάει για τον εαυτό του κάποια πράγματα, 

κατά κανόνα, την ευθύνη της λειτουργίας αυτής και δεν άνοιγε τις πόρτες να μπει και κάποιος 

άλλος μέσα στα χωράφια του. Όχι, γιατί είχαμε κακές σχέσεις, απλώς φοβόταν ότι θα ήταν 

κάποιο επιπλέον-κατά την εκτίμησή μου- ένα επιπλέον βάρος και επειδή ήταν –ήδη πνιγμένος 

από τη διαχείριση- ….δε θα ήθελε να μπει και σε άλλες σκέψεις και σε άλλες απόψεις…… Στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης παρατηρώ ότι η πρώτη αντίδραση- χωρίς να χαλάνε οι προσωπικές 

σχέσεις- είναι προσεκτικός ο διευθυντής στο τι πληροφορίες θα μού δώσει. Ενώ δηλ. πριν είχα 

αρκετές πληροφορίες για το σχολείο, ό,τι ήθελα και ειλικρινείς στα πάντα, αλλά ένιωθα ότι δεν 

υπάρχει δυνατότητα να μπω πιο μέσα» (κωδ. 13). 

«Το επίπεδο συνεργασίας, επίσης, κυμαίνεται, αλλά πολλοί διευθυντές-πολλοί;-αρκετοί είναι 

αρνητικοί απέναντι στο Σύμβουλο, γιατί; Και έχουν δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αν έλθει ο 

Σύμβουλος, μου διαλύει το σχολείο, γιατί θα ζητήσει να δει τους συναδέλφους. Θα ζητήσει να 

δει τους συναδέλφους, σημαίνει τι; Να βγουν από το μάθημα. Αν βγουν από το μάθημα, όμως, 

ποιος θα κοιτάει τα παιδιά; ……. Αυτό ήταν ένα αγκάθι στις σχέσεις ανάμεσα στους Σχολικούς 

Συμβούλους και τους Διευθυντές. ….ή γιατί μερικοί διευθυντές, επίσης, ή νομίζουν ότι ο 

Σύμβουλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι και επομένως, γιατί να 

συνεργαστώ μαζί του ή θέλουν να κρύψουν πράγματα από το Σύμβουλο. Δηλ. μια υπόθεση που 

είναι μέσα στο σχολείο…… να μη βγει παραπέρα. Έχουν, μια εσωστρέφεια, δηλ. σε μερικά 

πράγματα» (κωδ. 15). 

«Σε γενικές γραμμές με τους διευθυντές υπάρχει πάντοτε διαμαρτυρία για το ότι τους παίρνεις 

τον κόσμο από τα σχολεία και ότι υπάρχει πρόβλημα λειτουργικότητας των σχολείων» (κωδ. 
25). 

«Νιώθουν οι διευθυντές ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι δεν έχουν και πολλά να προσφέρουν. 

Διακοσμητικός ο ρόλος τους. Οπότε, όταν κουβεντιάζουν μαζί σου, προσπαθούν πρώτα να 

διερευνήσουν τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις. Δε σου δίνουν περιθώρια απευθείας να γίνεις 

μέλος της κοινότητας. Νιώθουν ότι είσαι ένας εξωτερικός συνεργάτης και όχι εσωτερικός. Εγώ 

προσωπικά ένιωθα πολύ άσχημα, όταν διαισθανόμουν ότι με αντιμετώπιζε ο άλλος ως 

εξωτερικό συνεργάτη» (κωδ. 30). 

«Οι διευθυντές δυστυχώς κατά το πρώτο που τους ενδιαφέρει δεν είναι η εκπαιδευτική 

διαδικασία, ούτε η εκπαιδευτική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τους, τούς ενδιαφέρει να είναι τα 

παιδιά στην τάξη, να είναι ήσυχα και να λειτουργεί το σχολείο κατά αυτούς. Αυτή είναι η αίσθησή 

μου. Μιλώ πάντα-δε μιλώ για φωτεινές εξαιρέσεις, για την αίσθησή μου στην 

πλειοψηφία…..Τώρα το δεύτερο σημείο είναι ότι επειδή, ακριβώς, έχουν αυτό το άγχος δε 

θέλουν να φεύγουν οι εκπαιδευτικοί από το σχολείο και πάρα πολλές φορές παρανομούν και δε 

τούς ενημερώνουν για επαγγελματικές δράσεις…» (κωδ. 31). 
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«Κατά αρχάς πάρα πολλοί διευθυντές δεν ξέρουν τι σημαίνει Σχολικός Σύμβουλος. Δεν ξέρουν 

για παράδειγμα ότι σε επίπεδο ιεραρχίας είναι ισότιμοι με τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Θεωρούν ότι ο Σχολικός Σύμβουλος είναι κάτι έτσι περιστασιακό και που δεν έχει 

και τόσο μεγάλη σχέση με την εκπαίδευση και μάς αντιμετωπίζουν… λίγο χαλαρά,. Δεν 

καταλαβαίνουν ότι για να πάμε εκεί έχουμε κάποιο λόγο, ότι πρέπει να μας βοηθήσουν στο έργο 

μας» (κωδ. 34). 

Ένας (1) Σχολικός Σύμβουλος δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωμένη άποψη. Οι αναφορές 
εμφανίζονται ως ακολούθως. 

Πίνακας 1: Συνεργασία Σχολικών Συμβούλων με Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Κατηγορίες Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Πολύ καλό κλίμα συνεργασίας 22 64,69 

Προβληματική συνεργασία 9 26,46 

Μη διαμορφωμένη άποψη 1 2,95 

Ανύπαρκτη συνεργασία 1 2,95 

Δεν απάντησαν 1 2,95 

Σύνολο αναφορών 34 100,00 

Σε σχέση με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, σε δεκαπέντε (15) αναφορές φάνηκε ότι η 
συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων μαζί τους ήταν καλή, χωρίς προβλήματα (υποκατηγορία 
β.α.), σε επτά (7) αναφορές υπηρεσιακή και τυπική (υποκατηγορία β.β.), ενώ σε έξι (6) αναφορές 
αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν τριβές ή δυσλειτουργίες (υποκατηγορία β.γ.). Επιπλέον, πέντε (5) 
Σχολικοί Σύμβουλοι δεν απάντησαν σε αυτό το ερώτημα. Παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικά 
κάποιες αναφορές: 

«Πολύ καλή συνεργασία ειδικά για την ύλη, τις εξετάσεις και τα προγράμματα των σχολείων» 
(κωδ. 08). 

«Εγώ έχω άριστη συνεργασία και με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης» (κωδ. 11). 

«Το ίδιο θα έλεγα, αρμονική είναι η συνεργασία μας και με τα υπόλοιπα, στελέχη και με τη 

Διευθύντρια Διεύθυνσης» (κωδ. 12). 

«Με την προϊσταμένη διεύθυνσης δεν έχουμε πολλές… Θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη 

συνεργασία και καλύτερη. Κάπου, δηλαδή, φαίνεται ότι η διοίκηση και η καθοδήγηση είναι λίγο 

σε παράλληλους δρόμους, έτσι έχω αντιληφθεί» (κωδ. 01).  

«Με τους προϊσταμένους και τη διεύθυνση είναι διοικητική, απλή η σχέση, η επικοινωνία, δηλ. 

είναι διοικητικής φύσης. Δεν δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα, είναι συγκεκριμένος ο ρόλος 

μας. Δεν μπαίνει θέμα κριτικής ή αξιολόγησης της σχέσης, γιατί η σχέση είναι τυπική και 

απολύτως υπηρεσιακή» (κωδ. 03).  

«Με το υπόλοιπο δυναμικό της εκπαίδευσης, δηλ. σε επίπεδο Περιφερειακής η συνεργασία δεν 

είναι ευρεία, οι Σύμβουλοι έχουν και το καλό- να το πω έτσι-σε εισαγωγικά πάντα- να είναι 

αρκετά ανεξάρτητοι και πρωτόβουλοι στη διαχείριση των καθηκόντων τους. Όσο χρειάζεται η 

συνεργασία υπάρχει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα» (κωδ.14). 
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«Με το Διευθυντή εκπαίδευσης, υπάρχει, επίσης, πολύ καλή συνεργασία, αλλά πάλι δε γίνεται 

τόσο στενά όσο θα έπρεπε να γίνεται. ….., ώστε, ίσως, να λύνονται κάποια προβλήματα. Άρα, η 

συνεργασία γίνεται, αλλά πάνω σε ζητήματα που θα μπορούσε να ήταν ουσιαστικά, τώρα, δεν 

έχουμε και πολλά πράγματα.. Έτσι ακριβώς, είναι μια τυπική διαδικασία, ………» (κωδ. 15). 

«Με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης δεν έχουμε συνεργασία…» (κωδ. 30). 

«Ένα δεύτερο δύσκολο κομμάτι έχει να κάνει με το Διευθυντή εκπαίδευσης και την Προϊσταμένη 

παιδαγωγικής & επιστημονικής καθοδήγησης. Στην περίπτωση τη δική μου είμαι τυχερός, γιατί 

τυχαίνει να έχω στελέχη που είναι και καταρτισμένα και έχουν αντίληψη και έχω πλήρη 

κατανόηση σε αυτό…… Σε άλλες Περιφέρειες ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα» (κωδ. 31). 

Σε σχέση με τις δυσλειτουργίες που εμφανίζονται στη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων με 
τους Διευθυντές Εκπαίδευσης (υποκατηγορία β.γ.), οι Σχολικοί Σύμβουλοι μίλησαν για την 
έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης εκ μέρους τους, για κάποιες υπηρεσιακές τριβές, οι οποίες, 
δε διευκρινίστηκαν περαιτέρω, ακόμα και για ένα κλίμα απόστασης μεταξύ τους. Κατέθεσαν 
χαρακτηριστικά:  

«Με το Διευθυντή εκπαίδευσης φέτος –δεν ξέρω, ίσως και ο ίδιος πιέστηκε, ζορίστηκε– δεν μάς 

έχει βοηθήσει καθόλου στο θέμα του γραφείου των Σχολικών Συμβούλων….. Μπορεί να έχει 

δίκιο. Αλλά εμάς μάς έδεσε τα χέρια.…….Ο ίδιος προφασίζεται ότι δεν έχει προσωπικό. Ότι 

άδειασε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει δίκιο, αλλά σε εμάς 

δημιούργησε ένα πρόβλημα»  (κωδ. 09). 

«Με τη διευθύντρια εκπαίδευσης, καλή… Ε, κάποιες τριβές υπάρχουν, σε υπηρεσιακά θέματα, 

δεν είπαμε σε προσωπικά. Κάποιες τριβές μπορεί να υπάρξουν σε στιγμές έντασης. Αλλά έχω τη 

δυνατότητα να μην το καταπιώ έτσι αχώνευτο, αυτό, αλλά, να το πω: «Σταθείτε, εδώ νομίζω 

δεν έγινε σωστά, αυτή η ενέργεια που έγινε». Έτσι; Το καταθέτω. Σταματάει εκεί το θέμα. Δεν 

περιμένω να λυθεί το θέμα, αλλά το καταθέτω» (κωδ. 17). 

«Προϊσταμένη Δευτεροβάθμιας: Μέτρια πράγματα…. Κάτι, δε μού πάει. Κάτι με ενοχλεί. 

Προσωπικά, το έχω προσπαθήσει. Κάπου υπάρχει, έτσι, λίγο τοίχος. Με την προϊσταμένη 

δευτεροβάθμιας καλύτερα, θέμα ύφους περισσότερο, αυτό που με ενοχλεί και όχι ουσίας» (κωδ. 
19). 

«Με τους 2 διευθυντές εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

υπάρχουν και συγκρούσεις όσον αφορά διοικητικά κομμάτια» (κωδ. 25). 

«Με τους 2 Διευθυντές Εκπαίδευσης έχουμε κάποια σημεία τριβής τα οποία, όμως, έχουν να 

κάνουν με θέματα οργανωτικά και διοικητικά, που πιθανόν εκεί εμπλέκονται διάφορες 

αρμοδιότητες –και αυτό είναι το σημείο τριβής μας- όχι κάτι άλλο. Δηλ. δεν υπάρχει πρόθεση…η 

συνεργασία είναι δεδομένη και από τις δυο πλευρές, αλλά μερικές φορές διαφοροποιούνται οι 

θέσεις μας όσον αφορά τις προτεραιότητες» (κωδ. 26). 

«Με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης μετριότατη, λόγω αμοιβαίας ματαιοδοξίας» (κωδ. 41). 

Οι αναφορές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 2: Συνεργασία Σχολικών Συμβούλων με Διευθυντές Εκπαίδευσης 

Κατηγορίες Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Καλή, χωρίς προβλήματα 15 44,11 

Τυπική-υπηρεσιακή 7 20,59 

Προβληματική 6 17,65 

Ανύπαρκτη συνεργασία 1 2,95 

Δεν απάντησαν 5 14,70 

Σύνολο αναφορών 34 100,00 

Σε σχέση με το πλαίσιο συνεργασίας των Σχολικών Συμβούλων με τον Περιφερειακό Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, οι απόψεις τους εμφανίστηκαν σχεδόν μοιρασμένες ανάμεσα σε μια πολύ καλή 
σχέση (υποκατηγορία γ.α.) (15 αναφορές) και σε μια σχέση περισσότερο τυπική και υπηρεσιακή 
(υποκατηγορία γ.β.) (12 αναφορές). Έξι (6) Σχολικοί Σύμβουλοι δεν αναφέρθηκαν στη 
συνεργασία αυτή (υποκατηγορία γ.γ.). Kατέθεσαν σχετικά: 

«Έτυχε και τις 3 θητείες που ήμουν να έχω άριστη συνεργασία με τους Περιφερειακούς 

Διευθυντές και με τους προϊσταμένους παιδαγωγικής καθοδήγησης, είτε άνδρες είτε γυναίκες. 

Οπότε, σε αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο πρόβλημα και μέχρι τώρα η 

συνεργασία πάει καλά» (κωδ. 11). 

«Άψογη η συνεργασία» (κωδ. 20). 

«Με τον μεν Περιφερειακό είναι άψογη η συνεργασία» (κωδ. 26). 

«Σε επίπεδο συνεργασίας; Κοίταξε. Να ξεκινήσω από τον Περιφερειακό Διευθυντή; Η 

συνεργασία μας δεν είναι προσωπική………αλλά είναι υπηρεσιακή και είναι άψογη» (κωδ. 30). 

«Πολύ καλή συνεργασία, ενημέρωση και διοργάνωση σεμιναρίων» (κωδ. 08).  

«Και με τον Περιφερειακό, δεν έχω έτσι κάτι ιδιαίτερο, να πω πάνω σε αυτό» (κωδ. 12). 

«Με τον Περιφερειακό Διευθυντή δεν έχουμε εμείς πολλά πάρε-δώσε. Αν θελήσουμε, όμως, να 

βρεθούμε μαζί του, έχουμε ανοικτή την πόρτα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, προσωπικές 

σχέσεις δεν υπάρχουν και υπηρεσιακές μπορούν να υπάρξουν στο βαθμό που το ζητήσουμε». 
(κωδ. 13). 

«Με τον Περιφερειακό Διευθυντή πολύ καλή σχέση, πολύ καλή, δε μοιραζόμαστε και πολλά 

πράγματα» (κωδ. 17). 

«Δεν έχω χτυπήσει πολλές φορές την πόρτα του γραφείου του. Δεν έχει χρειαστεί. Όσες φορές 

έχουμε βρεθεί, έχουμε συζητήσει, προσλαμβάνω ένα πολύ θετικό άνθρωπο. Αλλά σου λέω δεν 

έχει τύχει να χτυπήσω την πόρτα του γραφείου του πολλές φορές» (κωδ. 19). 

Οι αναφορές εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 3: Συνεργασία Σχολικών Συμβούλων με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης 

Κατηγορίες Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Πολύ καλή 15 44,11 

Τυπική-υπηρεσιακή 12 35,29 

Δεν απάντησαν 6 17,65 

Ανύπαρκτη συνεργασία 1 2,95 

Σύνολο αναφορών 34 100,00 

Πιο ουσιαστική και συστηματική καταγράφεται η σχέση των Σχολικών Συμβούλων του 
δείγματος με τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, αφού σε είκοσι 
τέσσερις (24) αναφορές το επίπεδο συνεργασίας θεωρήθηκε καλό και συστηματικό στη 
διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων ή ακόμα και σε θέματα ενημέρωσης ή καθοδήγησης των 
Σχολικών Συμβούλων (υποκατηγορία δ.α). Σε επτά (7) αναφορές χαρακτηρίστηκε η σχέση 
τυπική, υπηρεσιακή (υποκατηγορία δ.β). Δύο (2) Σχολικοί Σύμβουλοι δε προέβησαν σε κάποιον 
συγκεκριμένο χαρακτηρισμό (υποκατηγορία δ.γ). Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραθέματα: 

«Έχω πολύ καλή σχέση με την Προϊσταμένη, γιατί, κυρίως, εξυπηρετεί τις ανάγκες που έχω. 

Δηλ. έχω ροή πληροφοριών από την Περιφέρεια, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό και 

άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει, οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλω. Δεν 

υπάρχει κανένα πρόβλημα από αυτήν την πλευρά» (κωδ. 04). 

«Καθημερινή επικοινωνία και στήριξη στο έργο μου από την αρχή της θητείας μου. Συζητάω 

για τα επιμορφωτικά σεμινάρια που θέλω να διοργανώσω, καθώς και για τα διάφορα 

προβλήματα που προκύπτουν με εκπαιδευτικούς ειδικότητας αλλά και με εκπαιδευτικούς 

παιδαγωγικής μου ευθύνης» (κωδ. 08). 

«Με την Προϊσταμένη επιστημονικής καθοδήγησης πολύ καλές σχέσεις» (κωδ. 17). 

«Με τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης συχνή και συστηματική 

για θέματα επιμορφωτικών δράσεων, καθώς και συσκέψεων συντονισμού του έργου και των 

δραστηριοτήτων» (κωδ. 24). 

«Με την προϊσταμένη παιδαγωγικής καθοδήγησης δεν υπάρχει κανένα θέμα, είναι αρκετά 

υποστηρικτική, δεν έχω κάποια προβλήματα» (κωδ. 25). 

«Με την κ. Προϊσταμένη έχουμε κάποια επικοινωνία, αλλά ωστόσο πιστεύω ότι αυτές οι δομές 

είναι λίγο….., ο φόρτος της εργασίας του καθενός δίνει λιγότερες ευκαιρίες συνεργασίας, μιας 

ουσιαστικότερης συνεργασίας, μεταξύ μας, μεταξύ των στελεχών» (κωδ. 02). 
«Με την Προϊσταμένη παιδαγωγικής καθοδήγησης, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική διαδικασία, η 

οποία πολλές φορές σκοτώνει. Γιατί η τυπική διαδικασία σε αναγκάζει να βρίσκεσαι σε 

απόσταση και από εκεί και πέρα προσπαθείς να κάνεις και εσύ ό,τι είναι απαραίτητο. Γιατί, όταν 

πεις κάτι παραπάνω, θέλεις να κάνεις κάτι παραπάνω και στην ουσία αναλάβεις και είσαι 

αβοήθητος στο τέλος, καταλήγεις σε αδιέξοδο» (κωδ. 32). 

«Μέχρι στιγμής με τον Προϊστάμενο παιδαγωγικής καθοδήγησης και με τον Περιφερειακό 

Διευθυντή έχω μιλήσει πολύ λίγο, λόγω πίεσης χρόνου από τη δική τους πλευρά» (κωδ. 37). 

Οι σχετικές αναφορές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 4: Συνεργασία Σχολικών Συμβούλων με τον Προϊστάμενο  
Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Κατηγορίες Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Πολύ Καλή 24 70,58 

Τυπική-Υπηρεσιακή 7 20,59 

Ανύπαρκτη συνεργασία 1 2,95 

Δεν απάντησαν 2 5,88 

Σύνολο αναφορών 34 100,00 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας αποκαλύπτουν τις δυσχέρειες επικοινωνίας και τα 
προβλήματα λειτουργίας στο έργο των Σχολικών Συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα 
άλλα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η ανάπτυξη 
συνεργατικών σχέσεων μεταξύ τους. Επιπλέον, καταγράφεται η έλλειψη ενός κλίματος 
συνεργασίας που διατρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα στο επίπεδο των στελεχών του, 
μετατρέποντας, σε πολλές περιπτώσεις, τη συνεργασία σε τεχνητή συναδελφικότητα 
(Hargreaves, 1995). Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύεται η 
υφιστάμενη διάσταση μεταξύ του διοικητικού και καθοδηγητικού πλαισίου λειτουργίας των 
υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης αλλά και η έλλειψη μιας κουλτούρας ευρύτερης 
συνεργασίας μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων με τα διοικητικά στελέχη της σχολικής 
εκπαίδευσης. Έτσι, σε σημαντικό βαθμό δε φαίνεται να αναπτύσσονται ευρύτερες συνεργατικές 
σχέσεις ανάμεσά τους, η δε απόδοση των χαρακτηρισμών «τυπική», «υπηρεσιακή», «χωρίς 
προβλήματα» είναι ενδεικτική της διάστασης μεταξύ του διοικητικού και καθοδηγητικού έργου, 
αποδίδοντας και τον κυρίαρχο τόνο στη μεταξύ τους συνεργασία, που θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως απόμακρη ή και διχαστική. Τα ποικίλα προβλήματα συνεργασίας των 
Σχολικών Συμβούλων με τα στελέχη της εκπαίδευσης που επισημάνθηκαν στην έρευνα αυτή 
σχετίζονται τόσο με το συγκεντρωτικό χαρακτήρα και τις κάθετες δομές της διοικητικής 
διάρθρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και με την προσωπικότητα των στελεχών 
αυτών, αντανακλώντας, επιπλέον, μια χρόνια παθογένεια του ελληνικού σχολείου, την έλλειψη 
συνεργατικής κουλτούρας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης, όπως έχει 
επισημανθεί και σε παλαιότερη έρευνα (Θεριανός, 2006).  

Σε ό,τι αφορά στην έλλειψη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων με τους 
Διευθυντές των σχολικών μονάδων, ενδεχομένως αυτό να οφείλεται είτε σε μια γενικότερη 
απροθυμία των ίδιων των Σχολικών Συμβούλων να επιφορτιστούν με διοικητικό έργο, όπως 
αποτυπώθηκε σαφέστατα σε ανάλογη τοποθέτηση: «Ο Σχολικός Σύμβουλος πρέπει να είναι στην 
ποιοτική διάσταση των ζητημάτων, …..δεν πρέπει να μετατραπεί σε διοικητικό προϊστάμενο», 
(κωδ. 1) είτε και στην αυτοαντίληψη των ίδιων των Σχολικών Συμβούλων ότι οι Διευθυντές 
σχολικών μονάδων δεν πρέπει να εμπλέκονται στον επιστημονικό και παιδαγωγικό τους ρόλο, 
όπως έχει επισημανθεί σε άλλη μελέτη (Φωκάς & Μπακάλμπαση, 2012). Έτσι, μπορεί να 
ερμηνευτεί το γεγονός ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι δεν ανέφεραν ιδιαίτερα προβλήματα στις 
σχέσεις τους με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης καθώς και με τους 
Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, γεγονός που προφανώς 
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οφείλεται στην έλλειψη ουσιαστικής υποβοήθησης στο καθοδηγητικό και συμβουλευτικό τους 
έργο, το οποίο τελικά φαίνεται ότι εκτελείται με δική τους ευθύνη. 

Παρά τα σημαντικά παιδαγωγικά προβλήματα που αναφύονται στις σχολικές μονάδες-ιδιαιτέρως 
κατά τα τελευταία χρόνια-η διαχρονική ταύτιση του ρόλου του Διευθυντή της σχολικής μονάδας 
αποκλειστικά με την υλοποίηση του διοικητικού έργου της μάλλον αποδυναμώνει το ρόλο των 
Σχολικών Συμβούλων, αφού ο Διευθυντής θα μπορούσε να λειτουργήσει περισσότερο 
υποβοηθητικά στο έργο τους, παρέχοντάς τους πληροφόρηση σχετικά με τις επαγγελματικές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών. Έτσι, οι δύο βασικοί θεσμικοί παράγοντες (Διευθυντής σχολικής 
μονάδας-Σχολικός Σύμβουλος) θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην πορεία ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών, αν δε δοκιμαζόταν αυτή η συνεργασία από μια αμοιβαία επιφύλαξη του ενός 
ρόλου για τον άλλο. Η πορεία των στελεχών αυτών μοιάζει να είναι παράλληλη και όχι 
συγκλίνουσα. Επομένως, διαχρονικά η συνεργασία των Διευθυντών σχολικών μονάδων με τους 
Σχολικούς Συμβούλους δεν κατάφερε να προσπορίσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στη 
βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, εξαιτίας τόσο πρακτικών ζητημάτων (π.χ.: 
φυσική απομάκρυνση των Σχολικών Συμβούλων από τη σχολική καθημερινότητα, έλλειψη 
σαφούς πλαισίου συνεργασίας με τους Διευθυντές, υφιστάμενη κουλτούρα διδασκαλίας των 
εκπαιδευτικών) όσο και μιας υποβόσκουσας «απόστασης» μεταξύ των στελεχών με επαυξημένα 
ακαδημαϊκά προσόντα (Σχολικοί Σύμβουλοι) και των στελεχών με πιο περιορισμένο –συνήθως– 
επιστημονικό υπόβαθρο (Διευθυντές σχολικών μονάδων). Αυτό βέβαια δεν ανατρέπει το καλό 
επίπεδο συνεργασίας που αναπτύχθηκε –σε αρκετές περιπτώσεις– μεταξύ των Σχολικών 
Συμβούλων παιδαγωγικής ευθύνης με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, όπως 
αποκαλύφθηκε στην έρευνά μας, λόγω ίσως της συχνής παρέμβασής τους στην αντιμετώπιση 
των παιδαγωγικών προβλημάτων. Σημαντική παραμένει, επίσης, η έλλειψη συνεργασίας 
ανάμεσα στα στελέχη της εκπαίδευσης, ως προς τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνουν για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, όπως 
κατατέθηκε από τους Σχολικούς Συμβούλους που συμμετείχαν στην εμπειρική μελέτη. Στο 
σημείο αυτό, αξίζει να τονιστεί η ανάγκη ενεργοποίησης και άλλων θεσμικών προσώπων της 
εκπαίδευσης καθώς και η απαίτηση ισχυροποίησης της συνεργασίας τους με στόχο την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  

Επομένως, αν στόχος παραμένει η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας και 
η περαιτέρω ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, τότε καθίσταται 
αναγκαία η ισχυροποίηση της συνεργασίας ανάμεσα στα εκπαιδευτικά στελέχη και η εμπέδωση 
κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ τους, ώστε να εφαρμοστούν συνεργατικά μοντέλα 
επαγγελματικής ανάπτυξης (π.χ. συνδιδασκαλίες, ανταλλαγή ειδικών γνώσεων σε επιμέρους 
γνωστικά αντικείμενα, συμμετοχική παρατήρηση διδασκαλιών, έρευνα δράση, κλπ.) τα οποία θα 
ενδυναμώνουν και θα προάγουν την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Μολονότι δε δόθηκε διαχρονικά μέχρι 
σήμερα αυξημένη θεσμική βαρύτητα στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των στελεχών 
εκπαίδευσης, ο ρόλος τους παραμένει κομβικός στη βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας του έργου της σχολικής μονάδας. Ένας Σχολικός Σύμβουλος που 
συμμετείχε στην έρευνάς μας διατύπωσε την παρακάτω θέση:  

«Γενικά, έχει προσφέρει ο θεσμός. Αλλά δεν μπορώ να σάς το πω με ασφάλεια. Κάθε φορά 

εξαρτάται, γιατί αφηνόμαστε να λειτουργούμε κάπως αυτόνομα. Εγώ λειτουργώ αλλιώς, κάποιος 

άλλος λειτουργεί αλλιώς, δηλ. αυτό που λείπει είναι η ομοιογένεια στη στρατηγική μας, δεν 

έχουμε κοινές στοχεύσεις. Δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. 
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Ο καθένας λειτουργεί αυτόνομα και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί συχνά βγαίνουν αντιφάσεις» 
(κωδ. 04). 
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Βιογραφίες Διευθυντών 
 

 

Αργυρώ Γεωργάκη 
 

 

Περίληψη 

H συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στην επαγγελματική ταυτότητα 
και την επαγγελματική ανάπτυξη των διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Τα ζητήματα προσεγγίζονται μέσα από τη μελέτη της ζωής (βιογραφίες) διευθυντών/ 
διευθυντριών δημοτικών σχολείων. Οι βιογραφίες έρχονται να ρίξουν φως όχι μόνο στις 
προσωπικές ιστορίες των διευθυντών/διευθυντριών, αλλά και στο κοινωνικό-οικονομικό, 
πολιτισμικό και θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτές δομούνται. 

Μέσω από την αφηγηματική έκθεση εμπειριών και βιωμάτων αντλούνται πληροφορίες για το 
βιογραφικό υπόστρωμα των διευθυντών/διευθυντριών, για την ενεργοποίηση της βιογραφικής 
τους θεματοποίησης και για τη συγκρότηση της εικόνας του εαυτού και της ταυτότητάς τους,. 

Η διερεύνηση των βιογραφικών αυτών διαδρομών έχει ως στόχο να παρέχει απάντηση στο 
ερώτημα ποιοι τελικά είναι αυτοί οι οποίοι κατέχουν το διευθυντικό αξίωμα στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. 
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ταυτότητα, επαγγελματική ανάπτυξη, διευθυντής/διευθύντρια, 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Εισαγωγή 

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις και πιέσεις της αυτοαποκαλούμενης κοινωνίας της γνώσης, η εστίαση 
στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η δημιουργία υψηλών επιπέδων 
ευθύνης, η επένδυση στη δια βίου μάθηση και η διαμόρφωση συνθηκών αγοράς στον 
εκπαιδευτικό χώρο δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό πολιτικών που έδωσαν 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων τεχνοκρατικής κυρίως ηγεσίας στις 
εκπαιδευτικές μονάδες (Crow, Day, & Møller, 2016). 

Τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα, ωστόσο, σχετικά με την κατανόηση των παραγόντων που 
χαρακτηρίζουν τους επιτυχημένους εκπαιδευτικούς, οδηγούν στη διαπίστωση ότι «η αίσθηση της 

ταυτότητάς τους ως εκπαιδευτικοί με ισχυρούς ηθικούς σκοπούς, αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο 

αναφοράς και συν-απαιτούμενο της ικανότητάς τους για αποτελεσματικές πρακτικές και συνδέεται 

στενά με τις επαγγελματικές τους ταυτότητες» (Day & Leithwood, 2007; Moller, 2012; Moos, 
Johansson & Day, 2011; Scribner & Crow, 2012, όπ. αναφ. στο Crow et al., 2016, p. 1). 

Υπό το φως των ανωτέρω, γίνεται σαφής η ανάγκη για εκπαιδευτικούς αναστοχαστικούς 
επαγγελματίες (Pérez-Valverde & Ruiz-Cecilia, 2014). Οι σύγχρονοι –αλλά και οι μελλοντικοί– 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να κατασκευάσουν (ή να ανακατασκευάσουν), να 
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διαπραγματευτούν (ή να επαναδιαπραγματευθούν) και να ορίσουν (ή να επαναορίσουν) την 
επαγγελματική τους ικανότητα και ταυτότητα με μια πιο εξατομικευμένη έννοια που θα 
περιλαμβάνει κυρίως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών τους περιβαλλόντων (Pérez-
Valverde & Ruiz-Cecilia, 2014), τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις θεωρίες τους για τον 
κόσμο (Day, 2003) και όχι την εκπλήρωση έξωθεν επιβεβλημένων προτύπων (Bolívar & 
Domingo, 2006).  

Η μελέτη της έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, 
όπως επισημαίνεται (Beijaard, Meijer, & Verloop, 2004), συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν τις 
προκλήσεις των εκπαιδευτικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα σήμερα. 

Η έννοια της ταυτότητας 

«Ο όρος ταυτότητα έχει σημασιοδοτηθεί στη σχετική βιβλιογραφία με πολλούς και ποικίλους 

τρόπους και με ακόμη περισσότερους στην υποκειμενική αντίληψη των ανθρώπων» (Φρυδάκη, 
2015, σ. 31). Πρόκειται για μια πολυδιάστατη και πολύπλευρη έννοια (Markus & Wulf, 1987), η 
οποία έρχεται να καλύψει το σύνολο των αντιλήψεων, των πεποιθήσεων και των συναισθημάτων 
που αφορούν τον εαυτό μας. «Η έννοια της ταυτότητας βρίσκεται σε συνάρτηση με τη 

συνειδητοποίηση ότι κάποιος υπάρχει, ότι έχει προσωπική ιστορία, μια θέση στον κόσμο, μια 

συνέχεια και ένα μέλλον που του ανήκει» (Δραγώνα, 2007, σ. 18-19). Αναγνωρίζεται ως ένα έργο 
σε εξέλιξη, το οποίο διαμορφώνεται συνεχώς από τις προσπάθειές μας, το παρελθόν, το παρόν 
και το μέλλον μας και ως εκ τούτου αποτελεί μία διαπραγματευτική εμπειρία, ένα «αιώνιο 

γίγνεσθαι» (Wenger, 1998). 

Ο όρος περιγράφεται σαν μία δυναμική και συνεχή διαδικασία, η οποία προσδιορίζει το ποιος ή 
τι είναι κάποιος, ερμηνεύεται και επανερμηνεύεται από τις έννοιες που αποδίδει ο ίδιος ή οι άλλοι 
στο εαυτό του και μορφοποιείται διαμέσου των αξιών και των βιωμένων εμπειριών (Beijard, 
1995; Flores & Day, 2006). Γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορεί να αποτελέσει μία μόνιμη και 
σταθερή οντότητα, καθώς «δεν αποκτάται, ούτε διατηρείται μια για πάντα» (Sikes, Measor, & 
Woods, 1985, p. 155), αλλά θεωρείται μια μορφή επιχειρήματος που χρησιμοποιείται από τους 
ανθρώπους για να δικαιολογήσουν, να εξηγήσουν και να κατανοήσουν τους εαυτούς τους, σε 
σχέση τόσο με τους γύρω τους όσο και με τα πλαίσια μέσα στα οποία κινούνται και λειτουργούν 
(MacLure, 1993). 

Η Επαγγελματική Ταυτότητα των Εκπαιδευτικών/Διευθυντών 

Η επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας 
ξεχωριστός χώρος έρευνας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς γίνεται αντιληπτή και 
χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους, διερευνάται μέσα από μία ποικιλία θεμάτων και 
προσεγγίζεται υπό διευρυμένη στόχευση. 

Πολλοί από τους ερευνητές μοιράζονται την κοινή αντίληψη της μεταβαλλόμενης και δυναμικής 
φύσης της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Αυτοί αντιλαμβάνονται την 
επαγγελματική ταυτότητα ως μια διαρκή διαδικασία ενσωμάτωσης των προσωπικών και 
επαγγελματικών πλευρών που διαθέτει ο καθένας για να γίνει και να είναι δάσκαλος (Beijaard et 
al., 2004; Goodson & Cole, 1994). Την ερμηνεύουν ως μια σύνθετη και δυναμική ισορροπία, 
όπου η επαγγελματική εικόνα του εαυτού εξισορροπείται με μια ποικιλία ρόλων που οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να παίξουν (Volkman & Anderson, 1998) και την περιγράφουν (Flores 
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& Day, 2006) ως μια τρέχουσα και εξελικτική διαδικασία που συνεπάγεται την απόκτηση 
νοήματος και την επανερμηνεία αξιών και εμπειριών του ατόμου.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ταυτότητα των εκπαιδευτικών, ομοίως και αυτή των 
διευθυντών, η οποία στην ουσία δε διαφέρει, απλά «εμπλουτίζεται» με νέα στοιχεία μετά την 
ανάληψη της διεύθυνσης, συνδέεται άμεσα με τις επαγγελματικές και προσωπικές αξίες και 
πεποιθήσεις που οι ίδιοι έχουν διαμορφώσει σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι εκπαιδευτικός ή 
διευθυντής, αλλά και με τον εκπαιδευτικό ή τον διευθυντή που οι ίδιοι φιλοδοξούν να γίνουν. Τα 
στοιχεία που την συνθέτουν σταδιακά αφορούν στο σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των 
αντιλήψεων, των αξιών, των συναισθημάτων, των προτεραιοτήτων, των ρόλων, των πρακτικών, 
των αναγκών, των πεποιθήσεων, των προσδοκιών και των επιθυμιών που χαρακτηρίζουν τον 
εκπαιδευτικό σε κάθε φάση της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και αποτελούν την κινητήρια 
δύναμη για την επαγγελματική του ανάπτυξη.  

Η επαγγελματική ταυτότητα διαμορφώνεται υπό την επιρροή μίας ποικιλίας παραγόντων. Οι 
Raymond, Butt & Townsend (1992) εντοπίζουν τους παράγοντες αυτούς στο στενότερο και 
ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, στο σχολικό πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της «μαθητείας» του 
εκπαιδευτικού, στην πατρίδα, τη θρησκεία, τον τόπο, την εθνικότητα και στη διδασκαλία. Ο 
Kelchterman (2005, όπ. αναφ. στο Θεοδώρου & Πετρίδου, 2014) αναφέρει επιπλέον τις 
μελλοντικές προοπτικές, τη σταθερότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, την αίσθηση του 
καθήκοντος και τα επαγγελματικά κίνητρα. 

Γίνεται αντιληπτό ότι η διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας εκπαιδευτικών και 
διευθυντών επηρεάζεται από μια σειρά εξωτερικών πτυχών, όπως τα πλαίσια, οι σχέσεις και οι 
εμπειρίες ζωής, και παράλληλα από μια σειρά εσωτερικών πτυχών, όπως οι ιστορίες, οι 
προσωπικοί παράγοντες και τα συναισθήματα (Calvo, Alcalá, & Navarro, 2016; Rodgers & Scott, 
2008). Με άλλα λόγια πρόκειται για μία σύνθεση που αποτελείται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
προσωπικών, επαγγελματικών και περιστασιακών διαστάσεων εντός του κοινωνικού, 
πολιτισμικού και θεσμικού περιβάλλοντος, στο οποίο εκπαιδευτικοί και διευθυντές λειτουργούν 
καθημερινά (Calvo et al., 2016; Day, Sammons, Stobart, Kington, & Gu, 2007; Van den Berg, 
2002). 

Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Ταυτότητας των Εκπαιδευτικών/Διευθυντών 

Θέτοντας την έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας σε ένα ευρύ εννοιολογικό πλαίσιο είναι 
απαραίτητο να την προσεγγίσουμε ως ολότητα που συνδυάζει τόσο τις προσωπικές εμπειρίες, το 
κοινωνικο-πολιτισμικό συγκείμενο, τους σημαίνοντες ανθρώπους και τα κρίσιμα περιστατικά 
όσο και τα ψυχολογικά, συναισθηματικά και διανοητικά χαρακτηριστικά των κατόχων της. 

Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να επισημάνουμε ότι, ενώ η διεργασία της εσωτερικής επεξεργασίας 
της επαγγελματικής ταυτότητας αποτελεί διαδικασία ατομική, συντελείται ωστόσο, όπως και 
όλες οι μορφές ανάπτυξης, σε συλλογικό πλαίσιο (Ματσαγγούρας, 2005). Πιο συγκεκριμένα: 

«η ανάπτυξη του επαγγελματικού εαυτού προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο κατά τις κρίσιμες 

φάσεις της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ο εκπαιδευτικός ως πρόσωπο, μέσα από 

εσωτερικές διεργασίες, φέρνει σε (σχετική) οργανική ενότητα και αρμονία επαγγελματικούς 

ρόλους, γνώσεις, δεξιότητες, πρακτικές και στάσεις από τη μία πλευρά, με τις προσωπικές του 

αντιλήψεις και προτεραιότητες ζωής από την άλλη» (Ματσαγγούρας, 2005, σ. 72). 
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Γίνεται κατανοητό ότι η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας σχετίζεται σημαντικά και 
συμβαδίζει απόλυτα με την προσωπική εξέλιξη εκπαιδευτικού και διευθυντή, τόσο ως άτομα όσο 
και ως μέλη της κοινωνίας, γι’ αυτό και θεωρείται σημαντικό να δίνεται προσοχή στο προσωπικό 
μέρος της επαγγελματικής τους ταυτότητας (Beijaard et al., 2004), στη δόμηση αυτοαντίληψης 
και αυτοσυναίσθησης ως υπεύθυνων επαγγελματιών που προβληματίζονται, πειραματίζονται, 
δοκιμάζουν και αναστοχάζονται στον χώρο της εργασίας τους τόσο σε ατομικό όσο και σε 
κοινωνικό επίπεδο (Hargreaves, 1994). Ο σύγχρονος, ανεπτυγμένος εκπαιδευτικός και 
διευθυντής οφείλει να μεταμορφώνει τη δράση του σε μια ανοιχτή, βιωμένη, δημιουργική, 
ενοποιητική και μετασχηματιστική πράξη (Λανάρης, 2005). Συνεπώς, γίνεται λόγος για μια 
«διευρυμένη άποψη της επαγγελματικής ανάπτυξης» (Lieberman, 1995), η οποία εμπεριέχει την 
ιδιωτική μάθηση, τις άτυπες ευκαιρίες ανάπτυξης εντός του σχολείου και τις πιο τυπικές 
ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση που προσφέρονται από την υπηρεσία (Day, 2003). 

Το να δεσμεύεται ο εκπαιδευτικός να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της προσωπικής και 
επαγγελματικής του ταυτότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του αποτελεί ένα 
φιλόδοξο σχέδιο (Day, 2003). Σημαίνει να αφοσιώνεται εφ’ όρου ζωής στη μάθηση, να θέτει 
υψηλούς στόχους, να υιοθετεί υποδειγματική συμπεριφορά, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
για αλλαγές, να διατηρεί τη δέσμευση, τον ενθουσιασμό και την αυτοπεποίθησή του και να 
κατακτά την αυτογνωσία.  

Μεθοδολογία 

Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των βιογραφιών 
διευθυντών και διευθυντριών δημοτικών σχολείων μέσα από τις αφηγήσεις της ζωής τους και η 
μελέτη μέσω αυτής του βιογραφικού τους υποστρώματος, της διασύνδεσης βιογραφικής 
θεματοποίησης και κοινωνικών διαδραστικών πλαισίων και της συγκρότησης της εικόνας του 
εαυτού και της ταυτότητας, 

Η ερευνητική προσέγγιση στο συγκεκριμένο εγχείρημα πραγματοποιήθηκε με ποιοτικές 
μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, για τη συλλογή των δεδομένων 
επιλέχθηκε η μέθοδος της βιογραφικής αφηγηματικής συνέντευξης, λόγω του ενδιαφέροντός μας 
να ανασυγκροτήσουμε ολόκληρη την ιστορία ζωής των συμμετεχόντων.  

Με γνώμονα την εις βάθος μελέτη του εξεταζόμενου θέματος εφαρμόστηκε η δειγματοληψία και 
ενεργητικά επελέγη το δείγμα εκείνο του οποίου τα μέλη εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο 
τους σκοπούς της έρευνας. Επελέγησαν 10 συνολικά άτομα, 7 διευθυντές και 3 διευθύντριες, 
ηλικίας από 45 μέχρι 54 ετών, ορισμένα από τα οποία διαγράφουν ήδη μακροχρόνια πορεία στον 
θεσμό, ενώ άλλα υπηρετούν την πρώτη τους μόλις θητεία σε μικρότερα ή μεγαλύτερα, 
περιφερειακά ή κεντρικά σχολεία.  

Για την περαιτέρω αξιοποίηση των ευρημάτων χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση 
περιεχομένου.  

Αποτελέσματα Έρευνας - Συμπερασματικές Διαπιστώσεις  

Η συνολική αφήγηση ακολουθεί με συνεπή τρόπο τη χρονολογική σειρά των γεγονότων και την 
εναλλαγή των βιογραφικών περιόδων. Στις πλούσιες εξιστορήσεις τους οι ομιλητές αναφέρονται 
αρχικά στα παιδικά και σχολικά τους χρόνια και στην περιγραφή του οικογενειακού και 
κοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου έχουν μεγαλώσει.  
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Στη συγκεκριμένη θεματική, το κυρίαρχο μοτίβο αυτοπαρουσίασης, σχετικά με τον τρόπο που 
συγκροτούν και επεξεργάζονται τα αρχικά βιώματα και τις εμπειρίες τους, φαίνεται να είναι το 
εξής: 

Τα υποκείμενα της έρευνάς μας προέρχονται από μη προνομιούχα οικογενειακά περιβάλλοντα. 
Παιδιά εργατών τα περισσότερα, μεγαλώνουν με γονείς οι οποίοι στερούνται αξιόλογου 
κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου, μορφωτικού επιπέδου και πολιτισμικού κεφαλαίου. Ως μη 
κοινωνικά ευνοημένα άτομα εισέρχονται στην εκπαίδευση χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
«κληρονομημένα» από τις οικογένειές τους, οι οποίες, όμως, λειτουργούν ως υποστηρικτικοί 
παράγοντες που επενδύουν στην εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία. Ισορροπούν ανάμεσα στην 
κοινωνική τοποθέτηση και τα όνειρά τους και τελικά καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τη σχολική 
τους πορεία με επιτυχία διεκδικώντας επιπλέον ευκαιρίες μάθησης. Ένας εκ των Διευθυντών και 
μία Διευθύντρια αναφέρουν χαρακτηριστικά στις συνεντεύξεις τους: «… και οι δύο πίεζαν πάρα 

πολύ για να διαβάσω…βοηθούσαν, όσο μπορούσαν, και σε κάθε περίπτωση ήταν δίπλα 

μου…Γενικώς το περιβάλλον, χωρίς να είναι ιδιαίτερα εγγράμματο… ούτε να έχει…κάποιο 

ιδιαίτερο πολιτισμικό κεφάλαιο, πίεζε τα πράγματα προς το να σπουδάσω κάτι!», «…η οικογένειά 

μου ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν σχέση με τη γνώση…δεν είχα τις ευκαιρίες να βρεθώ σε 

υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης και …ό,τι έκανα, το έκανα από μόνη μου… πάντα μου άρεσε να 

μαθαίνω και να αποκτώ περισσότερες γνώσεις… Ίσως, να μου το πέρασαν και οι δικοί μου…ποτέ 

δε στάθηκαν εμπόδιο στις σπουδές μας, γιατί ήτανε δύο άνθρωποι της εργατιάς και, όμως, τα 

κατάφεραν και σπούδασαν τρία παιδιά στο Πανεπιστήμιο!» 

Το αρχικό αυτό στάδιο της εκπαιδευτικής βιογραφίας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις 
πρώιμες μορφωτικές εμπειρίες των υποκειμένων μας, για την οικογενειακή και σχολική τους ζωή, 
για τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις αξίες τους, για στοιχεία, δηλαδή, που θα αποτελέσουν 
στην ουσία επιρροές για τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές (Κουλαουζίδης & 
Παζιώνη-Κάλλη, 2014). Αντιλαμβανόμαστε ότι το οικογενειακό περιβάλλον, εντός του οποίου 
θεματοποιούνται, κατέχει ισχυρή παρουσία στην αφήγηση. Εμφανίζεται να κυριαρχείται από 
υγιείς και στέρεες σχέσεις, με κύρια χαρακτηριστικά το ενδιαφέρον, την προσφορά, τον σεβασμό 
και την ψυχική επαφή. Ανάλογοι φαίνεται να είναι και οι τύποι των πρακτικών που 
ενεργοποιούνται με σκοπό την επίτευξη των προσωπικών τους στοχεύσεων μέσα σε ένα ιδιαίτερα 
υποστηρικτικό πλαίσιο. 

Ερχόμενοι τώρα στην ηλικιακή φάση στην οποία οι ομιλητές μας διαμορφώνουν τους κεντρικούς 
βιογραφικούς τους σχεδιασμούς, εντοπίζουμε έναν συγχρονισμό στις επιδιώξεις τους. 
Ακολουθώντας τα κοινωνικά αποδεκτά πρότυπα οι επιδιώξεις αυτές περιλαμβάνουν την είσοδο 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αφηγηματικά η συνέχιση των σπουδών αποδίδεται ως φυσική 
ακολουθία μιας πορείας, που, όπως είδαμε, έχει διαγραφεί ήδη από νωρίς, από το οικογενειακό 
περιβάλλον αρχικά, αλλά και από τα ίδια τα υποκείμενα στη συνέχεια. Μια σειρά από 
καλλιεργημένες και εμπεδωμένες στάσεις και αντιλήψεις, πρότυπα δράσης και συμπεριφοράς 
λειτουργούν ως γόνιμο υπόστρωμα για να οικοδομηθεί μία αξιόλογη περαιτέρω βιογραφία.  

Στο θέμα της επαγγελματικής επιλογής τα υποκείμενά μας ακολουθούν μία διαδικασία η οποία 
συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη εργασιακών κινήτρων και αξιών (Παπάνης, 2009), επηρεασμένα 
τόσο από ενδογενείς παράγοντες, όπως κλίσεις, στάσεις και ενδιαφέροντα, όσο και από 
εξωγενείς, όπως πολιτισμικές και οικογενειακές καταβολές και, κυρίως, αγορά εργασίας και 
προοπτικές. Ειδικότερα, υποκινούνται από τη συνειδητή προτίμηση για το επιλεχθέν επάγγελμα, 
την ύπαρξη προοπτικών άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης και την προνομιούχο φύση της 
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εργασίας, «… πέρα απ’ τη φύση της δουλειάς, εκείνο που, μάλλον, καθόρισε το τι θα έκανα ήταν…η 

διετία και η γρήγορη αποκατάσταση..». τονίζει ένας Διευθυντής, την αγάπη για τα παιδιά, την 
αίσθηση προσφοράς ή ακόμα και από την ανάγκη να ξεπεραστούν απωθημένα και εμπειρίες 
άδικης και άνισης μεταχείρισης που τα ίδια έχουν βιώσει. Τα λόγια μιας Διευθύντριας και ενός 
Διευθυντή, αντίστοιχα, αποδίδουν απόλυτα τη συγκεκριμένη αίσθηση: «…ο τρόπος που 

μεγαλώνουμε είναι αυτός που μας καθορίζει…Αυτό, δηλαδή, που δεν είχα εγώ θέλω να το δώσω 

στους άλλους!», «Ξαφνικά διαπιστώνω ότι πράγματα που εγώ στερήθηκα, μπορώ να τα δώσω!» 

Η μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο έρχεται να αποτελέσει για όλους μια μορφή 
δοκιμασίας, στην οποία η βιογραφία προκαλείται σε μια διαδικασία συστηματικού 
επαναπροσδιορισμού και μετασχηματισμού (Μαυρογιώργος, 2011). 

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρόγραμμα βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και με το 
πλεόνασμα των ήδη αποκτημένων εμπειριών μέσω της άτυπης και μακρόχρονης «μαθητείας» 
στο επάγγελμα καλούνται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να αναλάβουν εκπαιδευτικό 
έργο, καθώς η απορρόφησή τους στον εργασιακό χώρο υπήρξε άμεση επαληθεύοντας τις 
προσδοκίες τους για γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση. Στο στάδιο αυτό οι αφηγήσεις 
αρχίζουν να ξεδιπλώνουν την εξελικτική πορεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των 
ομιλητών μέσα από αναφορές στις φάσεις ανάπτυξης του εαυτού, της προσωπικότητας και του 
γνωστικού τους συστήματος. 

Με τον διορισμό τους επιστρέφουν στο σχολείο και βιώνουν την πολύ σημαντική φάση της 
Προσαρμογής. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δύσκολη και συναισθηματικά 
φορτισμένη. Έρχονται αντιμέτωποι με ποικιλία προβλημάτων, συνειδητοποιούν την άγνοιά τους, 
«σαν το ψάρι έξω από το νερό…η απειρία, ο φόβος ότι κάτι δεν θα κάνεις καλά…η ανασφάλεια 

ότι, αν δεν τα κάνω όλα, θα τους στερήσω κάτι…» αναφέρει χαρακτηριστικά ένας Διευθυντής, και 
αναζητούν επαγγελματική και συναισθηματική στήριξη σε εμπειρότερους συναδέλφους, «Εγώ 

την πρώτη μου χρονιά…πελάγωσα! Έψαχνα τον προηγούμενο δάσκαλο, το θυμάμαι πάρα πολύ 

καλά…να μου δείξει πώς θα κάνω το μάθημα!» καταθέτει μια Διευθύντρια, και στην αυτομόρωση 
μέσω εντατικής μελέτης, «Διαπιστώνω ότι δεν ξέρω! Σκέφτεσαι την απόγνωση…και αρχίζει ένα 

τρελό διάβασμα…Λάθη πολλά!», προσθέτει κάποιος Διευθυντής. 

Η ανυπαρξία ενός συγκροτημένου πλαισίου υποστήριξης, καθοδήγησης και επιμόρφωσής τους 
δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, «…δεν υπήρχε θέμα εισαγωγικής επιμόρφωσης 

τότε!Mας κάνανε μία υποτυπώδη επιμόρφωση…δε μας απάντησαν, στην ουσία, σε κανένα 

απολύτως ερώτημα… και από κει και πέρα πήγαμε στα σχολεία μας…» δηλώνει ένας Διευθυντής, 
και έχει ως συνέπεια την εμπειρική, κατά κανόνα, άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων με 
αποτέλεσμα πολλές φορές την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό.  

Παρακολουθώντας την πορεία της επαγγελματικής εξέλιξης διαπιστώνουμε ότι, έχοντας 
ολοκληρώσει τις δύσκολες και απαιτητικές φάσεις της Προσαρμογής (1-3 χρόνια) και της 
Σταθεροποίησης (4-6 χρόνια) (Day, 1999), τα υποκείμενά μας έχουν αποκτήσει πλέον την 
αίσθηση ασφάλειας και αποδοχής από τον κλάδο τους (Ματσαγγούρας, 2005). Διανύοντας τη 
φάση της Επίτευξης του Ανώτερου Επιπέδου Επαγγελματισμού (7-18 χρόνια), φαίνεται να 
αισθάνονται την ανάγκη να ξανοιχτούν σε πειραματισμούς εμπλουτισμού της διδακτικής τους 
ρουτίνας και να δοκιμαστούν με ό,τι νέο. Η περίοδος αυτή αποδεικνύεται ως η καταλληλότερη 
για να ενεργοποιήσουν τον επαναπροσανατολισμό των πεποιθήσεών τους, να εμπλακούν σε 
προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης (Ματσαγγούρας, 2005) και να θέσουν σε κίνηση μια 
ενεργητική αναζήτηση για συμμετοχή στη διοίκηση ή τον συνδικαλισμό της εκπαίδευσης 
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(Huberman, 1989, όπ. αναφ. στο Κοσμόπουλος, χ.χ.). Αλλά, και στην Τελική Φάση (19-40) (Day, 
1999), στην οποία βρίσκονται οι περισσότεροι εξ αυτών σήμερα, συνεχίζουν να παραμένουν 
ενεργοί και να αξιοποιούν με προσαρμοστικό τρόπο την εμπειρία τους, θέτοντας ως 
προτεραιότητα τη διεύρυνση ρόλων για την άσκηση της ειδημοσύνης και εκτός σχολικής 
αίθουσας (Ματσαγγούρας, 2005). Εκτιμούμε, ότι μέσα στο προαναφερθέν πλαίσιο τοποθετείται 
η τάση που οδηγεί την εκπαιδευτική βιογραφία του δείγματός μας στην περαιτέρω επαγγελματική 
της ανάπτυξη μέσω μετεκπαίδευσης, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ανάληψης 
θέσεων υπεύθυνων προγραμμάτων, εμπλοκής με το συνδικαλισμό, αλλά, κυρίως, μέσω της 
διεκδίκησης του διευθυντικού αξιώματος.  

Όσον αφορά στη διεκδίκηση και ανάληψη της διευθυντικής θέσης, παρατηρείται, αναπόφευκτα, 
μία ποικιλία μοτίβων. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εισέρχονται στο αξίωμα από διαφορετικές 
αφετηρίες, καθώς φέρουν μαζί τους το προσωπικό, γνωστικό, εμπειρικό και συναισθηματικό τους 
«φορτίο», κινητοποιούνται από ποικιλία κίνητρων και τοποθετούνται σε ανομοιογενή σχολικά 
περιβάλλοντα. Προσεγγίζοντας με μεγαλύτερη προσοχή τα κίνητρα που τους ωθούν, 
διαπιστώνουμε ότι εντοπίζονται από τη μία στη διάθεση για εξέλιξη, στην αυτονόητη επιλογή 
λόγω αυξημένων προσόντων, στο ενδιαφέρον για εμπλοκή με τη διοίκηση και στην πεποίθηση 
ότι μπορούν να προσφέρουν από μία διαφορετική θέση και από την άλλη σε συμπτώματα 
εξουθενωμένου δασκάλου, στην τύχη, στην πίεση από τρίτα πρόσωπα, ακόμα και στην ανάγκη 
να ξεπεραστούν απωθημένα, αδικίες και στερήσεις του παρελθόντος, σε σχέση κυρίως με το 
μειονεκτικό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, ανάγκη η οποία αφηγηματικά εμφανίστηκε να 
παίζει ρόλο και στην επιλογή της επαγγελματικής κατεύθυνσης.  

Ως νέοι διευθυντές φαίνεται να βιώνουν μία απώλεια της ταυτότητάς τους και να δυσκολεύονται 
να αποδεχθούν το νέο πρόσωπο που απαιτείται από τον ρόλο τους (Daresh & Male, 2000). 
Νιώθουν ότι στερούνται ικανοτήτων, δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης, ότι τα συνεχώς 
ανακύπτοντα γεγονότα συχνά τους ξεπερνούν και ότι αδυνατούν να διαχειριστούν τον χρόνο 
τους, να αναλάβουν πολλαπλά καθήκοντα και να εδραιώσουν προτεραιότητες για νέες 
πρωτοβουλίες (Cottrell & James, 2016).  

Διαπιστώνεται ότι η δυσκολία διαχείρισης των νέων δεδομένων επιτείνεται ακόμα περισσότερο 
από το γεγονός ότι αναλαμβάνουν τα καινούρια τους καθήκοντα χωρίς την προηγούμενη 
κατάρτιση τους σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, η 
οποία, όπως καυστικά σχολιάζει ένας Διευθυντής, «..θα ήταν ευχής έργον…γιατί, σαφώς, 

υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά ζητήματα, ζητήματα νομοθεσίας. Ωστόσο, ένα κράτος το οποίο 

είναι διαλυμένο και δεν έχει τους θεσμούς και δεν έχει τα κριτήρια, σε τι να σε προετοιμάσει;»  

Η έλλειψη και εδώ ενός σταθερού και οργανωμένου πλαισίου επιμορφωτικής πολιτικής έχει ως 
αποτέλεσμα την εμπειρική άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων. Ο εμπειρισμός αντλείται από 
την προσωπική γνώση που θεμελιώνεται από την επαγγελματική σταδιοδρομία, από τη 
«μαθητεία» κοντά σε διευθυντικά στελέχη και από τη συλλογική εμπειρία που έχει αποκομισθεί 
από την καθημερινή πρακτική. Βλέπουμε ότι οι διευθυντές ενσωματώνουν στη νέα τους 
δραστηριότητα τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν συσσωρεύσει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, στις οποίες, μάλιστα, επενδύουν συναισθηματικά και δυσκολεύονται να τις 
αγνοήσουν. Εκ των συνεντεύξεων αναδύεται η σημαντικότητα της κατάρτισης των διευθυντικών 
στελεχών των δημοτικών σχολείων και αναγνωρίζεται ότι ο συνδυασμός επιστημονικής γνώσης 
και εμπειρίας θα πρέπει να θεωρείται ως ο πιο αποτελεσματικός. 
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Συζήτηση 

Οι διευθυντές και οι διευθύντριες μέσα στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας καλούνται να 
αφηγηθούν (για) τον εαυτό και τις εμπειρίες τους, να εποπτεύσουν αναστοχαστικά και να 
επεξεργαστούν τη διαδρομή του βίου τους (Τσιώλης, 2014) και να παράγουν με τον τρόπο αυτό 
τις βιογραφικές τους κατασκευές. Μέσω των βιογραφικών τους αφηγήσεων τα υποκείμενα 
μετατρέπονται σε αντικείμενα της γνώσης και συν-ερευνητές της δικής τους εμπειρίας (Denzin, 
1989) και τους δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί μας αυτό που πραγματικά είναι 
(Kearney, 2002), την ταυτότητά τους. 

Διαμορφώνουν ένα πρωταρχικό επίπεδο επίγνωσης που εκφράζει τη μοναδικότητα και την 
αυθεντικότητά τους ως πρόσωπα (Hogg, 2006). Πρόκειται για την προσωπική τους ταυτότητα 
(Stets, 1995), που εμπεριέχει το σύνολο των νοημάτων που συγκροτούν τον ατομικό τους εαυτό 
και διατηρούν τη συνοχή και τη συνεκτικότητά του (Burke & Stets, 2009), η οποία επιδρά, όπως 
διαπιστώσαμε, στις δράσεις, τις επιλογές, τις δεσμεύσεις και στον τρόπο διαχείρισης 
καταστάσεων και ρόλων στην επαγγελματική τους ζωή (Kelchtermans & Vandenberghe, 1994; 
Φρυδάκη, 2015). 

Με την ένταξή τους σε κοινωνικές ομάδες αυτοπροσδιορίζονται εκ νέου και αποκτούν κοινωνική 
ταυτότητα. Εξυπηρετώντας την ανάγκη για δημιουργία ή διατήρηση μιας θετικής εικόνας για τον 
εαυτό τους (Tajfel & Turner, 1986) ταυτοποιούνται, προφανώς, με την ομάδα των εκπαιδευτικών 
(Burke & Stets, 2009) ή αργότερα των διευθυντών. Η εκπαιδευτική ταυτότητα είναι κάτι 
προσωπικό που δείχνει πώς αναγνωρίζει κάποιος τον εαυτό του ως εκπαιδευτικό, αλλά και πώς 
αισθάνεται ως εκπαιδευτικός (Mayer, 1999, όπ. αναφ. στο Φρυδάκη, 2015). 

Η ενσωμάτωσή τους, ωστόσο, στην εκπαιδευτική κοινωνική συλλογικότητα ή στο διευθυντικό 
αξίωμα δεν είναι αρκετή για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού ή του διευθυντικού ρόλου, της 
εκπαιδευτικής ή διευθυντικής ταυτότητας. Εδώ, λοιπόν, έρχεται η φάση εκείνη της βιογραφικής 
τους διαδρομής που ως αναστοχαστικοί εαυτοί καλούνται να δώσουν περιεχόμενο στον ρόλο και 
την ταυτότητά τους. 

Εισερχόμενοι στον ρόλο δε συμμορφώνονται απλά σε κοινωνικές προσδοκίες και κανόνες, αλλά 
τον συνδιαμορφώνουν μέσα από τη δική τους οπτική, τις προσωπικές τους αντιλήψεις και 
νοηματοδοτήσεις (Burke & Stets, 2009). Μόνο όταν αναπτύσσουν βαθιά και εξατομικευμένη 
αντίληψη για τον ρόλο τους, δεσμεύονται πραγματικά με τους σκοπούς του και αναλαμβάνουν 
την ευθύνη των δράσεών τους, δηλαδή είναι εκπαιδευτικοί ή διευθυντές με ταυτότητα ρόλου 
(Snyder & Spreitzer, 1984). 

Οι τρεις προαναφερθείσες ταυτότητες ενσωματώνονται σταδιακά στη βιογραφική πορεία των 
υποκειμένων μας και συγκροτούν την επαγγελματική τους ταυτότητα. Οι εκπαιδευτικές 
βιογραφίες των διευθυντών/διευθυντριών της έρευνάς μας αποτελούν θεματικά κριτήρια ζωής 
(Plummer, 2000), τα οποία μας παρουσιάζουν εύγλωττα και μοναδικά τον τρόπο που τα 
υποκείμενα αλληλεπιδρούν με το εκπαιδευτικό τους περιβάλλον και δομούν τη διαδρομή που 
τους οδηγεί στην ανάπτυξη και διατήρηση της αντίληψής τους για την επαγγελματική τους 
λειτουργία (Dominicè, 2000). Αναδεικνύεται με τον τρόπο αυτό το πλαίσιο αναφοράς της 
μαθησιακής διεργασίας μέσω της οποίας τα άτομα δομούν τη ζωή, συγκροτούν την 
επαγγελματική τους ταυτότητα και αποκτούν τις ικανότητές τους. 

Η μακροπρόθεσμη και εντατική αυτή διεργασία αποτελείται από διαφορετικές και διαδοχικές 
φάσεις και δομείται από τις εμπειρίες, τις επιλογές, τις συνέχειες και τις ασυνέχειες τόσο στη 
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θεωρία όσο και στην πράξη (Derouet, 1988). Σε κάθε μία από τις φάσεις αυτές τα υποκείμενα 
καλούνται να αντιμετωπίσουν διαφορετικές καταστάσεις, να θέσουν νέες προτεραιότητες και να 
καλύψουν ποικιλία αναγκών. Η μετάβαση από τη μία φάση στην άλλη καλλιεργεί τόσο την 
προσωπική τους εξέλιξη ως άτομα και ως μέλη της κοινωνίας όσο και την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη ως εκπαιδευτικοί και διευθυντές (βλ. Ματσαγγούρας, 2005).  

Κατά τη διαδικασία αυτή τους παρέχεται η δυνατότητα να επωφεληθούν από ευκαιρίες για 
ιδιωτική μάθηση, άτυπη ανάπτυξη και τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση που προσφέρονται από 
την εμπειρία, το σχολείο και την υπηρεσία αντίστοιχα. (βλ. Day, 2003; Lieberman, 1996). 
Βλέπουμε ότι μετέχουν σε επιμορφώσεις ή παρακολουθούν προγράμματα μεταπτυχιακών ή 
διδακτορικών σπουδών. Η έννοια, ωστόσο, της επαγγελματικής ανάπτυξης δεν εξαντλείται εκεί, 
ούτε όμως και στην ανάληψη της διευθυντικής θέσης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια 
μακράς διάρκειας πορεία, η αφετηρία της οποία τοποθετείται στον πρώιμο προσανατολισμό στο 
επάγγελμα και η ολοκλήρωσή της στην αφυπηρέτηση (Μαυρογιώργος, 2005). Ένα τολμηρό 
σχέδιο που φιλοδοξεί να δεσμεύσει τους εκπαιδευτικούς/διευθυντές σε μια εφ’ όρου ζωής 
αφοσίωση στη γνώση, προάγοντας την ειδημοσύνη τους και ενισχύοντας την αυτοαντίληψη και 
την αυτογνωσία τους, ως υπεύθυνους επαγγελματίες δεσμευμένους με τον ρόλο που επιτελούν 
(βλ. Day, 2003; Λανάρης, 2005). 

Η πορεία συγκρότησης και ανάπτυξης της επαγγελματικής ταυτότητας, όπως αποδείχθηκε και 
από την έρευνά μας, επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων –οικογενειακό, κοινωνικό, 
πολιτισμικό και θεσμικό πλαίσιο, άτυπη «μαθητεία» στο επάγγελμα– οι οποίοι καθορίζουν τον 
εκπαιδευτικό και προωθούν την επαγγελματική του εξέλιξη (βλ. Calvo, Alcalá, & Navarro, 2016; 
Day, Sammons, Stobart, Kington, & Gu, 2007; Raymond, Butt, & Townsend, 1992; Van den 
Berg, 2002).  

Αντί επιλόγου 

Η μελέτη των διευθυντικών στελεχών μέσα από την οπτική των βιογραφικών τους διαδρομών 
και των αφηγήσεων των διαδρομών αυτών θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές σπανίζει. Συνεπώς, 
η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για την εκκίνηση περεταίρω 
ερευνητικών αναζητήσεων, με σκοπό να προκύψουν περισσότερα στοιχεία, τα οποία θα 
μπορούσαν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματά της. 

Η συγκεκριμένη έρευνα επιχείρησε να ρίξει φως στην υποκειμενική σημασία που αποδίδουν οι 
διευθυντές στην επαγγελματική τους ταυτότητα και ανάπτυξη, με σκοπό να συμβάλλει στην 
ανάδειξη των σημαντικών αυτών ζητημάτων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την κατάλληλη 
αξιοποίηση και ποιοτική αναβάθμιση των διευθυντικών στελεχών. 
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Μείωση μέγιστου αριθμού μαθητών  
ανά τμήμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
με ανακατανομή τους εντός της  
καλλικρατικής κοινότητας εγγραφής τους 
 

 

Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος 

Χαράλαμπος Ρέτσος 
 

 

Περίληψη 

Μία από τις βασικές παραμέτρους που καθορίζει τη συμμετοχική-ενεργητική και ποιοτική 
διαδικασία εκπαίδευσης ανηλίκων είναι ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Ο μέγιστος αριθμός 
για την ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 25 μαθητές ανά τμήμα, ενώ η σταδιακή 
απομείωσή του στους 20 μαθητές αποτελεί πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σκοπός 
της εργασίας είναι η παρουσίαση μίας μεθόδου με την οποία αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
άμεσα, με τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό να παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτες. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η ανακατανομή μαθητών εντός της Καλλικρατικής 
Κοινότητας του σχολείου εγγραφής τους. Σήμερα κάθε μαθητής εγγράφεται σε μια σχολική 
μονάδα και φοιτά σε αυτήν. Οι εγγραφές λοιπόν πραγματοποιούνται ανά σχολική μονάδα. Δεν 
είναι λίγες όμως οι φορές που εμφανίζεται το φαινόμενο δύο κοντινές σχολικές μονάδες του ίδιου 
τύπου να έχουν εντελώς άνισο αριθμό μαθητών στην ίδια τάξη. 

Με χρήση αλγοριθμικών εργαλείων και αριθμητικών δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα 
myschool για το σχολικό έτος 2016-2017, υπολογίστηκε ότι με ήπια μετακίνηση μαθητικού 
δυναμικού (<5%) και πάντα αυστηρά στα όρια της Καλλικρατικής Κοινότητας του σχολείου 
εγγραφής των μαθητών, μπορεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα να μειωθεί στους 20, 
ενώ ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτικών παραμένει σχεδόν ίδιος με πριν. Η διαδικασία αυτή 
δεν αφορά το 45% περίπου των Σχολείων Πρωτοβάθμιας της Επικράτειας, μιας και στις 
συγκεκριμένες Καλλικρατικές Κοινότητες δεν υπάρχει άλλη σχολική μονάδα του ιδίου τύπου. 
Παράλληλα, προτείνεται αλγόριθμος ελαχιστοποίησης των μετακινούμενων μαθητών, ενώ 
δύναται να ληφθούν υπόψη και κοινωνικές παραμετροποιήσεις (για αδέλφια, μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες κτλ.), ώστε να εξαιρούνται από τον συγκεκριμένο αλγόριθμο. 
Λέξεις κλειδιά: μέγιστος αριθμός μαθητών, μείωση μαθητών, Καλλικράτης, myschool 

 

Εισαγωγή 

Η χρήση αλγοριθμικών εργαλείων ή εργαλείων προσομοίωσης κερδίζει συνεχώς έδαφος στις 
διαδικασίες διοικητικής υποστήριξης δικτύων εκπαιδευτικών μονάδων τις τελευταίες δεκαετίες 
(Breiter & Light, 2004). Σε ολοένα και περισσότερες χώρες η πολυπλοκότητα των διαδικασιών 
διοίκησης, αλλά και η πολυπαραμετρικότητα της λειτουργίας ενός δικτύου εκπαίδευσης έχει 
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επιβάλει τη χρήση υπολογιστικών υποδομών όπως μητρώα δεδομένων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
(π.χ. εγγραφή μαθητών, αιτήσεις εκπαιδευτικών) κλπ. (Coleman et al., 1966, Evitts Dickinson, 
2016). Πόσο μάλλον σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης 
ακολουθεί σχήμα πυραμίδας με κορυφή το Υπουργείο Παιδείας και τελικό αποδέκτη τη σχολική 
μονάδα, η χρήση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων λειτουργίας και προσομοίωσης θα έπρεπε 
να είναι αυτονόητη. Τα τέσσερα επίπεδα λειτουργίας της διοικητικής δομής της εκπαίδευσης 
(Υπουργείο, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Σχολική Μονάδα) 
μοιάζουν ήδη με ένα ατελείωτο δρόμο όπου η αποτελεσματικότητα της διοίκησης σπάνια μπορεί 
να επιτύχει τη βέλτιστη και χρονικά ρεαλιστική διαδρομή λύσης για πολλά από τα προβλήματα 
που υφίστανται στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής. Εάν, δε, σε αυτά, προσθέσει κανείς το 
δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ελληνικής Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τότε η λήψη απόφασης απαιτεί συχνά την ενεργοποίηση του 
συνόλου της διοικητικής ιεραρχίας με προφανείς χρονικές καθυστερήσεις. Στην προσπάθεια 
βελτίωσης αυτών των διαδικασιών συνήθως η πρακτική είναι η σύσταση Επιτροπών ή Ομάδων 
Εργασίας Εμπειρογνωμόνων σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής δομής, δηλ. Υπουργείο, 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κλπ. (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 2017). Αν και πολλές φορές οι μελέτες 
αυτών των Επιτροπών περιέχουν σημαντικά συμπεράσματα και προτάσεις, ο αποσπασματικός 
χαρακτήρας τους και οι διάφορες ασυνέχειες δεν επιτρέπουν συχνά την ευόδωση του σκοπού 
τους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα για μακρόπνοο σχεδιασμό. Μία άλλη προσέγγιση που 
τελευταία έχει αρχίσει να υιοθετείται, σαφώς πιο ευέλικτη, είναι οι υποστηρικτικές ομάδες λήψης 
απόφασης, όπου ανάλογα με το πρόβλημα τεκμηριώνουν συστάδες προτάσεων-λύσεων με 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ώστε το κέντρο λήψης απόφασης να έχει ένα υποστηρικτικό 
υπόβαθρο επιλογών (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 2016). Αυτή η προσέγγιση συνήθως λειτουργεί σε πιο 
ρεαλιστικούς χρόνους σε σχέση με την επιτακτικότητα λύσης ενός προβλήματος. Όμως, πολλές 
φορές αυτές οι υποστηρικτικές δεξαμενές σκέψης, τόσο οι Επιτροπές όσο και οι Ομάδες 
Εργασίας, στην ουσία έχουν ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο ανταπόκρισης σε ένα πρόβλημα σε σχέση 
με τη σπουδαιότητά του. Επομένως, χωρίς ήδη υλοποιημένα και αξιοποιημένα υπολογιστικά 
εργαλεία διοίκησης τα περιθώρια άμεσης συνεισφοράς τους είναι συνήθως στενά. Εάν σε αυτά 
προσθέσει κάποιος και την αδρανειακού τύπου ανταπόκριση της διοικητικής δομής, τότε γίνεται 
εύκολα αντιληπτή η σημερινή λειτουργία και πραγματικότητα της διοίκησης της Εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας ύπαρξης τέτοιων εργαλείων, στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μία 
αλγοριθμική μέθοδος βελτιστοποίησης της κατανομής των εγγεγραμμένων μαθητών εντός της 
Καλλικρατικής Κοινότητας εγγραφής τους σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με 
σκοπό αφενός την εξομάλυνση ακραίων διαφοροποιήσεων σε μαθητές ανά τμήμα γειτονικών 
σχολικών μονάδων, αλλά και της σταδιακής μείωσης του μέγιστου αριθμού μαθητών από 25 σε 
20 ανά τμήμα (Κωνσταντίνου, 2011). Η μείωση του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα από 
το 25 στο 20 αποτελεί πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας με στόχο την καλύτερη 
αξιοποίηση της εξατομικευμένης διδασκαλίας και επομένως την ευρύτερη αναβάθμιση της 
προσφερόμενης εκπαίδευσης (Tomlinson, 2010, Tomlinson, 2015). Από την άλλη, η υπέρμετρη 
μείωση του μαθητικού πληθυσμού ενός τμήματος στερεί από αυτούς τους μαθητές την περαιτέρω 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, π.χ. με τη μετακίνηση 
μαθητών από την πλησιέστερη σχολική μονάδα (Finn & Pannozzo, & Achilles, 2003, Jepsen, 
2015). 
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Νομικό Πλαίσιο 

Σύμφωνα με το ν. 1566/1985 άρ.3, παρ.5 και άρ.4, παρ.6 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985) ο μέγιστος 
αριθμός μαθητών ανά τμήμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθορίστηκε στους 30. 

Με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) Φ.3/897/97652/Γ1 και Φ.3/898/97657/Γ1 (ΦΕΚ 
1507/Β/13-10-2006), περίπου είκοσι χρόνια αργότερα, ο αριθμός αυτός μειώνεται στους 25.  

Σύμφωνα με τη Φ.12/622/129803/Γ1 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2451/Β/01-10-2013): «Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ο αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία και των νηπίων στα νηπιαγωγεία 
δύναται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υπερβαίνει κατά 
10% την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό, όπως αυτή ορίζεται στις 
ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις». Το ίδιο ισχύει και για τα Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ν. 682/1977 άρ.14, παρ.3 (ΦΕΚ 244/Α/01-09-1977). 

Σύμφωνα με το ΠΔ79/2017 άρ.6, παρ.2 και άρ.7, παρ.2 (ΦΕΚ 109/Α/01-08-2017) ο μέγιστος 
αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία ανέρχεται σε 25, χωρίς να 
προβλέπεται η υπέρβαση του 10% 

Με το ν. 4452/2017 άρ.11, παρ. 1α (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017) έγινε η ακόλουθη προσθήκη στο 
τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/02-10-2008): 

«Οι μαθητές με διαγνωσμένες από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, 
Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν σε 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορεί να 
κατανέμονται σε τμήματα της ίδιας τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, ως εξής: 

(α) Ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, εκτός 
των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 
δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος του ενός (1) ανά τμήμα. Αν 
ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός 
των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος του ενός (1), ο αριθμός των μαθητών 
του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) μαθητές από 
το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα. 

(β) Ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμέvες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, 
δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαvαγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος των 
τεσσάρων (4) ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας 
τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος των 
τεσσάρων (4), ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται 
συνολικά κατά τρεις (3) μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις 
αριθμό μαθητών ανά τμήμα, εφόσον στο σχολείο δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης». 

Πλέον, σύμφωνα με το ΠΔ79/2017 άρ.6, παρ.4 και άρ.7, παρ.4 (ΦΕΚ 109/Α/01-08-2017) 
προβλέπεται ότι αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25 σε ένα τμήμα ο Διευθυντής του 
σχολείου υποβάλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη 
λειτουργία περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Ο οικείος 
Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα ύστερα από αιτιολογημένη 
εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής η οποία για τη διατύπωση της εισήγησης οφείλει σε κάθε 
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περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη των όμορων δημοτικών 
σχολείων. 

Αν η εισήγηση της επιτροπής είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα, ο 
Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα 
όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων σχολείων. Η 
Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των μαθητών του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να 
προκύψει ο αριθμός μαθητών που συμπληρώνουν τους 25 σε τμήμα. Οι μαθητές που δεν έχουν 
κληρωθεί κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται 
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής, σε όμορα σχολεία με κριτήριο τον τόπο 
κατοικίας τους. Αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε 
συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο, εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Η Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει το σχολείο αποχώρησης και τα σχολεία υποδοχής των 
μαθητών. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους 
γονείς/κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι την 10η 
Ιουνίου. 

Τρέχουσα Κατάσταση και Υπολογισμοί 

Με βάση υπολογισμούς που στηρίχθηκαν σε πρωτογενή δεδομένα που τηρούνται στο 
πληροφοριακό σύστημα myschool, βρέθηκε ότι ο εθνικός μέσος όρος μαθητών ανά τμήμα στα 
δημόσια Δημοτικά Σχολεία γενικής παιδείας κατά το σχολικό έτος 2016-2017 ήταν: 

〈
𝟓𝟕𝟎. 𝟑𝟑𝟐

𝟑𝟏. 𝟑𝟒𝟎

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
〉 = 𝟏𝟖, 𝟐 

με τυπική απόκλιση 

𝝈 = 𝟒, 𝟑𝟐 

Οι τιμές αυτές προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό πληθυσμό και το χωρισμό του σε 
τμήματα στα 3.261 εν λειτουργία εξαθέσια και άνω δημοτικά σχολεία γενικής παιδείας της χώρας 
(με 31.340 τμήματα και 570.332 μαθητές) κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα από τα 921 ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (με 2.412 τμήματα και 
23.889 μαθητές), τα 179 Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής, τα 132 Δημοτικά Σχολεία 
Μειονοτικής Εκπαίδευσης, τα 20 Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία, τα 13 Δημοτικά Σχολεία 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, το Δημοτικό Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, τα 2 Δημοτικά 
Σχολεία Νοσοκομείων και τα 3 Δημοτικά Σχολεία σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων. Τόσο 
η μέση τιμή αριθμού μαθητών ανά τμήμα σε επίπεδο επικράτειας όσο και το μέτρο της 
διακύμανσης γύρω από αυτή, στοιχειοθετούν την προσπάθεια επίτευξης του στόχου της μείωσης 
από το 25 στο 20 του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα, αλλά δείχνουν και το περιθώριο 
άμβλυνσης των διακυμάνσεων στο πλήθος μαθητών κάθε τμήματος. 

Για να διαμορφωθεί μία πληρέστερη γεωγραφικά εικόνα στις παραπάνω τιμές, παραθέτουμε στον 
Πίνακα 1 τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις για κάθε Περιφέρεια της χώρας. 
Υπενθυμίζεται ότι οι υπολογισμοί έγιναν για 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία γενικής παιδείας, 
όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. 
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Πίνακας 1: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση αριθμού μαθητών ανά τμήμα Δημοτικού Σχολείου  
(6/θέσια και άνω) γενικής παιδείας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας 

Περιφέρεια 
Μέση Τιμή αριθμού 
μαθητών ανά τμήμα 

Τυπική 
Απόκλιση 

Αν. Μακεδονίας & Θράκης 17,4 4,40 

Αττικής 20,0 3,51 

Βορείου Αιγαίου 15,0 4,33 

Δυτικής Ελλάδας 17,1 4,06 

Δυτικής Μακεδονίας 15,6 4,90 

Ηπείρου 16,2 4,40 

Θεσσαλίας 17,6 4,42 

Ιονίων Νήσων 17,1 4,03 

Κεντρικής Μακεδονίας 18,2 4,51 

Κρήτης 17,8 3,96 

Νοτίου Αιγαίου 17,8 4,27 

Πελοποννήσου 17,6 4,31 

Στερεάς Ελλάδας 16,5 4,16 

Επικράτεια 18,2 4,32 

Από τις παραπάνω τιμές φαίνεται ότι μόνο οι μέσες τιμές δύο Περιφερειών, βεβαίως των πιο 
πολυπληθών, ταυτίζονται ή υπερτερούν του μέσου όρου μαθητών ανά τμήμα της Επικράτειας, 
ενώ οι υπόλοιπες έντεκα βρίσκονται χαμηλότερα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχετικά 
ομοιόμορφη διακύμανση του μέτρου της διασποράς (τυπική απόκλιση) από Περιφέρεια σε 
Περιφέρεια γύρω από την τυπική απόκλιση της Επικράτειας. 

Για μία ακόμα πιο πλήρη εικόνα σχετικά με το μέγεθος της τάξης στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία 
γενικής παιδείας, παρατίθενται οι μέσες τιμές αριθμού μαθητών ανά τμήμα, ανά Περιφέρεια και 
ανά κατηγορία σχολείων με βάση τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης που χαρακτηρίζουν κάθε 
σχολική μονάδα. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η κατηγοριοποίηση αυτή περιλαμβάνει δέκα 
κατηγορίες μοριοδότησης σχολείων από 1 μόριο, μεγάλα αστικά κέντρα, έως 10 μόρια στις πλέον 
δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Σε αυτούς τους υπολογισμούς όπως και πριν έχουν 
συμπεριληφθεί μόνο τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία γενικής παιδείας της χώρας. 
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Πίνακας 2: Μέση τιμή αριθμού μαθητών ανά τμήμα Δημοτικού Σχολείου γενικής παιδείας σε κάθε 
Περιφέρεια της χώρας και κατηγορία σχολείων ανάλογα με τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης 

Περιφέρεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Αν. Μακεδονίας & 
Θράκης 

18,1 17,1 17 15,2 18,5 11,2 8,2   16,1 

Αττικής 20 20,3 19,4 16  20,5   14,4  

Βορείου Αιγαίου   16,6 14,7 12,1 14,5 14 14,3 11,2  

Δυτικής Ελλάδας 17,9 15,1 14 13,9 10,9 10,3     

Δυτικής Μακεδονίας 18,6 16,9 13,8 14,4 11,7 11,5 6,5    

Ηπείρου 18,1 15,8 12,9 14,1 11,2 9,5  12,3   

Θεσσαλίας 18,6 15,8 15,5 15,2 12,5 21,7  20,3 16  

Ιονίων Νήσων 17,5 18,5 16,8 16,7 16,4 15,3 16,8   17,5 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

19,4 18,9 15,7 14 12,4 11,9     

Κρήτης 18,6 18,2 16,2 15,3 15,5  13,8 12,4   

Νοτίου Αιγαίου  19,5 17,9 18,7 17,2 17,7 17,2 17,1 14,9 12,9 

Πελοποννήσου 19,1 17,7 16,8 12,7 13,2 13,5     

Στερεάς Ελλάδας 17,7 14,8 15,3 14,8 11,3    16,5  

Επικράτεια 19,2 18,2 16,4 15,2 14 15,2 15,1 16,5 13,8 14,3 

Εάν στην κατάσταση που επικρατούσε κατά το σχολικό έτος 2016-2017, το οποίο μελετάμε, 
εισακουστεί και εφαρμοστεί άμεσα το πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας για μείωση 
του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα από 25 σε 20 σε όλα τα σχολεία, 
συμπεριλαμβανομένων των ολιγοθέσιων, με τις πρακτικές διοίκησης και λειτουργίας που 
ισχύουν, θα είχαμε αύξηση των τμημάτων γενικής παιδείας των Δημοτικών Σχολείων της χώρας 
κατά 6.265. Τα τμήματα γενικής παιδείας από 33.752 θα αύξαναν σε 40.017, αύξηση 18,5% 
(6.265/33.752). Εμφανώς αυτό θα σήμαινε και ανάλογη ανάγκη για επιπλέον δασκάλους, χωρίς 
να υπολογίζει κανείς τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Η εισαγωγή αλγοριθμικών εργαλείων και 
η δυνατότητα προσομοίωσης της πραγματικότητας μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ουσιαστική 
για την επίλυση αδιεξόδων, όπως αυτό που μόλις αναφέρθηκε. 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης 

Η τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας διαμορφώθηκε από το Πρόγραμμα Καλλικράτης 
και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011 (Νόμος 3852/2010). Σύμφωνα με αυτήν, η χώρα 
διαιρείται σε 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 13 Περιφέρειες και 325 Δήμους. 
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Οι Δήμοι διαιρούνται σε Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες αποτελούν τους δήμους που 
συνενώθηκαν (Καποδιστριακοί). Οι Δημοτικές Ενότητες με τη σειρά τους διαιρούνται σε 
Κοινότητες, Δημοτικές και Τοπικές, οι οποίες ταυτίζονται με τα παλαιά δημοτικά διαμερίσματα. 

Αλγόριθμος Ανακατανομής Μαθητών 

Έστω Χ ο αριθμός των μαθητών σε μια Τάξη Δημοτικού σε μια Καλλικρατική Κοινότητα με Ν 
(6θέσια και άνω) Δημοτικά Σχολεία, τότε 

Χ =∑Xi

N

i=1

 

όπου Χi ο αριθμός των μαθητών σε αυτή την Τάξη σε καθένα από τα Ν Δημοτικά Σχολεία. 

Έστω Υ ο αριθμός των Τμημάτων σε αυτή την Τάξη στην Κοινότητα, όπως προέκυψε από τις 
εγγραφές των μαθητών σε κάθε Δ.Σ. με μέγιστο αριθμό μαθητών ανά Τμήμα ίσο με Μ. 

Ο ελάχιστος αριθμός Τμημάτων σε αυτή την Τάξη για αυτή την Κοινότητα με μέγιστο αριθμό 
μαθητών ανά Τμήμα ίσο με Μ είναι Τ=⌈X/Μ⌉ 

Όσο Υ>Τ, δηλαδή όσο ο συνολικός αριθμός τμημάτων υπερβαίνει τον ελάχιστο, εφαρμόζουμε 
τον ακόλουθο αλγόριθμο: 

(1) Ταξινομούμε τα Δημοτικά Σχολεία της Κοινότητας βάσει του υπόλοιπου της διαίρεσής 
τους με το Μ: XimodM (Δημοτικά Σχολεία για τα οποία ισχύει XimodM=0 δεν συμμετέχουν 
στην περαιτέρω εκτέλεση του αλγορίθμου) 

(2) Έστω Δ.Σ. j με XjmodM=1. Τότε ένας μαθητής αυτού του σχολείου πρέπει να μετακινηθεί 
στο πλησιέστερο Δ.Σ. k στο Δ.Σ. j που είναι διαθέσιμο στον αλγόριθμο Δ.Σ. (δηλ. δεν έχει 
υπόλοιπο XkmodM=0). Ο μαθητής αυτός μπορεί να επιλεχθεί μεταξύ των μαθητών του Δ.Σ. 
j με κριτήριο την ελάχιστη απόσταση της διεύθυνσης κατοικίας του από το Δ.Σ. k (σε 
περίπτωση ίσης απόστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μικρότερος ή μεγαλύτερος Ενιαίος 
Αριθμός Εκπαίδευσης προς άρση της ισοπαλίας, ν. 4521/2018 άρ.18 - ΦΕΚ 38/Α/02-03-
2018). Αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή συστεγαζόμενο Δημοτικό Σχολείο καθώς 
και ειδικές περιπτώσεις μπορούν να εξαιρεθούν από τη διαδικασία. 

(3) Για το Δ.Σ. j ισχύει πλέον ότι XjmodM=0 και δε συμμετέχει στην περαιτέρω εκτέλεση του 
αλγορίθμου. Επίσης το XkmodM αυξήθηκε κατά 1 (ή μηδενίστηκε αν πριν από το 2ο βήμα 
ήταν Μ-1) και τα Τμήματα Υ μειώθηκαν κατά 1. 

Η εκτέλεση του αλγορίθμου τερματίζεται όταν Υ=Τ. 

Αποτελέσματα και Τεκμηρίωση 

Ο παραπάνω αλγόριθμος για Μ=20 εφαρμόζεται σε 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία και 
μάλιστα σε Καλλικρατικές Κοινότητες που διαθέτουν τουλάχιστον δύο τέτοιες σχολικές μονάδες 
γενικής παιδείας. Η αύξηση που προκύπτει σε Τμήματα γενικής παιδείας είναι 722 (από 33.752 
σε 34.474), δηλαδή μια αύξηση μόλις κατά 2,1% (722/33.752), με ανάλογη αύξηση στο 
απαιτούμενο εκπαιδευτικό δυναμικό σε δασκάλους (χωρίς να υπολογίζει κανείς τους 
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων), ενώ ταυτόχρονα ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά Τμήμα δεν 
υπερβαίνει πλέον τους 20. 
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Έτσι, το μέσο μέγεθος ενός Τμήματος Δημοτικού Σχολείου (σε 6/θέσια και άνω) διαμορφώνεται 
σε 17,8 μαθητές ανά τμήμα (από 18,2) και η τυπική απόκλιση σε 2,1 (από 4,32). Αυτό συμβαίνει 
διότι τα τμήματα αυξάνονται από 31.340 σε 32.062, ενώ παράλληλα το μέτρο της διασποράς 
μειώνεται αισθητά, μιας και οι ήπιες μετακινήσεις μαθητών αμβλύνουν τις διαφοροποιήσεις του 
αριθμού μαθητών ανά τμήμα από σχολείο σε σχολείο. Είναι φανερό ότι αξιοποιώντας 
αλγοριθμικά εργαλεία και μοντέλα προσομοίωσης, το αίτημα της μείωσης του μέγιστου αριθμού 
μαθητών ανά τμήμα από 25 σε 20 μοιάζει πολύ πιο ρεαλιστικό πλέον, παρακάμπτοντας το αρχικό 
αδιέξοδο με τη χρήση των κατάλληλα σταθμισμένων παραμετροποιήσεων. Ας δούμε όμως 
περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες. 

Από τα 4.182 εν λειτουργία Δημοτικά Σχολεία γενικής παιδείας, τα 921 είναι ολιγοθέσια και τα 
939 είναι μοναδικά 6/θέσια και άνω στην Καλλικρατική Κοινότητά τους, όποτε καθίσταται σαφές 
ότι ο αλγόριθμος επικεντρώνεται και αξιοποιεί μόνο 2.322 Δημοτικά Σχολεία, ποσοστό 55,5% 
(2.322/4.187). Αντίστοιχα, σε ότι αφορά το μαθητικό πληθυσμό της προαναφερθείσας 
μεθοδολογίας, αυτό σημαίνει ότι από τους 594.221 μαθητές Δημοτικών Σχολείων γενικής 
παιδείας, μετακινούνται μόλις οι 28.813, δηλαδή ποσοστό 4,8% (28.813/594.221) στο 
πλησιέστερο Δημοτικό Σχολείο, πάντα αυστηρά εντός της Καλλικρατικής Κοινότητας. Βεβαίως, 
οι παραπάνω μετακινήσεις δεν αφορούν τους 14.840 μαθητές άλλων τύπων Δημοτικών Σχολείων. 
Σε κάθε περίπτωση, για να αποφευχθεί η όποια μαθητική αναστάτωση, όπου κριθεί σκόπιμο, 
αυτές οι βελτιώσεις μπορούν να υλοποιηθούν σταδιακά ξεκινώντας από την Α΄ Δημοτικού. 
Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση τα αλγοριθμικά εργαλεία χαρτογραφούν πλήρως την 
κατάσταση και βοηθούν στην αρτιότερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση. 

Προκειμένου να έχει κανείς μια πληρέστερη εικόνα των αποτελεσμάτων υλοποίησης σε κάθε 
Περιφέρεια, παρατίθενται στον Πίνακα 3 τα ποσοστά εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων, καθώς 
και το πλήθος των μετακινούμενων μαθητών της διαδικασίας ανακατανομής. 

Πίνακας 3: Ποσοστό εμπλεκόμενων Δημοτικών Σχολείων και πλήθος μετακινούμενων μαθητών 
Δημοτικών Σχολείων (6/θέσια και άνω) γενικής παιδείας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας 

Περιφέρεια % Ποσοστό 
Εμπλεκόμενων Δ.Σ. 

Πλήθος Μετακινούμενων 
Μαθητών 

Αν. Μακεδονίας & Θράκης 58,4 1.582 

Αττικής 94,3 11.696 

Βορείου Αιγαίου 30,9 407 

Δυτικής Ελλάδας 38,7 1.645 

Δυτικής Μακεδονίας 44,8 628 

Ηπείρου 33,7 616 

Θεσσαλίας 48,9 1.914 

Ιονίων Νήσων 31,4 417 

Κεντρικής Μακεδονίας 54,9 4.889 

Κρήτης 46,8 1.730 

Νοτίου Αιγαίου 36,5 737 
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Πίνακας 3: Ποσοστό εμπλεκόμενων Δημοτικών Σχολείων και πλήθος μετακινούμενων μαθητών 
Δημοτικών Σχολείων (6/θέσια και άνω) γενικής παιδείας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας 

Περιφέρεια 
% Ποσοστό 

Εμπλεκόμενων Δ.Σ. 
Πλήθος Μετακινούμενων 

Μαθητών 

Πελοποννήσου 40,4 1.242 

Στερεάς Ελλάδας 39,9 1.310 

Επικράτεια 55,5 28.813 

Στους Πίνακες 4 και 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα υλοποίησης του αλγορίθμου για μείωση 
του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα, από 25 σε 20, με παράλληλη μετακίνηση των 
αναγκαίων μαθητών εντός της Καλλικρατικής Κοινότητας, ώστε να αμβλυνθούν οι τυχόν 
διαφοροποιήσεις στο μέγεθος της τάξης γειτονικών σχολείων. 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται για τις 10 κατηγορίες σχολείων με βάση τα Μόρια Συνθηκών 
Διαβίωσης και ανά Περιφέρεια το % ποσοστό Δημοτικών Σχολείων (6/θέσια και άνω) που 
συμμετέχουν στις μετακινήσεις μαθητών, ενώ στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα ακριβή πλήθη 
μαθητών που μετακινούνται σε κάθε περίπτωση. 

Πίνακας 4: % Ποσοστό εμπλεκόμενων Δημοτικών Σχολείων (6/θέσια και άνω) γενικής παιδείας σε κάθε 
Περιφέρεια της χώρας και κατηγορία σχολείων ανάλογα με τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης 

Περιφέρεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Αν. Μακεδονίας & 
Θράκης 

97,1 62,7 47,7 15,0 10,5 0 0   0 

Αττικής 99,2 93,5 61,1 35,7 0 50,0   0 0 

Βορείου Αιγαίου   97,0 25,0 0 18,8 21,1 0 0 0 

Δυτικής Ελλάδας 76,9 17,2 7,8 0 0 0 0 0  0 

Δυτικής Μακεδονίας 100 79,5 30,0 36,0 15,4 0 0 0   

Ηπείρου 95,7 31,0 8,1 13,3 0 25,0 0 0 0 0 

Θεσσαλίας 93,4 21,8 36,5 23,7 6,1 4,5 0 28,6 0 0 

Ιονίων Νήσων 75,0 42,9 32,3 0 16,7 0 0   0 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

96,0 59,2 23,7 9,3 0 0 0    

Κρήτης 96,8 58,2 10,2 10,8 0 0 0 0 0  

Νοτίου Αιγαίου  90,0 100 83,3 15,4 20,8 10,5 11,1 0 0 

Πελοποννήσου 98,4 36,7 27,8 6,1 0 0 0  0  

Στερεάς Ελλάδας 82,4 33,3 23,0 10,3 0 0 0 0 0 0 

Επικράτεια 94,4 55,1 32,9 16,6 4,7 8,0 5,6 6,3 0 0 
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Πίνακας 5: Πλήθος μετακινούμενων μαθητών Δημοτικών Σχολείων (6/θέσια και άνω) γενικής 
παιδείας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας και κατηγορία σχολείων ανάλογα με τα Μόρια Συνθηκών 

Διαβίωσης 

Περιφέρεια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Αν. Μακεδονίας & 
Θράκης 885 375 257 37 28 0 0   0 

Αττικής 9.884 1.383 353 49  27   0  

Βορείου Αιγαίου   323 28 0 19 37 0 0  

Δυτικής Ελλάδας 1.605 33 7 0 0 0     

Δυτικής Μακεδονίας 152 305 71 61 39 0 0    

Ηπείρου 526 77 12 1 0 0  0   

Θεσσαλίας 1.500 137 148 88 2 1  38 0  

Ιονίων Νήσων 178 82 133 0 24 0 0   0 

Κεντρικής Μακεδονίας 3397 1.190 239 63 0 0     

Κρήτης 1.015 598 52 65 0  0 0   

Νοτίου Αιγαίου  181 280 157 23 75 18 3 0 0 

Πελοποννήσου 791 263 186 2 0 0     

Στερεάς Ελλάδας 937 164 164 45 0    0  

Επικράτεια 20.870 4.788 2.225 596 116 122 55 41 0 0 

Συμπεράσματα 

Η χρήση αλγοριθμικών εργαλείων και μεθόδων προσομοίωσης στη διοικητική διαδικασία 
εκπαιδευτικών μονάδων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτιστοποίηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων γνωρίζοντας, αρκετά καλά, εκ των προτέρων την έκταση της διαφοροποίησης 
που θα επέλθει με την εκάστοτε απόφαση. «Έξυπνα» Αλγοριθμικά Εργαλεία μπορούν να 
διαφοροποιούν παραμέτρους, π.χ. την κατανομή των μαθητών, ανάλογα με ασκούμενες 
στοχευόμενες δράσεις εκπαιδευτικής ή κοινωνικής πολιτικής. Πολλές φορές, η χονδροειδής 
προσέγγιση μιας οριζόντια επιβαλλόμενης πολιτικής, ενδεχομένως καθιστά τη σχεδιαζόμενη 
πρόταση βελτίωσης να μοιάζει ανεφάρμοστη, ιδίως σε περιόδους δημοσιονομικής προσαρμογής. 
Όταν όμως αυτή η πρόταση εξειδικευτεί και παραμετροποιηθεί κατάλληλα, τότε η εφαρμογή της 
μπορεί να αποδειχθεί απολύτως ρεαλιστική και άμεσα υλοποιήσιμη. Παρόλα αυτά, απαραίτητη 
προϋπόθεση για μια επιτυχημένη εφαρμογή αποτελεί η συναίνεση της κοινωνίας ως προς το 
κόστος/όφελος της όλης διαδικασίας. 

Με βάση τα αποτελέσματα υλοποίησης του αλγορίθμου ανακατανομής που παρουσιάστηκε 
αναλυτικά, φαίνεται ανάγλυφα ότι μια μεγάλη μείωση του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα 
από 25 σε 20 (ποσοστό 20%) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αποδεικνύεται απολύτως 
εφαρμόσιμη, εφικτή και ρεαλιστική, με ήπια μετακίνηση μόλις του 4,8% των μαθητών και 
αύξηση της τάξης του 2% του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σημαντικό εύρημα αποτελεί και το 
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εξαιρετικά υψηλό ποσοστό σχολείων, αλλά και το πλήθος μαθητών που συμμετέχουν στην 
ανακατανομή του αλγορίθμου στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, όπου το σχολικό δίκτυο είναι 
σχετικά πυκνό, οι δε μετακινήσεις πραγματοποιούνται πάντα αυστηρά εντός της Καλλικρατικής 
Κοινότητας. Η παραπάνω διαφοροποίηση είναι σημαντική τόσο σε απόλυτο μέγεθος, όσο και σε 
σχέση με πιο αποκεντρωμένες και λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας (Krueger, 
2003). 

Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι εάν η προτεινόμενη ελάττωση του μεγέθους της τάξης με 
ανακατανομή των μαθητών υλοποιηθεί σταδιακά ξεκινώντας από την Α’ Δημοτικού, ώστε να 
μην διαταραχθεί η μαθητική κοινότητα, και εάν παράλληλα υπολογιστεί η μείωση του μαθητικού 
δυναμικού που ήδη εμφανίστηκε και θα κλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια, οι παραπάνω απαιτήσεις 
μειώνονται αισθητά (ΕΛΣΤΑΤ, 2017). Μάλιστα, όλα αυτά επιτυγχάνονται χωρίς να απαιτείται 
καμία συγχώνευση ή κατάργηση σχολικής μονάδας. 
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Oι απόψεις των διευθυντών  
Β/θμιας εκπαίδευσης σχετικά με  
την επιμόρφωσή τους κατά τη διάρκεια  
της θητείας τους στις σχολικές μονάδες 
 

 

Καλομοίρα Γιαννούλη 
 

 

Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες η επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη διάσταση του εκπαιδευτικού και 
επαγγελματικού βίου του σχολικού ηγέτη. Εντούτοις, προβληματισμός έχει εκφραστεί, τόσο για 
τη διεξαγωγή όσο και για τη συχνότητα της επιμόρφωσης των στελεχών της Εκπαίδευσης. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του ρόλου του θεσμού της συνεχούς 
επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Στην εν λόγω 
εργασία δεκαπέντε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 
Αττικής, διατυπώνουν την άποψή τους για την ύπαρξη ή μη επιμόρφωσής τους κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους και επισημαίνουν την αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης τους, 
προτείνοντας σε ποια πεδία πρέπει να εστιάζει η επιμόρφωσή τους και ποια χρονική διάρκεια 
πρέπει να έχει αυτή. Επιπλέον, διαμορφώνουν προτάσεις για το ποια μορφή πρέπει να έχει η 
επιμόρφωσή τους και από ποιους φορείς να πραγματοποιείται. Από τα ερευνητικά αποτελέσματα, 
αναγνωρίζεται η επιβεβλημένη ανάγκη της συνεχούς επιμόρφωσης τους, όσον αφορά στα θέματα 
διοίκησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου. Τέλος, ομόφωνα το δείγμα 
της έρευνας, αναδεικνύει την επιμόρφωση, ταχύρρυθμη ή περιοδική, μια διαδικασία που καθιστά 
το σχολικό ηγέτη σε επαγρύπνηση για ό,τι καινούριο συντελείται στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, Διευθυντής/ντρια σχολικών μονάδων, εκπαιδευτική διοίκηση, 
διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

 

Εισαγωγή 

Ο ρόλος της εργασιακής εκπαίδευσης θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη λειτουργία και εξέλιξη ενός οργανισμού. Ιδιαίτερα επιτακτική, καθίσταται σε 
έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, λόγω των αλλαγών και επιρροών που συντελούνται σε πολλούς 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Ως εκ τούτου, η 
επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες στην 
διαδικασία της αλλαγής ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, με την οποία θα μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εργασίας τους 
(Αναστασίου & Παπακωνσταντίνου, 2013). 

Στο χώρο της εκπαίδευσης ως επιμόρφωση ορίζεται το σύνολο οργανωμένων (θεσμοθετημένων 
ή μη) δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών γνώσεων, δεξιοτήτων, 
καθώς και την επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
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τους σε θέσεις ευθύνης (Χατζηπαναγιώτου, 2001; Day, 2003). Η επιμόρφωση βελτιώνει και 
ανανεώνει τις βασικές επιστημονικές γνώσεις του εκπαιδευτικού είτε στο γνωστικό αντικείμενο 
που κατέχει, είτε στις ιδιαίτερες επαγγελματικές υποχρεώσεις του οι οποίες συντελούν στην 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος (Παπακωνσταντίνου, 1982). 

Ποικίλοι οικονομικοί, κοινωνικοί, τεχνολογικοί, πολιτιστικοί παράγοντες «επιβάλλουν» την 
αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, όπως α) η ραγδαία ανάπτυξη των επιστημών 
και της τεχνολογίας, β) η ανάγκη ανανέωσης και συμπλήρωσης της αρχικής κατάρτισης και των 
επιστημονικών γνώσεων, ιδίως σε περιπτώσεις που μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από τη 
λήψη του πτυχίου μέχρι το διορισμό, γ) η παροχή υποστήριξης στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό, δ) 
η προσαρμογή στις νέες εκπαιδευτικές καταστάσεις (η χρήση υπολογιστών, εισαγωγή 
καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων), ε) οι αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και το 
εκπαιδευτικό υλικό, στ) η ενημέρωση σε σύγχρονα παιδαγωγικά θέματα (μαθησιακές δυσκολίες, 
διαπολιτισμική εκπαίδευση), ζ) η αναγκαιότητα κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη διοίκηση των 
σχολικών μονάδων σε σχέση με τις νέες θεωρίες για το αποτελεσματικό σχολείο, η) η ικανότητα 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Γκότοβος, 1982; 
Μαυροειδής & Τυπάς, 2001). 

Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες που υιοθετούνται στο χώρο της εκπαίδευσης συνδέονται 
άμεσα με τον πολιτικό προσανατολισμό κάθε κυβέρνησης και δη σε συστήματα συγκεντρωτικά. 
Σύμφωνα με το Ράπτη (1993, όπ. αναφ. στην Αναστασίου & Παπακωνσταντίνου, 2013), οι 
μορφές της επιμόρφωσης εκτείνονται από την αυτοεπιμόρφωση ως και την οργανωμένη 
επιμόρφωση που παρέχεται από την πολιτεία και διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές 
δραστηριότητες.  

Η υποχρεωτική επιμόρφωση διακρίνεται σε εισαγωγική (ενημέρωση νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών σε θεσμικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα), σε περιοδική (με σκοπό την 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην εξέλιξη της επιστήμης τους, στην εισαγωγή 
νέων μεθόδων διδασκαλίας) και σε ταχύρρυθμη που αφορά στην επιμόρφωση ειδικών 
κατηγοριών ανθρώπινου δυναμικού (επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα οργάνωσης 
και διοίκησης).  

Η προαιρετική επιμόρφωση είναι επιμορφωτικές δραστηριότητες που προσφέρονται από 
διάφορους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Π.Ε.Κ., Πανεπιστήμια, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 

Επιστημονικές Ενώσεις, Πολιτιστικούς φορείς, ΙΕΠ) με στόχο, κυρίως, την προσωπική και 
επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτών. Στην προαιρετική επιμόρφωση η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών εξαρτάται από δείκτες, όπως η θεματική, το επιμορφωτικό υλικό, οι επιμορφωτές, 
ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής, το κύρος του φορέα που διεξάγει την επιμόρφωση 
(Μαυρογιώργος, 1999α).  

Η αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των στελεχών της Εκπαίδευσης. 

Προβληματισμός έχει εκφραστεί όχι μόνο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και την 
πολιτική της επαγγελματικής εξέλιξης των στελεχών της εκπαίδευσης. Οι Leithwood και Lewin 
(2004) επισημαίνουν ότι οι έρευνες στο πλαίσιο της σχολικής αποτελεσματικότητας, 
αναγνωρίζουν τον πολυδιάστατο και σημαντικό ρόλο του σχολικού ηγέτη και ως εκ τούτου την 
αναβαθμισμένη και επιβεβλημένη συνεχή επιμόρφωσή του σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 
καθώς και στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων των εκπαιδευτικών οργανισμών. Την άποψη 
αυτή ενισχύουν αρκετές έρευνες με πληθυσμό-στόχο διευθυντές σχολείων οι οποίες έδειξαν ότι 
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αρκετοί νεοπροσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί δεν ήταν έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις του νέου ρόλου με αποτέλεσμα να υφίστανται «πολιτισμικό σοκ» από τις απαιτήσεις 
της εργασίας (Sackney & Walker, 2006).  

Στην Ελλάδα η επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 
1990 με κύριο στόχο την ενημέρωση των ήδη υπηρετούντων στελεχών σε θέματα διοίκησης και 
οργάνωσης της εκπαίδευσης και σε ειδικά θέματα, όπως σε θέματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. Ουσιαστικά, η επιμόρφωση αυτή είναι ενδοϋπηρεσιακή, μικρής διάρκειας και τις 
περισσότερες φορές εθελοντική με αποτέλεσμα να μη βοηθά στην ενίσχυση του 
επαγγελματισμού των στελεχών της εκπαίδευσης σε σχέση με τις αλλαγές που παρουσιάζονται 
όσον αφορά στο ρόλο, στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες τους (Ανδρέου, 2004).  

Επιπροσθέτως, προβλήματα παρουσιάζονται ως προς το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων, τη στιγμή που η διοίκηση του σύγχρονου σχολείου, απαιτεί ο 
διευθυντής να συνοδεύεται από μια συνεχή, δια βίου επιστημονική κατάρτιση σε θέματα 
οργάνωσης και διοίκησης (προγραμματισμός, παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού, 

αποτελεσματικότητα, επίτευξη στόχων, όραμα, συμβουλευτική υποστήριξη) (Βοζαΐτης & Υφαντή, 
2008; Παπαϊωάννου, Γιαβρίμης, Βαλκάνος, & Κατσαφούρος, 2013). 

Οι Δάρρα και Σαΐτης (2010, όπ. αναφ. στον Καλογιάννη, 2014), σε άρθρο τους διακρίνουν δύο 
βασικούς λόγους που καθιστούν επιβεβλημένη την επιμόρφωση των σχολικών ηγετών: α) τους 

παιδαγωγικό-κοινωνικούς λόγους (ανάπτυξη των Επιστημών της Αγωγής, υιοθέτηση νέων 
διδακτικών προσεγγίσεων, χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
στην εκπαίδευση, υιοθέτηση των αρχών του management στη σχολική εκπαίδευση) και β) τους 

επαγγελματικούς-προσωπικούς λόγους (παραδοχή της ελλιπούς κάλυψης των πανεπιστημιακών 
σπουδών στις διαρκείς αλλαγές της εκπαίδευσης, αλλαγή στον τρόπο επιλογής (προσμέτρησης) 
σε θέσεις ευθύνης ανάλογα με την απόκτηση και κατοχή πιστοποιητικών σπουδών, την 
καταξίωση και το κύρος στο ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον) (Ανδρέου, 
2004; Καλογιάννης, 2014).  

Σύμφωνα με τον Ανδρέου (1999) κάποιοι από τους στόχους της συνεχούς επιμόρφωσης αφορούν 
α) στην κατάρτιση σε σχέση με τη διοίκηση των σχολικών μονάδων, β) στην ικανότητα 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, στην προσαρμογή στις κοινωνικές, τεχνολογικές και 
πολιτιστικές μεταβολές (εξέλιξη της τεχνολογίας, μετανάστευση, ανεργία), γ) στην προώθηση 
της διεπιστημονικότητας και των καινοτόμων δράσεων. Οι ομάδες-στόχοι που απευθύνονται τα 
προγράμματα της επιμόρφωσης χωρίζονται είτε ανά ειδικότητα, είτε ανά τύπο μαθημάτων, είτε 
ανά κατηγορία (διευθυντές, στελέχη εκπαίδευσης, νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί). 

Αρκετές χώρες συμπίπτουν στην «επαγγελματοποίηση» των στελεχών της εκπαίδευσης μέσω του 
σχεδιασμού προγραμμάτων, κυρίως ενδοϋπηρεσιακών, τα οποία όμως είναι ελλιπή σε 
περιφερειακό, νομαρχιακό και επίπεδο σχολικής μονάδας. Ο Ανδρέου (1999) επισημαίνει ότι τα 
προγράμματα αυτά συνεχώς πληθαίνουν. Σε κάποιες χώρες διεξάγονται συνεχώς επιμορφώσεις 
που αφορούν στα στελέχη εκπαίδευσης, όπως στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στις 
Κάτω Χώρες, στην Αυστρία, στη Σουηδία, στην Αγγλία, στην Ισλανδία, όπου σε μερικές από 
αυτές οι επιμορφώσεις συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες θέσεις ή αποτελούν προϋπόθεση για 
την κατάληψη θέσεων στελέχους εκπαίδευσης. Σε σχέση με τους φορείς από τους οποίους 
διεξάγονται οι επιμορφώσεις διαπιστώνεται ότι αυτές διεξάγονται σε περιφερειακό, νομαρχιακό 
και τοπικό ή σχολικό επίπεδο, κατά περίπτωση (Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμιο, Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, Κέντρα Επιμόρφωσης, Δήμοι, Σχολικές Μονάδες).  
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Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός, ότι έχουν εμφανιστεί προβλήματα σε σχέση με την 
πραγματοποίηση των προγραμμάτων που οφείλονται στην ελλιπή χρηματοδότηση, στην 
ανήμπορη αντικατάσταση των στελεχών της εκπαίδευσης κατά την περίοδο της επιμόρφωσής 
τους, στο μορφωτικό επίπεδο των επιμορφωτών, στις διαδικασίες αξιολόγησης των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Επιπλέον, όσα διεξάγονται, δεν είναι δυνατόν να καλύψουν προβλήματα που προκύπτουν, με 
αποτέλεσμα η άσκηση των καθηκόντων των στελεχών να είναι απολύτως εμπειρική και τις 
περισσότερες φορές να χαρακτηρίζεται από υποκειμενισμό και προχειρότητα. Ο εμπειρισμός 
αυτός αντλείται είτε από τη μαθητεία του εκπαιδευτικού κοντά σε Διευθυντές ή Προϊσταμένους 
σχολικών μονάδων είτε από την εμπειρία που έχει αποκομίσει από την καθημερινή του πράξη 
στη σχολική μονάδα. Επομένως, η διαμόρφωση ενός δικτύου ενδοϋπηρεσιακών προγραμμάτων 
κατάρτισης και δη εξ’ αποστάσεως λόγω του μεγάλου αριθμού των εκπαιδευτικών που 
αναλαμβάνουν διοικητικές θέσεις ή που η πρόσβαση σε τυπική μορφή εκπαίδευσης δεν είναι 
εφικτή, καθίσταται αναγκαία (Ανδρέου, 2004; Σαΐτης, 2002).  

Σύμφωνα με το Μαυρογιώργο (1999β), το σύγχρονο στέλεχος απαιτείται να αναμορφώσει την 
υφιστάμενη κουλτούρα και να συμβάλλει: α) στην ουσιαστική αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων 
σε επίπεδο περιφέρειας, β) στην τεχνική στήριξη της σχολικής μονάδας (συνδικάτα, τοπικές 

αρχές), γ) στην προώθηση καινοτομιών, δ) στη σταδιακή αλλαγή της γραφειοκρατικής μορφής 
που έχει η διεύθυνση σε ηγεσία που εμψυχώνει και κινητοποιεί τους ανθρώπινους πόρους ενός 
οργανισμού, ε) στην τήρηση σεβασμού της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών μέσω της 
αντικειμενικότητας και συμπαράστασης σε κάθε πρωτοβουλία τους.  

Ανασκόπηση συναφών ερευνών στη βιβλιογραφία 

Η επιτακτική ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης διαφαίνεται από τα 
αποτελέσματα διάφορων έγκυρων εμπειρικών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά 
διαστήματα. Σύμφωνα με έρευνα της Καβούρη (1998, όπ. αναφ. στη Λεμονή, & Κολεζάκη, 
2013), το εκπαιδευτικό σύστημα επιλέγει μέσω των εκάστοτε συστημάτων επιλογής στελεχών 
σχολικών μονάδων να έχει διοικητικά στελέχη που να ενεργούν «εκτελεστικά», εφαρμόζοντας 
νόμους και εγκυκλίους μηχανιστικά, χωρίς την ύπαρξη αυξημένων επιστημονικών προσόντων.  

Επίσης, οι Παπαναούμ (1995β), Λαϊνάς (1993), Χριστοδούλου (2007) σε σχετικές έρευνες 
διαπίστωσαν ότι οι ίδιοι οι Διευθυντές θεωρούν ως κύριο έργο τους την πιστή τήρηση των νόμων 
και εγκυκλίων, αναγκαζόμενοι να διαμορφώνουν πολλές φορές ακούσια ένα ρόλο διαχειριστικό. 
Σε αυτές τις έρευνες η πλειοψηφία του δείγματος αιτείται επαναπροσδιορισμό τους ρόλου τους 
ως διευθυντές, μείωση της γραφειοκρατίας και ύπαρξη συνεχούς επιμόρφωσης, στοιχεία που θα 
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά τους κατά την άσκηση του έργου τους.  

Επίσης, έρευνα που διεξήχθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2010) στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών» με θέμα τη διερεύνηση 
επιμορφωτικών αναγκών, έδειξε ότι η πλειοψηφία των διευθυντών εκφράζει τη δυσαρέσκεια του 
σε σχέση με το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη μεθοδολογία των προγραμμάτων που 
διεξάγονται. Επιπλέον, το δείγμα της έρευνας προτάσσει ως σημαντικές ενότητες για την 
επιμόρφωσή του α) τη διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης, β) την αξιολόγηση των νέων 
τεχνολογιών, γ) την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, δ) την ανάπτυξη δημιουργικών 
σχέσεων με τους μαθητές και γονείς, ενώ το δείγμα προτείνει ως σημαντική θεματική ενότητα σε 
ένα πρόγραμμα επιμόρφωσής τους τη «Διοίκηση και Εκπαιδευτική Πολιτική», επιβεβαιώνοντας 
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το ενδιαφέρον των διευθυντών για θέματα σχετικά με τη διοίκηση τα οποία καλούνται να 
διεκπεραιώνουν καθημερινά.  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των διευθυντών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την επιμόρφωσή τους κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους στις σχολικές μονάδες που προΐσταντο. Τα ερευνητικά ερωτήματα που ετέθησαν στον 
πληθυσμό-στόχο ήταν τα ακόλουθα:  

▪ Αν υπήρχε επιμόρφωση κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως Διευθυντές σχολικών 
μονάδων. 

▪ Αν η επιμόρφωση τους ως στελέχη εκπαίδευσης καθίσταται απαραίτητη-συνεχής σε όλη 
τη διάρκεια της θητείας τους. 

▪ Σε ποια πεδία να εστιάζει η επιμόρφωσή τους και ποια χρονική διάρκεια να έχει αυτή.  
▪ Τι είδους μορφή επιθυμούν να έχει η επιμόρφωσή τους και από ποιόν φορέα να 

πραγματοποιείται αυτή. 

Σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας 

Η έρευνα 

Η έρευνα διεξήχθη το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Ο πληθυσμός-στόχος ήταν 15 Διευθυντές 
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γυμνασίων και Λυκείων στο νομό Αττικής. 
Τα σχολεία επιλέχθηκαν 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 δε θα περιορίζαμε τις απόψεις των συμμετεχόντων της έρευνας. 
Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο Kerlinger (1970, όπ. αναφ. στο 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 του 
πληθυσμού-στόχου. 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 
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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 

Ο πληθυσμός – στόχος διέθετε ένα τουλάχιστον χαρακτηριστικό, όσον αφορά στην ιδιότητά του, 
ήταν Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αττικής. 
Χρησιμοποιήθηκε απλή τυχαία δειγματοληψία και συγκεκριμένα δειγματοληψία χιονοστιβάδα, 
αφού επιλέχθηκαν υποκείμενα αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού (Διευθυντές σχολείων), τους 
οποίους δε 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 σύνολο του πληθυσμού-στόχου ήταν 15 Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 
Αττικής, εκ των οποίων 9 (60,0%) ήταν άνδρες και 6 (40,0%) ήταν γυναίκες.  

 
Διάγραμμα 1: Φύλο 

Ως προς την ηλικία τους, οι 12 διευθυντές (80,0%) ήταν μεταξύ 50-65 ετών, ενώ οι 3 (20,0%) 
μεταξύ 40-50.  

 
Διάγραμμα 2: Ηλικία 
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Όσον αφορά στις μετέπειτα σπουδές, 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.  

 
Διάγραμμα 3: Επιστημονικά προσόντα 

Σε σχέση με αυτούς που είχαν αποκτήσει μετέπειτα σπουδές (μεταπτυχιακό-διδακτορικό-δεύτερο 
πτυχίο), 6 (40,0%) από τους συμμετέχοντες Διευθυντές είχαν παρακολουθήσει μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών στη διδακτική του αντικειμένου της ειδικότητας 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 4: Είδος Μεταπτυχιακού 

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, 
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με σκοπό να φανερωθούν συναισθήματα, στάσεις, αντιλήψεις και εμπειρίες των υποκειμένων 
που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη επιμόρφωσης των διευθυντών κατά τη διάρκεια της θητείας τους 
η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος της έρευνας απαντά ότι δεν υπήρξε καμία είδους 
επιμόρφωση, αναφέροντας «Δεν έγινε επιμόρφωση ούτε μιας εβδομάδας πάνω στα καθήκοντα που 

θα αναλαμβάναμε. Τουλάχιστον αυτοί που δεν ήμασταν ξανά Διευθυντές». Αναφορικά με την 
αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, ομόφωνα ο πληθυσμός-στόχος απαντά θετικά, θεωρώντας ότι 
όχι μόνο χρειάζεται αλλά είναι επιβεβλημένο λόγω της συνεχών αλλαγών που επιφέρει η 
«παγκοσμιοποίηση» σε όλους τους τομείς. 

Όσον αφορά στα πεδία που πρέπει να εστιάζει η επιμόρφωση, στην πλειοψηφία τους οι 
διευθυντές θέλουν να εστιάζει στο διεκπεραιωτικό-γραφειοκρατικό κομμάτι της Διοίκησης και 
στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, επισημαίνοντας «Δηλαδή μια συνάντηση οι Δ/ντες να 

κάνουμε μια ανταλλαγή εμπειριών και μια συζήτηση, κάποια θέματα πως τα διαχειρίστηκε ο ένας, 

πως τα διαχειρίστηκε ο άλλος» αλλά και «να υπάρχει επιμόρφωση σε ψυχολογικό επίπεδο, δηλαδή 

σε θέματα συνεργασίας με τους συναδέλφους και τα παιδιά. Χειρισμός παιδιών και συναδέλφων». 

Αναφορικά με τη διάρκεια της επιμόρφωσης οι ερωτώμενοι διαφοροποιούνται ως προς τη 
διάρκεια που πρέπει να έχει η επιμόρφωσή τους. Όσοι επιθυμούν ταχύρρυθμη επιμόρφωση 
επισημαίνουν: «Άμα μου πεις όμως για τρείς μέρες ότι έχω συγκεκριμένα να σου δείξω, το πώς δε 

θα γίνει το λάθος, αυτό με ενδιαφέρει εμένα», «Επιμόρφωση εκτός ωραρίου, πριν αναλάβουμε 

υπηρεσία (…)». Όσοι προτιμούν πιο οργανωμένα προγράμματα επιμόρφωσης (2-3 μήνες) από 
επίσημους φορείς (ΠΕΚ –ΕΚΔΔΑ) αναφέρουν «θα πρέπει η Διεύθυνση, αν αναλάβει κάτι τέτοιο 

ή η Περιφέρεια να φροντίσει, ώστε με τους Δ/ντές των σχολείων να δημιουργήσει μια σχέση τέτοια 

και επικοινωνίας και δουλειάς που να γίνεται πιο εύκολα όλη η εργασία», «να περάσει ένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης 80 ωρών διοικητικά, να διοργανώνεται από το ΕΚΔΔΑ και να είναι 

υποχρεωτική». Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν σε τακτά χρονικά διαστήματα: « Μπορούσαν 

να γίνονται κατά διαστήματα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα (…)». 

Αναφορικά με τη μορφή που πρέπει να έχει η επιμόρφωση (κατηγορίες).». το μεγαλύτερο ποσοστό 
θέλει συνδυασμό βιωματικών περιπτώσεων και υποδείξεις για τα γραφειοκρατικά, αναφέροντας: 
«Η επιμόρφωση καταρχήν, να ξεκινά από τα πολύ απλά πράγματα, από το πώς διεκπεραιώνουμε 

τη γραφειοκρατία, τη σχέση μεταξύ Προϊστάμενων αρχών και κατώτερων αρχών. Το σημαντικότερο 

(….) θα πρέπει να δουλεύουν σε μελέτες περίπτωσης με παραδείγματα». 

Σε σχέση με το φορέα που θα διεξάγει την επιμόρφωση, η πλειοψηφία του πληθυσμού-στόχου 
επιθυμεί να διεξάγεται από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κάθε περιοχής (Προϊστάμενος-
Σχολικοί Σύμβουλοι), επισημαίνοντας σχετικά: «Την επιμόρφωση να την αναλάμβανε κάθε Β/θμια 

εκπαίδευση (….). Για τις μεγάλες Δ/νσεις σε επίπεδο ΠΕΚ», «δηλαδή σε συνεργασία με το Δ/ντη 

Δ/θμιας Εκπ/σης ή με τους συμβούλους να έχουμε μια επικοινωνία. Αυτό θα ήθελα να υπάρχει και 

θεσμικά, θεσμοθετημένο».  

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: 
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▪ Όσον αφορά στην ύπαρξη επιμόρφωσής τους, σχεδόν όλοι απαντούν ότι δεν υπήρξε καμία 
στοιχειώδης επιμόρφωση κατά τη διάρκεια της θητείας τους.  

▪ Είναι καθολικό το αίτημα των ερωτώμενων για συνεχή επιμόρφωση τόσο κατά την έναρξη 
όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο τιμόνι της σχολικής ηγεσίας. 

▪ Σε σχέση με τα πεδία στα οποία πρέπει να εστιάζει η επιμόρφωση, ομόφωνα το δείγμα της 
έρευνάς μας προσανατολίζεται στα διοικητικά θέματα και στη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού.  

▪ Ως προς τη διάρκεια που πρέπει να έχει η επιμόρφωση, οι απόψεις ποικίλουν, καθώς ένα 
ποσοστό των ερωτώμενων επιθυμεί να είναι οργανωμένη από επίσημους φορείς 
(ΥΠ.Π.Ε.Θ, ΙΕΠ, ΕΚΔΔΑ, ΠΕΚ, Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης) με σχετική διάρκεια (4-5 
μήνες), ενώ κάποιοι από τους ερωτώμενους επιθυμούν να παρέχεται επιμόρφωση, ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα. 

▪ Αναφορικά με τη μορφή που θα έχει η επιμόρφωση, η συντριπτική πλειοψηφία του 
δείγματος, επισημαίνει ότι πρέπει να δίνονται οδηγίες σε σχέση με το γραφειοκρατικό 
κομμάτι της Διοίκησης σε απλά ή σύνθετα θέματα που συνήθως ανακύπτουν, καθώς και 
βιωματικές και θεωρητικές μελέτες περίπτωσης. 

▪ Σε σχέση με το φορέα που θα πραγματοποιεί την επιμόρφωση, αίσθηση προκαλεί το 
γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι επιθυμούν να γίνεται από τον Προϊστάμενό της 
Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν και από τους Σχολικούς Συμβούλους Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, ενώ μια μικρή μειοψηφία θεωρεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιείται από άλλους επίσημους φορείς (ΙΕΠ, ΕΚΔΔΑ, ΠΕΚ, Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης) που πραγματοποιούν σεμινάρια. 

Περιορισμοί Έρευνας - Προτάσεις 

Η Παπαναούμ (1995α) αναφέρει ότι πρόσφατα μέτρα που αφορούν στη δομή της εκπαίδευσης 
και στην επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων στην ελληνική πραγματικότητα, υποδηλώνει 
ότι υπάρχει καταρχάς η βούληση από την πολιτεία να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Διευθυντή. Ως 
εκ τούτου, οι επιμορφωτικές ανάγκες των στελεχών της εκπαίδευσης φαντάζουν τεράστιες. 

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 
πληθυσμού-στόχου σε σχέση με τις θεωρητικές μας αναφορές. Επιπροσθέτως, μπορούν να 
διατυπωθούν ορισμένες προτάσεις που ίσως αποτελέσουν εφαλτήριο για επόμενες έρευνες 
(Παπαναούμ, 1995β).  

Ο Μαυρογιώργος (1999β) επισημαίνει ότι πρέπει να γίνει σαφές το περιεχόμενο και ο σκοπός 
της επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει έναν 
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ικανό σχολικό ηγέτη που θα έχει δημιουργηθεί από ένα ολοκληρωμένο και σοβαρά σχεδιασμένο 
σύστημα επιμόρφωσης που θα εστιάζει: 

▪ στο σχεδιασμό της επιμόρφωσης 
▪ στην ανάθεσή της σε ένα σύνολο κατάλληλων φορέων επιμόρφωσης 
▪ στην επιλογή των επιμορφωτών και των επιμορφούμενων 
▪ στην εφαρμογή της 
▪ στο περιεχόμενό της 
▪ στη διδακτική της μεθοδολογία 
▪ στις διαδικασίες αξιολόγησής της. 

Επιπροσθέτως, μετά την εκάστοτε επιλογή των σχολικών ηγετών αλλά και των στελεχών της 
εκπαίδευσης και πριν την τοποθέτηση τους να διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα από τους 
αντίστοιχους φορείς (ΥΠ.Π.Ε.Θ, ΙΕΠ, ΕΚΔΔΑ, ΠΕΚ, Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης) το οποίο θα 
είναι εισαγωγικής επιμόρφωσης για τους νέους διευθυντές και περιοδικής επιμόρφωσης για τους 
εν υπηρεσία διευθυντές. Επιπλέον, τα εν λόγω επιμορφωτικά σεμινάρια θα πρέπει: 

▪ να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα 
▪ να διεξάγονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της θητείας των στελεχών της εκπαίδευσης 
▪ να διέπονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. 

Κατά το σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων να δίνεται έμφαση στις αρχές αυτές, 
ώστε: 

▪ να ενεργοποιείται η σκέψη των υποκειμένων 
▪ η διδασκαλία να λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των στελεχών της 

εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να προσεγγίζει, όσο το δυνατόν, τους στόχους των 
υποκειμένων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την εμπειρία και την προσωπικότητα του 
πληθυσμού-στόχου 

▪ να ενισχύεται η αλληλεπίδραση, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες ή τις αναδυόμενες εμπειρίες 
στη διάρκεια της εκάστοτε εκπαιδευτικής διαδικασίας 

▪ ο πληθυσμός στόχος να συνδέει την εκπαίδευση του με τα προβλήματα που καλείται να 
αντιμετωπίσει καθημερινώς στο εργασιακό περιβάλλον (Καλογιάννης, 2014; Κόκκος, 
2005; Παναγιωτίδου & Ζήση, 2015; Νικολακάκη, 2003)  

▪ τα προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης των σχολικών ηγετών επιβάλλεται να αξιοποιούν 
τις τεχνολογικές δυνατότητες του διαδικτύου, που προσφέρει μια γκάμα εξ’ αποστάσεων 
ευκαιριών μάθησης στο πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, παροχή εξ’ αποστάσεως μαθημάτων και θεματικών ενοτήτων, 
δικτύωση των συμμετεχόντων με καθηγητές-συμβούλους), προωθώντας τη δημιουργία 
δικτύων ασύγχρονης και συγχρονικής επικοινωνίας ακόμη και σε στελέχη τα οποία 
βρίσκονται σε σχολεία απομακρυσμένων περιοχών (Ανδρέου, 1999; Λεμονή & 
Κολεζάκης, 2013; Μπρίνια, 2014; Παπαϊωάννου κ.ά., 2013; Καλογιάννης, 2014). 

Επιπροσθέτως, όσον αφορά στο περιεχόμενο των επιμορφωτικών δράσεων, να δοθεί έμφαση: 

▪ στη γνώση της εκπαιδευτικής πολιτικής 
▪ στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
▪ στην ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
▪ στη διαχείριση των οικονομικών πόρων του σχολείου 
▪ στην ανάπτυξη δημιουργίας και διαχείρισης καινοτόμων δράσεων. 
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Αυτό ουσιαστικά μπορεί να επιτευχθεί μέσω:  

▪ της δημιουργίας μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε σχέση με την οργάνωση και διοίκηση 
της εκπαίδευσης 

▪ με την εισαγωγή μαθημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και οργάνωσης και διοίκησης της 
εκπαίδευσης στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων (Ανδρέου, 1999; 
Καλογιάννης, 2014; Παπαϊωάννου κ.ά., 2013). 

Επιπλέον, επιβεβλημένη θεωρείται η παροχή εξωτερικών ή εσωτερικών κινήτρων για τη 
συμμετοχή των σχολικών ηγετών στα επιμορφωτικά προγράμματα με κυριότερα α) τη μερική ή 
ολική απαλλαγή από τα διευθυντικά καθήκοντα για κάποιο διάστημα, β) την οικονομική 
αποζημίωση (οδοιπορικά, έξοδα διαμονής σε άλλες πόλεις), τη δημιουργία προγραμμάτων 
συνδυασμού θεωρίας και πράξης (Ανδρέου, 1999; Καλογιάννης, 2014; Παπαϊωάννου κ.ά., 2013). 

Οι προαναφερθέντες περιορισμοί υποδεικνύουν κατευθύνσεις και ζητήματα για μελλοντικές 
έρευνες, ενώ οι ερευνητές μπορούν να κάνουν επανάληψη της έρευνας για τους λόγους που 
καθιστούν επιβεβλημένο το θεσμό της επιμόρφωσης των στελεχών της Εκπαίδευσης,  

για να επιτύχουν μεγαλύτερη «γενικευσιμότητα» των αποτελεσμάτων (Creswell, 2011). Παρά 
τους περιορισμούς αυτούς και αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας μας, αναδύονται 
ερωτήματα που χρήζουν διερεύνησης σε μελλοντικές έρευνες, όπως:  

▪ Πόσοι από τους επιλεγέντες Δ/ντές έχουν μεταπτυχιακό στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. 
▪ Κατά πόσο συμβάλλει η Πολιτεία στην κινητοποίηση των στελεχών της Εκπαίδευσης για 

την επιμόρφωσή τους και ποια κίνητρα παρέχει σε αυτά. 
▪ Πόσο συμβάλλουν τα επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη Διοίκηση στην καλύτερη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας (Καλογιάννης, 2014; Μαδεμλής, 2014). 
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Πρόταση αξιολόγησης  
ανθρώπινου δυναμικού  
στις σχολικές μονάδες  
 

 

Γεώργιος Γιωτόπουλος 
 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού 
της Σχολικής Μονάδας (ΣΜ). Έγινε τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της αξιολόγησης και 
ακολούθησε SWOT ανάλυση της ΣΜ. Σχολιάστηκαν τα τρία μοντέλα αξιολόγησης καθώς και η 
εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, ενώ έγινε αναφορά στην εποπτική (360ο) αξιολόγηση. 
Προτάθηκε συνδυασμός μοντέλων αξιολόγησης σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού 
(εποπτική, ιεραρχική και εξωτερικού κριτή) για να υπάρχει εγκυρότητα και αξιοπιστία. Από τη 
μελέτη, διαφαίνεται η αναγκαιότητα χρήσης του συνδυασμού των πιο πάνω μεθόδων 
προκειμένου η διαδικασία αυτή να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά και για τον αξιολογούμενο 
εκπαιδευτικό καθώς και για τη ΣΜ.  
Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, εποπτική, ιεραρχική, Σχολική Μονάδα 

 

Εισαγωγή 

Ο ορισμός της αξιολόγησης τυγχάνει διαφορετικών ερμηνειών ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής 
του και “γι αυτόν τον λόγο εξάλλου δεν υπάρχει ένας ορισμός κοινής αποδοχής” (Κατσαρού & 
Δεδούλη, 2008, σ. 115). Στην εκπαίδευση, ορίζεται ως ένα σύνολο διαδικασιών “που αποσκοπούν 

στον προσδιορισμό και στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, του 

εκπαιδευτικού, των μαθητών, του αναλυτικού προγράμματος και του σχολικού συστήματος” 
(Ματσαγγούρας, 2007, σ. 304). Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD, 1998), “οι αξιολογήσεις είναι 

συστηματικές αναλύσεις των σπουδαιότερων πλευρών ενός οργανισμού με έμφαση στην εγκυρότητα 

των αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα χρήσης τους. Ο κύριος σκοπός των αξιολογήσεων είναι να 

συμβάλλουν στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, την κατανομή των πόρων και του επιπέδου 

υπευθυνότητας”. Οι ορισμοί ποικίλλουν (Σολομών, 1999, σ. 15; Σαΐτη, 2008; Κατσαρού & 
Δεδούλη, 2008, σ. 115) όπως επίσης εμπλουτίζονται με έννοιες όπως “αξιολόγηση της 

ποιότητας”, σύμφωνα με τον Θεοχάρη (2011, σ. 76). 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού στις άλλες χώρες 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας ενέταξε ως στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) την ενδυνάμωση και ενίσχυση της γνώσης με σκοπό να καταστεί ως “η 

ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία […] ανά την υφήλιο” (Σαΐτη, 2008). Κατά 
συνέπεια, τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μελών της Ε.Ε. θα έπρεπε να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (European Commission, 2004, 
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σ. 9) προωθεί τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης υπό το πρίσμα τόσο της εσωτερικής όσο και της 
εξωτερικής αξιολόγησης. 

Στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεσή της σημειώνει την απουσία στοιχείων που 
αφορούν στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και σημειώνει ότι “θεωρείται ανησυχητικό 

το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών (αυτοαξιολόγηση για τα σχολεία και ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών), ακόμα 

και στην ιδιωτική εκπαίδευση (ΟΟΣΑ 2016) ” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016).  

Σύμφωνα με τον «Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης» του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(European Commission, 2012) “τονίζεται ότι η καλά οργανωμένη συνεχής επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή τακτικής ανάδρασης και 

υποστήριξης από τους εκπαιδευτές διδασκόντων. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους σημεία, αλλά και να 

αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους σε ό,τι αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας τους. Η στήριξη αυτή 

ενισχύει επίσης την αυτοεκτίμησή τους στην κοινωνία”.  

Νομοθεσία εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Ο νόμος 3848/2010 και συγκεκριμένα το άρθρο 32 αναφέρεται στην κατάρτιση προγράμματος 
δράσης μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη εκάστου έτους, ενώ συντάσσεται και τελική έκθεση 
αξιολόγησης της Σ.Μ. στο τέλος τους σχολικού έτους σχετικά με την επίτευξη των στόχων, τις 
ελλείψεις, αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία. Τέλος, με το νόμο 4024/2011 στο άρθρο 4 παρ. 
1, στο πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ επιπρόσθετα, ρυθμίζονται οι όροι και τα κριτήρια της. 

Τεκμηρίωση ανάγκης για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του νόμου 2986/2002 (Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών), σκοπός 
της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι: α) η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους ως προς την 
επιστημονική τους συγκρότηση, την παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους 
ικανότητα, β) ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους, γ) η 
προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση των διαπιστώσεων 
και οδηγιών των αξιολογητών, δ) η επισήμανση των αδυναμιών τους στην προσφορά του 
διδακτικού τους έργου και η προσπάθεια εξάλειψης αυτών, ε) η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 
από την αναγνώριση του έργου τους και η παροχή κινήτρων σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν 
και να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, στ) η διαπίστωση των αναγκών 
επιμόρφωσης τους και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της επιμόρφωσης αυτής, ζ) η 
καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης. Ο Σολομών (1999, σ. 15) υποστηρίζει 
ότι η αξιολόγηση της εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλλει στη διερεύνηση της γνώσης για το 
επιτελούμενο σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα έργο, να προωθήσει διαδικασίες ανάπτυξης των 
σχολείων και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Επίσης, υποστηρίζει τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και λειτουργεί σαν μοχλός βελτίωσης ή 
αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος, γεγονός 
που τονίζει και ο Κασσωτάκης (2003). 

Παρόλη την αναγκαιότητα της αξιολόγησης του προσωπικού στην Σ.Μ. δεν υπάρχει ένα κεντρικό 
σύστημα αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή ακόμη και σε εθνικό επίπεδο στη χώρα μας. Στην 
Ελλάδα, «η μόνη ισχύουσα αξιολογική πρακτική που εστιάζει στο εκπαιδευτικό έργο της ΣΜ, αφορά 
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στην καταγραφή ποσοτικών δεδομένων» (Ζουγανέλη, 2007, σ. 145). Κατά συνέπεια, οι διευθυντές 
επιλέγουν οι ίδιοι τον τρόπο και τον χρόνο που θα εφαρμόσουν την αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί 
από την άλλη πλευρά, ελλείπονται της καθοδήγησης και της εποικοδομητικής κριτικής με 
αποτέλεσμα τη μη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας τους μέσω ανάδρασης. Επίσης, “υπό 

αυτές τις συνθήκες, η διαχείριση του προσωπικού και η παρακολούθηση της ποιότητας της 

διδασκαλίας εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των διευθυντών των σχολείων, και δεν 

αποτελούν κοινή ευθύνη με τις διοικητικές αρχές” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015, σ. 110). Στο 
σχήμα 1 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015, σ. 109) φαίνονται οι μορφές αξιολόγησης τις οποίες 
υφίστανται οι εκπαιδευτικοί.  

 
Σχήμα 1: Μορφές αξιολόγησης εκπαιδευτικών στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

Παρατηρείται ότι τις πιο πολλές φορές ο αξιολογητής είναι ο διευθυντής του εκάστοτε σχολείου, 
ο οποίος αξιολογεί σε τακτική βάση και έπεται ο εξωτερικός αξιολογητής σε τακτική βάση, 
(συνήθως επιθεωρητής). Στην περίπτωση της Ελλάδας, φαίνεται ότι ο μοναδικός αξιολογητής 
είναι ο διευθυντής της Σχολικής Μονάδας (Σ.Μ.), ο οποίος αξιολογεί μόνο σε ειδικές περιστάσεις 
π.χ. προαγωγή. 

Η αξιολόγηση διενεργείται από εξωτερικό αξιολογητή είτε σε τακτική είτε σε adhoc βάση σε 17 
από τα πιο πάνω αναφερόμενα εκπαιδευτικά συστήματα. Εκτός της Ισπανίας και της Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ο διευθυντής της εκάστοτε Σ.Μ. έχει ενεργό 
ρόλο στην εξωτερική αξιολόγηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015, σ. 110). Με αυτόν τον τρόπο ο 
άμεσος διοικητικός προϊστάμενος αφενός φέρει την ευθύνη, αφετέρου δε, έχει άποψη για τους 
συνεργάτες με τους οποίους θα μοιράζεται για αρκετό χρονικό διάστημα την καθημερινότητά 
του. Σε 8 χώρες υπάρχει αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ σε μερικές χώρες, υπάρχουν 
αυξήσεις στον μισθό των εκπαιδευτικών οι οποίες όμως είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις 
επιδόσεις τους στην αξιολόγηση. Πρόκειται για τις κάτωθι χώρες οι οποίες άλλοτε με προσθήκη 
κάποιων κριτηρίων και άλλοτε όχι αυξάνουν τον μισθό των εκπαιδευτικών τους: το Ηνωμένο 
Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία), η Βόρεια Ιρλανδία, η Λετονία, η Αυτόνομη Κοινότητα των 
Αστουριών στην Ισπανία, η Γαλλία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Ουγγαρία. 

Υποδείγματα αξιολόγησης προσωπικού Σ.Μ. και καταγραφή πιθανών προβλημάτων στην 
εφαρμογή τους. 
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Πίνακας 1: SWOT Ανάλυση 3ου ΓΕΛ Πύργου 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

(1) Καλή κτιριακή υποδομή 

(2) Εργαστήριο Η/Υ 

(3) Άρτια Βιβλιοθήκη 

 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

(1) Έλλειψη αίθουσας εκδηλώσεων 

(2) Έλλειψη υποστήριξης από τη Δ/νση 

(3) Όχι καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ 
του προσωπικού 

(4) Οι σχέσεις μεταξύ του Συλλόγου Γονέων 
και Σχολείου 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

(1) Ενδοσχολική επιμόρφωση 

(2) Πλήρης αξιοποίηση των ικανοτήτων των 
συναδέλφων εκπ/κων 

(3) Συμμετοχή σε Erasmus+, eTwinning 

(4) Σύνδεση του σχολείου με την τοπική 
κοινωνία 

(5) Συνεργασία με φορείς για δημιουργία 
ποικίλων πολιτιστικών κ.λπ. εκδηλώσεων με 
σκοπό την ένταξη του σχολείου στα 
κοινωνικά δρώμενα  

ΑΠΕΙΛΕΣ 

(1) Οικονομική κρίση 

(2) Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ μελών 
του Συλλόγου και της Διεύθυνσης 

(3) Η μετακίνηση του μόνιμου προσωπικού 
για συμπλήρωση ωραρίου 

(4) Η πρόσληψη για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα αναπληρωτών, ωρομισθίων κ.λπ. 
καθηγητών που δεν επιτρέπει τον 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της ΣΜ 

Στον πίνακα 1 φαίνεται η SWOTανάλυση για το 3ο ΓΕΛ Πύργου. Διαφαίνεται η ύπαρξη 
αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών που άπτονται κυρίως των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ 
των μελών του συλλόγου όπως επίσης μεταξύ των μελών και της Διεύθυνσης. Αναδεικνύεται το 
θέμα της επικοινωνίας και της συνεργασίας αφενός και αφετέρου η διάθεση εκ μέρους της 
Διεύθυνσης και των μελών του Συλλόγου να κάνουν ‘άνοιγμα’ του σχολείου στην τοπική 
κοινωνία με πλήθος δράσεων και προγραμμάτων.  

Υπάρχουν πολλά μοντέλα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το ΥΠΑΙΘΠΑ 
(2012:51-88) έχει έτοιμα αρκετά τέτοια πρότυπα. Σε επίπεδο Ε.Ε. διαφαίνεται σύγκλιση των 
χωρών μελών όσον αφορά στους δείκτες ποιότητας και τα κριτήρια αποτίμησης τόσο στο πεδίο 
της Σ.Μ. όσο και στο πεδίο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (ΥΠΑΙΘΠΑ, 2012, 
σ. 8) 

Μοντέλα αξιολόγησης κατά τον Σολομών 

Σύμφωνα με τον Σολομών (1998, σ. 173) διακρίνονται τρία μοντέλα αξιολόγησης. Το πρώτο 
αφορά στον δημόσιο διοικητικό έλεγχο των εκπαιδευτικών ως ατόμων. Γίνεται έλεγχος από τους 
επιθεωρητές σχετικά με την τήρηση της νομιμότητας, αφενός κατά την άσκηση των διδακτικών 
τους καθηκόντων, αφετέρου δε, αναφορικά με τη διδακτική τους επάρκεια. Συντάσσεται μια 
αξιολογική έκθεση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στις προηγμένες 
χώρες μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980. 



Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αποτελεσματικότητα 
 

─ 81 ─ 

Το δεύτερο μοντέλο ονομάζεται αντικειμενικός, επιστημονικός ή λογιστικός απολογισμός. Η 
αξιολόγηση γίνεται με επίδοση τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων για τους μαθητές και με διανομή 
ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς. Υπεύθυνοι για αυτή την αξιολόγηση ορίζονται 
κεντρικοί οργανισμοί εκπαιδευτικής έρευνας και αξιολόγησης. Ως αποδέκτες – καταναλωτές 
θεωρούνται οι γονείς των μαθητών. 

Το τρίτο μοντέλο αφορά στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ο σκοπός του είναι η 
επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση του εκπαιδευτικού σε συνδυασμό με τη “θεραπεία των 
αδυναμιών” που εντοπίζονται από τα ίδια τα σχολεία. 

Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση 

Ένας ακόμη διαχωρισμός έχει να κάνει με την εξωτερική ή εσωτερική αξιολόγηση (Σολομών, 
1999, σ. 15; Χαρίσης, 2007, σ. 161). Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται από φορείς εκτός σχολείου 
οι οποίοι ανήκουν σε υψηλότερες διοικητικές βαθμίδες, για παράδειγμα οι επιθεωρητές. Οι 
φορείς αυτοί επηρεάζουν τόσο τους εκπαιδευτικούς π.χ. όσον αφορά την προαγωγή τους όσο και 
το σχολείο π.χ. όσον αφορά τη χρηματοδότησή του. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η εσωτερική 
αξιολόγηση που πραγματοποιείται από τους παράγοντες της σχολικής μονάδας (Σολομών, 1999, 
σ. 18). Η ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση εντάσσεται στη λογική της κρίσης από τους 
ανώτερους προς τους κατώτερους, είτε ιεραρχικά, είτε βάσει ετών υπηρεσίας. Οι κρίσεις που 
γίνονται όμως είναι συνήθως υποκειμενικές και ατομικές, γεγονός που δεν επιτρέπει τη βελτίωση 
των σχέσεων μεταξύ των μελών ενός συλλόγου, είτε μεταξύ τους, είτε με τον Διευθυντή. 
Επιπρόσθετα, η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση, στηρίζεται σε διαδικασίες 
που εμπλέκουν όλους τους παράγοντες της Σ.Μ. για παράδειγμα τους εκπαιδευτικούς, τους 
μαθητές ή/και τους γονείς. Η εμπλοκή των πιο πάνω παραγόντων θεωρείται ως η πλέον 
κατάλληλη διότι τυγχάνουν οι καλύτεροι γνώστες των προβλημάτων και των ιδιαίτερων 
συνθηκών της «δικής τους» Σ.Μ. 

Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγονται η ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών και των 
δραστηριοτήτων, η ενίσχυση του πνεύματος συλλογικότητας και συνεργασίας καθώς και η 
βελτίωση του σχολείου για αυτοέλεγχο. Επίσης, υπάρχει στενή παρακολούθηση των ιδιαίτερων 
συνθηκών του εκάστοτε σχολείου ενώ καλλιεργείται κλίμα συνευθύνης μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων (Σολομών, 1999, σ. 19).  

Στα αρνητικά στοιχεία, μπορεί να διαφανεί μια τάση εσωστρέφειας της Σ.Μ. η οποία δεν θα της 
επιτρέψει την όποια συνεργασία με άλλες Σ.Μ. ή με την εκπαιδευτική κοινότητα γενικά. Ακόμη, 
η αδυναμία αντιμετώπισης εσωτερικών συγκρούσεων ή η επικέντρωση σε ζητήματα μικρής 
σημασίας ή σε ζητήματα για τα οποία η Σ.Μ. δεν φέρει ευθύνη, μπορεί να οδηγήσει σε 
αποσυντονισμό την ομάδα ή σε έλλειψη ενδιαφέροντος για τη συνέχιση της αυτό αξιολόγησης. 
Επιπρόσθετα, η απουσία δεδομένων για σύγκριση με τη Σ.Μ. καθώς και η έλλειψη 
τριγωνοποίησης της έρευνας (Cohen et al., 2008,  pp. 189-190), μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 
εγκυρότητα στα ποιοτικά δεδομένα (Cohen et al., 2008, p. 178) και την αξιοπιστία τόσο στα 
ποιοτικά όσο και στα ποσοτικά δεδομένα των ευρημάτων μας (Cohen et al., 2008, pp. 199-204). 
Τη λύση θα μπορούσε να δώσει ένας εξωτερικός κριτής ο οποίος θα αναλάβει “τη διασταύρωση 
των στοιχείων που απορρέουν” (Σολομών, 1999, σ. 20). 
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Η εποπτική αξιολόγηση 

Η εποπτική αξιολόγηση ή αλλιώς 360οfeedback (Drakes, 2008; Dessler, 2012; Aguini, 2007; 
Μπουρής, 2008, σ. 98)παρέχει πληροφόρηση προς τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό από όλους 
όσοι έχουν κάποια επαγγελματική σχέση μαζί του, για παράδειγμα τον άμεσο προϊστάμενό του 
(Διευθυντή), το σχολικό σύμβουλο και τους ιεραρχικά ανώτερούς του εν γένει. Επιπλέον, οι ίδιοι 
οι συνάδελφοί του μπορούν να τον αξιολογήσουν καθώς επίσης οι μαθητές του, οι γονείς και το 
διοικητικό προσωπικό. Τέλος, καλείται και ο ίδιος να κάνει αυτοαξιολόγηση στον εαυτό του έτσι 
ώστε, μέσω της σύγκρισης να παραχθούν πολύτιμα αποτελέσματα αναφορικά με τον εαυτό του, 
τον χαρακτήρα του και τις σχέσεις του με τους συναδέλφους του. 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε τρεις παραδοχές: 

Οι πολλαπλές οπτικές γωνίες από πολλές πηγές παράγουν μια πιο ακριβή εικόνα του ατόμου που 
αξιολογείται απ’ ότι μια εκτίμηση ενός αξιολογητή. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της 
αυτοαξιολόγησης με τις αντιλήψεις των άλλων μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη αυτογνωσία. 
Οι άνθρωποι που είναι αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουν θα έχουν αντίληψη της απόδοσής 
τους που ταιριάζει με τις αντιλήψεις των άλλων για αυτούς αρκετά (Carson, 2006). Συνεπώς, 
υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε 
ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής απόδοσης μέσω της ανατροφοδότησης που τα μέλη 
μοιράζονται. Αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι από αυτή τη μέθοδο “φαίνεται να 

επωφελούνται οι καλύτεροι εργαζόμενοι και όχι οι μέτριας ή χαμηλής απόδοσης, κάτι που 

αντιτίθεται στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται” (Βασιλειάδου, 2012, σ. 26).Επίσης, παρόλο 
που με την εφαρμογή της εποπτικής αξιολόγησης λύνονται πολλά προβλήματα, εντούτοις δεν 
μπορεί να χρησιμοποιείται παντού γιατί “κάτι τέτοιο απαιτεί χρόνο και χρήμα, πόροι που δεν 

μπορούν να διαθέσουν όλοι” (Γιαντσής, 2014, σ. 20). Η σωστή ενημέρωση των εργαζομένων για 
τη χρήση της μεθόδου και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο για την επίτευξη του εγχειρήματος. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης 

Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται αρκετές μέθοδοι αξιολόγησης. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: οι κλίμακες αξιολόγησης (Mondy, 2012), η μέθοδος των κρίσιμων περιστατικών 
(Dessler, 2012; Lussier & Hendon, 2013), η αφηγηματική μέθοδος (Lussier & Hendon, 2013), η 
μέθοδος ταξινόμησης (Mondy, 2012; Dessler, 2012; Lussier & Hendon, 2013), οι κλίμακες 
βαθμολόγησης βάσει συμπεριφοράς (BARS) (Dessler, 2012) και η μέθοδος της Διοίκησης βάσει 
Στόχων (MBO) (Drucker, 2006; Doran, 1981; Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008, σσ. 293-295). 

Προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού 

Η αξιολόγηση σε εκπαιδευτικούς είναι μια αρκετά σύνθετη και πολύ-επίπεδη διαδικασία, η οποία 
δεν συναντάται σε άλλους δημόσιους οργανισμούς που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του 
πελάτη-πολίτη. Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν πιο πάνω, θα υλοποιηθεί εσωτερική 
αξιολόγηση (Σολομών, 1999, σ. 18), όπου όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς μέσω εποπτικής 
αξιολόγησης (Drakes, 2008; Dessler, 2012) θα κάνουν την αξιολόγηση. Ο έλεγχος της 
εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των ευρημάτων θα επαληθευτεί μέσω τριγωνοποίησης (Cohen 
et al., 2008, pp. 189-190) από εξωτερικό κριτή (κριτικό φίλο). Η μέθοδος αξιολόγησης που 
επιλέχθηκε, είναι η μέθοδος της Διοίκησης βάσει Στόχων (MBO) (Drucker, 2006) με 
συγκεκριμένα ειδικά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια τα οποία τίθενται αναλυτικά στο ΠΔ 
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152/2013: (ΦΕΚ 240/2013 τ.Α) «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ενώ τα πρότυπα απόδοσης στα οποία θα στηριχτεί θα πρέπει να 
είναι S.M.A.R.T. (Doran, 1981). 

Η αξιολόγηση του προσωπικού της Σ.Μ. θα πραγματοποιηθεί αφενός συνδυαστικά και αφετέρου 
σε τρία παράλληλα επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα 
γίνουν τρεις αξιολογήσεις, σύμφωνα με τον πίνακα 2.  

Πίνακας 2: Πρώτη παράλληλη πρόταση σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού 

Σχολείο 
υλοποίησης 
αξιολόγησης: 3ο 
ΓΕΛ Πύργου. 

Αρχική ή διαγνωστική 
αξιολόγηση 
(Μαυρογιώργος, 2006,  
σ. 278) για κάθε 
εκπαιδευτικό 

Ενδιάμεση ή 
Διαμορφωτική 
(Καραλής, 1999,         
σ. 128) για κάθε 
εκπαιδευτικό 

Τελική ή 
Απολογιστική 
(Καραλής, 1999,     
σ. 129) για κάθε 
εκπαιδευτικό 

Μέθοδοι 
(Αθανασούλα 
Ρέππα κ.ά., 1999, 
σ. 29) 

Δημοσκόπηση - 
Διανομή 
ερωτηματολογίων. 
Μέθοδοι επεξεργασίας 
και ανάλυσης 
δεδομένων. 

Δημοσκόπηση - 
Διανομή 
ερωτηματολογίων. 
Μέθοδοι επεξεργασίας 
και ανάλυσης 
δεδομένων που έχουν 
προκύψει από την 
αρχική αξιολόγηση. 
Σύγκριση 
αποτελεσμάτων 
μεταξύ της 
προηγούμενης και της 
παρούσας 
αξιολόγησης "για 
καταγραφή αδυναμιών 
και πραγματοποίηση 
διορθωτικών 
παρεμβάσεων" 
(Καραλής, 1999). 

Δημοσκόπηση - 
Διανομή 
ερωτηματολογίων. 
Μέθοδοι 
επεξεργασίας και 
ανάλυσης δεδομένων 
που έχουν προκύψει 
από τις δύο 
προηγούμενες 
αξιολογήσεις. 
Σύγκριση 
αποτελεσμάτων 
μεταξύ τους "μετά 
την ολοκλήρωση του 
εκπαιδευτικού έργου 
για αποτύπωση 
αποτελεσμάτων" 
(Καραλής, 1999) 

Τεχνικές Επικοινωνίας: 
ελεύθερη ή δομημένη 
συνέντευξη από τον 
Διευθυντή της Σ.Μ. 

Ομοίως Ομοίως 

Μέσα (Noyé & 
Piveteau, 1999, 
p. 135) 

Ερωτηματολόγιο, 
Ατομικός Φάκελλος 
εκπαιδευτικού, 
Έκθεση κρίσεων, 
απόψεων, εκτιμήσεων 

Ομοίως Ομοίως 

Χρόνος 
υλοποίησης (σε 
ένα σχολικό έτος) 

1ο δεκαήμερο 
Σεπτεμβρίου 

2ο δεκαήμερο 
Φεβρουαρίου 

3ο δεκαήμερο 
Ιουνίου 
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Πίνακας 2: Πρώτη παράλληλη πρόταση σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού 

Σχολείο 
υλοποίησης 
αξιολόγησης: 3ο 
ΓΕΛ Πύργου. 

Αρχική ή διαγνωστική 
αξιολόγηση 
(Μαυρογιώργος, 2006,  
σ. 278) για κάθε 
εκπαιδευτικό 

Ενδιάμεση ή 
Διαμορφωτική 
(Καραλής, 1999,         
σ. 128) για κάθε 
εκπαιδευτικό 

Τελική ή 
Απολογιστική 
(Καραλής, 1999,     
σ. 129) για κάθε 
εκπαιδευτικό 

Έλεγχος 
εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας 

Τριγωνοποίηση, μέσω 
εξωτερικού κριτή, π.χ. 
του σχολικού 
σύμβουλου ή του 
προϊστάμενου 
προσωπικού της 
Διεύθυνσης Β' 
Βαθμιας Εκπαίδευσης 

Ομοίως Ομοίως 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 η πιο πάνω πρόταση δύναται να εφαρμοστεί στη Σ.Μ. για όλους τους 
εκπαιδευτικούς εφόσον τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Καταρχήν στα θετικά στοιχεία 
(Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008) συγκαταλέγεται η διαπίστωση ότι η καλή απόδοση 
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται. Οι τιθέμενοι στόχοι της Σ.Μ. μπορούν να επιτευχθούν πιο 
εύκολα ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τα όρια και τις δυνατότητές του. Γίνεται 
πιο εύκολα προσδιορισμός των κενών ανάπτυξης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών με σκοπό 
την κάλυψή τους, ενώ τα όποια προβλήματα βρίσκουν βήμα έκφρασης και συνεπώς, επίλυσης. 
Επίσης, ο συνδυασμός της επιείκειας και της καλοπροαίρετης διάθεσης με την αμεροληψία και 
τη σταθερότητα του αξιολογητή θα συμβάλλει στην καλή μεταξύ τους επικοινωνία (Μπάτσιος, 
2013, σ. 17). 

Από την άλλη πλευρά, είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες. Η αποσπασματική 
αξιολόγηση η οποία δεν συνάδει με την εν γένει κουλτούρα της Σ.Μ. και τις ιδιαιτερότητες των 
εκπαιδευτικών μπορεί να μετατραπεί είτε σε διαδικασία ρουτίνας, είτε σε εργαλείο άσκησης 
πίεσης από τη Διεύθυνση προς τους εκπαιδευτικούς (Μπάτσιος, 2013, σ. 17). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή όσον αφορά την αξιολόγηση των προϊσταμένων 
από τους υφιστάμενους (Γιαντσής, 2014, σ. 18). Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να ανακύψουν 
καινούρια στοιχεία τα οποία δεν θα αποκαλύπτονταν με κάποια άλλη μέθοδο (Γιαντσής, 2014, σ. 
18). Η εποπτική αξιολόγηση –σε ένα δεύτερο επίπεδο– είναι δυνατόν να γίνει σύμφωνα με τον 
πίνακα 3. 

Η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η μετέπειτα 
ανάλυση δεδομένων από τον ίδιο τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό, τον Διευθυντή της Σ.Μ. ή/και 
τον σχολικό σύμβουλο θα δώσει την αναγκαία ανάδραση για τη βελτίωση του παρεχόμενου 
εκπαιδευτικού έργου. Η μη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων και τους μαθητές κατά το 1ο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, αφορά μόνο σε περιπτώσεις 
που δεν γνωρίζουν τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό. Το ίδιο ισχύει για όλους όσοι συμμετέχουν 
σε αυτή την αξιολόγηση και δεν γνωρίζουν τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό. 
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Πίνακας 3: Εποπτική αξιολόγηση ή αλλιώς 360οfeedback  
(Drakes, 2008; Dessler, 2012; Aguini, 2007). Διανομή ερωτηματολογίου 

 
Χρόνος υλοποίησης (σε ένα σχολικό έτος) 

Σχολείο υλοποίησης 
αξιολόγησης: 3ο ΓΕΛ Πύργου.  

1ο δεκαήμερο 
Σεπτεμβρίου 

2ο δεκαήμερο 
Φεβρουαρίου 

3ο δεκαήμερο 
Ιουνίου 

Συνάδελφοι Εκπαιδευτικοί √ √ √ 

Διευθυντής / Υποδιευθυντής √ √ √ 

Σχολικός Σύμβουλος / 
Προϊστάμενος 

√ √ √ 

Διοικητικό Προσωπικό √ √ √ 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
 

√ √ 

Μαθητές 
 

√ √ 

Ο ίδιος ο αξιολογούμενος 
εκπαιδευτικός 

√ √ √ 

Η βαρύτητα τόσο των κριτηρίων όσο και των ομάδων που θα συμμετέχουν πρέπει να είναι 
διαφορετική. Το Υπουργείο θα καθορίσει τις βαρύτητες του κάθε αξιολογούμενου κριτηρίου 
δίνοντας στα ποιοτικά ή στα ποσοτικά κριτήρια τις αντίστοιχες βαρύτητες. Με αυτόν τον τρόπο 
θα υπάρξει αντικειμενικότητα στο σύνολο των Σ.Μ. της χώρας. Εάν η Σ.Μ. δίνει μεγαλύτερη 
βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στα μέσα επίτευξής τους, τότε η επίτευξη στόχων είναι ένας 
καλός παράγοντας για αξιολόγηση (Γιαντσής, 2014, σ. 15). 

Επιπρόσθετα τα πρότυπα απόδοσης τηρούν τα κριτήρια S.M.A.R.T. διότι είναι συγκεκριμένα- 
Specific, μετρήσιμα-Measurable, συμφωνηθέντα-Acceptable, ρεαλιστικά-Realistic και εντός 
χρονικών πλαισίων-inTime (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008, σσ. 293-295). 

Συνοψίζοντας, στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογηθεί 
από όλους όσοι τον γνωρίζουν και έχουν επαφή μαζί του (Πίνακα 3) και επίσης να κάνει την 
αυτοαξιολόγησή του. Επιπλέον, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Διευθυντή σε συγκεκριμένες 
ερωτήσεις που θα αφορούν σε διάφορα κριτήρια (ΦΕΚ 240/2013 τ.Α), λαμβάνοντας όμως υπόψιν 
τα διάφορα μειονεκτήματα που μπορεί να παρουσιαστούν (ΥΠΑΙΘΠΑ, 2012, σ. 51). Τέλος, σε 
τρίτο επίπεδο, ο εξωτερικός κριτής θα ελέγξει την εγκυρότητα και αξιοπιστία των πιο πάνω, 
υλοποιώντας την τριγωνοποίηση (Πίνακα 2). 

Συμπεράσματα 

Ο καθορισμός κοινά αποδεκτών κριτηρίων, κατόπιν εξαντλητικού διαλόγου μεταξύ του 
Υπουργείου, των αξιολογητών και των αξιολογούμενων καθώς και η δημιουργία κατάλληλου 
κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης θα συνεπικουρήσουν στην απρόσκοπτη εφαρμογή της 
αξιολόγησης. Η δημιουργία θεσμικού πλαισίου ύστερα από συνεργασία όλων των εμπλεκομένων 
μερών και η τήρησή του θα κάμψει τις όποιες αντιστάσεις των αξιολογούμενων. 
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Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της ΣΜ προκειμένου να είναι έγκυρη και αξιόπιστη, μπορεί να 
γίνει με τη διανομή ερωτηματολογίων και τη συμπλήρωσή τους από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
(εποπτική αξιολόγηση), με τη λήψη συνέντευξης εκ μέρους του Διευθυντή της ΣΜ (ιεραρχική 
αξιολόγηση) και τέλος με την ανάλυση περιεχομένου των δύο πιο πάνω διαδικασιών από έναν 
εξωτερικό κριτή (Πίνακα 2). Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει σε τρία διαφορετικά χρονικά 
διαστήματα στη διάρκεια του σχολικού έτους (Πίνακες 2 και 3) προκειμένου να υπάρχει αφενός 
αντικειμενικότητα και αφετέρου ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του/των υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικού/ών. 
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Η σημασία της εκπαίδευσης  
των υποψηφίων στην επιτυχή  
αναζήτηση και εύρεση εργασίας 
 

 

Ανδρέας Δημόπουλος 
 

 

Περίληψη 

Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Η αναζήτηση εργασίας είναι σήμερα 
πολυπλοκότερη διαδικασία συγκριτικά με το παρελθόν και απαιτεί νέες δεξιότητες, γνώσεις και 
ικανότητες, οι οποίες μπορούν να διδαχθούν μέσα από κατάλληλα προγράμματα σπουδών που οι 
διοικήσεις των πανεπιστημίων πρέπει να λάβουν υπόψη τους και να υιοθετήσουν, προκειμένου 
να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των αποφοίτων τους σε θέματα εύρεσης εργασίας. Η 
βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρει ότι οι υποψήφιοι ως απόφοιτοι των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων δεν γνωρίζουν σε βάθος τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους αναζήτησης εργασίας 
με αποτέλεσμα να αυτοπεριορίζουν έτσι την απασχολησιμότητά τους. 

Επίσης έχουν άγνοια σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης επιλογής προσωπικού, είναι 
απροετοίμαστοι, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν ‘χαμηλές’ επιδόσεις σε πραγματικές συνθήκες 
αναζήτησης εργασίας. Μια αποτελεσματική και ταυτόχρονα ηθική εκπαιδευτική ηγεσία οφείλει 
και μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι αυτό της ενίσχυσης 
του δείκτη απασχόλησης των αποφοίτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Σκοπός της εργασίας: Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει την έννοια της 
απασχολησιμότητας και των λεγόμενων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας ή αλλιώς κύριων, 
μεταβιβάσιμων, βασικών δεξιοτήτων και το φαινόμενο της έλλειψης αυτών από τους αποφοίτους 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  

Ακόμη σκοπός της εργασίας, είναι να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που μπορούν και οφείλουν 
να διαδραματίσουν τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μέσω της εκπαιδευτικής ηγεσίας αυτών, 
στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των αποφοίτων τους, υιοθετώντας 
κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, προγράμματα σπουδών και συνέργειες έτσι ώστε να 
συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη του ανώτερου στόχου. Τα προγράμματα αυτά 
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν σύγχρονες τεχνικές και καλές πρακτικές στο ζήτημα της 
αναζήτησης εργασίας και της συνέντευξης και ταυτόχρονα μια στοχευμένη εκπαίδευση των 
υποψηφίων στα ανωτέρω θέματα. 

Επίσης, σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσει τους φορείς εκείνους που ασχολούνται με το 
ευαίσθητο θέμα της ανεργίας και της απασχόλησης, έτσι ώστε να υιοθετήσουν και να 
εφαρμόσουν σύγχρονες μεθόδους συνεργασίας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας με σκοπό 
τη μείωση της ανεργίας των αποφοίτων των πανεπιστημίων μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων 
τους σε θέματα εύρεσης εργασίας. 

Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
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Αποτελέσματα/ευρήματα: Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι μια εκπαίδευση των 
υποψηφίων σε θέματα αναζήτησης, εύρεσης εργασίας μπορεί να επιφέρει σημαντικά 
αποτελέσματα στην επιτυχή έκβαση αυτής. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να ξεκινήσει από πολύ 
νωρίς στη ζωή τους και να συνεχιστεί αργότερα μέσω των εκπαιδευτικών φορέων. Αφορά στην 
αναγνώριση και ‘εκμάθηση’ των πιο αποτελεσματικών τεχνικών αναζήτησης εργασίας, την 
ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, την κατάλληλη προετοιμασία, και την εξοικείωση με τη 
διαδικασία της συνέντευξης επιλογής προσωπικού.  

Συμπεράσματα: Η διαδικασία εύρεσης εργασίας μπορεί να βελτιωθεί με την κατάλληλη 
εκπαίδευση και καθοδήγηση των υποψηφίων. Η βελτίωση αυτή μπορεί να είναι ουσιαστική και 
να επιφέρει απτά αποτελέσματα τόσο στον ίδιο τον υποψήφιο όπως για παράδειγμα την ενίσχυση 
της αυτοπεποίθησής του, τη μείωση των εργασιακών κενών, την ελάττωση της ανασφάλειας που 
νιώθει, και την εύρεση εργασίας, όσο και στην ίδια την οικονομία και παραγωγικότητα μιας 
χώρας, συνδυάζοντας τη μείωση της ανεργίας με την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού της. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η ηγεσία και διοίκηση αυτών, μπορούν να 
συμβάλουν καθοριστικά σε αυτό το στόχο, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως κέντρα 
επαγγελματικής κατάρτισης, ΟΑΕΔ, συμβουλευτικές υπηρεσίες και οργανισμοί της χώρας στα 
πλαίσια μιας ευρύτερης κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Λέξεις κλειδιά: τεχνικές αναζήτησης, εύρεση εργασίας, εκπαιδευτική διοίκηση, συνέντευξη 

 

Απασχόληση και ‘μεταβιβάσιμες’ δεξιότητες 

Η ανάλυση και παρουσίαση της έννοιας της απασχολησιμότητας έχει κατά καιρούς απασχολήσει 
ως θέμα και προβληματισμό πολλές χώρες αλλά και ερευνητές και σε αρκετές περιπτώσεις 
διαφαίνεται μια αρκετά πιο πολύπλοκη υπόθεση και ανάμειξη παραγόντων από εκείνους τους 
κλασικούς που αναλύονται συνήθως, δηλαδή τους παράγοντες της προσφοράς και της ζήτησης 
στην αγορά εργασίας (OECD, 1998; CEC, 1999; Gazier, 2001; McQuaid, 2006). Με τον όρο 
απασχολησιμότητα εννοούμε εκείνους τους παράγοντες που είναι ικανοί να αλλάξουν την 
πιθανότητα ένταξης ενός ατόμου στην αγορά εργασίας, ή να το διευκολύνουν να βρει μια 
καινούργια δουλειά ή να βελτιώσει την ήδη υπάρχουσα θέση εργασίας που κατέχει (McQuaid & 
Lindsay, 2005; DeGrip et al., 2004). Επίσης ο όρος ‘απασχολησιμότητα’ αναφέρεται σε εκείνες 
τις ‘μεταφερόμενες ικανότητες και προσόντα που αυξάνουν και ενισχύουν τη δυνατότητα ενός 
ατόμου να εκμεταλλευτεί τις διαθέσιμες ευκαιρίες για εκπαίδευση και μόρφωση με απώτερο 
σκοπό να διατηρήσει και να ασφαλίσει τη δουλειά του, να βελτιωθεί και να προοδεύσει 
επαγγελματικά και να αντεπεξέλθει στη συνεχόμενη αλλαγή της τεχνολογίας και των 
διαφορετικών συνθηκών εργασίας’ (International Labour Organization. ILO, 2004; ILO, 2008). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται και αναλύονται αρκετοί παράγοντες που συντελούν στην 
δυνατότητα ανεύρεσης εργασίας ενός υποψηφίου. Η αναφορά αυτών των παραγόντων στην 
έρευνά μας κρίνεται σκόπιμη και χρήσιμη για πρακτικούς κυρίως λόγους.  

Το φαινόμενο της έλλειψης δεξιοτήτων απασχόλησης των αποφοίτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης.  

Ειδικά για τους νέους η διαδικασία μετάβασης από το στάδιο των σπουδών στην αγορά εργασίας 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για την απασχολησιμότητα. Ο αυξανόμενος ρυθμός των αποφοίτων 
των πανεπιστημίων και αντίστοιχα η αυξανόμενη ανεργία αυτών των αποφοίτων σε πολλές χώρες 
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καθιστά αυτή τη μετάβαση στην αγορά εργασίας ένα ιδιαίτερα ορατό φαινόμενο, το οποίο 
απασχολεί ολοένα και αυξανόμενα το δημόσιο ενδιαφέρον και προκαλεί έντονη ανησυχία. 
(Teichler 1998; Teichler 2000; ILO, 2004). Σε μια πρόσφατη έρευνα (Pollock, 2014) 
διερευνήθηκε η μετάβαση από την πανεπιστημιούπολη στην αγορά εργασίας και το κατά πόσο 
καλά ήταν προετοιμασμένοι οι απόφοιτοι για τη μετάβαση αυτή. Τα αποτελέσματα της εν λόγω 
έρευνας έδειξαν ότι οι αποφοιτήσαντες όταν τελειώνουν τις σπουδές τους έχουν εξαιρετική 
δυσκολία- αγωνίζονται θα έλεγε κανείς- στο να κάνουν το επόμενο βήμα τους για την αγορά 
εργασίας. Μάλιστα σε μεγάλα ποσοστά αναδείχθηκε ότι χρειαζόταν βοήθεια για να βρούν 
δουλειά, ένοιωθαν απροετοίμαστοι ή κακώς προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας και 
περίμεναν περισσότερη συμβουλευτική από το πανεπιστήμιό τους για τη μετάβασή τους από τις 
σπουδές στον κόσμο της εργασίας. 

Ακόμη, πολλοί νέοι υποψήφιοι στην αγορά εργασίας δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν τις ικανότητες 
να επιδείξουνε τις ‘σκληρές’ ικανότητες που οι εργοδότες αναζητούν, ακόμη και όταν τις 
κατέχουν αυτές (ILO, 2013). Οι απόφοιτοι των ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στις 
περισσότερες περιπτώσεις δείχνουν ένα χαμηλό επίπεδο επικοινωνιακών, διαπροσωπικών και 
κριτικής ανάλυσης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της Λογιστικής και της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (AAA, 1995; Hurt, 2007). 

Η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση του φαινομένου έλλειψης των δεξιοτήτων απασχόλησης των 

αποφοίτων των πανεπιστημίων 

Από τα παραπάνω συμπεράσματα των σχετικών επιστημονικών ερευνών προκύπτει ότι η 
συνεισφορά της εκπαίδευσης στους νέους αποφοίτους των πανεπιστημίων σε ότι αφορά στην 
μετάβασή τους στην εργασία πέραν της παροχής γνώσεων, χρειάζεται να μελετηθεί και να 
επανεξεταστεί σε ένα νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο πιο στοχευμένες δράσεις, προγράμματα 
σπουδών, ανάπτυξη δεξιοτήτων, συμβουλευτική και καθοδήγηση θα ενισχύουν την 
απασχολησιμότητα των αποφοίτων τους. Ο ρόλος της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας ως 
προς αυτόν τον στόχο είναι καθοριστικός. 

Αρκετές έρευνες έχουν εστιάσει στο θέμα της απασχολησιμότητας των αποφοίτων σε συνάρτηση 
με τις σπουδές τους, τονίζοντας με έμφαση τόσο το σημαντικό ρόλο και ευθύνη των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ενίσχυση της απασχόλησης των αποφοίτων και των 
απαιτούμενων μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους, όσο και στην εκπαίδευση που μπορούν να 
παρέχουν στους σπουδαστές τους σε θέματα αναζήτησης εργασίας μέσα από αντίστοιχα 
εκπαιδευτικά προγράμματα (Kinash et al, 2014; Mansour& Dean, 2016; Maxwell et al., 2009; 

Yorke & Knight, 2007). Το ενδιαφέρον για τη μελέτη των ήπιων δεξιoτήτων απασχολησιμότητας 
(employability soft skills) όπως επίσης και η ευθύνη και η αρμοδιότητα για την ανάπτυξη αυτών 
των δεξιοτήτων των αποφοίτων των πανεπιστημίων και της βελτίωσης της απασχολησιμότητάς 
τους, άρχισε να εμφανίζεται σχετικά πρόσφατα στην Ελλάδα (Katexi et al., 2011; 
Panagiotakopoulos, 2012; SEV, 2004).  
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Η σημασία της αποτελεσματικής παρουσίασης των υποψηφίων στη συνέντευξη επιλογής 

προσωπικού  

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υποψήφιοι εμφανίζονται στην αγορά εργασίας έχοντας μόνο 
μια πολύ μικρή έως ανύπαρκτη γνώση για το πώς θα προβάλλουν το πιο σημαντικό πράγμα που 
κατέχουν, δηλαδή τον εαυτό τους (Kitchen & Philip, 1994). 

Στη συνολική διεθνή βιβλιογραφική ανασκόπηση καταγράφονται διάφορα αποφθέγματα σχετικά 
με την επιλογή προσωπικού και καταδεικνύουν ότι τελικά η επιλογή ενός υποψηφίου δεν είναι 
μόνο θέμα τυπικών προσόντων, αλλά μια πιο περίπλοκη και πολυδιάστατη διαδικασία που 
σχετίζεται με τη συνολική εμφάνιση, εντύπωση και απόδοση του υποψηφίου κατά τη διαδικασία 
της συνέντευξης. Τέτοιου είδους αναφορές που πιστοποιούν τα παραπάνω είναι η διατύπωση που 
αναφέρει χαρακτηριστικά: ‘τελικά εκείνο που μετράει στη συνέντευξη δεν είναι τόσο οι 
ικανότητές σας, όσο η ικανότητά σας να παρουσιάζετε αποτελεσματικά τις ικανότητές σας’ 
(Dimopoulos, 2006). 

Άλλη μια έρευνα αναφέρει ότι δυστυχώς πολύ συχνά «αυτός που τελικά προσλαμβάνεται δεν είναι 

απαραιτήτως εκείνος που μπορεί να κάνει τη δουλειά, αλλά εκείνος που γνωρίζει περισσότερα και 

καλύτερα για το πώς μπορεί να προσληφθεί» (Kaul, 1992, p. 32). 

‘Αυτό που διακρίνει έναν επιτυχημένο υποψήφιο από έναν αποτυχημένο δεν είναι η ‘ποιότητα’ 

των διαπιστευτηρίων του αλλά μάλλον η ποιότητα με την οποία παρουσιάζει τα διαπιστευτήριά 

του. (Brems et al., 1995).  

Άλλη μια σχετική αναφορά τονίζει ότι «είναι κάτι περισσότερο από να γνωρίζεις που να 

αναζητήσεις δουλειά. Είναι η ικανότητα να αναγνωρίζεις, να διακρίνεις τις ικανότητες και την 

εμπειρία από προηγούμενες θέσεις εργασίας και να έχεις την ικανότητα να πουλάς ‘αυτές’ στους 

δυνητικούς εργοδότες» (Beddie et al., 2005). 

Άλλωστε όπως επιβεβαιώνει μια άλλη έρευνα οι συνεντευκτές στην διαδικασία αξιολόγησης των 
υποψηφίων ως προς την καταλληλότητά τους για πρόσληψη ‘στηρίζονται’ περισσότερο σε 
υποκειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με τις εντυπώσεις που σχηματίζουν στη συνέντευξη παρά 
στην αντικειμενική πληροφόρηση που έχουν όπως για παράδειγμα η ακαδημαϊκή επίτευξη και η 
σχετική εργασιακή εμπειρία (Kinicki & Lockwood, 1985, p. 123). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρούμε σκόπιμο να ερευνήσουμε τη δυναμική που έχει η παρουσία 
των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και η δυνατότητα που τους δίνεται στη 
διάρκεια αυτής, να παρουσιάζουν με τις κατάλληλες τεχνικές και να επιδεικνύουν επιτυχώς 
εκείνες τις ικανότητες, δεξιότητες που κατέχουν ή τον συνδυασμό αυτών που αποδεικνύονται ως 
πιο αποδοτικές-αποτελεσματικές για αυτούς με απώτερο σκοπό να πείσουν τους ‘συνεντευκτές’ 
για τη δική τους επιλογή. 

Αυτό θα επιχειρηθεί μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφική ανασκόπηση με τη διερεύνηση της 
προσέγγισης που θα εξετάσει το βαθμό στον οποίο μια ‘εκπαίδευση’ των υποψηφίων πάνω στη 
συγκεκριμένη αυτή μεταβλητή, δηλαδή της ικανότητας να παρουσιάζει κάποιος αποτελεσματικά 
τις ικανότητές του μπορεί να επιφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα για την επιλογή του κατά τη 
διαδικασία της συνέντευξης και να αυξήσει τελικά τις πιθανότητές του να προσληφθεί. 
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Ο ρόλος της αυτοπεποίθησης των υποψηφίων στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας  

Η αυτοπεποίθηση του υποψηφίου κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην επιτυχή της έκβαση. Η αυτοπεποίθηση του υποψηφίου είναι θετικά 
συσχετισμένη με τον αριθμό των προτάσεων για εργασία που λαμβάνει ο υποψήφιος κατά τη 
διάρκεια αναζήτησης εργασίας αλλά και των προτάσεων που επίσης λαμβάνει από τους 
εργοδότες που προτιμά ο ίδιος ο υποψήφιος. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι με 
ισχυρή αυτοπεποίθηση είναι πιο αποτελεσματικοί στο να μετατρέπουν τις συνεντεύξεις σε 
προτάσεις για εργασία (Moynihan et al., 2003). Άλλη έρευνα απέδειξε ότι τα άτομα που 
διαθέτουν ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση είναι πιο αποτελεσματικά στην αναζήτηση εργασίας και 
αυξάνουν την πιθανότητα ανεύρεσης εργασίας σε σχέση με τα άτομα που χαρακτηρίζονται από 
έλλειψη αυτοπεποίθησης. Μάλιστα αναφέρει ότι η αυτοπεποίθηση στην αναζήτηση εργασίας 
είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαστήρια και ότι 
αυτή η βελτίωση έχει σημαντική επίδραση στην απασχολησιμότητα ιδιαιτέρως σε άτομα που δεν 
έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση. (Don Eden & Arie Aviram, 1993). Γενικά η αυτοπεποίθηση 
(selfconfidence) σχετίζεται θετικά με την επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας (McQuaid et al., 
2004). 

Οι προσδοκίες των υποψηφίων για μια επιτυχημένη συνέντευξη σχετίζονται θετικά και σε 
σημαντικό βαθμό ακόμη και με την εικόνα που έχουν οι ίδιοι για την εξωτερική τους εμφάνιση 
αλλά πολύ περισσότερο με την αυτοεκτίμησή τους (selfesteem) (King & Manaster, 1977, pp. 
591-592). 

Η αυτοπεποίθηση (self efficacy beliefs) αφορά στην αυτοαξιολόγηση που μπορεί να κάνει ένα 
άτομο και συγκεκριμένα στις ικανότητες που πιστεύει ότι διαθέτει προκειμένου να οργανώσει 
ένα πλάνο ενεργειών που απαιτούνται για μια συγκεκριμένη επιθυμητή απόδοση (Bandura, 1986, 
1997). Ως αυτοπεποίθηση συγκεκριμένα στην αναζήτηση εργασίας (job search self efficacy) 
θεωρείται η ισχυρή (πεποίθηση) άποψη του υποψηφίου ότι είναι ικανός να έχει εκείνη τη 
συμπεριφορά και δραστηριότητα που απαιτείται προκειμένου να επιτύχει το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα στην ανεύρεση εργασίας (Κanfer & Hulin, 1985; Nesdale & Pinter, 2000). Η έννοια 
της προσωπικής αποτελεσματικότητας (self efficacy) έχει τρεις διαστάσεις: επίπεδο, δύναμη- 
ένταση και γενικότητα-εύρος (level, strength, generality) (Bandura, 1986). 

Η αυτοπεποίθηση επισημαίνεται ότι έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο και συσχέτιση στην περίοδο 
αναζήτησης εργασίας του υποψηφίου και πιο συγκεκριμένα, στη συμπεριφορά του κατά την 
αναζήτηση (Moynihan et al., 2003). Ποιοι παράγοντες όμως αυξάνουν την αυτοεκτίμηση ενός 
υποψηφίου; Αναφέρεται ότι ο κυριότερος παράγοντας από αυτούς όπως η βαθμολογία πτυχίων, 
η συνολική εργασιακή εμπειρία, η απασχόληση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και η ανάληψη 
ηγετικών ρόλων σε διάφορες δραστηριότητες είναι η ανάληψη από τον υποψήφιο των ηγετικών 
ρόλων σε διάφορες μορφές δραστηριοτήτων (Moynihan et al., 2003). Και οι υποψήφιοι που 
συμμετέχουν ενεργά σε τέτοιου είδους κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους είναι σύμφωνα με μια άλλη έρευνα αυτοί που διακρίνονται για την 
εξωστρέφεια του χαρακτήρα τους (Burger & Caldwell, 2000). Αυτό το ιδιαίτερο θετικό 
χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην αναζήτηση 
εργασίας, διότι τους ευνοεί στην ενεργοποίηση και διεύρυνση του προσωπικού δικτύου των 
γνωριμιών τους καθώς επίσης και στο να επιτυγχάνουν μια δεύτερη συνέντευξη μετά την αρχική 
(Burger & Caldwell, 2000).  
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Ακόμη έχει αποδειχθεί ότι η αυτοπεποίθηση του υποψηφίου έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην 
ένταση με την οποία ο υποψήφιος αναζητά εργασία (Wanberg et al., 1999; Eden & Aviram, 1993; 
Ellis & Taylor, 1983; Kanfer & Hulin, 1985; Van Ryn & Vinocur, 1992). Αυτή η ένταση με τη 
σειρά της βελτιώνει την απασχολησιμότητα (Barron & Mellow, 1981; Feather & O’Brien, 1987; 
Klepinger et al., 2002; Ruth et al., 2001; Wanberg et al., 1999; Wanberg, 1997). Επίσης η ένταση 
στην αναζήτηση εργασίας επηρεάζει τις αρχικές αποδοχές (Orazem et al., 2003). 

Στη διάθεση για εντατική αναζήτηση εργασίας ενός υποψηφίου εκτός από την αυτοπεποίθηση 
σημαντική συνεισφορά έχει και η ικανότητά του να ελέγχει και να χειρίζεται αποτελεσματικά τα 
κίνητρα και την υποκίνησή του για εργασία. Επισημαίνεται ότι αυτή η ικανότητα να ελέγχει, να 
εξουσιάζει κανείς την υποκίνησή του είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την ένταση στην αναζήτηση 
εργασίας ειδικά για εκείνους που μένουν άνεργοι για περισσότερο από τρεις μήνες μετά την 
πρώτη επαφή που είχαν με εργοδότη. Τονίζεται δε ότι αυτή η ικανότητα του ελέγχου των 
συναισθημάτων υποκίνησης είναι ίσως πιο αποτελεσματική για τη διατήρηση της έντασης στην 
αναζήτηση εργασίας από ότι η αυτοπεποίθηση ή η άσχημη οικονομική κατάσταση του 
υποψηφίου (Wanberg et al., 1999). 

Η σημαντικότητα της εκπαίδευσης των υποψηφίων στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας  

Η διαδικασία μετάβασης από το στάδιο των σπουδών στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για την απασχολησιμότητα. Ο αυξανόμενος ρυθμός των αποφοίτων των 
πανεπιστημίων και αντίστοιχα η αυξανόμενη ανεργία αυτών των αποφοίτων σε πολλές χώρες 
καθιστά αυτή τη μετάβαση στην αγορά εργασίας ένα ιδιαίτερα ορατό φαινόμενο το οποίο 
απασχολεί ολοένα και αυξανόμενα το δημόσιο ενδιαφέρον και προκαλεί έντονη ανησυχία 
(Teichler, 1998; Teichler, 2000; ILO, 2004).  

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των νέων που ‘αποσυνδέονται’ 
τόσο από την αγορά εργασίας όσο και από την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα στα μέσα του 2010 
σε δείγμα είκοσι έξι χωρών το ποσοστό των νέων της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών που δεν 
κατατάσσονται σε καθεστώς εκπαίδευσης αλλά ούτε και σε καθεστώς απασχολουμένων ή 
εκπαιδευομένων (NEET-Neither in Employment nor in Education) ανέρχεται στο 12.5% από 
10.8% που βρισκόταν αντίστοιχα το 2008. Αυτά τα ποσοστά αντιπροσωπεύουν συνολικά 16.7 
εκατομμύρια νέων εκ των οποίων 6.7 εκατομμύρια αναζητούν δουλειά και τα υπόλοιπα 10 
εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει την αναζήτηση εργασίας (OECD, 2010). 

ι νέοι άνεργοι ως ηλικιακή ομάδα είναι πολλοί περισσότεροι σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές 
ομάδες του συνολικού ανέργου πληθυσμού και η δυσκολία στην απόκτηση εργασίας στα πρώτα 
στάδια έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να επηρεάσει μόνιμα και καθοριστικά τη μελλοντική 
απασχολησιμότητά τους. Ο διεθνής οργανισμός για την απασχόληση (International Labour 
Organization) υπολογίζει ότι περίπου 74 εκατομμύρια νέοι και νέες είναι άνεργοι σε όλο τον 
κόσμο και αποτελούν το 41% ως ποσοστό του συνολικού ανέργου πληθυσμού που αγγίζει τα 180 
εκατομμύρια παγκοσμίως. Επίσης, πάρα πολλοί νέοι και νέες εργάζονται για πολλές ώρες 
αμειβόμενοι με ελάχιστες αποδοχές που δεν επαρκούν για την επιβίωσή τους (ILO, 2004). 

Oι αρνητικές επιπτώσεις της ανεργίας, ειδικά των νέων αναφέρεται ότι επεκτείνονται πέρα από 
τον ίδιο τον άνεργο στην κοινωνία όπου αυτός ζει (Retournard & Aro, 2001; ILO, 2004). Μπορεί 
να επηρεάσει επίσης τους εργοδότες, εργατικά σωματεία, κυβερνήσεις και κοινωνίες (ILO, 
2004). 
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Γενικά οι υποψήφιοι που μόλις έχουν αποφοιτήσει από τα πανεπιστήμια όταν αναζητούν την 
πρώτη στη καριέρα τους θέση εργασίας δεν κατέχουν ούτε είναι εφοδιασμένοι με τα προσωπικά 
εκείνα ‘μεταβιβάσιμα’ (transferable competencies) χαρακτηριστικά- ικανότητες-δεξιότητες που 
οι εργοδότες απαιτούν από αυτούς (Davies, 2000). 

Με βάση τα παραπάνω αρκετές έρευνες έχουνε γίνει διαχρονικά σχετικά με την επίδραση μιας 
εστιασμένης εκπαίδευσης στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Στη συνολική διεθνή 
βιβλιογραφική ανασκόπηση καταγράφονται διάφορες παραινέσεις, διαπιστώσεις και προτάσεις 
σχετικά με τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης των υποψηφίων ως προς την αποτελεσματικότητα 
που μπορεί αυτή να επιφέρει στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας. 

Κατανοώντας τη διαδικασία εύρεσης εργασίας, πώς να εντοπίσεις τις ανοικτές θέσεις εργασίας, 
πώς να επικοινωνήσεις και να έρθεις σε επαφή με τις επιχειρήσεις, και, τελικά, το πώς να 
προβάλεις αποτελεσματικότερα τις ικανότητές σου, δεξιότητες και γνώσεις, αλλά και τα 
προσωπικά σου χαρακτηριστικά γνωρίσματα, είναι ζωτικής σημασίας τόσο στον βραχυπρόθεσμο 
όσο και στον μακροπρόθεσμο επαγγελματικό ορίζοντα κάθε υποψηφίου.  

Ακόμη, είναι προφανές ότι γνωρίζοντας ο υποψήφιος σε βάθος και κατανοώντας τη διαδικασία 
ανεύρεσης εργασίας μπορεί να ωφεληθεί άμεσα έτσι ώστε να μπορεί να σχεδιάσει μια 
αποτελεσματική στρατηγική αναζήτησης, να υπερνικήσει το συναίσθημα της αβεβαιότητας που 
προκαλεί η ανεργία, ή ακόμη να περιορίσει τη ψυχολογική φόρτιση και φυσική κούραση που 
αυτή προκαλεί (Strumpf et al., 1983; Winefield et al., 1991). 

Μια εκπαίδευση σχετικά με τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες μπορεί να ωφελήσει τον υποψήφιο, 
μεταξύ άλλων και στην επιτυχή αντιμετώπιση της συνέντευξης (Gibb, 2004, p. 179). 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους υποψηφίους να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης 
σχετικά με την επιτυχή αναζήτησης εργασίας, στην προφορική και μη προφορική επικοινωνία, 
προκειμένου να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη σημαντικότητα αυτών και πώς να τις 
χειρίζονται κατάλληλα προκειμένου να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα δε όταν 
κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα αλλά υστερούν σε επικοινωνιακές δεξιότητες τα 
σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης μπορεί να αποβούν εξαιρετικά χρήσιμα, όπως άλλωστε 
προτείνουν και προγενέστερες έρευνες.  

Η κατανόηση της επιρροής που έχουν αυτές οι τεχνικές στα αποτελέσματα μιας συνέντευξης 
μπορεί να βοηθήσει τους υποψηφίους, ιδιαίτερα δε όταν υπάρχει συνδυασμός μεταξύ των 
προφορικών και μη προφορικών τεχνικών. 

Όταν ο υποψήφιος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι οι τεχνικές επηρεασμού ειδικά αυτές της 
δημιουργίας αρέσκειας (ingratiation) επιδρούν ιδιαίτερα σημαντικά στα αποτελέσματα μιας 
συνέντευξης τότε οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 
πάνω στη σωστή εκμάθηση και χειρισμό αυτών και κατά συνέπεια να αυξήσουν σημαντικά τις 
πιθανότητες πρόσληψής τους (Higgins & Judge, 2004, p. 631). 

Επίσης, άλλη μια έρευνα αναφέρεται στις τεχνικές επηρεασμού και τις ιδιαίτερες επιπτώσεις που 
έχουν αυτές στην επιτυχή έκβαση μιας συνέντευξης τονίζοντας ότι αυτές και ιδιαίτερα οι τεχνικές 
της αυτοπροβολής (self-promotion tactics) μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκπαίδευσης 
και ‘εκπαιδεύσιμη’ δεξιότητα κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τους εσωστρεφείς 
υποψηφίους, οι οποίοι δυσκολεύονται στο να παρουσιάζουν τον εαυτό τους και τις επιτυχίες τους 
σε σχέση με του πιο εξωστρεφείς συνυποψήφιους των (Kristof-Brown et al., 2002, p. 41).  
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Όταν ο υποψήφιος είναι προετοιμασμένος για τη συνέντευξη τότε είναι πολύ πιο πιθανό να 
γνωρίζει εκ των προτέρων τι περίπου αναμένουν από αυτόν οι συνεντευκτές, θα έχει λιγότερο 
άγχος και τελικά θα μπορέσει να έχει καλύτερο έλεγχο των στρατηγικών εντυπωσιασμού με 
τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοσή του στην συνέντευξη (Silvester et al., 2002, p. 74).  

Γνωρίζοντας κανείς τις ικανότητές του κάνοντας μία πρακτική εξάσκηση σχετικά με το πώς θα 
παρουσιάσει τον εαυτό του, πως θα επιδείξει αυτοπεποίθηση, ενισχύοντας την ευφράδειά του και 
βελτιώνοντας την εμφάνισή του μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό κατά την αξιολόγησή 
του από τους συνεντευκτές. Ακόμη, η συγκεκριμένη έρευνα προτρέπει για μελλοντική έρευνα 
σχετικά με το κατά πόσο μια εκπαίδευση των υποψηφίων σε όλα τα παραπάνω μπορεί 
πραγματικά να συνεισφέρει στην απασχολησιμότητά τους (Bretz et al., 1993, p. 323).  

Ήδη έχει αποδειχτεί ότι η συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με τη συνέντευξη 
και την προετοιμασία για αυτή, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την απόδοση σε 
συνεντεύξεις που γίνονται με τη μορφή ερωτήσεων σε υποθετικές καταστάσεις και κατ’ επέκταση 
και την αποδοχή των υποψηφίων από τους συνεντευκτές (Maurer et al., 2001, p. 716). 

Άλλη μια αναφορά σχετικά με τα προσόντα που αναζητούν οι εργοδότες στην επιλογή των 
υποψηφίων τονίζει ότι αυτά άπτονται περισσότερο σε ‘συμπεριφορικές’ ιδιότητες και ηπιότερες 
ικανότητες (soft skills) και λιγότερο σε τυπικά προσόντα (formal qualifications). Έτσι γίνεται 
κατανοητό ότι τα τυπικά προσόντα είναι συχνά αναγκαία αλλά όχι αποτελεσματικά και ικανά 
από μόνα τους για την επιτυχή εύρεση εργασίας (Johnson & McGregor, 2005). 

Έτσι σημαντικό πλεονέκτημα μπορούν να έχουν οι υποψήφιοι από μια σχετική εκμάθηση για το 
πώς θα παρουσιάζουν αποτελεσματικότερα τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους, αλλά και το 
πώς θα ανευρίσκουν-προσεγγίζουν τους δυνητικούς εργοδότες (Bartram et al., 1995). 

H εκπαίδευση για το πώς θα προβάλλει κανείς καλύτερα και αποτελεσματικά τον εαυτό του είναι 
κάτι που πρέπει να ξεκινάει νωρίς και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκπαίδευσης με 
συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων και των γραφείων διασύνδεσης σε θέματα όπως η σωστή 
σύνταξη ενός βιογραφικού, συνοδευτικής επιστολής, δικτύωσης, προγραμματισμού καριέρας και 
όλων των άλλων θεμάτων που κρίνονται απαραίτητα για τη διευκόλυνση ένταξης των αποφοίτων 
στην αγορά εργασίας (McCorkle et al., 2003, p. 203).  

Η συμβουλευτική στην αναζήτηση εργασίας και την επαγγελματική σταδιοδρομία πρέπει να 
υφίσταται νωρίς, να έχει προληπτικό χαρακτήρα και όχι κατασταλτικό και να στοχεύει όχι 
απαραίτητα στην εκπαίδευση για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας αλλά πολύ περισσότερο στην 
ανάπτυξη των γενικών δεξιοτήτων- δεξιοτήτων απασχόλησης των υποψηφίων –όπως είναι οι 
επικοινωνιακές ικανότητες, η ικανότητα να δουλεύει κανείς ομαδικά ή στην ανάπτυξη της 
αυτοπεποίθησης και σιγουριάς (Beddie et al., 2005).  

Τη σημαντικότητα της συμβουλευτικής στην αναζήτηση εργασίας αλλά και στη διαδικασία της 
συνέντευξης επισημαίνει ακόμη μια έρευνα και τονίζει την αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνα 
στο συγκεκριμένο θέμα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται σε επτά σημαντικά στοιχεία που 
επηρεάζουν τους συνεντευκτές στις αποφάσεις τους για τους υποψηφίους και τα οποία είναι η 
εμφάνιση του υποψηφίου που πρέπει να είναι επιμελημένη, η έρευνα που πρέπει να κάνει ο 
υποψήφιος για την εταιρία πριν τη συνέντευξη έτσι ώστε να συγκεντρώσει χρήσιμες 
πληροφορίες, η έγκαιρη εμφάνιση του υποψηφίου στην προκαθορισμένη ώρα της συνέντευξης ή 
δέκα λεπτά νωρίτερα και όχι αργότερα, η κατάλληλη χρήση της προφορικής αλλά και της μη 
προφορικής επικοινωνίας που σημαίνει διατήρηση οπτικής επαφής, σταθερή χειραψία, χαμόγελο 
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και καλή στάση του σώματος, η σωστή σύνταξη του βιογραφικού, η επίδειξη διαθεσιμότητας για 
την εργασία εντός δύο περίπου εβδομάδων και τέλος, οι ενέργειες που μπορεί να προβεί ο 
υποψήφιος όπως π.χ να συντάξει μια σύντομη ‘ευχαριστήρια’ επιστολή μετά τη συνέντευξη 
πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα αποδοτικό (Pearson et al., 1993, p. 133). 

Τέλος, ένας σημαντικός διεθνής οργανισμός – ο Διεθνής Οργανισμός για την Απασχόληση 
(International Labour Organization) – αναφέρεται εκτενώς και με έμφαση σε διάφορες μορφές 
συμβουλευτικής στην αναζήτηση εργασίας που μπορεί να υπάρξουν και ήδη υπάρχουν σε 
αρκετές χώρες είτε από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς φορείς και τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση τη 
σημαντικότητα αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην επιτυχή μετάβαση των ανέργων 
στην αγορά εργασίας (ILO, 2006; ILO, 2008). 

Συμπεράσματα 

Η απασχολησιμότητα ενός υποψηφίου στην αγορά εργασίας μπορεί να βελτιωθεί. Μια σχετική 
εκπαίδευση σε θέματα αναζήτησης και εύρεσης εργασίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον 
παραπάνω στόχο. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να αναληφθεί από διάφορους εκπαιδευτικούς 
φορείς κρατικούς και ιδιωτικούς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο ρόλος των πανεπιστημίων και 
γενικά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και των διοικήσεων αυτών να συμπεριλάβουν 
στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα αντίστοιχες θεματικές ενότητες, σεμινάρια και καλές 
πρακτικές με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των αποφοίτων τους. Τα 
θετικά της αποτελέσματα τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επεκτείνονται πέραν των ίδιων 
των υποψηφίων μέσα από την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, τη μείωση των εργασιακών 
κενών, και στην κοινωνία και κατ’ επέκταση στην οικονομία μιας χώρας με την ενίσχυση τελικά 
της απασχόλησης. 
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Η σημασία των επιμορφωτικών  
προγραμμάτων στην αποτελεσματικότητα  
και ανάπτυξη του ανθρώπινου  
δυναμικού στον εργασιακό χώρο 
 

 

Φώτιος Επ. Ζυγούρης 

Αναστασία Κουτλουμπάση 

Βασιλική Παγούνη 
 

 

Περίληψη 

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την 
αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στο εργασιακό χώρο και συγκεκριμένα 
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αποτελεί θεμέλιο λίθο για την καθημερινή επιτακτική 
αντιμετώπιση των απαιτήσεων του κάθε υπαλλήλου αλλά και σε όλη την ιεραρχική κλίμακα του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι ικανότητες και δεξιότητες των υπαλλήλων τους βοηθούν στην 
ανάπτυξη ενός κλίματος επικοινωνίας, συνεργασίας για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών 
και στόχος της κάθε υπηρεσίας. Επίσης είναι σημαντικό η αποφυγή και μείωση των συγκρούσεων 
αλλά και η διαχείριση αυτών στον εργασιακό χώρο. Τα επιμορφωτικά προγράμματα βοηθούν 
καταλυτικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Βασικός στοιχείο όμως στην ανάπτυξη 
αυτών των προγραμμάτων αποτελεί η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών. 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί η σημασία των επιμορφωτικών προγραμμάτων στην 
αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον εργασιακό χώρο. Τα 
τελευταία χρόνια, εξελίσσεται παράλληλα με την έννοια της ατομικής μάθησης και η έννοια της 
συλλογικής μάθησης, με τον τρόπο όπου αυτή αναπτύσσεται μέσα σε ομάδες και οργανισμούς.  

Η προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της βιβλιογραφικής 
επισκόπησης τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία. 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναμένεται να αναδειχθεί η σημασία των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Στα συμπεράσματα 
αναδεικνύεται η κατανόηση της σημασίας της δια βίου μάθησης,των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων και της συνεχούς εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της ατομικής και συλλογικής 
παραγωγικότητας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 
Λέξεις κλειδιά: εργασία, επιμόρφωση, εκπαιδευτικές ανάγκες, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση 
ενηλίκων  

 

Εισαγωγή 

Ο ανθρώπινος παράγοντας κατέχει αδιαμφισβήτητα πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία κάθε 
σύγχρονης επιχείρησης και οργανισμού είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Η έννοια 
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του ανθρώπινου δυναμικού είναι πολυσήμαντη καθώς αποτελεί βασική συνιστώσα για μια 
επιτυχημένη επιχείρηση του 21ου αιώνα. Επιπλέον οι ανθρώπινοι πόροι συνιστούν το κυριότερο 
περιουσιακό στοιχείο για μια εταιρεία. Ο άνθρωπος και η σημασία που του αποδίδεται είναι 
απόλυτα κατανοητή αν αναλογισθεί κανείς πόσο ορθές είναι ρήσεις του τύπου «Οι άνθρωποι 
κάνουν τη διαφορά», «Ο σωστός άνθρωπος στην κατάλληλη θέση», κ.ο.κ συμπεραίνοντας πως ο 
άνθρωπος είναι υπέυθυνος για όλα, όλα ξεκινούν και καταλήγουν στην ανθρώπινη οντότητα, 
αλλά και πως οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια 
επιχείρηση ή έναν οργανισμό.  

Οι άνθρωποι που απαρτίζουν έναν εργασιακό χώρο οφείλουν να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν 
καλύτερο επίπεδο δύνανται έτσι ώστε να προσδίδουν αξία στην επιχείρηση ή στον οργανισμό για 
τον οποίο εργάζονται. Στο σύγχρονο εργασιακό γίγνεσθαι οι ανθρώπινοι πόροι αναγνωρίζονται 
όχι απλά ως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, αλλά ως τον 
παράγοντα εκείνο που δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα για μια επιτυχημένη πορεία μέσα σ’ ένα 
ολοένα και αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Η καλύτερη αποτελεσματικότητα καθώς και η ύψιστη δυνατή απόδοση του ανθρώπινου 
εργατικού δυναμικού επιτυγχάνονται μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. 
Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο απαιτούν θέληση, 
προσπάθεια αλλά και γνώση. Ένα άτομο πρέπει να επιθυμεί να εμπλακεί ενεργά και όχι 
διεκπεραιωτικά σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με την ανάλογη 
παροχή κινήτρων. Εφόσον υπάρχει το κίνητρο δημιουργείται η επιθυμία η οποία με τη σειρά της 
δημιουργεί την προσπάθεια. 

Βεβαίως απαραίτητη κρίνεται και η αναγνώριση των προσωπικών ελλείψεων και αναγκών του 
κάθε εκπαιδευόμενου ξεχωριστά. Ο εντοπισμός αυτός δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε 
να υπάρξει η ανάλογη κάθε φορά εκπαίδευση η οποία θα ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες 
εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευμένου επιφέροντας του γνώση και ωθώντας τον 
στη βέλτιστη αποδοτικότητα του. Η επιλογή του κατάλληλου επιμορφωτικού προγράμματος 
συντελεί σαφέστατα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού η οποία αποφέρει σίγουρα μόνο 
πλεονεκτήματα αλλά σίγουρα όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο καθώς τα συλλογικά οφέλη είναι 
πραγματικά πολλά ενισχύοντας τον ρόλο του εργαζομένου σε καθολικό πλαίσιο.  

Η δια βίου μάθηση 

Η έννοια της μάθησης περικλείει τις σχεδόν μόνιμες αλλαγές που προκαλούνται εκούσια στα 
πρότυπα δράσης, σκέψης και στα συναισθήματα των ανθρώπων. Η μάθηση αποτελεί δυναμική 
και όχι παθητική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Είναι διεργασία βαθιά προσωπική καθώς 
ενώ μπορούμε να μάθουμε από και σε σχέση με άλλους, εν τέλει η μαθησιακή πρόοδος κι εξέλιξη 
συντελείται σε ατομικό επίπεδο. Μαθαίνουμε επειδή το θέλουμε και το επιθυμούμε, επιδιώκουμε 
τη μάθηση χωρίς αυτή να είναι υποχρεωτική (Rogers, 1998). 

Η μάθηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και προέρχεται από την εμπειρία. Είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον μας και συντελείται σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής μας. Είναι τόσο φυσικό φαινόμενο όσο και η αναπνοή. Ο Mezirow 
χαρακτηριστικά αναφέρει ότι μάθηση σημαίνει να δημιουργεί κάποιος νοήματα, να βρίσκει τα 
«κλειδιά», να καταλαβαίνει την εμπειρία του. Η διεργασία με την οποία διεξάγεται αυτή η 
αναζήτηση νοήματος είναι ο κριτικός στοχασμός επάνω στην εμπειρία (Rogers, 1998). Ο κριτικός 
στοχασμός εδράζεται στη συνειδητοποίηση του πώς οι παραδοχές μας περιορίζουν τον τρόπο με 
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τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε και νιώθουμε και αποτελεί την κινητήριο δύναμη της 
μετασχηματίζουσας μάθησης (Λιντζέρης, 2007; Mezirow, 2007). 

«… η μάθηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης, επειδή επιτρέπει στο 

άτομο να κατανοεί όσα συμβαίνουν στον κοινωνικό περίγυρο και στον ίδιο του τον εαυτό κι έτσι 

να προσανατολίζεται μέσα στη διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Μέσω της μάθησης 

μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε παλιούς και νέους κοινωνικούς ή επαγγελματικούς ρόλους 

και να δίνουμε απάντηση στις αναζητήσεις μας και στα προσωπικά μας ενδιαφέροντα» (Κόκκος, 
2005, σ. 33). 

Η εκπαίδευση ενηλίκων 

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο επιστημονικών προσεγγίσεων 
και εκπαιδευτικών πρακτικών και ταυτόχρονα αναγκαίο ζητούμενο σε μια διαρκώς εξελισσόμενη 
παγκοσμιοποιημένη, ανταγωνιστική πραγματικότητα. Ο σύγχρονος άνθρωπος για να 
ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις που ορίζονται από την πληθώρα οικονομικών, 
τεχνολογικών και κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων στο διεθνές γίγνεσθαι χρειάζεται να έχει 
ορισμένα εφόδια όπως γενική παιδεία για να ερμηνεύει την πραγματικότητα και να κατευθύνεται 
αυτοδύναμα μέσα σε αυτήν, τεχνικές γνώσεις και εξειδικευμένη κατάρτιση, βασικές κοινωνικές 
ικανότητες στοχοθεσίας, προγραμματισμού, προσαρμοστικότητας, ευελιξίας και 
συνεργατικότητας (Rogers, 1999). 

«Ο απώτερος στόχος, ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να βοηθάει τους 

ανθρώπους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους, να γίνονται πιο χειραφετημένοι, 

κοινωνικά υπεύθυνοι και αυτοδύναμοι μανθάνοντες – δηλαδή να οδηγούνται σε πιο συνειδητές 

επιλογές με το να σκέφτονται περισσότερο κριτικά».…Jack Mezirow (Κόκκος, 2005).  

Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα δεν έχει γραμμική, ευθύγραμμη πορεία ούτε 
και εμφανίζει τα ίδια κατά καιρούς χαρακτηριστικά, αντιθέτως βρίθει ιδιοτυπιών που καθιστούν 
αναγκαία την περιοδολόγηση δομημένη με κριτήριο τον βαθμό και την ένταση ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων (Καραλής, επιμ. Βεργίδης-Κόκκος, 2009).  

Κατά την μεταπολεμική περίοδο έως και την πτώση της δικτατορίας η εκπαίδευση ενηλίκων 
παρουσίαζε έντονη ποιοτική και ποσοτική υστέρηση. Με την είσοδο της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. 
και την αποτίναξη της δεσπόζουσας πολιτικο-ιδεολογικής στρατηγικής που επικρατούσε έως 
τότε τα δεδομένα αλλάζουν ραγδαία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η χρηματοδότηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο είχε ως αποτέλεσμα, στην πρώτη φάση τουλάχιστον, την 
ποσοτική αύξηση των δράσεων και του αριθμού των συμμετεχόντων σε προγράμματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων (Βεργίδης, 1985). Η συμπληρωματική κατάρτιση αποτελεί κύριο άξονα 
της στρατηγική εκπαίδευσης σε αυτή την πρώιμη περίοδο. Βασικός στόχος δηλαδή της 
εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η παροχή συμπληρωματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε 
να καλύπτονται τα κενά ή ανεπάρκειες του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η έμφαση που 
δίνεται στην Ελλάδα προς τη γενική εκπαίδευση έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση της τεχνικής – 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατά συνέπεια στη χαμηλή επαγγελματική εξειδίκευση των 
εργαζομένων, πρόβλημα το οποίο επιχειρείται να αμβλυνθεί μέσω των δραστηριοτήτων της 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι διαθέτουν ένα σύνολο ιδεών και απόψεων 
για το τι είναι μάθηση, πώς αυτή λαμβάνει χώρα και με ποιο τρόπο επικοινωνούν με τους 
υπόλοιπους εκπαιδευόμενους ως μέλη μιας ομάδας (Jarvis, 2004). 
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Η μάθηση μέσα σε οργανισμούς  

Η ατομική μάθηση αποτελούσε την κατεξοχήν μαθησιακή διαδικασία κατά την οποία οι ενήλικες 
αποκτούσαν γνώσεις και ανέπτυσσαν δεξιότητες. Με την πάροδο του χρόνου όμως και ιδιαίτερα 
τα τελευταία έτη, αυτή η φιλοσοφία της ατομικής μάθησης παραγκωνίζεται καθώς έρχεται στο 
πρσκήνιο η συλλογική μάθηση. Όσον αφορά τον εργασιακό χώρο, η συλλογική μάθηση μέσα σε 
ομάδες και οργανισμούς ενισχύει την άποψη ότι «οι ομάδες μπορούν να μαθαίνουν ως διακριτές 
οντότητες με τρόπο που υπερβαίνει την ατομική μάθηση μέσα στην ομάδα». 

Η εκπαίδευση και η μάθηση μέσα σε οργανισμούς συμβάλλουν ώστε ο οργανισμός να έχει μια 
ολιστική, συστημική άποψη του ίδιου του οργανισμού και των συστημάτων, των διαδικασιών και 
σχέσεων του, να παρέχει νέες γνώσεις ως κεντρικό σημείο μιας ανταγωνιστικής στρατηγικής και 
να προωθεί την αλλαγή, να δημιουργεί μια κουλτούρα ανατροφοδότησης και στοχασμού, να 
διαθέτει συστήματα για τη μετάδοση της γνώσης και την πρακτική αξιοποίησή της, να συνδέει 
την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων με την ανάπτυξη του οργανισμού στην ολότητά του, 
να παρέχει συχνές ευκαιρίες στους εργαζομένους να μαθαίνουν μέσω βιωματικής εμπειρίας, 
καθώς και να επιδιώκει συστηματικά τη διαρκή πρόοδο και ανάπτυξη (Πατρώνας & Παυλάκης, 
2011). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη 

Η δια βίου εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εργαζομένων μέσω επιμορφωτικών δράσεων, η 
υποστήριξη της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την περαιτέρω 
προσωπική και επαγγελματική τους βελτίωση, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και η εκπαίδευσή 
σε εξατομικευμένη βάση αποτελούν τις κύριες ενέργειες υπευθυνότητας της διοίκησης προς το 
ανθρώπινο δυναμικό οδηγώντας στην πρόοδο, την εξέλιξη και την ανάπτυξη του εργαζομένου. 
Η επαγγελματική ανάπτυξη του εργαζομένου ορίζεται ως η εξέλιξη του ατόµου µέσα στο 
συγκεκριµένο εργασιακό χώρο όπου απασχολείται και η επιθυμία του να αναρριχηθεί ιεραρχικά 
(Κάντας, 1991). 

Η χρήση του όρου επαγγελματική ανάπτυξη γίνεται για «να περιγράψει κάθε δραστηριότητα ή 
διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο αναπτύσσει τις ικανότητες που απαιτούνται για να 
αντεπεξέλθει στα τωρινά και μελλοντικά εργασιακά καθήκοντα». Η επαγγελματική ανάπτυξη 
νοείται, σύμφωνα με τον Day, ως μια εξελικτική διαδικασία που έχει θετική επίδραση στα 
επαγγελματικά εφόδια του ατόμου, ενώ η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη κρίνεται άκρως 
αναγκαία για την ανανέωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών του ατόμου (Γκάτζουλας & 
Μανούσου, 2015). 

Η προσωπική και η επαγγελματική ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Επίσης 
υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους καθώς η οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στη μία επηρεάζει την 
ανάπτυξη της άλλης. Επομένως, ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη αφορά τόσο στη διαδικασία της 
συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας του ατόμου, όσο και στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του. Η προσωπική ανάπτυξη του επιχειρηματία κρίνεται απαραίτητη για την 
ανάπτυξη του οργανισμού, καθώς η επαγγελματική επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητα του 
ατόμου να διαχειριστεί πληθώρα καταστάσεων όπως συνθήκες αβεβαιότητας, άγχος, 
πολυποίκιλες διαπροσωπικές σχέσεις, ελάχιστους πόρους. (Γκάτζουλας & Μανούσου, 2015). 
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Η επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων 

Σύμφωνα με το European Centre for the Development of Vocational Training /CEDEFOP (2002) 
ως επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων ορίζεται η διαδικασία που παρέχει τις ειδικές 
επαγγελματικές πληροφορίες σε κάποιον επιμορφούμενο στοχεύοντας τον μετασχηματισμό τους 
σε γνώσεις και ικανότητες για να ολοκληρωθεί η επαγγελματική του επάρκεια. Ο 
μετασχηματισμός αυτός αποκαλύπτει ξεκάθαρα τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με 
την εκπαίδευση ενηλίκων.  

Οι αρχές μάθησης ενηλίκων αναφέρουν ότι ο ενήλικας μαθαίνει όταν υπάρχει σύνδεση σκέψης 
με δράση (learning by doing), όταν η διεργασία μάθησης επικεντρώνεται στον διδασκόμενο και 
τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις μαθησιακές δυνατότητες του, όταν αξιοποιούνται οι γνώσεις 
και οι εμπειρίες του, όταν προάγεται ο κριτικός τρόπος σκέψης και όταν προάγεται η επικοινωνία 
και η αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων (Κόκκος, 1998-1999). Η μάθηση 
ενηλίκων εργαζομένων δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από παράγοντες όπως η στάση και η 
αντίληψη που έχει το άτομο απέναντι στον εαυτό του, την ψυχολογική του κατάσταση, τις 
συνθήκες που επικρατούν στα μαθησιακά προγράμματα και τυχόν προβληματικές καταστάσεις 
που ανακύπτουν (Γκάτζουλας & Μανούσου, 2015). 

Σημαντικό στοιχείο όμως αποτελεί και η επαγγελματική ικανοποίηση των υπαλλήλων. Σύμφωνα 
με Μανούσου και Λιοναράκη (2009), η επιμόρφωση συνδέεται με την υπάρχουσα βασική 
επαγγελματική εκπαίδευση αποτελώντας μια διαδικασία που στοχεύει παράλληλα στην 
προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους καθώς και στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. Η επαγγελματική ικανοποίηση των 
εργαζομένων, και κατ’ επέκταση των πελατών μιας εταιρείας βελτιώνοντας το κύρος και την 
ανταγωνιστικότητα της, συνιστά αποτέλεσμα της ικανοποίησης από την επιμόρφωση που 
παρέχεται στον εργαζόμενο (Γκάτζουλας & Μανούσου, 2015). 

Ως επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται σύμφωνα με τον Baron (1986) ως «οι θετικές και 
αρνητικές στάσεις που έχει το άτομο για την εργασία του», και της αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία 
καθώς αφ’ ενός μπορεί να θεωρηθεί στόχος της ζωής του κάθε ατόμου αν ληφθεί υπόψη ότι η 
ευτυχία αποτελεί τον αυτοσκοπό του καθενός στη ζωή του και αφ’ ετέρου επηρεάζει σημαντικά 
και πολύπλευρα την καθημερινή ζωή των ατόμων (Γκάτζουλας & Μανούσου, 2015). 

Η σημασία των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

Η συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνιστά ένα από τα κυριότερα 
ζητήματα έρευνας αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων (Καραλής, 2013). Η εκπαίδευση 
ενηλίκων γενικά αποτελεί τη μια από τις δύο συνιστώσες που απαρτίζουν την έννοια της δια βίου 
μάθησης, μιας κατά κόρον ιδιαίτερα σημαντικής διαδικασίας για κάθε ανθρώπινη οντότητα και 
δει των εργαζομένων. Ο όρος εκπαίδευση αναφέρεται σε μια οργανωµένη διαδικασία µάθησης η 
οποία έχει ως στόχο την μεταφορά γνώσεων ή δεξιοτήτων από έναν ποµπό, δηλαδή τον 
εκπαιδευτή, σε έναν δέκτη, δηλαδή τον εκπαιδευόµενο, µέσω µιας τυπικής διαδικασίας που 
ονοµάζουµε διδασκαλία για ένα ορισµένο σκοπό (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2003). 
Ουσιαστικά, η εκπαίδευση αναφέρεται στις µεθόδους µε τις οποίες οι καινούργιοι υπάλληλοι 
αλλά και το υπάρχον προσωπικό θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των εργασιών τους (Τερζίδης & Τζωρτζάκη, 2004). Η δεύτερη συνιστώσα της δια 
βίου μάθησης είναι αυτή της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης η οποία σύμφωνα με 
την Δημουλά ορίζεται ως «η οργανωμένη διαδικασία εκπαίδευσης, η οποία απευθύνεται σε 
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ενήλικα άτομα που εργάζονται ή/και επιδιώκουν να εργαστούν, με σκοπό τη συντήρηση, 
ανανέωση, αναβάθμιση ή και την αναμόρφωση των επαγγελματικών τους γνώσεων, ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων» (Καραλής, 2013). 

Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εργαζοµένων µέσω της κατάρτισης και επιµόρφωσής αφορά 
ένα καίριο ζήτημα το οποίο εντοπίζεται και επισημαίνεται σε διεθνές επίπεδο. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα στο οποίο τονίζεται η σημαντικότητα της επιμόρφωσης των εργαζομένων, αποτελεί 
η αναφορά του Jay W. Forrester, καθηγητή της Sloan School of Management του MIT, ο οποίος 
ήδη από το 1965 σημείωσε πως «το 25% του συνολικού χρόνου εργασίας όλων των εργαζοµένων 
της επιχείρησης πρέπει να αφιερώνεται στην προετοιµασία τους για να ασκήσουν τους 
µελλοντικούς τους ρόλους. Το εκπαιδευτικό πρόγραµμα πρέπει να αποτελεί οργανικό συστατικό 
της επιχειρησιακής ζωής και όχι απλά να διαρκεί µερικές εβδοµάδες ή µερικούς µήνες, για µια 
φορά στη ζωή, σε κάποιο ίδρυµα ή σχολή εκτός της επιχείρησης» (Παλαιοκρασσάς, 1990). 

Οι ραγδαίες αλλαγές που σημειώνονται στα περιβάλλοντα των κοινωνιών της γνώσης προκαλούν 
σωρεία σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός κ.α, 
επισημαίνοντας την ανάγκη για εκπαίδευση και επιβάλλοντας την προσαρμογή τοσο των 
εκπαιδευτικών συστημάτων όσο και ευρύτερα των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση στα δεδομένα της νέας κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Την 
εποχή των ευρωπαϊκών και διεθνών μετανεωτερισμών που διανύουμε η επιμόρφωση αποκτά 
δεσπόζουσα σημασία (Βεργίδης, 2007). 

Πλεονεκτήματα εκπαίδευσης και επιμορφωτικών προγραμμάτων στον εργασιακό χώρο  

Οι θετικές πτυχές της εκπαίδευσης, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελούν τα επιμορφωτικά 
προγράμματα, στον χώρο εργασίας είναι ποικίλες (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003): 

1. Αυξημένη παραγωγικότητα  

Η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης οδηγεί τόσο στην 
αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος όσο και στη μείωση 
λαθών, παρεξηγήσεων και καθυστερήσεων. Η εκπαίδευση οδηγεί στην βελτίωση της 
προσωπικής, της ομαδικής και επιχειρησιακής απόδοσης σε όρους παραγόμενης ποσότητας, 
ποιότητας, ταχύτητας και συνολικής παραγωγικότητας.  

2. Βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων 

Με την παροχή εκπαίδευσης στους εργαζομένους από τις επιχειρήσεις επιτυγχάνεται η 
ικανοποίηση ανώτερων αναγκών ανάπτυξης και αυτοολοκλήρωσης των εργαζομένων 
σύμφωνα με την πυραμίδα αναγκών του Maslow.  

3. Μείωση της επίβλεψης των εργαζομένων και της εργασίας τους 

Η εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να εκτελέσει τα καθήκοντα της εργασίας 
του με μειωμένη επίβλεψη, γεγονός από το οποίο απορρέουν και άλλα θετικά τόσο για τον 
εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση. Όσον αφορά τον εργαζόμενο, έχει μεγαλύτερη 
ευχέρεια για την ανάληψη πρωτοβουλιών, ενώ όσον αφορά την επιχείρηση μειώνεται το 
κόστος επίβλεψης.  
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4. Μείωση των ατυχημάτων 

Η εκπαίδευση είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικών με την εργασία, την 
ορθή συντήρηση του εξοπλισμού, την ενημέρωση των εργαζομένων για τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του ποσοστού των ατυχημάτων.  

5. Αύξηση της οργανωσιακής σταθερότητας και ευελιξίας 

Η απώλεια έμπειρου προσωπικού και η αδυναμία άμεσης κάλυψης των κενών θέσεων με 
αντίστοιχα κατάλληλο προσωπικό αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα εφόσον το ήδη υπάρχον ανθρώπινο 
δυναμικό της εταιρείας είναι εκπαιδευμένο και έτοιμο να αναπλήρωσει τις απώλειες. Βέβαια, 
η ικανότητα άμεσης προσαρμογής σε αλλαγές δηλαδή η ευελιξία που απαιτείται, προϋποθέτει 
την ύπαρξη εργαζομένων με πολλαπλές ικανότητες έτσι ώστε να είναι δυνατή η μετακίνηση 
τους σε διαφορετικούς τομείς με άλλες εργασιακές απαιτήσεις.  

6. Αυξημένη ελκυστικότητα της επιχείρησης ως εργοδότη 

Μια επιχείρηση που εφαρμόζει πρόγραμματα εκπαίδευσης για τους εργαζομένους της γίνεται 
αυτόματα ελκυστική για υψηλής ποιότητας εργαζομένους οι οποίοι εκτιμούν το γεγονός ότι η 
επιχείρηση προσφέρει μαθησιακές και αναπτυξιακές ευκαιρίες αυξάνοντας έτσι το επίπεδο 
ανταγωνιστικότητάς τους.  

7. Αύξηση της αφοσίωσης των εργαζομένων 

Η εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει την ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού να ταυτιστεί 
με τους στόχους της επιχείρησης, καλλιεργεί τις συνθήκες εκείνες οι οποίες είναι κατάλληλες 
ώστε να αυξηθεί η αφοσίωση και η υποκίνηση των εργαζομένων της. 

8. Ανάπτυξη κουλτούρας προσανατολισμένης στη βελτίωση της απόδοσης: 

Η ύπαρξη της εκπαίδευσης συντελεί στη δημιουργία και στην ανάπτυξη μιας ιδιοσυγκρασίας 
η οποία έχει ως βασικό στόχο της τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων. 

Οφέλη της εκπαίδευσης για τους εργαζομένους 

Όσον αφορά τα οφέλη τα οποία αποκομίζουν οι εργαζόμενοι από την εκπαιδευτική διαδικασία, 
όπως λόγου χάρη τα επιμορφωτικά προγράμματα, είναι (Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2002):  

▪ Βοηθάει στην αποτελεσματική επίλυση προβληματικών καταστάσεων καθώς και στην 
καλύτερη λήψη αποφάσεων  

▪ Λειτουργεί βοηθητικά αναφορικά με τον χειρισμό εντάσεων και συγκρουσιακών 
καταστάσεων 

▪ Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την βελτίωση των ικανοτήτων και της επικοινωνίας  
▪ Βοηθάει στην αναπτύξη προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων 
▪ Προσδίδει τη αίσθηση ανάπτυξης στη μάθηση 
▪ Αυξάνει την ικανοποίηση από τη θέση εργασίας  
▪ Συμβάλλει στην επίτευξη προσωπικών στόχων 
▪ Δημιουργεί νέο προσανατολισμό στο εργασιακό του μέλλον 
▪ Μειώνει το φόβο για την εξάσκηση μιας νέας δραστηριότητας 
▪ Συμβάλλει στην αναγνώριση, την επιτυχία και την ανάπτυξη  
▪ Ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοανάπτυξη  
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Οφέλη της εκπαίδευσης για την επιχείρηση 

Τα οφέλη τα οποία απορρέουν από την εκπαίδευση των εργαζομένων για την επιχείρηση είναι 
(Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς, 2002):  

▪ Συμβάλλει στην βελτίωση της κερδοφορίας  
▪ Βελτιώνει τη γνώση της εργασίας και τις δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης 
▪ Εξυψώνει το ηθικό των εργαζομένων  
▪ Βελτιώνει τη σχέση προϊσταμένου με υφισταμένου 
▪ Βελτιώνει τις σχέσεις εργαζομένων και ηγεσίας 
▪ Συμβάλει στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και στη βελτίωση των συμπεριφορών 
▪ Ενισχύει την ανάπτυξη της επικοινωνίας 
▪ Βοηθάει στην προληπτική αντιμετώπιση δυσκολιών 
▪ Επηρεάζει την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων 
▪ Συμβάλει στο χειρισμό των εντάσεων και στην αποφυγή συγκρούσεων 
▪ Παίζει ρόλο στην ενίσχυση των εσωτερικών προαγωγών της επιχείρησης 
▪ Βελτιώνει την ποιότητα εργασία 
▪ Βοηθάει τους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις αλλαγές 
▪ Συμβάλει στη μείωση του κόστους 
▪ Ενισχύει την αυθεντικότητα, την ευελιξία και την εμπιστοσύνη 
▪ Βοηθάει στη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για την εργασία  
▪ Συμβάλει στην κατανόηση και την παγίωση επιχειρησιακών αρχών 
▪ Παρέχει πληροφόρηση για τις μελλοντικές ανάγκες σε όλους τους τομείς 
▪ Συμβάλει στην επιχειρησιακή ανάπτυξη 
▪ Βοηθάει στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας  
▪ Η επιχείρηση μαθαίνει από τον εκπαιδευόμενο 

Εκπαιδευτικές ανάγκες εργαζομένων 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα δε δύναται να είναι τα ίδια για όλους αλλά σαφώς και 
διαφοροποιούνται. Η επιλογή του επιμορφωτικού προγράμματος που ταιριάζει στον εκάστοτε 
εκπαιδευόμενο είναι δεσπόζουσας σημασίας. Ο εντοπισμός, η οργάνωση και η τεκμηριωμένη 
καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών του κάθε εκπαιδευόμενου είναι διαδικασία η οποία 
επηρεάζει αποφασιστικά το βαθμό της αποτελεσματικότητας και την προστιθέμενη αξία της 
διαδικασίας επιμόρφωσης. Τα βασικά στάδια από τα οποία αποτελείται μια διαδικασία 
διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών για να ολοκληρωθεί είναι: η ανίχνευση εκπαιδευτικών 
αναγκών, ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Μεσσάρης, Κωδωνάς & 
Κομσέλη, 2011). 

Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων επιτυγχάνεται με την απάντηση των 
εξής δύο ερωτημάτων ποιες είναι οι πηγές απαραίτητων πληροφοριών και ποιες είναι οι μέθοδοι 
συλλογής πληροφοριών. Το πρώτο ερώτημα απαντάται με τη χρήση εσωτερικών γραπτών πηγών, 
ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων με το προσωπικό, καθώς και με εξωτερικές αρχές που 
επηρεάζουν τη λειτουργία ενός οργανισμού. Για να απαντηθεί το δεύτερο ερώτημα 
χρησιμοποιούνται τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μέθοδοι καθώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
δεν είναι πάντα συνειδητές, με την έρευνα γραφείου, τις εστιασμένες συνεντεύξεις, με 
πληροφορητές κλειδιά, τις προσωπικές συνεντεύξεις σε δείγμα του πληθυσμού των στελεχών και 
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του προσωπικού, τη μελέτη περίπτωσης και την διερεύνηση και απογραφή των αναγκών μέσω 
ενός απογραφικού δελτίου, προδομημένου, ημιδομημένου ερωτηματολογίου (Μεσσάρης, 
Κωδωνάς, & Κομσέλη, 2011). Κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν έχει εκπαιδευτικό 
αποτέλεσμα εάν δεν καλύπτει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η διαρκής 
αλλαγή των νομικών πλαισίων, η ανάπτυξη νέων λογισμικών και γενικότερα η διαρκής εξέλιξη 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας δημιουργούς νέες εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Αυτές με τη σειρά τους καθιστούν επιτακτική την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
προκειμένου να καλυφθούν οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Για να υποστηριχθούν οι πραγματικές ανάγκες για επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και 
συμπεριφορές των εργαζομένων σε τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής, διαμορφώνονται 
νέες τάσεις και στρατηγικές στα επιμορφωτικά προγράμματα και τα συστήματα κατάρτισης 
αναφορικά με το ρόλο των εκπαιδευτικών οργανισμών και των οργανισμών μάθησης. Τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα διαμορφώνονται μέσω της ανάλυσης αναγκών των εργαζομένων. Ο 
ρόλος των εκπαιδευτικών οργανισμών είναι να ανιχνεύσουν και να ικανοποιήσουν τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες όχι να προσφέρουν έτοιμα πακέτα κατάρτισης, ενώ η διαδικασία 
κατάρτισης δεν αντιμετωπίζει μόνο προβλήματα κατά περίπτωση αλλά βασίζεται σε μια διαρκή 
διαδικασία ανίχνευσης αναγκών κατά την εξέλιξη της οποίας δημιουργείται η παρακίνηση της 
ενργής συμμετοχής των ίδιων των εργαζομένων. Η επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος 
είναι συνυφασμένο με τη επιτυχία ολόκληρου του οργανισμού και όχι από την ατομική επιτυχία 
και πρόοδο του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά στη διαδικασί μάθησης (Μεσσάρης, Κωδωνάς, & 
Κομσέλη, 2011). 

Ο κυριότερος πόρος ενός οργανισμού είναι οι άνθρωποι και ένα καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κριτικής ικανότητας ώστε να είναι σε θέση να 
βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία μάθησης. Ακόμη, η ύπαρξη ενός καλού προγράμματος 
εκπαίδευσης δημιουργεί κίνητρα για μάθηση, παίζει καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση της 
ποιοότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται, συμβάλλει στην ενδυνάμωση των αξιών για 
κοινωνικές και πολιτισμικές υπευθυνότητες, καλλιεργεί το αίσθημα της δέσμευσης ως προς την 
επίλυση προβλημάτων, βοηθάει στην εκ βαθέων κατανόηση των προβλημάτων που ανακύπτουν 
οδηγώντας έτσι στην επίλυση τους με εναλλακτικές λύσεις. Η συνειδητοποίηση ότι οι ίδιοι οι 
άνθρωποι έχουν τη δυναμική και κάνουν τη διαφορά αποτελεί μια επιπλέον απόρροια ενός καλού 
εκπαιδευτικού προγράμματος (Baroukh & Kleiner, 2002). 

Για να γίνει η επιλογή του κατάλληλου επιμορφωτικού προγράμματος ακολουθούνται τα εξής 
βήματα: 

1ο: Αναγνώριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται. 

2ο: Αναγνώριση των σημερινών επιπέδων γνώσης και δεξιοτήτων. 

3ο: Αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών. 

4ο: Προετοιμασία του συνολικού προγράμματος. 

5ο: Η λήψη αποφάσεων για την εκπαίδευση. 

6ο: Αξιολόγηση 
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Όσον αφορά την εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο, ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί τον σύνηθη 
εξοπλισμό, εργαλεία κ.λπ. Σε περίπτωση που μια θέση εργασίας έχει ποικιλία καθηκόντων τότε 
ο εκπαιδευόμενος αρχικά λαμβάνει οδηγίες για ένα απλό καθήκον και στη συνέχεια αφού το 
διεκπεραιώσει του ανατίθενται ολοένα και δυσκολότερα έργα μέχρι να είναι ικανός να φέρνει σε 
πέρας την εργασία χωρίς εποπτεία. 

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ποικίλουν, με τις συνηθέστερες να είναι: 
παρουσιάσεις- επιδείξεις, πρακτική εξάσκηση, προσομοίωση, παραδόσεις και ομιλίες, 
συζητήσεις, προσωπικές συναντήσεις με τον εκαπιδευτή, οπτικοακουστικά βοθήματα, μελέτες 
περιπτώσεων, ασκήσεις ρόλων, επιχειρησιακά παιχνίδια, εργασίες. 

Συμπεράσματα 

Είναι πλέον γενικά αποδεκτό και αποδεδειγμένο ότι η κατάρτιση του προσωπικού στον 
εργασιακό του χώρο έχει πολλά οφέλη τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόµενους 
και κατ’επέκταση για ολόκληρη την επιχείρηση. Στα σημαντικότερα συγκαταλέγονται η εµπειρία 
που αποκτά η επιχείρηση µέσα από την εποπτεία της διδασκαλίας των δεξιοτήτων οδηγώντας σε 
ορθολογικότερη ανάθεση του έργου που απαιτεί τις συγκεκριµένες δεξιότητες και κατ’επέκταση 
σε µείωση της εποπτείας του. 

Ακόμη, οι νέοι υπάλληλοι αποκτούν υψηλό βαθµό παραγωγικότητας και αξιοποιούνται πιο 
αποτελεσµατικά, ενώ παράλληλα οι έµπειροι αφοσιώνονται στην κανονική τους εργασία και δεν 
ασχολούνται µε την κατάρτιση των νεοπροσληφθέντων (Παλαιοκρασσάς, 1990). Η 
αντικειµενική αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων προς πρόσληψη γίνεται ευκολότερη 
έπειτα από ένα πρόγραµµα κατάρτισης νεοπροσλαµβανοµένων υπαλλήλων. Έτσι, η επιλογή του 
προσωπικού γίνεται πιο υπεύθυνα και σωστά µε αποτέλεσµα να µειώνεται σηµαντικά ο αριθµός 
των απολύσεων για λόγους ανικανότητας σηµαντικό γεηονός για τις επιχειρήσεις.  

Η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων συνιστά από μόνη της µια διαδικασία µάθησης με µεγαλύτερο 
όμως χρονικό ορίζοντα στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους 
εργαζομένους για μελλοντική χρήση σε εργασίες που απαιτούν περισσότερη ευθύνη και 
πρωτοβουλία (Χυτήρης, 2001). Η εκπαίδευση βοηθά τους υπαλλήλους να κάνουν ικανοποιητικά 
την δουλειά τους σήµερα και αύριο. Αντίθετα, η ανάπτυξη βοηθά τον εργαζόµενο να 
προετοιµαστεί ώστε να αναλάβει νέες υπευθυνότητες, διαφορετικές από εκείνες της παρούσας 
θέσης του (Σκουλάς & Οικονοµάκη, 1998). 

Ανάπτυξη σηµαίνει παροχή ευκαιριών για διερεύνηση της προσωπικότητας, προσαρµογή στην 
εργασία και έµφαση στις ηγετικές ικανότητες των ατόµων, τα οποία έχουν επιλεγεί για διοικητικά 
και εποπτικά καθήκοντα. Μια προσεκτική πολιτική πρέπει να αποβλέπει στη δηµιουργία των 
κατάλληλων προϋποθέσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για όλους τους εργαζόµενους ώστε να 
επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειάς τους, η ενθάρρυνση για ταύτισή εργαζομένων-
επιχείρησης ή υπηρεσία, και η µεγαλύτερη συµµετοχή των εργαζομένων στις δραστηριότητές 
της επιχείρησης (Κανελλόπουλος, 2002). 

Κλείνοντας, καταλήγουμε σε αυτό το οποίο ήδη ήταν γνωστό αλλά πάντα αξίζει να 
επισημαίνουμε. Η εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση και η προσωπική καλλιέργεια μόνο θετικά 
μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως προς την ενίσχυση των ήδη υπάρχοντων προσόντων, γνώσεων 
και δεξιοτήτων όσο και ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα σε έναν ή και 
περισσότερους τομείς. 
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Αυτή η αξία και σημασία της διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού 
στον εργασιακό χώρο επισημαίνεται και από επιτυχημένους ανθρώπους οι οποίοι αναφέρουν 
χαρακτηριστικά: 

«Οι εταιρείες πεθαίνουν επειδή τα στελέχη τους εστιάζουν την προσοχή τους στην οικονομική 

δραστηριότητα της παραγωγής προϊόντος και υπηρεσιών και ξεχνούν πως η αληθινή φύση των 

οργανισμών τους είναι αυτή της ανθρώπινης κοινότητας». -Arie De Geus 

«Για να είσαι ανταγωνιστικός θα πρέπει να διαθέτεις εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Θα 

πρέπει να έχεις ένα σχετικά σταθερό εργατικό δυναμικό αφού η ¨διαρροή¨ εργαζομένων δρα 

αρνητικά στον συντονισμό και στην οργάνωση που οδηγούν στην γρήγορη ανταπόκριση και στην 

υψηλή ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών». -Edward Lawler 
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Η επιστήμη στην οργάνωση  
και διοίκηση της εκπαίδευσης:  
Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό μοντέλο  
για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  
στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 
 

 

Μαρία Θεοδωρίδου 

Γεώργιος Ιακωβίδης 
 

 

Περίληψη  

Περιγραφή προβλήματος/σκοπός της εργασίας: Η ανάγκη του ανθρώπου για συνεχή βελτίωση 
των συνθηκών της ζωής του, τον οδήγησε στην αποκλίνουσα σκέψη. Η αποκλίνουσα - 
δημιουργική σκέψη ακολουθεί ασυνήθιστες διεργασίες, που επιτρέπουν την εμπλοκή νέων 
εναλλακτικών ιδεών που έχουν ως στόχο και μπορούν να αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση 
ή να την τροποποιήσουν σε μια καλύτερη. 

Με αφορμή τις συζητήσεις που έγιναν και την περαιτέρω βιβλιογραφική ανασκόπηση που 
ακολούθησε, αναδείχθηκε η επιδίωξη αυτής της εργασίας που έχει ως στόχο να παρουσιαστούν 
προτάσεις και καινοτόμες ιδέες, που θα διανθίσουν τη συζήτηση μέσα στην εκπαιδευτική 
κοινότητα και θα προετοιμάσουν τις συνθήκες μελλοντικής βελτίωσης αντίστοιχων 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. 

Μεθοδολογία: Για την επιστημονική προσέγγιση του θέματος ακολουθήθηκε η μέθοδος της 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης, που βασίστηκε σε προγενέστερες γνώσεις και πληροφορίες από 
τα διεθνή και ημεδαπά μεταπτυχιακά τμήματα. 

Ευρήματα: Έτσι, μέσα από αυτήν τη διεργασία καταγράφηκαν προτάσεις και πρωτότυπες ιδέες, 
που καταλαμβάνουν όλο το φάσμα του κανονισμού σπουδών και ενδεχομένως είναι εφικτές να 
εφαρμοστούν. 

Αποτελέσματα: Η εφαρμογή του προγράμματος που προτείνεται το καθιστά σύγχρονο, ισχυρό 
και ενδιαφέρον με βάση τα διεθνή πρότυπα. Με τις καινοτόμες αλλαγές που προτείνονται 
αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμα σπουδών, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο ανταγωνιστικό ως 
προς το περιεχόμενό του, ανθρώπινο ως προς την υποστήριξη που παρέχει και σύγχρονο ως προς 
την οργάνωσή του.  

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα οδήγησαν στη δημιουργία αρκετών καινοτόμων προτάσεων ως 
προς την υλικοτεχνική υποδομή, τις σχέσεις συνεργασίας, την ευρωπαϊκή διάσταση του 
προγράμματος, την εφαρμογή διαφορετικού τύπου μαθημάτων και τρόπου διδασκαλίας αυτών. 
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, καινοτομία, μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
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Εισαγωγή 

Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι μια αέναη διαδικασία, εξαρτώμενη από 
τις ανάγκες κα τις συνθήκες της κοινωνίας. Στην μεταβαλλόμενη αυτή κατάσταση, οφείλει η 
εκπαίδευση να προσφέρει συνεχώς καινούργια εφόδια. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Ένα 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα για να είναι διαρκώς εξελίξιμο, χρήζει συνεχών μεταβολών και 
καινοτομιών. Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες βοηθούν πολλαπλώς, αφού ανανεώνουν και 
επικαιροποιούν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις νεωτεριστικές εκπαιδευτικές τάσεις και τα νέα 
εκπαιδευτικά πρότυπα που προκύπτουν από τις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας σε διεθνή και 
εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, βοηθούν στην ενίσχυση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας, και 
μέσω αυτής στην αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της χώρας, 
καθώς δημιουργούνται θέσεις εργασίας, εμπειρίες και ευκαιρίες για τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές (Biffl, 2008).  

Σε έρευνα που διεξήχθη από το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών, μια από τις 
σημαντικές προκλήσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ότι υπάρχει ανάγκη για βελτίωση 
της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας με την αγορά εργασίας και την 
επιχειρηματικότητα, κρίνοντας απαραίτητο να δοθεί αλλαγή έμφασης και προσανατολισμού στις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των ΑΕΙ, σε συνεργασία με εγχώριες και διεθνείς 
επιχειρήσεις (ΙΟΒΕ, 2017). Ακόμη φαίνεται στην ίδια έρευνα ότι: τα ελληνικά ΑΕΙ υστερούν 
σημαντικά στη σύνδεση και τη συνεργασία των ΑΕΙ με τις επιχειρήσεις, καθώς και στην 
αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (ΙΟΒΕ, 2017). 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμό σπουδών του Προγράμματος μεταπτυχιακών Σπουδών 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση 
της Εκπαίδευσης», έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου επιδιώκοντας 
οι πτυχιούχοι του να εξοικειωθούν και να εδραιώσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε 
καινοτομίες των Επιστήμων της Αγωγής και ιδιαίτερα στην σχολική ηγεσία, οργάνωση και 
διαχείριση, καθώς και στη δημιουργία πρωτοποριακών διοικητικών εκπαιδευτικών μοντέλων 
(Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΑΣΠΑΙΤΕ, 2016). Από τις παραπάνω επιδιώξεις του 
προγράμματος συνάγεται, ότι για να είναι σωστά επιμελημένη η προετοιμασία μελλοντικών 
διευθυντών των σχολικών μονάδων, πρέπει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών να προσεγγίζει 
και να προσφέρει γνώσεις και πληροφορίες, προσόντα και εμπειρίες, που θα προετοιμάζουν και 
θα προσανατολίζουν τους μελλοντικούς Διευθυντές στην επιστημονική και συνεπή προσήλωση 
εφαρμογής των διεθνώς επικαίρων πρακτικών διοίκησης, αλλά και στην καλλιέργεια ιδεών 
ανάπτυξης πρωτοποριακών μελλοντικών μοντέλων σχολικής ηγεσίας (Hanft, Pellert, Cendon, & 
Wolter, 2015). 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναζητηθούν καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που θα 
οδηγήσουν στην βελτίωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που έχουν ως 
αντικείμενο την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, καταρτίζοντας και εξοικειώνοντας τα 
μελλοντικά διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης με αντικείμενα που οριοθετούν και προάγουν 
άμεσα τη δημιουργική σκέψη. 

Με γνώμονα λοιπόν την εκπαιδευτική πολιτική, την παιδαγωγική προσέγγιση, τις διεθνείς 
πρακτικές και τα καθημερινά προβλήματα, ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναδειχθούν 
παράλληλες με το βασικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, αναγκαίες συμπληρωματικές 
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δράσεις και μαθησιακές εκδηλώσεις που θα αναδείξουν την εκπαιδευτική του 
αποτελεσματικότητα και θα βελτιώσουν την αναγνωρισιμότητά του. 

Με την σκέψη ότι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί την επιστημονικά 
ενδεδειγμένη εκπαιδευτική διαδικασία ειδίκευσης (Studien-und Prüfungsordnung Universität 
Erfurt, 2017) είναι αυτονόητο ότι οι φοιτητές/τριες αποκτούν ευρύτητα πνεύματος, ικανότητα 
διαχείρισης, επικοινωνιακή τέχνη, ευσυνειδησία και πειθαρχημένη σκέψη. Προϋπόθεση 
απόκτησης των παραπάνω προσόντων όμως είναι τα προσφερόμενα μορφωτικά αγαθά να 
επικαιροποιούνται και να εμπλουτίζονται με ρεαλιστικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις γνώσεων 
και πληροφοριών, αλλά και με εμπειρίες που ανταποκρίνονται στα πραγματικά προβλήματα των 
χώρων που εφαρμόζονται και υλοποιούνται οι ηγετικές και διοικητικές δραστηριότητες 
(Maschwitz & Brinkman, 2017). Στο πλαίσιο αυτό επιδιώχθηκε βιβλιογραφικά η αναζήτηση 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε λειτουργούντα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
(Studien-und Prüfungsordnung der UNI Stuttgart, 2017; Studien-und Prüfungsordnung der UNI 
Erfurt, 2017; Studien- und Prüfungsordnung UNI Berlin, 2016) 

Με βάση το πρόγραμμα σπουδών τους στο ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» 
της ΑΣΠΑΙΤΕ και στο πλαίσιο της ενότητας ανάπτυξη καινοτομιών στην σχολική μονάδα, 
συζητήθηκαν και κατατέθηκαν προτάσεις βελτίωσης σε θέματα περιεχομένων και τεχνικών 
διδασκαλίας, υλοποίηση βιωματικών ασκήσεων με πραγματικές εμπειρίες μέσα από χώρους 
εργασίας, συνεργασίες με άλλους φορείς, διεύρυνση της χρήσης των ΤΠΕ μέσω κοινωνικών 
δικτύων, ανάδειξη τρόπων κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους φοιτούντες και 
τέλος, τρόπων ανάδειξης της αναγνωρισιμότητας του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Βιωματικές και εμπειρικές μαθησιακές συνιστώσες μέσα από την «Υιοθέτηση σχολείου»  

Το σχολειό είναι ο κατ εξοχήν χώρος προσφοράς αγωγής εκπαίδευσης και μάθησης. Εκεί 
δημιουργούνται και εμφανίζονται σχεδόν όλες οι εκφάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
(Fend, 1974). Εκεί μεταδίδονται γνώσεις, αναπτύσσονται τρόποι μάθησης και καλλιεργούνται 
και αφυπνίζονται πνευματικές και σωματικές δεξιότητες, και εκεί διαμορφώνονται ιδέες, 
σκέψεις, ενδιαφέροντα, συνεργασίες και συνήθειες που σμιλεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά 
και προάγουν την ορθολογική σκέψη. Στο σχολείο συναντούνται σχολική ηγεσία, μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι, κτίρια, προγράμματα σπουδών, εργαστήρια 
και εκπαιδευτικά μέσα (Κατσαρός, 2008). Από την άλλη, στο σχολικό εργασιακό χώρο 
συνευρίσκονται και συνεργάζονται, με στόχο την καλύτερη λειτουργία και τη μεγαλύτερη 
μαθησιακή αποτελεσματικότητα, όλοι οι απαραίτητοι συντελεστές μιας οργανωμένης και 
συστημικής διάταξης που καθιερώνουν το σχολικό οργανισμό ή την οργάνωση μιας σχολικής 
μονάδας (Κατσαρός, 2008). Συνεπώς, ο σχολικός οργανισμός και οι διεργασίες οργάνωσης, 
διοίκησης και αποτελεσματικότητας που λαμβάνουν χώρα μέσα σ΄ αυτόν, μπορεί να αποτελέσει 
χώρο συσσώρευσης εμπειριών σχολικής ηγεσίας και επομένως, είναι κατάλληλος χώρος 
βιωματικής και εμπειρικής άσκησης των φοιτητών/τριών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα στην 
προσπάθεια εκδημοκρατισμού και καινοτόμων πρωτοβουλιών που παρατηρούνται στις 
ανεπτυγμένες χώρες –κάτι που ακολουθείται μετά την δεκαετία του 80 και στην Ελλάδα– το 
αντικείμενο της ηγεσίας μιας σχολικής μονάδας καθίσταται αναντικατάστατος φυσικός χώρος 
διοικητικής εμπειρίας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων (Κατσαρός, 2008). Το σημερινό 
θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα άμεσης συνεργασίας μέσα από το θεσμό τη υιοθέτησης 
σχολικής μονάδας με άλλον εκπαιδευτικό θεσμό όπως συνέβη στο πρόσφατο πρόγραμμα 
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«Αγαπάμε την πόλη μας-Υιοθετούμε τα μνημεία της» Φ13.1 /6902/Δ2 /16-1-2017, όπου το 
Υπουργείο Παιδείας Ερευνάς και Θρησκευμάτων έχει εγκρίνει το πρόγραμμα κατόπιν της 
πρότασης του Σωματείου Φίλων Μνημείων Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως 
αντικείμενο την υιοθεσία ενός μνημείου από ένα σχολείο. Οι μαθητές του σχολείου καλούνται 
να εκπονήσουν δράσεις που έχουν ως σκοπό να γνωρίσουν, να ευαισθητοποιηθούν και να 
μεταδώσουν τις γνώσεις και την ευαισθησία τους για το μνημείο που υιοθέτησαν. Τέτοιου είδους 
καινοτόμα παράλληλα προγράμματα υπάρχουν και σε άλλους τομείς πέρα από τον πολιτισμό 
όπως, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην υγεία και διατροφή, στον αθλητισμό κλπ. Τα 
προγράμματα αυτά μαζί και με άλλες δραστηριότητες θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
ομαδοσυνεργατικές ερευνητικές δραστηριότητες και με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριων. 

Με τη σκέψη ότι, η στενή συνεργασία ενός σχολείου με μεταπτυχιακά τμήματα που έχουν ως 
αντικείμενο την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, είναι σημαντική η υιοθέτηση ενός ή 
περισσοτέρων σχολείων. Οι φοιτητές του τμήματος θα συνεργάζονται με τον διευθυντή του 
σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων. Οι φοιτητές εκπονώντας εργασίες και πρακτικές 
ασκήσεις, θα προτείνουν ακαδημαϊκές και τεκμηριωμένες προτάσεις για την περεταίρω ανάπτυξη 
των προγραμμάτων και της συνολικής σχολικής αποτελεσματικότητας. Επίσης, στον τομέα 
διαχείρισης και αντιμετώπισης των κρίσεων θα ήταν πολύ χρήσιμη η συνεργασία του σχολείου 
με το μεταπτυχιακό τμήμα. Το σχολείο αντιμετωπίζει στην καθημερινή του λειτουργία πολλά 
καίρια προβλήματα όπως: προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών, ζητήματα 
εκπαιδευτικής νομοθεσίας, αναφορές εκπαιδευτικών, καταγγελίες γονέων κ.τ.λ (Αλεξιάδης, 
1989). Σε έρευνα των Μητσαρά και Ιορδανίδη (2015) αναφέρουν ότι ο Κάντας προτείνει, την 
δημιουργία ομάδων εξειδικευμένου προσωπικού, ως τρόπο αντιμετώπισης της σύγκρουσης από 
τα στελέχη του οργανισμού, με κύριο στόχο την εκπαίδευση των μελών του οργανισμού, στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικότερης επικοινωνίας και στην επίλυση των συγκρούσεων. 
Σε όλα αυτά θα συνεργάζεται το μεταπτυχιακό τμήμα με το σχολείο και θα προτείνει προτάσεις 
βελτίωσης και αντιμετώπισης των κρίσεων (Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2015). 

Συμπερασματικά, με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη βιωματική μάθηση με 
πρακτικό και ρεαλιστικότερο προσανατολισμό σε πραγματικά προβλήματα για τους φοιτητές του 
μεταπτυχιακού, και ταυτόχρονα προσφέρεται μία ουσιαστική ακαδημαϊκή και επαγγελματική 
βοήθεια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου με τους οποίους συνεργάζεται το 
ΠΜΣ. 

Ανακαλύπτοντας τη σημασία της εντεταλμένης Πρακτικής Άσκησης 

Όσο σημαντική και απαραίτητη και αν είναι η εμπειρική μάθηση έχει μεγάλο αποτέλεσμα όταν 
αυτή πραγματοποιείται προγραμματισμένα και κάτω από μεθοδική μαθησιακή προετοιμασία 
(Maschwitz & Brinkmann, 2017). Η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με στελέχη 
της εκπαίδευσης, σε σχολικό περιβάλλον και σε αντικείμενα εκπαίδευσης οργάνωσης και 
διοίκησης φαντάζει ιδανικός χώρος δράσης. Κατά τους Walter και Young στο «μοντέλο της 
προσωπικής ανάπτυξης» ο φοιτητής πιστεύει ότι έχει την μέγιστη προσοχή από τον επιβλέποντα, 
ασχολείται εξειδικευμένα και υποστηρίζεται κατάλληλα, αναπτύσσοντας την προσωπικότητά 
του. Το μοντέλο αυτό βοηθάει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που δεν προσφέρονται 
στη αίθουσα και στο αμφιθέατρο. Θεωρώντας από το φοιτητή ότι η καθοδήγηση από τον 
επιβλέποντα στον εργασιακό χώρο είναι καθοριστική (Walter & Young, 1999). 
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Για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης που έχει ως 
σκοπό την εξασφάλιση Διευθυντικών Στελεχών Διοίκησης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια 
και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και την προετοιμασία και τη κατάρτιση εκπαιδευτικών στελεχών 
ανωτέρου βαθμού και επιπέδου, (Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΑΣΠΑΙΤΕ, 2015), το 
σύστημα της πρακτικής άσκησης θα αποτελούσε ένα άμεσο δίαυλο μεταβίβασης πληροφοριών 
και εμπειριών μεταξύ φοιτητών/τριων του Μεταπτυχιακού τμήματος και στελεχών της 
εκπαίδευσης όταν πραγματοποιείται στο σχολείο και τις επιχειρήσεις. Δίνεται η δυνατότητα 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εμβαθύνουν και να εξοικειώνονται με την επίλυση 
πραγματικών προβλημάτων εν ήδη μελέτης περίπτωσης σε συνεργασία με κορυφαία στελέχη των 
σχολικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Η πρακτική άσκηση βοηθάει στην καλύτερη εμπέδωση 
του αντικειμένου εκμάθησης της ηγεσίας και συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
φοιτητών (Schubarth, 2013). 

Επειδή, η εμπειρική εκπαίδευση μέσω της πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι ευρύτερη του 
δημόσιου σχολείου και πλησιέστερη στην κοινωνική πραγματικότητα, μία ανάλογη εμπειρία 
λειτουργίας μιας ιδιωτικής σχολικής μονάδας, που διαθέτει –τρόπον τινά– ξεχωριστό σχολικό 
μάνατζμεντ και έχει τα δικά της ξεχωριστά προβλήματα και τις δικές της εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες μπορεί να θεωρείται σημαντικός παράγοντας εμπειρικών προσεγγίσεων. Όπως, 
πρωταρχικής σημασίας για την αξιοποίηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης και εμπειρίας 
θεωρείται ο χώρος των ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων (Biffl, 2008) έτσι 
εξίσου σημαντική θεωρείται και η πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται σε οργανισμούς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης στα πλαίσια συνεργασίας ανωτάτης εκπαίδευσης και Αυτοδιοίκησης (von 
Lucke, 2014). Θεμιτό είναι η πρακτική εμπειρία να αποκτάται και στο χώρο της επιχείρησης, 
όπου το παραγωγικό μοντέλο είναι επίκαιρο, μοντέρνο, ευέλικτο και αποδεκτό από την 
οικονομική κουλτούρα. Εκεί η εφαρμογή των νεώτερων διοικητικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών ευρημάτων αποτελούν την πεμπτουσία της αγοράς εργασίας. Η άμεση μαθησιακή 
δυνατότητα και η επίκαιρη γνώση που προσφέρεται αποτελεί αναντικατάστατο εγχείρημα 
μάθησης και πολυσχιδή παράγοντα για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (Peter, Runge, & 
Wille, 2006). Η μαθησιακή αποτελεσματικότητα της πρακτικής άσκησης εξαρτάται και από των 
πλούτο των εμπειριών που προσφέρονται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της. Ακριβώς, για το 
λόγο αυτό θεωρείται ότι μία διαδοχική πρακτική άσκηση σε περισσότερους εργασιακούς χώρους 
όπως, σε ένα δημόσιο σχολείο μετέπειτα σε ένα ιδιωτικό σχολείο και τέλος σε μια επιχείρηση θα 
προσέφερε πολλαπλές ωφελιμιστικές δυνατότητες στους φοιτητές. Από αυτές τις διαφορετικές 
εμπειρίες θα αποκομίσουν αρκετά οφέλη, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν τα 
προβλήματα, τις αστοχίες, αλλά και τις επιτυχίες στην επίτευξη των στόχων των τριών αυτών 
οργανισμών και να δουν τρόπους νέων σκέψεων, οργανωτικές στρατηγικές καινοτόμων έργων 
και προϊόντων και τρόπους ηγετικών προσεγγίσεων της διοίκησης και της διαχείρισης πάνω σε 
απτά γεγονότα (Schubarth, 2013). 

Τόσο η μορφή όσο και η διάρκεια της πρακτικής άσκησης μπορεί να ενσωματώνονται στο 
πρόγραμμα και να καταλαμβάνουν μέρος του χρόνου της διδασκαλίας του μαθήματος υπό μορφή 
μαθητείας, ή υπό μορφή «μπλοκ» ημερών. Μπορεί όμως, να παίρνουν και τη μορφή ενός 
τριμήνου ή ενός εξαμήνου εξαρτάται από την κατάρτιση και τον αρχικό σχεδιασμό του 
μεταπτυχιακού προγράμματος (von Humboldt-Stiftung, 2006). Βέβαια, οποιαδήποτε ένταξη 
πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο το αξιολογικό σύστημα των 
120 πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών.  
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Αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα «Forum» 

Στον άξονα των νέων τεχνολογιών προτείνεται η δημιουργία ενός forum, το οποίο αποτελεί άλλο 
ένα καινοτόμο στοιχείο που μπορεί να προστεθεί στα εκπαιδευτικά εργαλεία. Στο πανελλήνιο 
σχολικό δίκτυο το Υπουργείο Παιδεία Έρευνας και Θρησκευμάτων ζητά τη συμμετοχή και τη 
συμβολή των ιστολογίων (Blogs), στην πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών ως προς τα 
θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του. Διαφαίνεται η επιθυμία της επικοινωνίας με 
τους πολίτες μέσω της αξιοποίησης του διαδικτύου. Το forum λειτουργεί σαν ένα μέσο 
προσωπικής δημοσιογραφίας. Η δημοσιογραφία των πολιτών είναι μια κοινωνική πρακτική 
πολιτών που επιθυμούν να παίζουν ενεργό ρόλο στη συλλογή, επεξεργασία, αναφορά και 
διάδοση ειδήσεων («Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ», 2016). 
Επιπροσθέτως από την έρευνα των Κωτσαλίδου και Ζωγράφου φαίνεται ότι, ο υπολογιστής 
θεωρείται απαραίτητο εργαλείο από την νέα γενιά εκπαιδευτικών. Όπου τα προγράμματα γενικής 
χρήσης και η χρήση του διαδικτύου έχουν καθολική ισχύ και αποδοχή (Κωτσαλίδου & 
Ζωγράφου, 2017) 

Προτείνεται λοιπόν η χρήση του forum από το μεταπτυχιακό τμήμα, στο οποίο θα μπορούν να 
αναρτούνται θέματα που έχουν σχέση με επίλυση προβλημάτων από τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Μπορεί όμως, σύμφωνα με τον Ψαλτόπουλο, σκοπός της ερευνητικής συζήτησης να 
είναι η σύλληψη ενός αριθμού ιδεών ή πιθανών λύσεων, σε προβλήματα που ανακύπτουν, οι 
οποίες όμως θα εξεταστούν ενδελεχώς σε άλλες συναντήσεις αργότερα (Ψαλτόπουλος, 1994). 
Στο forum θα συζητιούνται θέματα όπως προβλήματα διαχείρισης κρίσεων στην τάξη, 
προβλήματα εκπαιδευτικής διοίκησης και θα αναρτούνται ως μελέτη περίπτωσης για να μην 
εμπίπτουν στο νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές, οι καθηγητές της σχολής, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και τα στελέχη της 
εκπαίδευσης θα παραθέτουν τις απόψεις τους και θα προτείνουν εκπαιδευτικά τεκμηριωμένες 
λύσεις. Ακόμη μπορούν να υπάρχουν αναρτημένα, τα νέα της σχολής, εκπαιδευτική νομοθεσία, 
ειδησεογραφική ενημέρωση εκπαιδευτικών θεμάτων και διαφημίσεις με εκπαιδευτικό και 
παιδαγωγικό περιεχόμενο. Η ένταξη των κοινωνικών δικτύων υπό την μορφή ενός εκπαιδευτικού 
forum στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις θα προσδώσει νέα ώθηση επιστημονικού ενδιαφέροντος 
προς του νέους συμμετέχοντες, αλλά και στους φοιτητές/τριες, θα δημιουργήσει νέα δυναμική 
για περαιτέρω αναζήτηση ιδεών και πρωτοβουλιών σχετικά με την σχολική ηγεσία, και συνεπώς 
θα φέρει το σχολείο και το σχολικό περιβάλλον στο επίκεντρο συζήτησης ενός πολύ μεγαλύτερου 
κοινωνικού κύκλου. 

Ανταποδοτικές υποτροφίες: Ενισχύοντας τη θέση των σπουδαστών 

Σύμφωνα με το νόμο 4485 του 2017 παρ. 35 οι φοιτητές των Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται από τα τέλη 
φοίτησης, όταν το ατομικό τους εισόδημα, εφόσον διαθέτουν, ή το οικογενειακό τους εισόδημα, 
δεν υπερβαίνει αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το 
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα 
των νοικοκυριών της Χώρας είναι 14.932 € για το έτος 2016 (ΕΛΣΤΑΤ, 2017). Επομένως, από 
τα παραπάνω προκύπτει ότι για να πάρουν οι φοιτητές την απαλλαγή των διδάκτρων θα πρέπει 
να έχουν ετήσιο οικογενειακό ισοδύναμο εισόδημα κάτω από 10.452€. 

Επιπρόσθετα, με βάση το άρθρο 54 παράγραφο 2 του νόμου 4009/2011, καθίσταται σαφές ότι τα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να παρέχουν ανταποδοτικές 
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υποτροφίες σε σπουδαστές που βρίσκονται στον πρώτο ή δεύτερο κύκλο σπουδών. Ως 
ανταπόδοση οι φοιτητές υποχρεούνται να προσφέρουν εργασία μερικής απασχόλησης σε 
διάφορες υπηρεσίες του εν λόγω ιδρύματος. Ένα ενδιαφέρον παράλληλο είναι το λεγόμενο 
σύστημα work-study το οποίο εφαρμόζεται ευρέως και με μεγάλη επιτυχία σε διάφορες χώρες 
του εξωτερικού. Το work-study αποτελεί έναν διαδεδομένο τρόπο να πληρώνουν οι φοιτητές την 
προπτυχιακή εκπαίδευσή τους ενώ εργάζονται με μερική απασχόληση. Για να δικαιούται κάποιος 
φοιτητής θέσεις εργασίας στο εν λόγω σύστημα work-study, θα πρέπει να επιδείξει οικονομική 
ανάγκη και έτσι να λάβει το βραβείο Μελέτης Εργασίας, ως μέρος του συνολικού βραβείου 
οικονομικής βοήθειας (‘Work Study’, 2017).  

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση, η οποία επικρατεί σήμερα στην χώρα μας, και τα υψηλά 
δίδακτρα που απαιτούνται για τις μεταπτυχιακές σπουδές αδιαμφισβήτητα αποτελούν έναν 
αποτρεπτικό παράγοντα στις σπουδές των νέων ανθρώπων. Συνεπώς, είναι φανερό ότι ένα 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο θα ήταν όχι μόνο επιθυμητό, 
αλλά και ενδεδειγμένο. Αυτό το πιο ανθρώπινο πρόσωπο του μεταπτυχιακού αναφορικά την 
οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης φανερώνεται από τη σημαντική στήριξη που παρέχει 
στους ίδιους τους φοιτητές. Έτσι η συγκεκριμένη καινοτομία που προτείνεται, αφορά κυρίως τον 
τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων μέσω ανταποδοτικών υποτροφιών. Κατά κύριο λόγο, 
επιλέξιμοι θα πρέπει να είναι οι σπουδαστές που βρίσκονται στη πιο δυσχερή οικονομική 
κατάσταση, όπως, για παράδειγμα, σπουδαστές που θα ανήκουν σε μία από τις εξής κατηγορίες: 
Μακροχρόνιοι άνεργοι, Φοιτητές με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%,Οικονομικά ασθενείς, 
Μονογονεϊκοί φοιτητές κλπ. 

Εκτιμώντας την αξία της αξιολόγησης και αναγνώρισης. Διαπίστευση του Π.Μ.Σ. 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των πανεπιστημίων αρμόδια είναι η ΜΟΔΙΠ (Μονάδα 
διασφάλισης ποιότητας). Σύμφωνα με τον νόμο 4009 του 2011 άρθρο 14 παράγραφο 2.α και δ, η 
ΜΟΔΙΠ είναι αρμόδια για την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των 
απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών 
του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος. 
Επιπλέον είναι αρμόδια για την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και 
πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της 
ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ. Στο 
εξωτερικό υπάρχουν διεθνείς φορείς διαπίστευσης σε προγράμματα διοίκησης οργανισμών, όπως 
οι AACSB (AACSB International-The Association to Advance Collegiate Schools of Business), 
EQUIS (The European Quality Improvement System) και AMBA (Association of MBAs). 
Αποτελούν τους πιο δημοφιλείς φορείς που πιστοποιούν μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης 
και σχολές διοίκησης σε όλο τον κόσμο (Urgel, 2007) 

Η διαπίστευση είναι μία διαδικασία κατά την οποία ένας εξωτερικός φορέας, διαπίστευσης, 
αξιολογεί την ποιοτική διασφάλιση των οργανισμών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε 
συγκεκριμένες προδιαγραφές και ειδικούς σκοπούς των οργανισμών και απονέμει μία 
αναγνώριση. Ειδικότερα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφορά κυρίως με βάση το 
εκπαιδευτικό μοντέλο, τις προδιαγραφές και τους στόχους του ιδρύματος, κατά πόσο είναι 
έμπιστοι, αποτελεσματικοί, και υπεύθυνοι στα συγκεκριμένα πρότυπα που έχουν θέσει. 
(Vlasceanu, Grunberg, & Parlea, 2007). Η διαδικασία της πιστοποίησης ξεκινάει από το ίδιο το 
ίδρυμα, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων πανεπιστημίων. 
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Η πιστοποίηση αφορά την εξακρίβωση, επαλήθευση και γραπτή επικύρωση από έναν ανεξάρτητο 
φορέα με αναγνωρισμένη ικανότητα, σχετικά με το αν τα χαρακτηριστικά του προσωπικού, των 
διεργασιών-διαδικασιών ή των αντικειμένων γενικά ενός οργανισμού, βρίσκονται σε συμφωνία 
με σχετικές απαιτήσεις. Επιπλέον γίνεται βαθμολόγηση και προβάλλονται τα αποτελέσματα για 
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων, των καταναλωτών και του κοινού. Για τη τελική σειρά 
κατάταξης χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες που λαμβάνονται υπόψη (Vlasceanu, Grunberg, 
& Parlea, 2007). 

Η διαπίστευση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος από ένα διεθνή φορέα έχει μεγάλη σημασία 
για την εκπαιδευτική αξιοπιστία του, καθότι επικυρώνει με τον ποιο αξιόπιστο τρόπο την 
καταλληλότητα για την παροχή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών βάσει των 
ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προτύπων (Πούπουζα, 2013). Ωστόσο, το κύριο θέμα που φαίνεται 
να ανακύπτει ως βασικό μειονέκτημα της διαπίστευσης είναι το κόστος. Αυτό όμως, θα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται εξ αρχής όπως αντιμετωπίζεται και το εκπαιδευτικό κόστος κάθε 
προγράμματος. Η ένταξη της διαπίστευσης στον οικονομικό και οργανωτικό προγραμματισμό 
του προγράμματος είναι εξόχως απαραίτητη διότι η διαπίστευση συμβάλει πολλαπλώς στην 
ανάδειξη της εκπαιδευτικής προσφοράς των μεταπτυχιακών σπουδών. Συμβάλλει στην 
επιστημονική αναγνωρισιμότητα του προγράμματος. Κατατάσσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σε διεθνείς πανεπιστημιακούς πίνακες. Προβάλλει και προωθεί τον θεσμό της αριστείας. Και 
δημιουργεί κλίμα επιστημονικής ευφορίας, αύξηση της ζήτησης φοίτησης και ενδυνάμωση της 
ανταγωνιστικότητας. Έτσι, θεωρείται εύλογο, επειδή ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής που 
έχει αποφασίσει να φοιτήσει σε ένα ΠΜΣ, δεν έχει τις απαραίτητες πληροφορίες ως προς την 
καταλληλότητα για τις μελλοντικές προοπτικές σταδιοδρομίας του, και έχει να επιλέξει μεταξύ 
ενός ευρύτερου φάσματος προγραμμάτων που διατίθενται στην «αγορά», θα προτιμήσει τελικά 
ένα ΠΜΣ που είναι διαπιστευμένο και γνωστό για την εκπαιδευτική του αποτελεσματικότητα 
(Πούπουζα, 2013). 

Συμπεράσματα 

Με αιχμή την καινοτομία και την προσαρμογή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στις 
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά και στις σύγχρονες ανάγκες της Ελληνικής 
κοινωνίας, ο στόχος της παρούσας βιβλιογραφικής έρευνας είναι η βελτίωση της ποιότητας 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών μέσω παράλληλων ή συμπληρωματικών μαθησιακών 
εκδηλώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Για την προσέγγιση και διερεύνηση 
του θέματος η εργασία βασίστηκε σε προγενέστερες γνώσεις και πληροφορίες από τα διεθνή και 
ημεδαπή μεταπτυχιακά τμήματα.  

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν έχουν σαν στόχο να προτάξουν οργανωτικές και μαθησιακές 
καινοτομίες στα μεταπτυχιακά τμήματα που θα είναι υλοποιήσιμες και όχι ξεκομμένες από τις 
κοινωνικές απαιτήσεις των νέων επιστημόνων, οι οποίες είναι διαφορετικές σε κάθε εποχή και 
εξαρτώνται από τους κοινωνικούς οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. Επειδή, σχεδόν 
πάντοτε, η επικαιρότητα επηρεάζει αφάνταστα τις σκέψεις και τις πρωτοβουλίες του ανθρώπου, 
σημαντικό ρόλο στις προτάσεις μας έπαιξαν και οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην 
Ελλάδα. Μέσα από αυτήν την διεργασία καταγράφηκαν πρωτότυπες ιδέες, έχοντας την 
πεποίθηση ότι είναι εφικτές να εφαρμοστούν. Η σπουδαιότητα τους θα κριθεί από την 
αναγκαιότητα τους και την υποστήριξή τους.  
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Οι ιδέες που προτείνονται για την βελτίωση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας χωρίστηκαν 
σε τρεις βασικούς άξονες. Αρχικά, στον πρώτο άξονα το βασικό κριτήριο ήταν η βελτίωση του 
τρόπου διδασκαλίας των μαθημάτων. Έτσι λοιπόν προτάθηκαν δύο κατά την άποψή μας 
υλοποιήσιμοι και εφικτοί τρόποι: α) ο θεσμός της υιοθέτησης σχολείου. Η υιοθέτηση σχολικών 
μονάδων από το ΠΜΣ θα σημάνει τη δυνατότητα ευρύτερων συνεργασιών που θα βοηθήσουν τη 
σχολική ηγεσία και την εκπαιδευτική κοινότητα να συμμετάσχουν και να πειραματίζονται άμεσα 
σε ερευνητικές διοικητικές και μαθησιακές διεργασίες νέων μοντέλων διοίκησης, ενώ 
ταυτόχρονα οι φοιτητές/τριες να διερευνούν τη σχολική λειτουργικότητα μέσα από τα 
προβλήματα της καθημερινότητας με βιωματικό τρόπο σε περισσότερα επίπεδα που σχετίζονται 
με τις εκπαιδευτικές, μαθησιακές και διοικητικές πρακτικές της σχολικής ηγεσίας. β) η πρακτική 
άσκηση. Η πρακτική άσκηση με προγραμματισμό μέσα από συγκεκριμένα μοντέλα εξάσκησης 
των φοιτητών/τριών όπως, επίλυσης πραγματικών προβλημάτων υπό την καθοδήγηση των 
στελεχών επιχειρήσεων, οργανισμών, αλλά και μεγάλων σχολικών μονάδων θα προσδώσει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό μαθησιακή αξία που δεν μπορεί να προσφερθεί στο αμφιθέατρο και στην 
τάξη, αλλά μόνο μέσα από μία βιωματική μάθηση με πρακτικό και ρεαλιστικότερο 
προσανατολισμό σε πραγματικά προβλήματα για τους φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού 
προγράμματος.  

Ο δεύτερος άξονας βασίζεται στην χρήση των νέων τεχνολογιών. Η κατάρτιση και η 
χρησιμοποίηση μιας ιστοσελίδας συζήτησης, με θέματα που σχετίζονται με προβλήματα 
βελτίωσης των ακαδημαϊκών σπουδών του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ, της λειτουργίας της 
σχολικής μονάδας, της σχολικής ηγεσίας κλπ, θα εξυπηρετεί την ιδέα της καινοτομίας 
πολλαπλώς, αφού θα προσφέρει τον διάλογο και τη συζήτηση σε μεγαλύτερο ακροατήριο, θα 
ενισχύει την επιστημονική διαβούλευση και θα επιτρέπει –σε μεγάλο βαθμό– τον κοινωνικό 
έλεγχο. 

Τέλος, ο τρίτος άξονας αφορά δύο προτάσεις α) τον θεσμό των ανταποδοτικών υποτροφιών. Η 
υποχρεωτική απονομή ανταποδοτικών υποτροφιών δεν λύνουν το οικονομικό πρόβλημα όλων 
των φοιτητών, παρά λίγων που πραγματικά χρειάζονται τη βοήθεια του τμήματος, αλλά 
υποδηλώνουν το αίσθημα αλληλεγγύης και τη βούληση για τη βελτίωση συνθηκών των φοιτητών 
και τη σχέση συνεργασίας τους με το τμήμα. Και β) την αναγκαιότητα της διαπίστευσης του 
προγράμματος σπουδών. Η προσπάθεια ανάδειξης της εκπαιδευτικής προσφοράς των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων και η αναγνώριση και κοινοποίησή της στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα οφείλουν να αποτελούν πρωταρχικό καθήκον των πανεπιστημιακών αρχών και της 
διεύθυνσης του μεταπτυχιακού προγράμματος. Και τούτο, διότι η αναγνώριση αποτελεί ένα 
ηθικό και οικονομικό αγαθό επ’ ωφελεία του ιδρύματος, του μεταπτυχιακού προγράμματος και 
των αποφοίτων φοιτητών/τριών.  

Η συνεχής βελτίωση συμβάλει με τρόπο αποφασιστικό στο να σηματοδότηση την αξία του 
προγράμματος σπουδών. Είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλά ακόμη πεδία για την ανάδειξη 
καινοτομιών, όπως είναι η εκμάθηση της ενσυναίσθησης μέσω της τέχνης, η σύνδεση της σχολής 
με φορείς μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Η πραγμάτωση αυτών των καινοτομιών θα δώσουν 
νέα μαθησιακή ώθηση, θα διεγείρουν την συζήτηση για την αναζήτηση του νέου, και θα 
προσδώσουν σε μεγάλο βαθμό διεθνές κυρός στο μεταπτυχιακό τμήμα.  
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Περίληψη 

Στην εργασία γίνεται μελέτη, ταξινόμηση και παρουσίαση των σύγχρονων εργαλείων 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 
διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Καταγράφηκαν οι τομείς εισαγωγής, καθώς και τα 
παρεχόμενα μη εμπορικά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επιπρόσθετα, 
δημιουργήθηκε μια σειρά μαθημάτων βίντεο που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα εργαλεία, 
σύμφωνα με τις αρχές της ανοικτής και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο στόχος των μαθημάτων 
αυτών, ήταν να αποτελέσουν τη βάση μιας επιμορφωτικής προσπάθειας. Απώτεροι σκοποί της 
εργασίας είναι να αναδείξει τους τομείς που μπορούν να εισαχθούν νέες τεχνολογίες, τα εργαλεία 
που είναι διαθέσιμα με έμφαση στα εργαλεία ανοιχτού κώδικα και μέσω της σειράς 
βιντεομαθημάτων να συντελέσει στη διάχυση των αποτελεσμάτων και την ενσωμάτωση στη 
σχολική καθημερινότητα. 

Διαπιστώθηκε ότι οι Τ.Π.Ε. παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της εκπαίδευσης και την 
αλλαγή κουλτούρας του οργανισμού μέσα από τη αύξηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των καθημερινών πρακτικών. Υπάρχει πληθώρα διοικητικών ενεργειών 
που μπορούν να υλοποιηθούν με τη βοήθεια ελεύθερου λογισμικού καθώς οι προσφερόμενες 
λύσεις μπορούν να καλύψουν τις διαφορετικές, κατά περίπτωση ανάγκες, δίνοντας 
ανταγωνιστικές λύσεις, σε σχέση με τα εμπορικά λογισμικά που κυκλοφορούν. Τα 
βιντεομαθήματα που δημιουργήθηκαν αξιολογήθηκαν θετικά από εκπαιδευτικούς 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανέδειξαν την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης, στα πλαίσια της 
ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Μέσα από την εργασία διαπιστώθηκε η επιβεβλημένη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση 
της εκπαίδευσης. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση, και ιδιαίτερα η «μετανάστευση» 
των εμπλεκομένων από το εμπορικό λογισμικό, δεν είναι μια αυτονόητη πράξη, αφού αυτή 
προϋποθέτει αλλαγή στάσης, υιοθέτηση μιας ανοιχτής λογικής, αλλά και συνεχή επιμόρφωση.  
Λέξεις κλειδιά: νέες τεχνολογίες, διοίκηση, πληροφοριακά συστήματα 
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Εισαγωγή  

Οι Τ.Π.Ε. έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε στην σημερινή κοινωνία και 
θεωρούνται πως είναι το στήριγμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαίδευση αποτελεί έναν στόχο των επίσημων εκπαιδευτικών πολιτικών συμβάλλοντας στην 
αναβάθμιση της διδακτικής διαδικασίας και στη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης (Khvilon 
& Patru, 2002). Ο ρόλος του διαδικτύου αυξάνεται συνεχώς καθώς η διασύνδεση γίνεται όλο και 
πιο άμεση. 

Παρά την μεγάλη διείσδυση στην κοινωνία έχει παρατηρηθεί διαρθρωτική αδράνεια να πλήττει 
τις περισσότερες κυβερνήσεις, καθώς υπάρχει μια τάση αποστροφής κινδύνου. Το αποτέλεσμα 
είναι οι κυβερνήσεις να αργούν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες. Με 
δεδομένη αυτήν την τεκμηριωμένη χρονική καθυστέρηση για την υιοθέτηση της τεχνολογίας και 
της χρήσης του διαδικτύου στον δημόσιο τομέα, πρέπει να κατανοηθούν οι θεωρητικές βάσεις 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να ενημερωθεί το κοινό ώστε να σχεδιαστούν δράσεις που 
θα αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη που συνδέονται από την στρατηγική χρήση της τεχνολογίας 
των πληροφοριών (Schelin, 2003).  

Αν συνυπολογίσουμε ότι διανύουμε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης σε όλη την Ευρώπη οι 
ανάγκες για δημόσια διαχείριση, διαφάνεια και αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών 
μονάδων, καθώς και ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων, 
ανθρώπινων και υλικών είναι επιβεβλημένη. Οπότε η διοίκηση μπορεί να βοηθήσει την 
εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό να αποδώσει. 

Διοίκηση 

Στη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για τον όρο διοίκηση. 
Κοινά χαρακτηριστικά των περισσοτέρων ορισμών της διοίκησης είναι: α) η έννοια του 
συντονισμού/ συνδυασμού προσπαθειών, β) η ύπαρξη στόχων και η προσπάθεια επίτευξής τους 
και γ) η διοίκηση είναι μια διαδικασία και όχι μια μεμονωμένη πράξη (Κουτουζής, 1999). Οι 
προσεγγίσεις που διατυπώθηκαν, επηρέασαν τον σύγχρονο τρόπο διοίκησης και θα μπορούσαμε 
να τις χωρίσουμε σε τέσσερις «σχολές».  

Πρώτη είναι η κλασσική προσέγγιση, η οποία διατύπωσε τη θεωρία της αύξησης της 
παραγωγικότητας στην εργασία, με βασικά στοιχεία της θεωρίας, την αντικατάσταση των 
εμπειρικών κανόνων με την οργανωμένη επιστημονική γνώση, την επίτευξη αρμονίας στην 
ομαδική δράση και την επίτευξη συνεργασίας των ανθρώπων και εργασία με τελικό σκοπό την 
μέγιστη απόδοση (Koontz & O’ Donnell, 1983). Προσπάθησε να βελτιώσει την παραγωγικότητα 
μέσω της ποιότητας των εργαζομένων (πρόσληψη - κατάρτιση) και της εξειδίκευσης. 

Η δεύτερη προσέγγιση ήταν συμπεριφοριστική και υποστήριξε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα 
επιτυγχάνονται από την κατανόηση των ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα οργανισμό. Αν οι 
διοικούντες καταλάβουν τις ανάγκες των εργαζομένων και προσαρμόσουν τον οργανισμό σε 
αυτές τότε θα ακολουθήσει και επιτυχία του οργανισμού.  

Η τρίτη προσέγγιση είναι αυτή της διοικητικής επιστήμης-επιχειρησιακής έρευνας. Εισήγαγε νέα 
εργαλεία όπως η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και η χρήση τους σε προβλήματα 
στατιστικής και πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων. Η βελτίωση της παραγωγικότητας 
εστιάστηκε κυρίως στην κατανόηση και την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων. 
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Τέλος, στην δεκαετία του 1960 αναπτύχθηκε η συστηματική προσέγγιση (θεωρία των 
συστημάτων) σύμφωνα με την οποία η διοίκηση γίνεται αποτελεσματικότερη, όταν γίνεται 
κατανοητή η λειτουργία των διαφόρων μερών του συστήματος καθώς και οι αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των μερών. Η θεωρία των συστημάτων δεν ήρθε σε αντίθεση με τα συμπεράσματα των 
προηγούμενων ερευνών αλλά λειτούργησαν συμπληρωματικά. 

Μέσα από την αναζήτηση πετυχημένων μοντέλων και τρόπων διοίκησης προέκυψε και 
διαμορφώθηκε μια συγκεκριμένη τάση διοίκησης, αυτή της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total 
Quality Management). Η τάση αυτή, γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη και καταλαμβάνει μεγάλο μέρος 
της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί της ποιότητας από διάφορους 
ερευνητές όπως οι Deming, Crosby, Juran, Feigenbaum, Taguchi, Oakland. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως τρόπος διοίκησης, αφορά ολόκληρη την επιχείρηση και τις 
διεργασίες της και δεν περιορίζεται μόνο στα παραγόμενα προϊόντα της. Σκοπός της είναι η 
αλλαγή της νοοτροπίας και η εμπέδωση της κουλτούρας που βασίζεται σε έναν αριθμό 
σημαντικών αρχών – αξιών (core values). Αυτές είναι: 

▪ ο προσανατολισμός στον πελάτη (customer focus) όπου η διοίκηση εστιάζει στις ανάγκες 
και τις προσδοκίες των πελατών και των εργαζομένων 

▪ αποφάσεις βασισμένες σε αντικειμενικά στοιχεία (decisions based on facts) 
▪ ο προσανατολισμός στις διεργασίες (process orientation) 
▪ η συνεχής βελτίωση (continuous improvement) 
▪ η δέσμευση όλων (everybody’s commitment) επιζητώντας καθολική και συστηματική 

συμμετοχή των εργαζομένων και 
▪ η ηγεσία (leadership) με συνεχή υποστήριξη και ενεργός συμμετοχή (Ρούση, 2007; Ψωμάς, 

2013). 

Ιδιαίτερα, η διαδικασία της διοίκησης μιας σχολικής μονάδας είναι μια εξειδικευμένη σύνθετη 
λειτουργία που σαν σκοπό έχει να συντονίσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους ανθρώπους, 
τις δραστηριότητές τους και την διαχείριση των υλικών μέσων (Κατσαρός, 2008; Κουτουζής, 
1999; Κουτούζης, Ρέππα, & Μαυρογιώργος, 2008; Σαΐτης, 2005). Ο Owens (2001) αποδεικνύει 
ότι όταν τα σχολεία τείνουν να μιμούνται αξίες και οπτικές των επιχειρήσεων γίνεται 
περισσότερο προφανές ότι τα σχολεία είναι μοναδικοί ξεχωριστοί οργανισμοί. 

Η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση θεωρείται ως μια φιλοσοφία, ένα 
σύνολο αρχών που αποτελούν τη βάση της συνεχούς βελτίωσης και περιλαμβάνει την εφαρμογή 
ποιοτικών μεθόδων με τη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό 
τις αποτελεσματικότερες ή ποιοτικά ανώτερες παρεχόμενες υπηρεσίες (Κουτούζης, 1999). 

Οι αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση είναι: 

▪ Εστίαση στις ανάγκες της κοινωνίας. 
▪ Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
▪ Πλήρης και ενεργός συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού (Ζαβλανός, 1998). 

Το κατάλληλο σχολικό κλίμα, το πρότυπο ηγετικής συμπεριφοράς, η συμμετοχική διοίκηση, και 
η ευελιξία μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό σχολείο. 
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Νέες τεχνολογίες στη διοίκηση σχολικών μονάδων 

Η χρησιμοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διοικητική διαδικασία των σχολικών μονάδων είναι μια 
προέκταση της ένταξης των νέων τεχνολογιών στη σχολική πραγματικότητα και αποτελεί 
πολυδιάστατο εργαλείο εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής οργάνωσης και διοίκησης (European 
Schoolnet, 2006). Η υιοθέτηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, 
εξασφαλίζει μια μορφή εκσυγχρονισμένης διοίκησης, προσδίδοντας ταχύτερες διοικητικές 
συναλλαγές (Schelin, 2003) καθιστώντας την περάτωση των διοικητικών θεμάτων 
αποτελεσματική (Unesco στο Ρεντίφης, 2014). Από έρευνα των Wei et al. (2016), διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση στη επαγγελματική ανάπτυξη και τις ηγετικές ικανότητες 
των καθηγητών με την ικανότητα χρήσης των Τ.Π.Ε.. Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι 
η ικανότητα χρήσης των Τ.Π.Ε. μπορεί να "προβλέψει" την αποδοχή των καθηγητών. 

Επιπρόσθετα οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες στους διευθυντές 
σχολικών μονάδων να φέρουν εις πέρας το έργο τους (Zainally, 2008). Επίσης, οι Gray και Smith 
(2007) παρατηρούν ότι οι διευθυντές του 21ου αιώνα θα αντιμετωπίσουν πολλαπλές προκλήσεις 
που απορρέουν από την τεχνολογία. 

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις άλλες 
οργανωτικές δομές. Οι δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο και σε 
επίπεδο διαχείρισης των τεχνολογιών είναι πολλαπλές και γι’ αυτό στη βιβλιογραφία που αφορά 
την εκπαιδευτική τεχνολογία, έχει εμφανιστεί η ορολογία «Educational Technology Leadership» 
(McLeod, 2008; Kearsley & Lynch 1994), την οποία μπορούμε να αποδώσουμε με τον ελληνικό 
όρο «Ηγεσία στην εκπαιδευτική τεχνολογία». Ο ρόλος του ηγέτη εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
είναι σημαντικός και επηρεάζει όλη τη σχολική μονάδα, αφού είναι το άτομο που διαχειρίζεται 
τις αλλαγές (Lai & Pratt, 2004; Lai, Trewern, & Pratt, 2002). Το British Educational 
Communications and Technology Agency, απέδειξε ότι όσο η ποιότητα των ηγετών 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας βελτιώνεται τόσο ανεβαίνει η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
(Becta, 2002).  

Στην εκπαιδευτική διοικητική πράξη, η χρήση των νέων τεχνολογιών δύναται να προσδιοριστεί 
στους ακόλουθους τομείς: γραμματειακή υποστήριξη, ηλεκτρονική επικοινωνία, 
μηχανοργάνωση των διοικητικών θεμάτων (Δημακόπουλος & Παναγιωτόπουλος, 2011; Μακρή 
& Βλαχόπουλος, 2015; Παπαδανιήλ, 2005; Προκοπιάδου, 2009; Ρεντίφης, 2014; Τσολακίδης & 
Φωκιάλη, 1998).  

 Γενικά η χρήση των Τ.Π.Ε. στην σχολική πραγματικότητα οδηγεί στον εκσυγχρονισμό των 
μεθόδων των διοικητικών εργασιών (Προκοπιάδου, 2009) και άρει τους παραδοσιακούς 
περιορισμούς του χρόνου και της απόστασης (Βαβουράκη, Παπασταυρίδης, & Κυνηγόw, όπ. 
αναφέρεται στο Παπαδάκης, 2010) κάνοντας ευκολότερο και αποδοτικότερο το διοικητικό έργο 
(Μαυρικάκη, όπ. αναφέρεται στο Ρεντίφης, 2014) και αποτελεί γνώρισμα ενός ηγέτη (Vella et 
al., 2017). 

Ο Telem (2001) συνοψίζει, λέγοντας ότι η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. προδίδει στη σχολική διοίκηση: 

▪ βελτίωση και απλοποίηση των διοικητικών εργασιών 
▪ άμεση πρόσβαση σε ποικίλες πληροφορίες 
▪ αποτελεσματικότερη οργάνωση 
▪ ανάπτυξη καινοτόμων καναλιών ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας εντός και 

εκτός σχολείου. 
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Μεθοδολογική προσέγγιση 

Στους τομείς που διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να εισάγουμε τις νέες τεχνολογίες έγινε μια όσο 
το δυνατό πιο πλήρη καταγραφή των προσφερόμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών που 
μπορούν να υποβοηθήσουν τη διοίκηση σχολικών μονάδων. Επικεντρωθήκαμε σε λύσεις που 
προέρχονται από ελεύθερα/ανοικτού κώδικα λογισμικά καθώς και στις προσφερόμενες 
υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και με ιδιαίτερη έμφαση στο πληροφοριακό 
σύστημα Myschool. 

Στη συνέχεια και βασιζόμενοι πάνω στην αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης, η οποία 
στηρίζεται πάνω στις αρχές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Λιοναράκης, Γκιόσος, 
Κουτσούμπα, Παναγιωτακόπουλος, & Ξένος, 2001), δημιουργήθηκαν μαθήματα υπό τη μορφή 
διαλέξεων, σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ασκήσουν διοίκηση. Έγινε προσπάθεια να 
δημιουργηθούν μαθησιακά αντικείμενα (learning objects), δηλαδή ψηφιακές οντότητες που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μάθηση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση. Στόχος ήταν να 
σχεδιαστεί μια ενότητα μαθημάτων με την μορφή βίντεο που να έχουν μαθησιακή αξία (learning 
value) και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καθηγητές που θέλουν να ενσωματώσουν νέες 
τεχνολογίες ώστε να διοικήσουν αποτελεσματικά σχολικές μονάδες. Τα μαθήματα πρέπει να 
είναι αυτοτελή δηλαδή να αποτελούν μια ολοκληρωμένη οντότητα που δεν μπορεί να κατατμηθεί 
περαιτέρω σε μικρότερα τμήματα χωρίς να χάσει την μαθησιακή του αξία και αυτοτέλεια. 
Ταυτόχρονα, τα μαθήματα θα μπορούν να αποσπασθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλα 
μαθησιακά περιβάλλοντα. Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι διαλειτουργικά, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και ξεχωριστά υπό συγκεκριμένες συνθήκες ανάλογα με τους επιδιωκόμενους 
παιδαγωγικούς και μορφωτικούς στόχους.  

Κύριος σκοπός ήταν οι εκπαιδευόμενοι να επιμορφωθούν σε ζητήματα που δεν γνωρίζουν καθώς 
επίσης να καλυφθούν όλοι οι τομείς που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες στη 
διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Δεν έγινε στόχευση σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων 
για το λόγο αυτό υπάρχουν μαθήματα που αφορούν άπειρους χρήστες (π.χ. δημιουργία 
λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και άλλα που αναλύουν πιο ειδικά θέματα 
(εγκατάσταση λογισμικού PHP/MySQL). 

Λόγω του μεγάλου όγκου των προσφερόμενων εργαλείων και υπηρεσιών επιλέχθηκαν να 
παρουσιαστούν μερικά από αυτά σε μαθήματα. Οι άξονες που κινήθηκε η επιλογή των 
μαθημάτων ήταν: η συχνότητα χρήσης της διαδικασίας στη διοικητική πρακτική, η καινοτομία 
που πρόσφερε το εργαλείο και προφανώς η μη ύπαρξη αλληλοεπικάλυψης των υπηρεσιών από 
τα εργαλεία που παρουσιάζονται. Ένα επιπρόσθετο κριτήριο είναι η επαναχρησιμοποίηση της 
διεργασίας σε παρόμοιες καταστάσεις. Τα μαθήματα θα μπορούν να διατεθούν με την μορφή 
ηλεκτρονικού υλικού είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτύου. Επίσης, προστέθηκαν προτεινόμενες 
δραστηριότητες αξιολόγησης ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να κάνουν εξάσκηση σε 
παρόμοια θέματα. 

Για τη δημιουργία των μαθημάτων χρησιμοποιήθηκαν διάφορα λογισμικά. Κύριο μέλημά μας 
ήταν τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ελεύθερα. Για την καταγραφή της οθόνης 
του υπολογιστή χρησιμοποιήθηκε screencast software και συγκεκριμένα το Camstudio 
(http://camstudio.org/). Στην συνέχεια η ποιότητα του ήχου βελτιώθηκε με το Αudacity 
(http://www.audacityteam.org/). Για τη σύνθεση του τελικού βίντεο και την περαιτέρω 
επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκε το Vsdc editor (http://www.videosoftdev.com/). Τα βίντεο 
που δημιουργήθηκαν είχαν ανάλυση υψηλής ευκρίνειας HD 1280x720 pixels (16:9).  

http://camstudio.org/
http://www.audacityteam.org/
http://www.videosoftdev.com/
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Θα έπρεπε όλα τα μαθήματα, μαζί με ασκήσεις ή δραστηριότητες αξιολόγησης να βρίσκονται σε 
μια ενιαία πλατφόρμα έτσι ώστε να θεωρηθεί ολοκληρωμένο ένα μάθημα. Για το λόγο αυτό και 
για να μπορέσει να παραχθεί η τελική μορφή του υλικού χρησιμοποιήθηκε το Χerte Toolkit 
(http://www.xerte.org.uk/). Το προϊόν αυτό διαμοιράζεται από την ιστοσελίδα 
http://users.sch.gr/theoj/sch/index.htm. Για τη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου 
περιβάλλοντος μάθησης επιλέχθηκε μια πλατφόρμα LMS από την οποία τα μαθήματα να είναι 
διαθέσιμα. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε λογαριασμός σε πάροχο moodle 
(https://moodlecloud.com) και τα μαθήματα διαμοιράζονται από τον ιστότοπο 
https://theoj.moodlecloud.com/. Τέλος, έγινε μιας μικρής κλίμακας αξιολόγηση των μαθημάτων 
που δημιουργήθηκαν από καθηγητές Δευτεροβάθμιας. 

Αποτελέσματα 

Διαπιστώθηκε ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν καλύψει μεγάλο εύρος εφαρμογών και υπάρχουν 
πολλά προσφερόμενα λογισμικά ανοικτού κώδικα που μπορούν να καλύψουν τις διαφορετικές 
κατά περίπτωση ανάγκες. Έγινε προσπάθεια κατηγοριοποίησης των προσφερόμενων λογισμικών 
και υπηρεσιών και παράλληλα να βρεθούν ενδεικτικά λογισμικά που θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε. Οπότε τα λογισμικά μπορεί να είναι: 

▪ εφαρμογές γραφείου όπως το Open Οffice (http://www.openoffice.org/el/) και Libre Οffice 
(https://el.libreoffice.org/)  

▪ εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το Thunderbird 
(https://www.mozilla.org/el/thunderbird/), 

▪  φυλλομετρητές ιστοσελίδων για περιήγηση στο διαδίκτυο Mozilla Firefox 
(http://www.mozilla.com/el/firefox/),  

▪ εφαρμογές για τη σχεδίαση Ιστοσελίδων το ΚompoZer (http://kompozer.net/),  
▪ συστήματα διαχείρισης μιας σχολικής βιβλιοθήκης όπως το Biblioteq 

(http://biblioteq.sourceforge.net/), 
▪  εφαρμογές για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος μιας σχολικής μονάδας όπως το 

FET (http://www.labschool.eu/lab-software/fet-timetables-schools.html) 
▪ ανοιχτά λογισμικά για την διοίκηση μιας σχολικής μονάδας όπως το Opensis 

(http://opensis.com/), Fedena (http://www.projectfedena.org/) και RosarioSiS 
(https://www.rosariosis.org/).  

Η ποικιλία των ελεύθερων λογισμικών είναι τεράστια και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει 
λύση που ταιριάζει στη διοίκηση του δικού μας οργανισμού. Τα κριτήρια που θα πρέπει να 
λάβουμε υπ’ όψιν μας θα μπορούσαν να είναι τα κάτωθι:  

Το πρώτο κριτήριο επιλογής ανοιχτού λογισμικού είναι η καταλληλότητα του λογισμικού 
δηλαδή αν εξυπηρετεί τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβει υπ’ 
όψιν τη υποστήριξη που θα λάβει από την κοινότητα που αναπτύσσει το λογισμικό, την άδεια 
χρήσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχουν στελέχη που είναι σε θέση να αναλάβουν την 
υποστήριξη του λογισμικού εσωτερικά ή εναλλακτικά να επιλεγούν εξωτερικοί συνεργάτες με 
τεχνογνωσία και εμπειρία στην υποστήριξη του επιλεγμένου λογισμικού. Τέλος, να 
υπολογιστούν οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι στην περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες. 

Αρκετές εφαρμογές δεν έχουν ελληνικά στο περιβάλλον ή δεν υποστηρίζουν την ελληνική 
γλώσσα (Gkoumas & Lazarinis, 2015), παράμετρος που θα πρέπει να συνυπολογιστεί. 

http://www.xerte.org.uk/
http://users.sch.gr/theoj/sch/index.htm
https://moodlecloud.com/
https://theoj.moodlecloud.com/
http://www.openoffice.org/el/
https://el.libreoffice.org/
https://www.mozilla.org/el/thunderbird/
http://www.mozilla.com/el/firefox/
http://kompozer.net/
http://biblioteq.sourceforge.net/
http://www.labschool.eu/lab-software/fet-timetables-schools.html
http://opensis.com/
http://www.projectfedena.org/
https://www.rosariosis.org/
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Παρόμοιες υπηρεσίες προσφέρονται και μέσα από το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και την 
πλατφόρμα Myschool που δίνουν ανταγωνιστικές λύσεις με τα υπόλοιπα λογισμικά που 
κυκλοφορούν στην αγορά. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) αποτελεί το προηγμένο 
εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο του Υπουργείου Παιδείας που διασυνδέει όλα τα σχολεία, τους 
εκπαιδευτικούς και πλήθος διοικητικών υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του, 
παρέχοντας βασικές και προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε 
αριθμό χρηστών δημόσιο δίκτυο στη χώρα και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα αξιόλογο 
εκπαιδευτικό δίκτυο που προάγει την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 
Επικοινωνιών στην Ελληνική εκπαίδευση. 

Για να διαφυλαχθεί ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του δικτύου, όλοι οι χρήστες του είναι 
πιστοποιημένα πρόσωπα ή εκπαιδευτικές ή διοικητικές οντότητες της Εκπαίδευσης. Πολλές από 
τις υπηρεσίες του θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων. 
Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε: το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τη δημιουργία και 
διαχείριση λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting), τη 
δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων και ιστολογίων, την υπηρεσία Επικοινωνίας και 
Συνεργασίας (https://www.uc.sch.gr), την online διαχείριση εγγράφων μέσω διαδικτύου 
«+γραφίς» (http://grafis.sch.gr), την υπηρεσία αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων 
(http://myfiles.sch.gr), την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με την διαχείριση προσωπικού 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (https://opsyd.sch.gr) και τέλος το 
πληροφοριακό σύστημα Μyschool. 

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης δημιουργήθηκαν τα ακόλουθα μαθήματα ανοικτές υπηρεσίες 
και τις εφαρμογές ανοικτού κώδικα δημιουργήθηκαν εννέα μαθήματα. Οι τίτλοι των μαθημάτων 
είναι οι ακόλουθοι:  

1.1 Δημιουργία λογαριασμού Google με σκοπό τη χρήση on line υπηρεσιών. 

1.2 Δημιουργία εγγράφου Google με φωνητική πληκτρολόγηση. 

1.3 Ορθογραφικός έλεγχος ενός κειμένου. 

1.4 Χρήση των φορμών Google. 

1.5 Δοκιμαστική χρήση ενός opensource CRM εργαλείου στην demo version. 

1.6 Περιήγηση σε πλατφόρμα opensource λογισμικού και κατέβασμα μιας εφαρμογής. 

1.7 Εγκατάσταση λογισμικού (PHP/MySQL). Η περίπτωση του Εdusec. 

1.8 Χρήση open source λογισμικού. Εισαγωγή στοιχειών μαθητών edusec. 

1.9 Εισαγωγή στην χρήση προγράμματος βιβλιοθήκης. Η περίπτωση του biblioteq. 

Για τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου δημιουργήθηκαν τα ακόλουθα τρία 
μαθήματα: 

2.1 Μεταφόρτωση και Διαμοιρασμός αρχείου μέσω της υπηρεσίας Myfiles.sch.gr 

2.2 Δημιουργία λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και περιήγηση στις λίστες. 

2.3 Ημερολόγιο εργασιών. 

Τέλος, για την πλατφόρμα My school παρήχθησαν πέντε μαθήματα. Αυτά είναι: 

3.1 Έκδοση αποτελεσμάτων για μαθητές Δημοτικού. 

http://www.sch.gr/
https://www.uc.sch.gr/
http://grafis.sch.gr/
http://myfiles.sch.gr/
https://opsyd.sch.gr/
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3.2 Καταχώρηση απουσίας μαθητή από αρχείο Excel. 

3.3 Διακοπή φοίτησης μαθητή. 

3.4 Καταχώρηση Αιτήματος Άδειας ή Απουσίας. 

3.5 Καταχώρηση Απεργίας ή Στάσης Εργασίας στην πλατφόρμα Μyschool. 

  

  

Εικόνα 1: Στιγμιότυπα οθονών από τα μαθήματα βίντεο που δημιουργήθηκαν 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων μας έδειξε ότι πρέπει να υπάρχει Εθνική στρατηγική για το 
δύσκολο κομμάτι της επιμόρφωσης. Οι καθηγητές απαιτούν την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 
συστήματος δια βίου εκπαίδευσης, που επιτρέπει τον σχεδιασμό προγραμμάτων τα οποία 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτά, και ενθαρρύνει τη χρήση 
μεθόδων, όπως η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες επιτρέπουν τη συμμετοχή χωρίς την 
παρακώλυση άλλων δραστηριοτήτων και υποχρεώσεών τους. Παράλληλα, καταγράφεται η 
ανάγκη για ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης αυτών των προγραμμάτων, του 
εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται, αλλά και των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
παρέχονται στους ωφελούμενους. 

Συμπεράσματα/Συζήτηση  

Μέσα από την παρούσα εργασία αναδείχτηκε με τον τρόπο αυτό η επιβεβλημένη ανάγκη χρήσης 
των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διοίκηση. Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας και η 
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όλο και μεγαλύτερη χρήση των tablets και των κινητών αλλάζουν συνεχώς το τεχνολογικό τοπίο 
καθιστώντας επιβεβλημένη ανάγκη χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διοίκηση. 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν καλύψει μεγάλο εύρος εφαρμογών και υπάρχουν πολλά προσφερόμενα 
λογισμικά που μπορούν να καλύψουν τις διαφορετικές κατά περίπτωση ανάγκες. Ειδικότερα για 
το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η πλατφόρμα Myschool 
δίνουν παρόμοιες και εφάμιλλες υπηρεσίες με εμπορικά λογισμικά αλλά η χρήση των υπηρεσιών 
αυτών δεν είναι ευρέως διαδεδομένες στη σχολική κοινότητα. 

Η ένταξη όμως αυτών των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση, και η «μετανάστευση» των 
εμπλεκομένων από το εμπορικό λογισμικό, δεν είναι μια αυτονόητη πράξη, αφού αυτή 
προϋποθέτει αλλαγή στάσης και υιοθέτηση μιας ανοιχτής λογικής. Το πιο άμεσο όφελος είναι η 
εξοικονόμηση χρημάτων, που για τα ελληνικά σχολεία αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λύση, 
δεδομένης της οικονομικής ανεπάρκειάς τους. Οι λύσεις που μπορεί να δοθούν, σχετίζονται τόσο 
με την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου λογισμικού των σχολικών εργαστηρίων, όσο και με 
την εύρεση και εγκατάσταση μιας εφαρμογής στις ήδη υπάρχουσες υποδομές και ταιριάζει στις 
ανάγκες του σχολείου. Η ευκολία με την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει, να κατεβάσει και 
να εγκαταστήσει μια εφαρμογή, αποτελεί ένα κίνητρο, αρκεί να υπάρχει επαρκής, έγκαιρη και 
έγκυρη ενημέρωση αλλά κυρίως επιμόρφωση που θα βασίζεται στις αρχές της ανοικτής και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Όμως, τις νέες τεχνολογίες δεν πρέπει να τις βλέπουμε απλά ως 
εργαλεία. Δημιουργούνται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών δραστηριότητες που απαιτούν 
ενδελεχή σχεδιασμό, ο οποίος βοηθά τη δημιουργία και την ανάπτυξη κοινού οράματος στην 
σχολική μονάδα (Hauge, 2016). 

Ένα επιπρόσθετο θετικό στοιχείο, στη δημιουργία αυτών των μαθημάτων, είναι πως έγιναν χωρίς 
ειδικό εξοπλισμό και με τη χρήση ανοικτών και δωρεάν εργαλείων. Γεγονός, που σημαίνει ότι με 
μηδενικό κόστος μπορεί να δημιουργηθεί επιμορφωτικό υλικό κατάλληλο για τις ανάγκες κάθε 
σχολείου. 

Για να συνοψίσουμε, το σημαντικότερο βήμα που πρέπει να γίνει για ποιοτικότερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι να υιοθετηθεί αποτελεσματικότερο μάνατζμεντ με την 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, το οποίο να απαιτεί τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων για 
τη δημιουργία κοινού οράματος, συμπέρασμα που συνάδει και με πρόσφατη έρευνα (Chua, 
2017). 
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Πεδία εφαρμογής της  
επιμόρφωσης Β επιπέδου  
στο Σχολείο ως οργανισμός 
 

 

Όλγα Κασσώτη 

Πέτρος Κλιάπης 
 

 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα είναι μια ποσοτική έρευνα που έγινε με ερωτηματολόγιο σε εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Β επιπέδου 2017.  

Το κεντρικό ερώτημα της έρευνας αυτής ήταν ποια χρήση των αποκτηθέντων γνώσεων από την 
επιμόρφωση Β επιπέδου μπορεί να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία, εξετάζοντας 
ταυτόχρονα και την άποψη των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της χρήσης των ΤΠΕ 
στο Σχολείο ως οργανισμό, δηλαδή τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στη διοίκηση. 

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια μεταβλητή που περιλαμβάνει 
τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση, με τη εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών 
πρακτικών τη χρήση ψηφιακών βοηθημάτων στο μάθημα ή ακόμα και την ανάθεση εργασιών 
που απαιτούν τη χρήση ΤΠΕ.  

Η χρήση των ΤΠΕ στη διοίκηση είναι μια μεταβλητή που περιλαμβάνει την απόφαση για την 
οργάνωση του Σχολείου, τις πολιτικές και τις δράσεις που διευκολύνουν τη χρήση των ΤΠΕ σε 
όλα τα πεδία του Σχολείου ως οργανισμό. 

Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Αναλύθηκαν 60 ερωτηματολόγια, τα οποία καταδεικνύουν ότι οι 
εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η χρήση των ΤΠΕ είναι απαραίτητη στο Σχολείο, περισσότεροι από 
τους μισούς, είχαν "αυτοεπιμορφωθεί" και χρησιμοποιούσαν τις ΤΠΕ και πριν την επίσημη 
επιμόρφωση. Επίσης θεωρούν ότι είναι απαραίτητο προσόν για την εξέλιξη τους σε Διευθυντή 
Σχολείου. 
Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση β’ επιπέδου, ΤΠΕ, χρήση ΤΠΕ στη διοίκηση της εκπαίδευσης  

 

Εισαγωγή 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών επηρεάζουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας από 
τους εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική πράξη (Agyei & Voogt, 2011). Ωστόσο, η έρευνα 
υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να μην εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία (Dawson, 2008). Αυτό το 
χάσμα μεταξύ της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους και της εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη προσπαθούν να 
καλύψουν τα διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης. Αν και, όπως έχει καταγραφεί ερευνητικά, το 
ιδανικό πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα εξασφάλιζε την βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας 
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στην εκπαίδευση, δεν έχει ακόμη βρεθεί (Drijvers, Kieran, & Mariotti, 2010), τα υπουργεία 
παιδείας σε πολλές χώρες προσφέρουν πολλές υπηρεσίες και κατάρτιση για να ενισχύσουν τη 
χρήση προηγμένων τεχνολογιών στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Σοβαρά κονδύλια 
δαπανώνται για την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού και επιμορφώσεων τις οποίες 
χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει εδώ και αρκετά χρόνια ένα πρόγραμμα 
επιμόρφωσης το οποίο φιλοδοξεί να καλύψει το συγκεκριμένο κενό στην εφαρμογή των ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική πράξη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Επιμόρφωση των 
Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» και, όπως 
αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος (http://b-epipedo2.cti.gr), έχει 
αντικείμενο το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της επιμόρφωσης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 
σε όλους τους νομούς της χώρας με στόχους: 

▪ Την καλλιέργεια νέων στάσεων απέναντι στη διαδικασία της μάθησης 
▪ Την εφαρμογή στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται στη διάρκεια της 

επιμόρφωσης 
▪ Την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τις προκλήσεις των «κοινωνιών της γνώσης και 

της πληροφορίας», ειδικότερα σε ότι αφορά την αξιοποίηση και χρήση των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη, τη χρήση δικτυακών 
υπολογιστικών υπηρεσιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και την ουσιαστική 
αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία για διάφορα 
γνωστικά αντικείμενα. 

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα επιμόρφωσης στη χρήση των Η/Υ που ήταν 
προσανατολισμένα προς την παροχή γνώσεων για τη χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων 
λογισμικών, βασισμένα στην παραδοχή ότι οι επιμορφούμενοι ‘θα ξέρουν τι να κάνουν με αυτά’, 
το πρόγραμμα «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ 
στη Διδακτική Πράξη» (ή επιμόρφωση Β΄ επιπέδου όπως αποκαλείται), είναι βασισμένο στην 
παραδοχή ότι θα πρέπει οι επιμορφούμενοι να εστιάσουν στη δική τους παιδαγωγική θεώρηση 
για τη μαθησιακή διαδικασία, ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν το κατάλληλο από την 
πληθώρα υπολογιστικών εργαλείων για την τάξη τους.  

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι Η/Υ, όταν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να 
εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη και να βελτιώσουν σημαντικά την επίδοση 
των μαθητών. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση λογισμικών και 
διαδικτυακών τεχνολογικών εργαλείων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη υψηλών νοητικών 
λειτουργιών, δεξιοτήτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξη και διατήρηση 
δεξιοτήτων και στρατηγικών επίλυσης προβλήματος (Jamieson-Proctor et al., 2013; Kerrigan, 
2002; Purcell, Heaps, Buchanan, & Friedrich, 2013). Ωστόσο, η επιτυχής ενσωμάτωση της 
χρήσης της τεχνολογίας στο μάθημα, ως εργαλείο για την επίτευξη του μαθησιακού στόχου, 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση του εκπαιδευτικού για τη μαθησιακή διαδικασία και 
τη χρήση της τεχνολογίας σε αυτή (Capan, 2012; Goos & Soury-Lavergne, 2010). 

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι η διαφοροποίηση της διδακτικής πρακτικής ώστε να περιλάβει το νέο 
μέσο είναι κάτι που δεν αποτελεί εύκολο στόχο για τους εκπαιδευτικούς (Laborde, 2008). Εκτός 
από την εκμάθηση των ποικίλων δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία, 
βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη να επαναδιαπραγματευτούν τη διαχείριση της τάξης τους, 
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τους ρόλους των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις νέες μορφές αλληλεπίδρασης, 
να πάρουν έναν επιπλέον ρόλο που αφορά στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και να 
προσαρμόσουν όλο το εκπαιδευτικό στυλ τους. 

Οι Tondeur et al., (2011) σε μια δευτερογενή έρευνα σχετικά με την πρόθεση των εκπαιδευτικών 
για ένταξη της τεχνολογίας στη διδασκαλία. τονίζουν τη σχέση μεταξύ της πρόθεσης των 
εκπαιδευτικών να εντάξουν τις ΤΠΕ και του βαθμού στον οποίο τις ενσωμάτωσαν τελικά στην 
τάξη τους. Ως βασικοί παράγοντες στο θέμα αυτό αναφέρονται: η θετική στάση των 
εκπαιδευτικών απέναντι στην τεχνολογία και η επιμόρφωση στη χρήση της. Αντίθετα, η αρνητική 
στάση των εκπαιδευτικών ή ο ανεπαρκής εξοπλισμός έχουν ως αποτέλεσμα τη μη χρήση των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία (Cullen & Green, 2011).  

Στην ελληνική πραγματικότητα, ακόμη και σε σχολεία που διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό, οι 
εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό αυτόν, καθώς δεν διαθέτουν τις απαραίτητες 
γνώσεις (έχουν δαπανηθεί μεγάλα ποσά στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα για 
την αγορά φωριαμού με 10 φορητούς ΗΥ χωρίς να έχει γίνει η απαραίτητη επιμόρφωση στη 
χρήση τους). 

Το εννοιολογικό πλαίσιο 

Για το σκοπό αυτής της μελέτης υπό το πρίσμα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ για την ενίσχυση της 
ποιοτικής διδασκαλίας και της μαθησιακής εμπειρίας στα σχολεία, χρησιμοποιήθηκαν δύο από 
τις θεωρίες της διάχυσης των καινοτομιών από τον Rogers (2003) και το πρότυπο τεχνολογικής 
αποδοχής (TAM) από τον Davis (2003), τα οποία και προσαρμόστηκαν ώστε να αποτελέσουν το 
εννοιολογικό πλαίσιο για την έρευνα αυτή (Σχήμα 1).  

Η θεωρία του Rogers δηλώνεται ως η διαδικασία με την οποία μια καινοτομία επικοινωνείται 
μέσω ορισμένων καναλιών και με την πάροδο του χρόνου μεταξύ των μελών ενός κοινωνικού 
συστήματος. Η διαδικασία ξεκινάει με τη "γνώση" του πρώτου καναλιού που αντιπροσωπεύει τα 
χαρακτηριστικά της μονάδας λήψης αποφάσεων από τους χρήστες των ΤΠΕ για την ενσωμάτωση 
της τεχνολογίας και τελειώνει με "επιβεβαίωση" από τους χρήστες να αποδεχτούν την τεχνολογία 
και να την ενσωματώσουν ανάλογα. Η θεωρία TAM περιλαμβάνει διάφορα μέρη που 
αντιπροσωπεύει τη διαδικασία αποδοχής των ΤΠΕ από τους χρήστες, συμπεριφορική ένταση, 
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης. Ενώ η αντιλαμβανόμενη 
χρησιμότητα αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο το άτομο πιστεύει στο όφελος από τη χρήση 
μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας με τη βελτίωση της απόδοσης της εργασίας, η αντιλαμβανόμενη 
ευκολία χρήσης αναφέρεται στη σημασία μιας «φιλικής προς το χρήστη» τεχνολογίας για τους 
ίδιους τους χρήστες. Γενικά, η θεωρία TAM αναπτύχθηκε για να μετρήσει την 
αποτελεσματικότητα ή την επιτυχία μιας τεχνολογίας ώστε να βοηθήσει στην κατανόηση της 
αξίας και της αποτελεσματικότητας ενός συγκεκριμένου συστήματος (π.χ. του σχολείου). 
Θεωρείται επίσης ως μία από τις πιο σημαντικές θεωρίες στη σύγχρονη έρευνα των 
πληροφοριακών συστημάτων. Ωστόσο, η θεωρία έχει εξελιχθεί με πιο συγκεκριμένες μεταβλητές 
που εξηγούν πώς ένας χρήστης μπορεί να αποδεχθεί μια τεχνολογία τα τελευταία χρόνια. 
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Σχήμα 1: Θεωρία της διάχυσης των καινοτομιών (Davis, 2003; Rogers, 2003) 

Το προτεινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες που συνδέονται άμεσα με τον 
κεντρικό στόχο της μελέτης, που εξηγεί πώς η γνώση και οι αντιλήψεις θα επηρεάσουν την 
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και την ευκολία χρήσης της ολοκλήρωσης των ΤΠΕ. Οι 
παράγοντες που ενσωματώνονται στο εννοιολογικό πλαίσιο έχουν αλληλεπικαλυφθεί 
σχολαστικά, έτσι ώστε η αλληλεξάρτηση μεταξύ τους να συνίσταται στη μέτρηση της 
αποτελεσματικότητάς τους στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η 
πρόθεση ενσωμάτωσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς είναι η κύρια μεταβλητή που 
υποστηρίζει τα βασικά στοιχεία του παραπάνω πλαισίου, όπως η ευκολία στη χρήση, η 
λειτουργικότητα, η ευελιξία, η προσβασιμότητα και η ολοκλήρωση. Επιπλέον, η πρόθεση των 
εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, όπως αναλύθηκε παραπάνω, επηρεάζεται 
έντονα από τις αντιλήψεις τους για τη χρησιμότητα του συστήματος καθώς και για την ευκολία 
χρήσης και καθορίζει την πραγματική χρήση των ΤΠΕ. Το προτεινόμενο πλαίσιο οδήγησε αυτή 
την έρευνα στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση και ενσωμάτωση 
των ΤΠΕ από τους δασκάλους. 

Σκοποί της έρευνας  

Σε αυτή την έρευνα μελετάται η αλλαγή στάσης των δασκάλων οι οποίοι συμμετείχαν σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα 36 ωρών για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και η άνεση με την οποία θα χρησιμοποιήσουν 
όσα έμαθαν στην επιμόρφωση. Εξετάζονται επίσης οι αντιλήψεις τους για τις ΤΠΕ και ο 
αντίκτυπος των ανωτέρω στην προετοιμασία της διδασκαλίας τους και στις διδακτικές πρακτικές 
τους. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Ποιες είναι οι αντιλήψεις των δασκάλων μετά την επιμόρφωση για τις ΤΠΕ και τη χρήση τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις παραπάνω αντιλήψεις και τον τρόπο οργάνωσης της 
διδασκαλίας στην τάξη τους;  

Το ερευνητικό εργαλείο  

Από τους ερευνητές κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο που περιείχε ερωτήσεις «κλειστού τύπου» 
διαβαθμισμένης επιλογής βασισμένες στα θέματα και τις θεματικές ενότητες του «χάρτη» των 
στάσεων και αντιλήψεων των δασκάλων για τις ΤΠΕ, όπως προέκυψαν από τη μελέτη της 
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βιβλιογραφίας. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται 
ερωτήσεις σχετικές με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Στο δεύτερο μέρος 
περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικές με τις στάσεις των εκπαιδευτικών μετά την επιμόρφωση 
(διάρκειας 36 ωρών) για τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη. Στο τρίτο μέρος οι 
ερωτήσεις αφορούν τη σύνδεση των ΤΠΕ με τη διδακτική πράξη. 

Το ερωτηματολόγιο εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δείγμα 10 εκπαιδευτικών και επέτρεψε να 
διαπιστωθεί ότι: α) η αναγνωσιμότητά του ήταν σε πολύ καλό επίπεδο β) η συμπλήρωσή του 
έγινε πρόθυμα γ) ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσής του ήταν 5-10 λεπτά. 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων  

Στην έρευνα συμμετείχαν 60 εκπαιδευτικοί από 4 τμήματα επιμόρφωσης κατά την τελευταία 
εβδομάδα της επιμόρφωσής τους (Ιούνιος 2017). Ο σχεδιασμός και η προπαρασκευή της έρευνας 
έγιναν κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος έως Μάιος του 2017, ενώ η συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων έγινε on-line κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης καθώς το ερωτηματολόγιο 
ήταν «ανεβασμένο» στο διαδίκτυο ως «διαδικτυακό έγγραφο της google» (google document) την 
εβδομάδα 19-23 Ιουνίου 2017. 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Το δείγμα αποτελείται από 18 (30%) άνδρες και 42 (70%) γυναίκες. Σχετικά με την ηλικία, οι 
εκπαιδευτικοί 46-55 ετών αποτελούν την κυρίαρχη ομάδα (49,3%) με την ομάδα 36-45 ετών να 
ακολουθεί με 42,0% και την ομάδα 26 έως 35 ετών να καταγράφει ποσοστό 8,8%. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι κανείς από τους συμμετέχοντες δεν ανήκε στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 26 ούτε και 
άνω των 55 ετών. 

Στα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών η κυρίαρχη ομάδα καταγράφεται στα 11 ως 15 έτη 
υπηρεσίας με ποσοστό 35,6%, με την ομάδα 16 ως 20 έτη να ακολουθεί με 27,3%, την ομάδα 21 
ως 25 έτη με 18,5% ενώ περισσότερα από 24 έτη υπηρεσίας έχει το 12,7% και μέχρι 10 έτη το 
5,9%.  

Όσον αφορά τις τάξεις που οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν, ποσοστό 51,2% διδάσκει Γ΄ και Δ΄ 23,9% 
διδάσκει Α΄ και Β΄ ενώ ποσοστό 21,5% διδάσκει στην Ε΄ και Στ΄ τάξη. 

Εξοπλισμός που διαθέτει το σχολείο και η τάξη τους 

Τα σχολεία στα οποία οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εργάζονται διαθέτουν εργαστήριο 
ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ποσοστό 82,5%, ενώ σε κατάσταση καλής λειτουργίας βρίσκεται 
το 76,5% από αυτά. Ωστόσο μόνο το 58,5% των εκπαιδευτικών έχει στη διάθεσή του το 
εργαστήριο όταν το χρειάζεται ενώ το 20,5% των υπόλοιπων εκπαιδευτικών δεν έχει πρόσβαση 
σε αυτό.  

Οι τάξεις των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 68,9% έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ποσοστό 
75,6% διαθέτουν έναν ή περισσότερους υπολογιστές ενώ το 81,9% έχει βιντεο-προβολέα όποτε 
τον χρειάζεται με το 39,5% να έχει στην τάξη του μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα.  

Στατιστική επεξεργασία  

Μετά τη συλλογή ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, με το πρόγραμμα SPSS 
η οποία περιέλαβε μελέτη συχνοτήτων και παραγοντική ανάλυση (factor analysis) του συνόλου 
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των μεταβλητών, εξαιρούμενων των ονομαστικών (nominal). Στην παραγοντική ανάλυση, η 
οποία γίνεται με τη μέθοδο της περιστροφής (rotation) γίνονται δεκτοί παράγοντες με τιμή 
χαρακτηριστικής ρίζας (eigenvalue) μεγαλύτερη του 1,00, ενώ συμμετέχουν μεταβλητές με 
φορτίο μεγαλύτερο του 0,30.  

Παραγοντική ανάλυση 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ  

Δείκτης ΚΜΟ: (Kaiser-Meyer-Olkin) = 0,523 

Από την παραγοντική ανάλυση μεταξύ των μεταβλητών προέκυψαν 6 παράγοντες, οι οποίοι 
ερμηνεύουν το 69,2% της συνολικής διακύμανσης (α 18,0%, β 11,5%, γ 11,1%, δ 10,6%, ε 9,5% 
και στ 8,4%).  

Πίνακας 1: οι παράγοντες με τις μεταβλητές και τα φορτία τους 

Μεταβλητές 
Παράγοντες 

1 2 3 4 5 6 

Χρόνια διδασκαλίας ,362 -,267 ,148 ,589 -,274 -,132 

Αισθάνομαι πολύ άνετα όταν πρέπει να 
χρησιμοποιήσω υπολογιστή 

,705 -,360 -,120 -,182 ,080 ,133 

Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τη 
χρήση υπολογιστή 

,803 -,074 -,124 ,172 -,028 ,048 

Όταν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα στον 
υπολογιστή, καταφέρνω να το λύσω μόνος 
μου 

,729 -,075 ,013 ,181 -,083 -,139 

Πιστεύω ότι οι υπολογιστές είναι βαρετοί -,195 ,285 ,094 ,552 -,375 ,446 

Πολύ συχνά με τους υπολογιστές πηγαίνουν 
πάρα πολλά πράγματα λάθος 

-,341 ,384 -,097 -,050 -,171 ,554 

Πρέπει να είσαι νέος για να μάθεις να 
χρησιμοποιείς έναν υπολογιστή 

-,088 -,288 -,101 -,059 -,785 ,154 

Μπορώ να κάνω πολύ δύσκολες εργασίες με 
έναν υπολογιστή 

,054 -,192 -,098 ,852 ,279 -,057 

Οι υπολογιστές δε με φοβίζουν καθόλου ,655 -,192 -,194 ,285 ,373 -,040 

Πιστεύω ότι οι υπολογιστές είναι δυσνόητοι -,532 -,174 -,091 -,188 ,377 ,254 

Δεν είμαι καλός/ή με τους υπολογιστές -,270 ,082 ,290 -,684 -,089 ,1745 

Νομίζω ότι κάθε δάσκαλος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή 

,018 -,149 -,394 ,087 ,795 ,151 
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Η ανάλυση των παραγόντων αποτυπώνει 6 παράγοντες, δηλαδή 6 διακριτές ομάδες στάσεων και 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. 

Ο πρώτος παράγοντας (πιν. 1 στήλη 1) εκφράζει μια «τεχνολογικά» θετική στάση των έμπειρων 
δασκάλων. Οι δάσκαλοι εκφράζουν άνεση και αυτοπεποίθηση στη χρήση υπολογιστή, δεν 
δυσκολεύονται να καταλάβουν ούτε φοβούνται τους υπολογιστές ενώ έχουν τη δυνατότητα να 
λύσουν προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στον υπολογιστή. 

Ο δεύτερος παράγοντας (πιν. 1 στήλη 2) εκφράζει μια αρνητική στάση των δασκάλων απέναντι 
στην τεχνολογία. Συγκεκριμένα: οι δάσκαλοι δεν αισθάνονται πολύ άνετα όταν πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν υπολογιστή και πιστεύουν πως πολύ συχνά με τους υπολογιστές πηγαίνουν 
πάρα πολλά πράγματα λάθος.  

Ο τρίτος παράγοντας (πιν. 1 στήλη 3) επίσης εκφράζει μια επιφυλακτική στάση απέναντι στην 
τεχνολογία καθώς: Δεν μπορεί κάθε δάσκαλος να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή.  

Ο τέταρτος παράγοντας (πιν. 1 στήλη 4 & 5) καταγράφει τις επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών με 
πολλά χρόνια υπηρεσίας, καθώς αναγνωρίζουν πως «μπορούν να κάνουν πολύ δύσκολες 
εργασίες με έναν υπολογιστή» αλλά δεν έχουν τις γνώσεις για να το κάνουν και έτσι ο 
υπολογιστής αναγνωρίζεται ως βαρετός. 

Ο πέμπτος παράγοντας καταγράφει την άποψη πως «κάθε δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει 
έναν υπολογιστή» χωρίς να σχετίζεται με το αν είναι νέος ή μεγαλύτερος σε ηλικία αλλά 
ταυτόχρονα εκφράζει και μια επιφύλαξη για το κατά πόσο είναι εύκολο να καταλάβεις τον τρόπο 
χρήσης του υπολογιστή.  

Ο έκτος παράγοντας (πιν. 1 στήλη 6) παρουσιάζει ιδιαίτερο ερμηνευτικό ενδιαφέρον καθώς 
αποτυπώνει τις αντιλήψεις για τους υπολογιστές ως βαρετούς με τους οποίους συχνά πηγαίνουν 
πάρα πολλά πράγματα λάθος. 

Συμπεράσματα/συζήτηση 

Βιβλιογραφικά, τρεις παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν την ένταξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη διδασκαλία: (1) τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (οι παιδαγωγικές 
γνώσεις τους, οι πεποιθήσεις και οι στάσεις τους, οι δεξιότητες και η άνεση στη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών), (2) το θεσμικό πλαίσιο (η πρόσβαση σε διαθέσιμους πόρους, η 
διοικητική στήριξη και η ευελιξία του Προγράμματος Σπουδών), και (3) η επαγγελματική 
κατάρτιση και οι προοπτικές εξέλιξης (Goos & Soury-Lavergne, 2010). Οι παράγοντες αυτοί 
ανιχνεύονται από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας και στους εκπαιδευτικούς του δείγματος.  

Όπως φαίνεται, η έλλειψη εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών στις γνώσεις τους για τις νέες 
τεχνολογίες και στην ικανότητά τους να χειρισθούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τους οδηγούν σε 
επιφυλάξεις για την υιοθέτηση του νέου μέσου στην τάξη τους. Σχετικά με την εφαρμογή των 
νέων τεχνολογιών, σημαντικός αποδεικνύεται ο ρόλος της διδακτικής κουλτούρας του 
εκπαιδευτικού, δηλαδή οι πρακτικές δράσης που αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός με βάση τις 
πεποιθήσεις και τις αξίες του.  

Προηγούμενες αντίστοιχες μελέτες, όπως αναφέρουν οι Hartsell κ.ά, σχετικά με τα αποτελέσματα 
εντατικών προγραμμάτων επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς, καταλήγουν ότι η επιμόρφωση 
μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να 
διδάξουν υιοθετώντας τις ΤΠΕ στην τάξη. Με τη μάθηση διαφόρων λογισμικών, οι 
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συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αυξάνουν τις δεξιότητες τους ώστε να είναι σε θέση να 
ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ. Επιπλέον, η εκμάθηση των ίδιων των λογισμικών 
συμβάλλει σε καλύτερη κατανόηση του πώς τα διδακτικά αντικείμενα μπορούν να διδαχθούν με 
διαφορετικούς τρόπους (Hartsell, Herron, Fang, & Rathod, 2009).  

Ωστόσο στην παρούσα έρευνα καταγράφηκαν ασυμφωνίες με τα παραπάνω ευρήματα οι οποίες 
χρειάζονται περεταίρω διερεύνηση. Ένας από τους λόγους που υπάρχουν οι ασυμφωνίες αυτές 
θα μπορούσε να είναι ότι οι συμμετέχοντες μπορούσαν να δουν τις πιθανές χρήσεις της 
τεχνολογίας, κατά τη διδασκαλία, αλλά ότι η πραγματική εμπειρία στην τάξη μπορεί να τους 
αποθαρρύνει από τη χρήση της τεχνολογίας. Όπως καταγράφηκε στην έρευνα αυτή, οι 
εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης στην τεχνολογία ή μπορεί να μην 
υπάρχει τεχνική υποστήριξη στο σχολείο τους.  

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται να έχουν πολύ συγκεκριμένες απόψεις 
σχετικά με την τεχνολογία και τη χρήση της. Όπως προκύπτει και από την έρευνα από τους Chien, 
Wu & Hsu, (2014) οι μαθητές στο σχολείο έχουν υψηλές προσδοκίες για την ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στην τάξη, καθώς η νέα γενιά γεννιέται και αναπτύσσεται μέσα στις τεχνολογίες. Η γενιά 
αυτή μπορεί να οριστεί ως η «γενιά του διαδικτύου και των πολυμέσων» (Κλιάπης, 2010) και 
αποδεικνύεται ερευνητικά (Cassim & Obono, 2011; Chien et al., 2014) πως όσο μικρότερης 
ηλικίας είναι οι μαθητές, τόσο μεγαλύτερη είναι η προσδοκία τους για την ένταξη των ΤΠΕ στην 
τάξη. Οι παραπάνω έρευνες υποστηρίζουν επίσης ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ εξαρτάται κυρίως 
από προσωπικούς παράγοντες που ορίζονται ως αυτο-αντιλήψεις. Επιπλέον, εμπόδια στην 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη αποτελούν η εμπιστοσύνη, η ικανότητα και η στάση των 
εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (Cox & Marshall, 2007; Daley et al., 2001; 
Laborde, 2008) δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν παραδοσιακές προσεγγίσεις όταν 
αναπτύσσουν δραστηριότητες με τη χρήση ΤΠΕ στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί δηλαδή, 
αναπτύσσουν μεν τις απαραίτητες ικανότητες χρήσης των ΤΠΕ στην τάξη επειδή πιστεύουν ότι 
οι ΤΠΕ είναι ένα εργαλείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαδικασία μάθησης, ειδικά για να 
συνδεθεί με πρακτικές πραγματικής ζωής χωρίς όμως να εκμεταλλεύονται όλο το εύρος των 
διαθέσιμων τεχνολογιών στη διδασκαλία τους. Αυτή η περιορισμένη χρήση έχει μεν 
μεταρρυθμίσει τη μέθοδο διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της ανακάλυψης και κατασκευής 
της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές, αλλά απαιτείται σοβαρή στήριξη από μέρους του 
σχολείου ωα οργανισμού, τόσο σε υλικό όσο και σε τεχνογνωσία για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ 
από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.  

Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τα έτη 
υπηρεσίας και την ηλικία των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον Cuban (2001) η 
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μειώνεται, καθώς τα χρόνια υπηρεσίας και η ηλικία τους 
αυξάνονται, αλλά κατά κάποιο τρόπο η μείωση και η πεποίθηση για την αποτελεσματικότητα 
εξαρτώνται από τη διαχείριση από την μεριά του σχολείου. Η διαχείριση από το σχολείο στην 
περίπτωση αυτή περιλαμβάνει τις ευκαιρίες για συλλογική αλληλεπίδραση και χρήση των 
εκπαιδευτικών πόρων. Τα σχολεία που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να 
προβληματιστούν και να αλληλεπιδράσουν με τους συναδέλφους τους και με τη διοίκηση, να 
συνεργαστούν να επικοινωνήσουν, συνήθως παρέχουν και τον απαραίτητο τεχνολογικό 
εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που απαιτείται για τη χρήση του. Από την έρευνα αυτή, η 
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πεποίθηση για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τη σχολική διαχείριση 
και τη σχολική κουλτούρα. Επομένως, εάν το σχολείο έχει υιοθετήσει την κουλτούρα της 
αλλαγής και βελτίωσης των διδακτικών πρακτικών οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε 
προγράμματα επιμόρφωσης υιοθετούν καινοτομίες και ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στην τάξη τους. 

Στην παρούσα έρευνα, οι εκπαιδευτικοί με μεγάλη διδακτική εμπειρία, όπως καταγράφεται από 
τα έτη υπηρεσίας, είναι εξοικειωμένοι με τον Η/Υ και δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση 
του. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιμόρφωσης φαίνεται να επιβεβαίωσε την ικανότητα 
χρήσης του Η/Υ στην τάξη καθώς αισθάνονται άνετα με τη χρήση και εκφράζουν αυτοπεποίθηση 
ότι μπορούν να ελέγξουν το νέο μέσο. Ωστόσο οι διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν δεν 
φαίνεται να επηρεάζονται ούτε από τον Η/Υ ούτε και από τα λογισμικά τα οποία έμαθαν να 
χρησιμοποιούν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. 

Αντίθετα, ένα ποσοστό δασκάλων εμφανίζονται επιφυλακτικοί, με λιγότερη εμπιστοσύνη στον 
εαυτό τους όσον αφορά τη χρήση του Η/Υ και αναγνώριση των δυσκολιών τους να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις όποιες δυσλειτουργίες του νέου μέσου. Οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί αισθάνονται αδυναμία να ελέγξουν τον Η/Υ ενώ αντίθετα αισθάνονται πως έχουν τον 
έλεγχο της διδασκαλίας καθώς έχουν υιοθετήσει μια φορμαλιστική και τυποποιημένη αντίληψη 
για τη διδασκαλία.  

Ακόμα, μέρος των εκπαιδευτικών ενστερνίζεται την αντίληψη πως οι άνθρωποι έχουν εγγενείς 
ικανότητες και αδυναμίες. Αυτό αποτυπώνεται μέσω της πεποίθησης πως όλοι οι δάσκαλοι δεν 
τα καταφέρνουν στη χρήση του Η/Υ.  

Όλη η παραπάνω ανάλυση δείχνει ότι οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 
τεχνολογία είναι καθοριστικές στην απόφασή τους να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία στην τάξη. Ενώ μέσα από μια εντατική επιμόρφωση είναι εφικτή η αλλαγή στάσης 
των εκπαιδευτικών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, η πραγματική εφαρμογή στις τάξεις 
είναι μια πιο χρονοβόρα διαδικασία, ιδίως όταν η εφαρμογή αφορά τη χρήση διαρκώς 
εξελισσόμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και απευθύνεται στα παιδιά, τα οποία θεωρούνται πιο 
εξοικειωμένα από τους δασκάλους τους στα θέματα χρήσης της τεχνολογίας (Κλιάπης, 2010). 

Τέλος, για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή των ΤΠΕ και να διασφαλιστεί ότι οι 
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα μπορούν να το αξιοποιήσουν όλα τα οφέλη, οι προετοιμασίες 
της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ ξεκινούν με τη στήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου. Αν η 
διαδικασία ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στα σχολεία γίνει με σωστή σχεδίαση από την αρχή 
και η υποστήριξη παρέχεται επαρκώς, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα σχολεία θα οδηγήσει σε 
τεράστια επιτυχία και οφέλη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Καθώς η 
χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία αφορά περισσότερο πρακτική εφαρμογή και όχι «θεωρίες» γι 
αυτό πρέπει να δοθεί χρόνος στους εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν και να εξοικειωθούν με τα 
νέα μέσα αντιμετωπίζοντας τη φάση "δοκιμών και λάθους" προτού είναι απολύτως άνετοι στη 
χρήση τους και σε θέση να το χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία. 

Τέλος, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο σχολείο συνολικά πρέπει να εξεταστεί σοβαρά προκειμένου 
να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας βελτιώνοντας τη θέση της Ελληνικής 
εκπαίδευσης στην παγκόσμια κατάταξη και να παραχθεί το καλύτερο μελλοντικό επιστημονικό 
και εργατικό δυναμικό. Για να ενισχυθεί η χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο, η διοίκηση πρέπει 
αφενός να βελτιώσει και να αλλάξει την κουλτούρα του σχολείου στις στάσεις και τις αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη και αφετέρου, καθώς ο ρόλος των 
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εκπαιδευτικών είναι ο βασικός ρόλος για την αποτελεσματική και επιτυχημένη εφαρμογή 
οποιονδήποτε καινοτομιών & αλλαγών, συσκευές προηγμένης τεχνολογίας και επικοινωνίας θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμες στους μαθητές του σχολείου.  

Περιορισμοί της έρευνας 

Η έρευνα στηρίχθηκε σε μία πηγή –τα ερωτηματολόγια τα οποία συμπλήρωσαν οι 
επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί– από τα οποία άντλησε τις πληροφορίες. Είναι εύλογο ότι οι 
απαντήσεις των δασκάλων μπορεί να έχουν περιορισμένη αξιοπιστία. Το μέγεθος του δείγματος, 
αν και επαρκές για τις αναλύσεις, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, ενώ η δειγματοληψία να 
περιλαμβάνει άτομα όχι μόνο από τη συγκεκριμένη φάση επιμόρφωσης αλλά και από τις 
προηγούμενες. 
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Ο σχολικός χώρος ως παράγοντας  
εκπαιδευτικής καινοτομίας  
στις εργασίες των φοιτητών  
του ΠΜΣ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
 

 

Πέτρος Κλιάπης 
 

 

Περίληψη 

Παρόλο που υπάρχει αρκετή έρευνα γύρω από το σχολικό χώρο και το ρόλο του στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, ελάχιστα αναφέρονται για το ρόλο του ως παράγοντα εκπαιδευτικής 
καινοτομίας που μπορεί να επηρεάσει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να εμπνευστούν για να μπορούν 
να το αξιοποιήσουν σαν εργαλείο εργασίας και επικοινωνίας τόσο για τους ίδιους όσο και για 
τους μαθητές τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών 
του ΠΜΣ της ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό χώρο και το ρόλο που αυτός θα μπορούσε να έχει στην 
εκπαιδευτική καινοτομία. 
Λέξεις κλειδιά: σχολικός χώρος, εκπαιδευτική καινοτομία, τεχνολογικά εμπλουτισμένο 
μαθησιακό περιβάλλον 

 

Εισαγωγή 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε θέματα έρευνας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, σε 
σχέση με τη διαδικασία μάθησης, αποκαλύπτει ότι η πλειονότητα των ερευνών προσεγγίζει το 
εκπαιδευτικό περιβάλλον όχι σαν ένα παράγοντα της διαδικασίας μάθησης, αλλά, σαν χώρο με 
συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, που «φιλοξενεί» τη μαθησιακή 
διαδικασία. Οι έρευνες αναφέρονται μεν σε «σχολικό περιβάλλον», υπονοούν όμως χώρους που 
λειτουργούν με παραδοσιακές μαθησιακές διαδικασίες. Έτσι, ερευνούν τη διδασκαλία, τη 
μάθηση και το σχεδιασμό Προγραμμάτων Σπουδών χωρίς να γίνεται η οποιαδήποτε συσχέτιση 
με το περιβάλλον στο οποίο η διδασκαλία και η μάθηση διεξάγονται. Δηλαδή, ενώ σε πολλές 
έρευνες περιγράφονται και αναλύονται θέματα όπως η ύλη, οι διδακτικές μέθοδοι, οι τρόποι 
χρησιμοποίησης των τεχνολογικών μέσων και η οργάνωση των μαθημάτων, η επίδραση του 
σχολικού χώρου στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης ελάχιστα ερευνάται (Γερμανός, 1984, 
2015). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναπτυχθεί η κατανόηση των αντιλήψεων των φοιτητών 
του ΠΜΣ της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με τα οφέλη και τις προβληματικές πτυχές του σχολικού χώρου 
στην εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση. Η έρευνα για τη μάθηση σχετίζεται με τη μελέτη 
των αποτελεσμάτων της στο σχολικό περιβάλλον προσφέροντας τη δυνατότητα στους 
συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας να κατανοήσουν τη μαθησιακή διαδικασία με 
απώτερο σκοπό να τη βελτιώσουν. Οι φοιτητές του ΠΜΣ ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία 
προτείνουν αλλαγές και ανασχεδιάζουν το σχολικό περιβάλλον προκειμένου να βελτιώσουν τη 
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διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Η προσέγγιση τους, εδράζεται στην πεποίθηση ότι η γνώση 
δεν προσφέρεται στους μαθητές με μια μηχανιστική διαδικασία την οποία το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον απλά φιλοξενεί, ούτε ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του απλού μεταδότη της γνώσης 
σε ένα σύστημα, που αποσκοπεί στο να υλοποιεί το εκάστοτε αναλυτικό πρόγραμμα. Οι φοιτητές 
αναγνωρίζουν τον ουσιαστικό ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της εκπαίδευσης 
ορίζοντάς τον λιγότερο δασκαλοκεντρικό και εξουσιαστικός και περισσότερο υποστηρικτικό και 
καθοδηγητικό. Μέσα από τη μελέτη των ερευνών σχετικά με το σχολικό χώρο διαπιστώνουν πως 
αυτό αποτελεί παράμετρο της διαδικασίας της αγωγής καθώς θεωρείται πηγή ερεθισμάτων και 
πεδίο διδασκαλίας με σημαντικές επιδράσεις στη διαδικασία γνωστικής και πολιτισμικής 
ανάπτυξης του παιδιού (Goos & Soury-Lavergne, 2010; Γερμανός, 1993, 2002, 2003; Φράγκος, 
1984) 

Ο σχολικός χώρος 

Ο παραδοσιακός ρόλος του σχολείου στην πορεία ανάπτυξης του παιδιού και στην κοινωνική του 
ωρίμανση είναι πολύ συγκεκριμένος. Αφενός, επιδιώκει να προσαρμόσει τα παιδιά στις 
υπάρχουσες κοινωνικές δομές και, αφ’ ετέρου, να τα εντάξει στην παραγωγή. Αυτούς τους 
στόχους τους πετυχαίνει άμεσα μεταδίδοντας γνώσεις, αλλά και έμμεσα, μεταδίδοντας στα παιδιά 
την κυρίαρχη ιδεολογία της κοινωνίας. Το ρόλο της μετάδοσης της κυρίαρχης ιδεολογίας και του 
πολιτισμού αναλαμβάνει να προωθήσει, με όχημα το σχολείο, η πολιτεία με το θεσμικό πλαίσιο 
της εκπαίδευσης το οποίο καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, το περιεχόμενο, τις 
μεθόδους διδασκαλίας και παράλληλα αποσκοπεί στο να μεταδώσει στα παιδιά τα πρότυπα 
συμπεριφοράς τα συστήματα αξιών και τον τρόπο σκέψης που συνδέονται με την κυρίαρχη 
ιδεολογία της κοινωνίας (Γερμανός, 1984, 2002; Μιχαλακόπουλος, 1990).  

Η αρχιτεκτονική δομή και λειτουργία του σχολικού χώρου εντάσσονται στα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, στην επόμενη γενιά, του πολιτισμού και της κυρίαρχης 
ιδεολογίας. Έτσι, σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές, οργανώνονται τα αναλυτικά 
εκπαιδευτικά και τα κτιριολογικά προγράμματα.  

Ωστόσο, στα βιώματα των μαθητών που σχετίζονται με το σχολικό τους χώρο, παρεμβαίνουν και 
παράγοντες που εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του κάθε σχολείου. Έτσι, οι πρακτικές 
που αναπτύσσουν τα παιδιά στο σχολικό τους χώρο, ιδιαίτερα στο χώρο της τάξης τους, καθώς 
και οι παραστάσεις που σχηματίζουν σχετικά μ’ αυτόν, μας παραπέμπουν τόσο στο σύστημα 
σχέσεων εκπαιδευτικού-μαθητή και στην οργάνωση του δεδομένου χώρου, όσο και στον τρόπο 
που εφαρμόζεται η παιδαγωγική διαδικασία (Pearlman, 2010; Γερμανός, 1984, 2002, 2015).  

Άλλωστε, ο χώρος της τάξης μέσα στον οποίο κινούνται τα παιδιά και ο εκπαιδευτικός, δεν 
καθαρίζεται μόνο από τη γεωμετρική του διάσταση (όπως προσδιορίζεται από τις διάφορες 
μετρικές μονάδες), αλλά η έννοια του γίνεται αντιληπτή από το παιδί και εσωτερικεύεται μέσα 
του, επενδυμένη με στοιχεία ψυχολογικά και κοινωνικά, που προέρχονται είτε από τη φοίτηση 
του σε προηγούμενη τάξη, είτε από τη διαλεκτική σχέση του με τα ερεθίσματα που του παρέχει 
το περιβάλλον του. Υπάρχει λοιπόν, μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο άτομο η στην ομάδα και 
το χώρο μέσα στον οποίο κινούνται, που κάνει το χώρο να χαρακτηρίζεται από μια έντονη 
κοινωνική και συναισθηματική ποιότητα, η οποία επενδύει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 
(Γερμανός, 1993, 2003, 2015; Γερμανός, Αρβανίτη, Γρηγοριάδης, & Κλιάπης, 2006).  

Αυτό συμβαίνει, επειδή οι σχέσεις που αναπτύσσονται στην «κοινωνία» της τάξης είναι σαφώς 
ιεραρχημένες από τη φύση τους, όπως συμβαίνει με τις σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητή, ενηλίκου-
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παιδιού, μελών μιας ομάδας μαθητών μεταξύ τους, αλλά και επειδή ο χώρος χρησιμοποιείται στα 
πλαίσια του ψυχολογικού κλίματος αυτών των κοινωνικών σχέσεων. Η σχέση εκπαιδευτικού-
μαθητή που αναπτύσσεται μέσα στο χώρο του σχολείου δεν αποτελεί απλά μια διαπροσωπική 
σχέση ανάμεσα σ’ έναν ενήλικο που διδάσκει κι ένα παιδί που δέχεται τις γνώσεις, αλλά, πολύ 
περισσότερο, τη σχέση ανάμεσα σ’ έναν εκπρόσωπο του σχολικού θεσμού επιφορτισμένο με το 
να μετατρέψει τους αναπτυσσόμενους και δεκτικούς στη γνώση μικρούς μαθητές του, σε άτομα 
προσαρμοσμένα στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές. Έτσι, ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται σαν 
ένα άτομο ξεχωριστό, που εκτελεί ένα κοινωνικό λειτούργημα και η σχέση που αναπτύσσει με 
τους μαθητές του, η οποία περιέχει στοιχεία συναισθηματικής ποιότητας με ιδιαίτερη βαρύτητα, 
χαρακτηρίζεται τόσο από την διαπροσωπική όσο και από την κοινωνική της διάσταση. 

Ο σχολικός χώρος εμπόδιο στις εκπαιδευτικές αλλαγές 

Η παιδαγωγική σχέση, στην οποία παραπέμπει ο σχολικός χώρος, είναι καθοριστική για την 
επιτυχία των εκπαιδευτικών στόχων, επηρεάζει τη στάση των μαθητών απέναντι στην 
παιδαγωγική διαδικασία και στον εκπαιδευτικό, δεν στηρίζεται σε αλληλεπιδραστικές αρχές και 
ενθαρρύνει την παθητικότητα, τη μονόδρομη επικοινωνία και την εξατομίκευση σε βάρος της 
συλλογικότητας, τη μονοτονία, σε βάρος της δημιουργικότητας και την σιωπή σε βάρος του 
διαλόγου. Οι σχέσεις επικοινωνίας είναι τυποποιημένες και στατικές. Σπάνια οργανώνονται 
δραστηριότητες σε ομαδικό επίπεδο, αλλά, ακόμη και σε ατομικό επίπεδο, τα παιδιά αφήνονται 
να εργαστούν μόνα τους, στα πλαίσια μιας λανθασμένης αντίληψης για την έννοια του «ιδιωτικού 
χώρου» και της ατομικής εργασίας. Ακόμη και όταν προσφέρεται οργάνωση του χώρου για 
ομαδικές δραστηριότητες, συχνά συγχέεται από τους εκπαιδευτικούς η έννοια της ομαδικής 
εργασίας με την απλή συνεύρεση των παιδιών (Γερμανός, 2002; Γερμανός κ.ά., 2006; 
Ματσαγγούρας, 2000). 

Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται ότι ο σχολικός χώρος σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει και να 
υποστηρίξει μια αντίληψη αγωγής, που θέλει τα παιδιά να συμπεριφέρονται ως σιωπηλοί και 
παθητικοί αποδέκτες της γνώσης και όχι ως δημιουργοί. Η προτεινόμενη οργάνωση και 
διαρρύθμιση του χώρου, συνδέεται με πρότυπες μορφές συμπεριφοράς και σχέσεις που συνιστά 
το σχολείο για τους μαθητές, την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον τρόπο 
εργασίας στην τάξη:  

▪ Οι μαθητές να εργάζονται ατομικά.  
▪ Να μην επιτρέπεται να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους που βρίσκονται δίπλα, 

μπροστά ή πίσω τους. 
▪ Ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί με τους μαθητές μέσα από μορφές κατευθυνόμενου 

διαλόγου, οι οποίες αφήνουν ελάχιστα περιθώρια πρωτοβουλίας στα παιδιά, ενώ 
αποκλείουν οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας μεταξύ τους. 

Οποιαδήποτε διαφορετική μορφή σχολικής εργασίας δεν υποστηρίζεται από το σχολικό χώρο και 
για να γίνει, απαιτείται παρέμβαση στο χώρο και αλλαγές στη διάταξη των φυσικών υλικών του. 
Για παράδειγμα, για να εργαστούν οι μαθητές σε ομάδες είναι απαραίτητη η τοποθέτηση των 
θρανίων έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας να βλέπονται πρόσωπο με πρόσωπο (Κλιάπης, 2010). 
Επειδή όμως η οργάνωση του σχολικού χώρου υποστηρίζει τη μετωπική διδασκαλία, ακόμη κι 
αν ο εκπαιδευτικός θέλει να βάλει τους μαθητές του να εργαστούν συνεργατικά, εμποδίζεται η 
τάξη να λειτουργήσει σαν πραγματική ομάδα εργασίας, καθώς η διευθέτηση των θρανίων 
απέναντι από την έδρα του δασκάλου, απαγορεύει τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. 
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Τελικά, αυτή η δομή της τάξης, με τη συγκεκριμένη διαρρύθμιση, τον αριθμό των μαθητών και 
κυρίως τη δασκαλοκεντρική μέθοδο εργασίας, είναι αυτό που λειτουργεί ως μάθηση στην 
συνείδηση των μαθητών (Κλιάπης, 2010; Μπακιρτζής, 2002; Οικονόμου, 2010).  

Με βάση την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνουμε ότι ο χώρος της παραδοσιακής αίθουσας 
διδασκαλίας είναι μονολειτουργικός, επειδή έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με ένα μόνο και 
πάντα τον ίδιο τρόπο:  

▪ οι μέθοδοι εργασίας και επικοινωνίας, καθώς και οι πρακτικές στην τάξη μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μόνο ατομοκεντρικά, επειδή αυτός ο τρόπος ευνοείται από τη 
συγκεκριμένη αρχιτεκτονική διαρρύθμιση.  

▪ η οργάνωση των εκπαιδευτικών σχέσεων που αντιστοιχεί στο μονολειτουργικό χαρακτήρα 
του χώρου είναι μονοκατευθυντική, δηλαδή λειτουργεί και αυτή προς μια μόνον 
κατεύθυνση, από τον εκπαιδευτικό προς το μαθητή και όχι αντίστροφα. 

Οι συγκεκριμένες αρχές οργάνωσης και χρήσης του σχολικού χώρου, αντικατοπτρίζουν την 
παιδαγωγική φιλοσοφία στο δεδομένο τόπο και χρόνο. Η σύγχρονη παιδαγωγική, ωστόσο, 
ενισχυμένη από τα ευρήματα της Κοινωνικής Ψυχολογίας για τη δυναμική της μικρής ομάδας, 
αναγνωρίζει τη σημασία της αλληλεπίδρασης των μαθητών και το ρόλο που μπορεί η δυναμική 
της ομάδας να διαδραματίσει στην αύξηση της σχολικής επίδοσης, την ανάπτυξη και βελτίωση 
των διαπροσωπικών σχέσεων και την προαγωγή της ψυχικής υγείας του ατόμου. Έτσι, 
παρατηρείται μια σταδιακή μετακίνηση της παιδαγωγικής θεωρίας περισσότερο και, λιγότερο, 
της παιδαγωγικής πρακτικής, από το δασκαλοκεντρισμό στον παιδοκεντρισμό και από το 
υλοκεντρικό σχολείο στο κοινωνικοκεντρικό (Χαραλάμπους, 1996, 1999).  

Η διαρρύθμιση, όμως, του χώρου της αίθουσας που είναι σχεδιασμένη για ατομική εργασία, 
εμποδίζει την εφαρμογή διαφορετικών εκπαιδευτικών πρακτικών οι οποίες στηρίζονται στη 
συνεργασία και το διάλογο. Επιπλέον η συνδυασμένη επίδραση των χαρακτηριστικών του χώρου 
και των εκπαιδευτικών σχέσεων που τα χαρακτηριστικά αυτά επιβάλλουν, δημιουργεί ένα 
απόλυτα ανελαστικό μοντέλο σχολικού χώρου και μεθόδων εργασίας. Καμία αλλαγή στη μέθοδο 
διδασκαλίας δεν είναι εφικτή αν ο χώρος παραμείνει ως έχει. Η υιοθέτηση νέων μορφών εργασίας 
και επικοινωνίας και η εφαρμογή νέων πρακτικών στην τάξη απαιτεί μια διαφορετική σχέση 
παιδιού-χώρου και, επομένως, μια μετατροπή στα χαρακτηριστικά του χώρου (Weinstein & 
David, 1987; Κλιάπης, 2004). 

Ο παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ως στοιχείο 

εκπαιδευτικής καινοτομίας στο ΠΜΣ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Στο μάθημα «Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομιών στην Σχολική Μονάδα» του β’ εξαμήνου 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ το θέμα «Σχολικός Χώρος ως 
παράγων εκπαιδευτικής καινοτομίας» απασχόλησε τους φοιτητές ως θέμα σε τρεις ομάδες 
εργασιών. Στην πρώτη ομάδα το θέμα της εργασίας ήταν «Εκπαιδευτικό Μοντέλο στο Σχολικό 
Περιβάλλον». Στη δεύτερη ομάδα εργασιών ο σχολικός χώρος αποτελούσε έναν από τους 
παράγοντες στο σχεδιασμό του «Δημοτικού σχολείου του μέλλοντος» ενώ στην τρίτη ομάδα το 
θέμα σχολικός χώρος αποτελούσε έναν από τους παράγοντες στο σχεδιασμό του «Γυμνασίου του 
μέλλοντος». Οι εργασίες των φοιτητών ήταν ομαδικές, εποπτεύονταν από τους διδάσκοντες του 
μαθήματος, μετά την ολοκλήρωσή τους παρουσιάζονται από την ομάδα στην ολομέλεια των 
φοιτητών και ακολουθούσε συζήτηση. Με βάση τις εργασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν και 
παρουσιάστηκαν από τις ομάδες των φοιτητών κατά τα έτη 2016-2018 καταγράφηκαν και 
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ομαδοποιήθηκαν οι απόψεις των φοιτητών για το σχολικό χώρο οι οποίες παρουσιάζονται στην 
παρούσα εργασία. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Ποιες είναι οι αντιλήψεις των φοιτητών για το ρόλο του σχολικού χώρου και τη χρήση του στην 
εκπαιδευτική διαδικασία; 

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές καινοτομίες που προτείνονται και του σχολικού 
χώρου;  

Διαδικασία συλλογής δεδομένων  

Για την παρούσα έρευνα συλλέχτηκαν δεδομένα από 6 εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών (2 
εργασίες από κάθε ένα εκ των τριών θεμάτων). Σε κάθε εργασία συμμετείχαν 5 φοιτητές, (σύνολο 
30) και από τα 3 έτη κατά τα οποία λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της 
ΑΣΠΑΙΤΕ στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα 2016 -2018.  

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Το δείγμα αποτελείται από 8 (26,6%) άνδρες και 22 (73,3%) γυναίκες. Σχετικά με την ηλικία, οι 
φοιτητές 36-45 ετών αποτελούν την κυρίαρχη ομάδα (49,3%) με την ομάδα 46-55 ετών να 
ακολουθεί με 42,0% και την ομάδα 26 έως 35 ετών να καταγράφει ποσοστό 8,8%.  

Στα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών-φοιτητών η κυρίαρχη ομάδα καταγράφεται στα 11 ως 15 
έτη υπηρεσίας με ποσοστό 35,6%, με την ομάδα 16 ως 20 έτη να ακολουθεί με 27,3%, την ομάδα 
21 ως 25 έτη με 18,5% ενώ περισσότερα από 24 έτη υπηρεσίας έχει το 12,7% και μέχρι 10 έτη 
το 5,9%.  

Στις οδηγίες που δόθηκαν για τις εργασίες, οι φοιτητές ενθαρρύνθηκαν να αξιολογήσουν και, ει 
δυνατόν, να προτείνουν βελτιώσεις ακόμα και να ανασχεδιάσουν το σχολικό χώρο με γνώμονα 
τις υφιστάμενες έρευνες στο θέμα ώστε να δημιουργηθούν οι υλικές προϋποθέσεις για τη στήριξη 
της μαθησιακής διαδικασίας.  

Αρχικά οι φοιτητές σύνδεσαν το σχολικό χώρο με την ανάγκη της υιοθέτησης καινοτομιών στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σε αντιδιαστολή με τις «υποχρεωτικές» καινοτομίες στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα οι οποίες επιβάλλονται από το Υπουργείο, τονίστηκε η ανάγκη της 
εισαγωγής καινοτομιών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές, ενέχοντας τον 
κίνδυνο αυτές οι «προαιρετικές καινοτομίες» να υιοθετηθούν μόνο από κάποιο αριθμό 
εκπαιδευτικών και διευθυντών που τολμούν να ενημερωθούν, να πειραματιστούν και να 
εφαρμόσουν αλλαγές με δική τους πρωτοβουλία (Βαταμίδου, Βλάχου, Δεμερτζή, Σαμαρά, & 
Τζήμας, 2016; Κωνσταντινίδης, Αποστόλου, Αμοιράς, Παπαδοπούλου, & Γαϊτανάκη, 2016). 

Οι καινοτόμες παρεμβάσεις στο σχολικό χώρο –εσωτερικό και εξωτερικό– έχουν παιδαγωγικό 
χαρακτήρα καθώς εξυπηρετούν μία σειρά από στόχους που αφορούν:  

▪ ενίσχυση της εφαρμογής ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης,  
▪ σύνδεση των μορφών και των λειτουργιών του χώρου με τη φαντασία των παιδιών, ώστε 

να αναπτύσσεται η δημιουργικότητα, η ευχαρίστηση και η αλληλεπίδρασή τους με το 
κοινωνικό και το πολιτιστικό περιβάλλον του σχολείου, 
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▪ αναβάθμιση της δυναμικής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με έμφαση στην ενεργητική 
συμμετοχή του παιδιού, τη δημιουργία νέων κέντρων ενδιαφέροντος 

Οι παρεμβάσεις οι οποίες προτείνονται, εστιάζονται σε τρεις άξονες, τα σχολικά κτήρια και 
αυλές, τις σχολικές τάξεις και τη δημιουργία νέων χώρων για τη στήριξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 

Στον πρώτο άξονα, σχολικό κτήριο και αυλή, προτείνεται ένα πρόγραμμα «διαμόρφωσης των 
σχολικών χώρων» με παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αειφόρο βελτίωση του σχολικού κτηρίου 
και αφορά όλες τις επιμέρους πτυχές της ενεργειακής βελτίωσης και αειφορίας:  

Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και γεωθερμίας, θερμομόνωση, κήποι στις οροφές, κατάλληλη 
σκίαση και δέντρα στην αυλή, εξασφάλιση φυσικού φωτισμού στο κτήριο, συλλογή και 
αξιοποίηση των όμβριων υδάτων και ανακύκλωση των υλικών (Αγατζιώτη, Μαλιαμάνη, 
Παπαστάμου, Σκενδέρη, & Τσιώμου, 2017; Καραδουλαμά, Παπαδοπούλου, Ταραζά, Τσάγγα, & 
Χατζηβασιλειάδου, 2017).  

Ακόμη προτείνεται η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ενεργειακά θέματα με την παραγωγή 
ενέργειας χρησιμοποιώντας το ποδήλατο-γεννήτρια. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά έρχονται σε 
επαφή με τις θεμελιώδεις έννοιες τις οικολογικής παραγωγής ενέργειας και τις βασικές μηχανικές 
και ηλεκτρονικές αρχές (Βαταμίδου κ.ά., 2016). 

Οι αλλαγές που προτείνονται στη στον δεύτερο άξονα, τη σχολική τάξη, συνδέονται με τη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης του χώρου με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους που να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη διαφορετικών μορφών επικοινωνίας και εργασίας μεταξύ των μελών 
της και που να συντελούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της 
πρωτοβουλίας. Συγκεκριμένα προτείνονται (Καραδουλαμά κ.ά., 2017; Κωνσταντινίδης, κ.ά., 
2016): 

▪ Η οργάνωση του χώρου σε περιοχές δραστηριοτήτων. 
▪ Η διασφάλιση ευελιξίας στον χώρο ώστε να είναι εφικτή η χρησιμοποίησή του με 

διαφορετικούς τρόπους χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στον εξοπλισμό του. 
▪ Η δημιουργία οικείας ατμόσφαιρας με λειτουργικές και αισθητικές αναφορές στην 

ατμόσφαιρας του σπιτιού. 
▪ Η δημιουργία μικροπεριβαλλόντων και «τόπων» για το άτομο και την ομάδα.  

Επιπλέον, προτείνεται η αναβάθμιση της τάξης σε «ψηφιακή σχολική τάξη» με την ενσωμάτωση 
του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού που αφορά συσκευές των μαθητών και του 
εκπαιδευτικού, οπτικοακουστικό εξοπλισμό, διαμοιραζόμενη οθόνη, διαδραστικό πίνακα, 
σύστημα διαχείρισης των μαθησιακών συσκευών και, τέλος, δίκτυο επικοινωνίας που επιτρέπει 
την επικοινωνία των συσκευών, την ασύρματη τοπική διασύνδεση, καθώς και την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Η ψηφιακή τάξη που προτείνεται ευνοεί την υιοθέτηση νέων διδακτικών μεθόδων, τη 
δημιουργία ελκυστικών μαθησιακών εμπειριών και την εφαρμογή ενεργητικής ατομικής και 
συνεργατικής μάθησης (Αγατζιώτη κ.ά., 2017; Παραστατίδης, Κωνσταντινίδου, Σαπουντζάκης, 
Τσιρακίδου, & Τέτη, 2016)  

Ακόμη προτείνονται νέοι Ψηφιακοί χώροι εκπαίδευσης στο σχολείο (Αγατζιώτη κ.ά., 2017):  

▪ Εργαστήρι εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας το οποίο βοηθά τους μαθητές να 
εξερευνήσουν υπαρκτά αντικείμενα ή και χώρους στους οποίους δεν δύνανται να έχουν 
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άμεση πρόσβαση, να μελετήσουν πραγματικά αντικείμενα ή χώρους που είναι ανέφικτο να 
γίνουν με άλλο τρόπο αντιληπτά εξαιτίας του μεγέθους, της θέσης ή των ιδιοτήτων τους. 

▪ Τρισδιάστατος εκτυπωτής, ο οποίος προσφέρει δυνατότητες για δοκιμασία και αξιολόγηση 
μοντέλων σε κάθε στάδιο υλοποίησης, από το σχεδιασμό μέχρι το τελικό προϊόν. 

▪ Ψηφιακή βιβλιοθήκη η οποία, απαλλαγμένη από τα φυσικά εμπόδια, προσφέρει διαρκή 
διαθεσιμότητα της πληροφορίας, πολλαπλή πρόσβαση, αφού πολλοί χρήστες μπορούν να 
χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την ίδια πηγή και τη δομημένη προσέγγιση έχοντας τη 
δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης μέσα σε οποιαδήποτε πηγή. 

Τέλος προτείνεται ο εμπλουτισμός του σχολικού περιβάλλοντος τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και 
σε κοινόχρηστους χώρους του σχολείου, με έργα τέχνης. Τα οπτικά και χωρικά ερεθίσματα της 
παρουσίας των έργων σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία 
παραγωγής τους προσφέρουν πολυάριθμα και ποικίλα οφέλη εκπαιδευτικά, μαθησιακά, 
καλλιτεχνικά, αισθητικά, πολιτιστικά, ιστορικά, συνεργατικά, ψυχολογικά κ.ά. (Σταυρίδου, 
2016). 

Με βάση τις προτάσεις και επισημάνσεις των φοιτητών γίνεται αντιληπτό ότι η σύνδεση της 
καινοτομίας με το σχολικό χώρο σχετίζεται με τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με νέα παιδαγωγική ποιότητα και νέα ποιότητα χώρου. 

Από παιδαγωγική άποψη, το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να υποστηρίζει τις 
συνεργατικές διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, συνδυάζοντας έναν αριθμό παιδαγωγικών, 
ψυχοκοινωνικών και αρχιτεκτονικών κριτηρίων (Κωνσταντινίδης κ.ά., 2016).  

▪ Θετική Αλληλεξάρτηση. Την αντίληψη, δηλαδή, ότι συνδέεσαι με άλλους με τρόπο που 
να μην μπορείς να επιτύχεις εκτός αν επιτύχουν και αυτοί (και αντίστροφα).  

▪ Ατομική Ευθύνη. Η ατομική ευθύνη υφίσταται όταν η επίδοση του κάθε μαθητή 
αξιολογείται και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στην ομάδα και στο μαθητή.  

▪ Προωθητική Αλληλεπίδραση πρόσωπο-με-πρόσωπο. Οι μαθητές να προωθήσουν ο ένας 
την επιτυχία του άλλου με την παροχή βοήθειας, υποστήριξης και ενθάρρυνσης των 
προσπαθειών. 

▪ Κοινωνικές Δεξιότητες. Η συνεισφορά στην επιτυχία μιας συνεργατικής προσπάθειας 
προϋποθέτει διαπροσωπικές και ομαδικές δεξιότητες. 

▪ Αυτοαξιολόγηση της ομάδας. τα ίδια τα μέλη της ομάδας να συζητούν πόσο καλά 
επιτυγχάνουν τους στόχους τους και διατηρούν αποτελεσματικές εργασιακές σχέσεις. 

Από την άποψη της διαμόρφωσης του χώρου, οι αλλαγές θα βασίζονται σε τέσσερεις παράγοντες.  

▪ Σημαντικές στοχευμένες δράσεις στα ήδη υπάρχοντα κτίρια με βάση τις αρχές 
βιοκλιματικού σχεδιασμού, οι οποίες θα έχουν στόχο να τα αναβαθμίσουν ενεργειακά ώστε 
να συμβάλλουν στην καλή υγεία και την άνεση των χρηστών τους  

▪ Την οργάνωση του χώρου των τάξεων με τρόπο που να ευνοεί τη συστηματική ανάπτυξη 
συνεργατικών διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης.  

▪ Την εισαγωγή των Τεχνολογιών διαχείρισης της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στη σχολική τάξη.  

▪ Την πρόβλεψη μορφών χρησιμοποίησης του χώρου, οι οποίες εντάσσουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία τις ΤΠΕ και τον πλούτο των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων, 
ενισχυμένων από τις σχέσεις παιδιού-ΤΠΕ και παιδιού-χώρου. 
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Προκύπτει, έτσι, ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ένα ψηφιακό σχολείο (Hi-TechSchool) που 
διαπνέεται από το όραμα της δημιουργίας μιας ψηφιακής τάξης και ενός ψηφιακού μαθήματος 
και που προωθεί την εκπαιδευτική τεχνολογία (educational computing). Η τελευταία συνιστά μια 
πρακτική κατά την οποία κάθε μαθητής διαθέτει ατομικά ψηφιακά εργαλεία με τα οποία δύναται 
να συμμετέχει στις δραστηριότητες μάθησης (Αγατζιώτη κ.ά., 2017). Το περιβάλλον αυτό θα 
είναι πλέον ένα Τεχνολογικά Εμπλουτισμένο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον (ΤΕΜΠ) (Κλιάπης, 2011) 
που προσφέρει μια νέα ποιότητα σχολικού χώρου και υποστηρίζει νέους τομείς δραστηριοτήτων 
και απασχολήσεων με συνεργατική ποιότητα. Οι νέοι τομείς δραστηριοτήτων συνδέονται με 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας και βελτιώνουν το ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα της τάξης 
(Κωνσταντινίδης κ.ά., 2016). Για παράδειγμα, οι μαθητές σε ομάδες ερευνούν περιοχές και 
ιστοσελίδες στο Internet που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, στις απαιτήσεις της 
θεματικής περιοχής με την οποία ασχολούνται και, επιπλέον, τους προσφέρουν ευχαρίστηση και 
ικανοποίηση. Όλες αυτές οι απασχολήσεις και οι δραστηριότητες είναι συνεχείς και παραμένουν 
τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Όσον αφορά το σχολικό χώρο, το ΤΕΜΠ, σε αντίθεση με τους περιορισμούς που θέτει ο 
παραδοσιακός σχολικός χώρος, όπως αυτοί επισημάνθηκαν πιο πάνω, συγκεντρώνει νέα 
χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι (Καραδουλαμά κ.ά., 2017; 
Κωνσταντινίδης κ.ά., 2016): 

α) Η οργάνωση του χώρου σε περιοχές. Με βάση τις συνεργατικές ανάγκες, η νέα οργάνωση του 
χώρου πρέπει να υποστηρίζει τη συνύπαρξη των μαθητών και του εκπαιδευτικού στην τάξη. Η 
απαίτηση αυτή, οδηγεί στην οργάνωση του φυσικού χώρου της αίθουσας σε δυο περιοχές 
εργασίας και επικοινωνίας: 

▪ Στην περιοχή για δραστηριότητες μικρών ομάδων ή ατομικές δραστηριότητες.  
▪ Στην περιοχή δραστηριοτήτων σε μια μεγάλη ομάδα-τάξη. 

β) Η ευελιξία, η δυνατότητα δηλαδή των στοιχείων του χώρου να επιδέχονται εύκολα 
διαφοροποιήσεις στους τρόπους χρησιμοποίησης τους, χωρίς να απαιτείται αλλαγή στο σχήμα, 
το μέγεθος και τον εξοπλισμό του χώρου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα, αλλά και στο 
παιδί, προσαρμόζοντας το χώρο στις διαφορετικές ανάγκες επικοινωνίας και εργασίας στην τάξη 
και, να αναπτύξει εναλλακτικές μορφές από συνεργατικές πρακτικές, να εκφράζεται και, τελικά, 
να χρησιμοποιεί αυτό το περιβάλλον ως πεδίο αγωγής.  

γ) Η δυναμική μετατρεψιμότητα. Η δυνατότητα, δηλαδή, του ΤΕΜΠ να περιέχει «εν δυνάμει» 
περιοχές που του επιτρέπουν να αλλάξει μορφή και, χωρίς να γίνουν αλλαγές στο φυσικό χώρο, 
να μετατραπεί ανάλογα με τους στόχους του προγράμματος, το είδος των δραστηριοτήτων που 
απαιτούνται και τους ρόλους του παιδιού, με τους παρακάτω τρόπους: 

▪ Με βάση τις ανάγκες αναζήτησης και διαχείρισης της πληροφορίας  
▪ Με βάση τις ανάγκες αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας σε περιοχές 
▪ Με βάση τους νέους τομείς δραστηριοτήτων και απασχολήσεων σε περιοχές ελεύθερου 

χρόνου και αναψυχής 

Με τις δυνατότητες δυναμικής μετατρεψιμότητας του ΤΕΜΠ μπορούν να γίνουν διάφοροι 
συνδυασμοί και επεμβάσεις από τον εκπαιδευτικό και τα παιδιά ώστε, αφενός, οι ανάγκες του 
εκπαιδευτικού προγράμματος να ικανοποιούνται και, αφετέρου, οι μαθητές να χρησιμοποιούν το 
χώρο όπως η εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπει αλλά και όπως εκείνοι επιθυμούν.  
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Τα νέα στοιχεία και χαρακτηριστικά του ΤΕΜΠ επιτρέπουν τη δυναμική οργάνωση του σχολικού 
χώρου και οδηγούν στη δημιουργία ενός νέου τύπου σχολικού χώρου που είναι 
πολυλειτουργικός, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με πολλούς τρόπους ξεπερνώντας 
τους περιορισμούς που υποδεικνύει η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική οργάνωση.  

Συμπεράσματα/συζήτηση 

Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό σχολικό χώρο, στον οποίο για οποιαδήποτε διαφορετική εκδοχή 
λειτουργίας, απαιτείται τροποποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών του, οι προτάσεις των 
φοιτητών «βλέπουν» το χώρο ως περιβάλλον διδασκαλίας στο οποίο με καινοτόμες παρεμβάσεις 
θα προκύψουν αλλαγές α) στην οργάνωση του χώρου με τρόπο που να ευνοεί τη συστηματική 
ανάπτυξη συνεργατικών μαθησιακών διαδικασιών β) στην εισαγωγή των ΤΠΕ στη σχολική τάξη 
και γ) στην αναβάθμιση του χώρου σε Τεχνολογικά Εμπλουτισμένο Μαθησιακό Περιβάλλον 
(ΤΕΜΠ) το οποίο προσφέρει μια νέα ποιότητα σχολικού χώρου καθώς αφενός υποστηρίζει 
δραστηριότητες με συνεργατική ποιότητα και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφετέρου 
υποστηρίζει τη σχολική διοίκηση παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, άμεση 
ανταλλαγή πληροφοριών, διαχείριση ψηφιακού υλικού και ηλεκτρονική επικοινωνία & 
συνεργασία. 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως οι εργασίες των φοιτητών προχώρησαν τον ανασχεδιασμό 
του σχολικού χώρου πολύ πιο τολμηρά από τους επιστήμονες ερευνητές που ασχολήθηκαν με το 
θέμα και σε μερικές περιπτώσεις πρότειναν καινοτομίες οι οποίες θα αναβαθμίσουν τις σχολικές 
μονάδες και τη λειτουργία τους με δράσεις που αποτελούν πρόκληση για εφαρμογή και 
αξιολόγηση. Έτσι προτάθηκαν:  

▪ Ψηφιακοί χώροι εκπαίδευσης στο σχολείο, εργαστήρι εφαρμογών εικονικής 
πραγματικότητας, Τρισδιάστατος εκτυπωτής (Αγατζιώτη κ.ά., 2017). 

▪ Χώροι πολιτισμού, ραδιοφωνικό σταθμό του σχολείου, ποδήλατο-γεννήτρια, εργαστήριο 
ρομποτικής (Βαταμίδου κ.ά., 2016). 

▪ Πρόγραμμα «Σχολικό Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα» με αντικείμενο την παραγωγή 
σαπουνιών (Καραδουλαμά κ.ά., 2017). 

▪ Οι προτάσεις των φοιτητών για τη σύνδεση του χώρου με την καινοτομία έρχονται σε 
αντίθεση με έρευνες οι οποίες σημειώνουν ότι οι αλλαγές ξεκινούν από τα ανώτερα 
διοικητικά επίπεδα με βασική προϋπόθεση τον λεπτομερή σχεδιασμό (Ράπτης, 2006). 
Κατά την άποψη των φοιτητών οι αλλαγές έρχονται από την ίδια τη σχολική μονάδα η 
οποία και θα αναζητήσει πόρους, τρόπους και τεχνογνωσία ώστε να αναβαθμίσει το 
σχολικό χώρο σε σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο θα στηρίζει διαδικασίες 
μάθησης του 21ου αιώνα. Στις εργασίες τους οι φοιτητές σημειώνουν πως η συνεργασία 
όλων είναι απαραίτητη για την επιτυχία της αλλαγής και τονίζει πως τίποτα δεν είναι 
δεδομένο.  
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Μετασχηματιστική ηγεσία, επαγγελματική  
ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση:  
Διερεύνηση των αντιλήψεων των  
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης για τη μεταξύ τους σχέση 
 

 

Ζαχάρω Κουνή 

Δήμητρα Πάντα 
 

 

Περίληψη 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει καταγράψει πολλές έρευνες οι οποίες απέδειξαν τη σχέση ανάμεσα 
στην ηγεσία και στην εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση στον οργανισμό. Συγκεκριμένα, η 
μετασχηματιστική ηγεσία βρέθηκε να σχετίζεται σε υψηλό βαθμό με δύο σημαντικά θετικές 
εργασιακές συμπεριφορές, την επαγγελματική ικανοποίηση και τη δέσμευση στον οργανισμό. 
Στο σχολικό πλαίσιο, αυτό ερμηνεύεται με τη δυνατότητα να ασκεί ο διευθυντής ή η διευθύντρια 
μετασχηματιστικού τύπου ηγεσία, προκειμένου να προκαλέσει καλύτερα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα μέσα από την εργασιακή ικανοποίηση και τη δέσμευση του εκπαιδευτικού στους 
στόχους του σχολείου. Στη χώρα μας ελάχιστες είναι οι εμπειρικές έρευνες που έχουν γίνει 
προκειμένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σχέση της 
μετασχηματιστικής ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και δεν έχει 
καταγραφεί εμπειρική έρευνα σχετική με αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σχέση της 
μετασχηματιστικής ηγεσίας με την οργανωσιακή δέσμευση των εκπαιδευτικών. Η παρούσα 
μελέτη έχει ως αντικείμενο διερεύνησης τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς το βαθμό που 
η μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην επαγγελματική ικανοποίηση και στη δέσμευση των 
εκπαιδευτικών στους στόχους του σχολείου. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχτηκε ο συνδυασμός 
ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου και συνέντευξης. Το δείγμα 
αποτέλεσαν 171 εκπαιδευτικοί από δύο τύπους σχολείων, γυμνάσια και γενικά λύκεια, της 
διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας, έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν σε μεγάλο βαθμό ικανοποίηση και δέσμευση στους 
στόχους του σχολείου, όταν ο διευθυντής ή η διευθύντρια ασκεί μετασχηματιστική ηγεσία. Οι 
δημογραφικές μεταβλητές, τύπος σχολείου και προϋπηρεσία, δεν επηρεάζουν τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών. 
Λέξεις κλειδιά: μετασχηματιστική ηγεσία, επαγγελματική ικανοποίηση, οργανωσιακή δέσμευση 

 

Εισαγωγή 

Το σύγχρονο περιβάλλον εξελίσσεται δυναμικά και για ένα σχολικό οργανισμό που λειτουργεί 
μέσα σε αυτό, αποτελεί πρόκληση να βρει τρόπους να ανταποκριθεί στις αλλαγές με ευελιξία, 
αποφασιστικότητα και προοπτική και να αποφύγει τη στασιμότητα. Συνεπώς, καθίσταται 
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αναγκαίο να υπάρχουν ηγέτες/διευθυντές με χαρισματική προσωπικότητα, δυνατή επιρροή και 
ευρύ όραμα, οι οποίοι να δημιουργούν δέσμευση και ενθουσιασμό στους εκπαιδευτικούς να 
πετύχουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους προς επίτευξη των 
στόχων του σχολείου, καθώς και συνθήκες, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται επαγγελματική 
ικανοποίηση. Σήμερα, αυτοί οι ηγέτες/ διευθυντές αποκαλούνται μετασχηματιστικοί ηγέτες.  

Οι πρακτικές και οι συμπεριφορές των μετασχηματιστικών σχολικών ηγετών διερευνήθηκαν από 
τον Leithwood και τους συνεργάτες του, οι οποίοι προσάρμοσαν στη σχολική διοίκηση τα 
θεωρητικά μοντέλα της μετασχηματιστικής ηγεσίας που αναπτύχθηκαν και λειτούργησαν σε μη 
σχολικά περιβάλλοντα (Geijsel, Sleegers, Leithwood, & Jantzi, 2002; Jantzi & Leithwood, 1995; 
Θεοφιλίδης, 2012; Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 1999β). Ερευνητικά δεδομένα επισημαίνουν 
της αποτελεσματικότητα της μετασχηματιστικής ηγεσίας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 
καθώς αυτή επιδρά θετικά στις σχολικές συνθήκες, στις εσωτερικές διαθέσεις και στη 
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, στην επαγγελματική τους ικανοποίηση, στη δέσμευσή τους στο 
σχολείο και στις επιδόσεις των μαθητών (Chin, 2007; Leithwood & Jantzi, 2000; Leithwood & 
Sun 2012; Leithwood et al., 1999β). Ο βαθμός στον οποίο είναι ικανοποιημένος ο εκπαιδευτικός 
με το επάγγελμά του μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή τη δική του αλλά και των άλλων, 
και ιδιαίτερα των μαθητών του, αφού η επαγγελματική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού 
παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση με την απόδοση τους (Griffin, 2010; Hutabarat, 2015). Επίσης, 
εκπαιδευτικοί που έχουν υψηλή δέσμευση στο σχολείο τους, αναμένεται να ενστερνιστούν 
οικειοθελώς συμπεριφορές που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του σχολείου, να 
καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια και να παραμείνουν στο σχολείο (Cohen & Caspary, 2011; 
Somech & Bogler, 2002). 

Στην παρούσα έρευνα η επαγγελματική ικανοποίηση ερμηνεύεται ως το θετικό αίσθημα που 
εκδηλώνει το άτομο για την εργασία, όταν αξιολογεί τα χαρακτηριστικά της και εκτιμά τα 
αποτελέσματά της σε σχέση με τις ανάγκες, τα κίνητρα, τις αξίες ή τους στόχους που είναι 
σημαντικά για εκείνο (Drenth, Thierry, & Wolff, 1998; Robbins & Judge, 2011). Η οργανωσιακή 
δέσμευση ερμηνεύεται ως στάση με την οποία εκούσια το άτομο πιστεύει και αποδέχεται σε 
μεγάλο βαθμό τους στόχους και τις αξίες του οργανισμού και επιθυμεί να παραμείνει μέλος του, 
για να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων αυτών για χάρη του οργανισμού (Mowday, Porter, & 
Steers, 1982). 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας 

Στην Ελλάδα οι σχετικές εμπειρικές έρευνες για το ρόλο του μετασχηματιστικού ηγέτη/διευθυντή 
σχολείου είναι αρκετά περιορισμένες. Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί, με εμπειρικά δεδομένα, να 
διαφωτίσει το θέμα της αποτελεσματικότητας του διευθυντή ή της διευθύντριας μιας σχολικής 
μονάδας από την εφαρμογή μετασχηματιστικής ηγεσίας. 

Ειδικότερα στοχεύει στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη σχέση της 
μετασχηματιστικής ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίησή τους καθώς και για τη σχέση της 
μετασχηματιστικής ηγεσίας με τη δέσμευσή τους στους στόχους του σχολείου στο οποίο 
υπηρετούν. 
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Ερευνητικά ερωτήματα 

Στο πλαίσιο της στοχοθέτησης διατυπώθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

(1) Σε ποιο βαθμό πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην 
επαγγελματική ικανοποίηση;  

(2) Σε ποιο βαθμό πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην 
οργανωσιακή δέσμευση; 

(3) Διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην 
επαγγελματική ικανοποίηση ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας; 

(4) Διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην 
επαγγελματική ικανοποίηση ανάλογα με τον τύπο σχολείου; 

(5) Διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην 
οργανωσιακή δέσμευση ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας; 

(6) Διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην 
οργανωσιακή δέσμευση ανάλογα με τον τύπο σχολείου; 

(7) Διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην 
οργανωσιακή δέσμευση ανάλογα με τον τύπο σχολείου; 

Δείγμα 

Το δείγμα της ποσοτικής έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί γυμνασίων και γενικών λυκείων 
τεσσάρων περιοχών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν 171 εκπαιδευτικοί, από τους 
οποίους οι 72 υπηρετούν σε γυμνάσια (ποσοστό 65%), και οι 99 σε γενικά λύκεια (ποσοστό 76%). 
Για την ποιοτική έρευνα ελήφθησαν συνεντεύξεις από 10 μόνιμους εκπαιδευτικούς που 
υπηρετούν στα γυμνάσια και γενικά λύκεια στα οποία πραγματοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα.  

Το ερωτηματολόγιο  

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιλάμβανε τρεις ενότητες ερωτήσεων: 

(α) Η πρώτη ενότητα περιείχε 2 ερωτήσεις σχετιζόμενες με το μέγεθος της σχολικής μονάδας 
και τον τύπο της (γυμνάσιο ή γενικό λύκειο).  

(β) Η δεύτερη ενότητα περιείχε 5 ερωτήσεις σχετιζόμενες με δημογραφικά στοιχεία (φύλο, 
ηλικία, τίτλοι σπουδών, σχέση εργασίας, συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία) των υποκειμένων 
του δείγματος και  

(γ) Η τρίτη ενότητα περιείχε 54 ερωτήσεις-δηλώσεις, από τις οποίες 27 σχετίζονται με 
συμπεριφορές και πρακτικές του μετασχηματιστικού ηγέτη στην εκπαίδευση που μπορεί να 
επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και άλλες 27 ερωτήσεις-
δηλώσεις με συμπεριφορές και πρακτικές που μπορεί να επηρεάζουν τη δέσμευσή τους στους 
στόχους του οργανισμού. Διαμορφώνονται δύο κλίμακες, μία για την επαγγελματική 
ικανοποίηση και μία για την οργανωσιακή δέσμευση. Οι ερωτήσεις-δηλώσεις είναι κλειστού 
τύπου με βαθμολόγηση σε κλίμακα ιεράρχησης από 1= σε ελάχιστο βαθμό, μέχρι 5= σε πολύ 
μεγάλο βαθμό.  
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Η συνέντευξη 

Η συνέντευξη δομήθηκε σε πέντε θεματικούς άξονες: 

1ος θεματικός άξονας: προσωπικά στοιχεία του ερωτώμενου εκπαιδευτικού 

2ος θεματικός άξονας: διερεύνηση απόψεων γενικά για συμπεριφορές διευθυντή ή 
διευθύντριας σχολείου που συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού 

3ος θεματικός άξονας: διερεύνηση απόψεων για τις πιο σημαντικές συμπεριφορές διευθυντή ή 
διευθύντριας σχολείου που συμβάλλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού 

4ος θεματικός άξονας: διερεύνηση απόψεων γενικά για συμπεριφορές διευθυντή ή 
διευθύντριας σχολείου που συμβάλλουν στην οργανωσιακή δέσμευση του εκπαιδευτικού 

5ος θεματικός άξονας: διερεύνηση απόψεων για τις πιο σημαντικές συμπεριφορές διευθυντή ή 
διευθύντριας σχολείου που συμβάλλουν στην οργανωσιακή δέσμευση του εκπαιδευτικού. 

Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας. 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας διασφαλίστηκαν καταρχήν με τη χρήση 
πολυμεθοδικής μεθόδου (τριγωνοποίηση). Επιπρόσθετα: 

Η αύξηση της εγκυρότητας του περιεχομένου (content validity) των ερωτήσεων της αξιοπιστίας 
και της καλύτερης προσαρμογή τους στο πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού σχολείου (Cohen, 
Manion, & Morisson, 2008) διασφαλίστηκε με πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε 
υποκείμενα τα οποία δεν επρόκειτο να συμμετάσχουν στην τελική έρευνα.  

Σε ότι αφορά την αξιοπιστία και τη συνοχή του ερωτηματολογίου ζητήθηκε ο συντελεστής 
αξιοπιστίας και εσωτερικής συνάφειας Cronbach’s alpha, συνολικά και ανεξάρτητα για τα δύο 
εργαλεία. Βρέθηκε, alpha=0,93 (Ν=27 ερωτήσεις) για την κλίμακα που αφορούσε στην συμβολή 
της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην επαγγελματική ικανοποίηση και alpha=0,97 την κλίμακα 
που εξέταζε την συμβολή της μετασχηματιστικής ηγεσίας στη δέσμευση στους στόχους του 
σχολείου (Ν=27 ερωτήσεις). Οι τιμές είναι εξαιρετικά υψηλές και ικανοποιητικές. Έτσι, είναι 
βέβαιο ότι δεν υπάρχουν θετικές και αρνητικές συσχετίσεις ταυτοχρόνως, ιδιαίτερα στο δεύτερο. 
Σε σχέση με το εάν ήταν επιτακτικό να εξαιρεθεί κάποια ερώτηση των ερωτηματολογίων για να 
επιτευχθεί αύξηση του συντελεστή alpha, κάτι εξαιρετικά λεπτομερές σε σχέση με την αρχική 
τιμή του, δεν βρέθηκε σημαντική αύξηση για εξαίρεση κάποιας ερώτησης και στις περισσότερες, 
ο συντελεστής ήταν μικρότερος ή εξαιρετικά κοντά στον συνολικό (Field, 2009).  

Για να διασφαλιστεί πρακτικά ένας βαθμός εγκυρότητας της συνέντευξης έγινε προσπάθεια να 
περιοριστούν οι πηγές μεροληψίας, με την καταγραφή των απόψεων των ερωτώμενων, όπως 
διατυπώθηκαν και χωρίς την αναζήτηση απαντήσεων που υποστήριζαν προδιαθέσεις των 
ερευνητριών (Cohen et al., 2008). Η αξιοπιστία της συνέντευξης επιδιώχθηκε με το δομημένο 
χαρακτήρα των ερωτήσεων για όλους τους ερωτώμενους, χωρίς αλλαγές στη φραστική 
διατύπωση των ερωτήσεων και χρήση έμφασης (Cohen et al., 2008). Επίσης, η αξιοπιστία των 
συνεντεύξεων υποστηρίχτηκε από τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των δεδομένων της ποιοτικής 
έρευνας από τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες (Συμεού, 2006).  

Χρησιμότητα της έρευνας 

Η έρευνα αναδεικνύει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σχέση της μετασχηματιστικής 
ηγεσίας με την επαγγελματική ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση και προσδοκά να 
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συνεισφέρει στην επιστημονική συζήτηση σχετικά με αυτές. Επίσης, τα ευρήματά της μπορούν 
να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους διευθυντές που 
επιλέγονται, ώστε να λειτουργήσουν ως μετασχηματιστικοί ηγέτες, αλλά και γενικότερα για τους 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι χρειάζεται να καλλιεργήσουν ηγετικές ικανότητες είτε ως ηγέτες στην 
τάξη τους είτε ως μέντορες συναδέλφων τους.  

Περιορισμοί της έρευνας 

H έρευνα χρησιμοποίησε δείγμα εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε γυμνάσια και γενικά λύκεια 
τεσσάρων περιοχών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματά της δεν 
μπορούν να γενικευτούν για το σύνολο των εκπαιδευτικών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ή 
ευρύτερης περιφέρειας ή όλης της επικράτειας. Επίσης, εξαιρέθηκαν οι εκπαιδευτικοί των 
επαγγελματικών λυκείων 

Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων 

Δημογραφικά-προσωπικά στοιχεία 

Οι 171 εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, υπηρετούν σε ποσοστό 42,1% σε 
γυμνάσια και σε ποσοστό 57,9% σε λύκεια με τους άνδρες να είναι σχετικά λιγότεροι των 
γυναικών σε ποσοστό 36,8% έναντι 63,2%. Οσον αφορά τη σχέση εργασίας, σε συντριπτικό 
ποσοστό (98,2%) οι εκπαιδευτικοί είναι μόνιμοι στα σχολεία. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
έχει αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση και αυτό το εύρημα φανερώνει εμπειρία από τη συνεργασία 
με τουλάχιστον έναν διευθυντή σχολείου, καθώς και από ηγετικές συμπεριφορές και πρακτικές 
που προκαλούν ή όχι εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση στο σχολείο.  

Περιγραφικά χαρακτηριστικά βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης  

Οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν τις αντιλήψεις τους σε 27 ερωτήσεις-δηλώσεις για το 
βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε για κάθε ερωτώμενο ο μέσος 
όρος. Η μέση τιμή των απαντήσεων στο πρώτο ερωτηματολόγιο βρέθηκε 4,4±0,47 (Ν=169). Οι 
2 απαντήσεις που λείπανε ακόμη και εάν αντικαθίσταντο από κάποιον μέσο όρο, η μέση τιμή 
όλων των απαντήσεων θα επηρεαζόταν απειροελάχιστα με ανάξιο λόγου επηρεασμού 
οποιουδήποτε αποτελέσματος Συνεπώς, η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη από την θεωρητική 
κεντρική τιμή 3 (υπενθυμίζεται η διαβάθμιση: 1=σε ελάχιστο βαθμό, 2=σε μικρό βαθμό, 3=σε 
μέτριο βαθμό, 4=σε μεγάλο βαθμό, 5=σε πολύ μεγάλο βαθμό) και αγγίζει το 88% της μέγιστης 
επαγγελματικής ικανοποίησης. Ακόμη, παρατηρεί κανείς μια τυπική απόκλιση των απαντήσεων, 
s=0,47, κάτω της μονάδας. Οπότε οι απαντήσεις είναι συγκεντρωμένες αρκετά κοντά στην 
«άποψη» που ορίζει ο μέσος όρος τους, δηλαδή 4,4 που αναφέρεται σε μεγάλου βαθμού 
ικανοποίηση.  

Πίνακας 1: Περιγραφικά χαρακτηριστικά βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης 

Ν Μέση τιμή Τυπική 
Απόκλιση 

Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 
169 4,4 ,47 2,41 5 

Διαφοροποιήσεις βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης στο δείγμα 

Διερευνώντας τις διαφοροποιήσεις των δεικτών που εκφράζουν την συμβολή της 
μετασχηματιστικής ηγεσίας δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 
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επαγγελματική ικανοποίηση μεταξύ εκπαιδευτικών γυμνασίων και γενικών λυκείων. Το 
συμπέρασμα συνάγεται από το t-test για τo δείκτη-μέση τιμή, όπου εξήχθη p=0,84>0,05 (t=0,20, 
β.ε.=167, N1=98, N2=71) με ίσες διασπορές από το Levene’s test (p=0,57>0,05). Συνεπώς, η 
μικρή διαφορά στις μέσες τιμές δεν κρίνεται στατιστικά σημαντική, οπότε οι καθηγητές 
ανεξάρτητα από τον τύπο σχολείου (γυμνάσιο ή γενικό λύκειο) δήλωσαν στο ερωτηματολόγιο 
περίπου ίδια μέση τιμή επαγγελματικής ικανοποίησης (Πίνακες 2, 3). 

Πίνακας 2: Επαγγελματική ικανοποίηση ως προς τον τύπο της σχολικής μονάδας 

Τύπος Σχολικής Μονάδας Ν Μέση τιμή Τυπική Απόκλιση 
Λύκειο 98 4,40 ,48 
Γυμνάσιο 71 4,39 ,46 
 

Αναφορικά με την συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία των ερωτηθέντων, στον περιγραφικό πίνακα 
4 φαίνεται μια πτώση της επαγγελματικής ικανοποίησης από την άσκηση μετασχηματιστικής 
ηγεσίας στην κατηγορία συνολικής υπηρεσίας άνω των 29 ετών, δηλαδή των σχετικά μεγάλων 
και σε ηλικία εκπαιδευτικών σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. Επίσης και στη μεγάλη κατηγορία 
συνολικής υπηρεσίας 24-29 ετών διαφαίνεται μια πτωτική τάση.  

Πίνακας 4: Επαγγελματική ικανοποίηση ως προς τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία (Έτη) 

Συνολική Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία (Έτη) 

Ν Μέση τιμή Τυπική Απόκλιση 

<12 22 4,47 ,59 
12 – 17 42 4,52 ,29 
18 – 23 39 4,42 ,43 
24 – 29 33 4,33 ,42 
> 29 33 4,23 ,61 
Σύνολο 169 4,4 ,47 

Για την εύρεση πιθανών στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των κατηγοριών υπηρεσίας 
αρχικά εκτελέσθηκε ο έλεγχος ομοιογένειας διακυμάνσεων του Levene, όπου κάτω από τη 
μηδενική υπόθεση οι διασπορές είναι ίσες, βρέθηκε p=0,01<0,05 (F=3,3, β.ε.1=4, β.ε.2=164) και 
συνεπώς απορρίπτεται η ομοιογένεια διακυμάνσεων στις κατηγορίες υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό 
σημαίνει μικρή εμπιστοσύνη στον έλεγχο ANOVA (όπου πάντως p=0,09>0,05), οπότε 

Πίνακας 3: Συσχέτιση μέσων τιμών για την επαγγελματική ικανοποίηση ως προς τον τύπο της 
σχολικής μονάδας με t-test 

 Levene’s Test 

Ισότητας Διασπορών 

t-test 

F p t β.ε. p 
Ισότητα Διασπορών Υποτιθέμενη ,33 ,57 ,20 167 ,84* 
Σημείωση. *p=0,84>0,05, two-tailed. 
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εκτελέσθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Walis. Εφόσον p=0,13>0,05, δεν προκύπτουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των κατανομών της ικανοποίησης στις κατηγορίες των 
ετών υπηρεσίας (Πίνακες 5, 6, 7). 

 

 

Πίνακας 7: Έλεγχος ομοιογένειας διακυμάνσεων Kruskal-Walis για την επαγγελματική ικανοποίηση 
ανά ομάδα ως προς τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία (Έτη) 

ΟΜΑΔΑ(εντός) 1 2 3 4 5 6 7 Μεταξύ ομάδων 
p ,24 ,43 ,11 ,41 ,45 ,27 ,43 0,13* 

Σημείωση.* p=0,13>0,05 

 
Περιγραφικά χαρακτηριστικά βαθμού οργανωσιακής δέσμευσης 

Οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν τις αντιλήψεις τους σε 27 ερωτήσεις-δηλώσεις της 
δεύτερης κλίμακας για το βαθμό οργανωσιακής δέσμευσης. Στη συνέχεια υπολογίστηκε για κάθε 
ερωτώμενο ο μέσος όρος. Η μέση τιμή βρέθηκε 4,22±0,71 (Ν=169). Ακόμη και εάν οι απαντήσεις 
που λείπανε αντικαθίσταντο από κάποιον μέσο όρο, η μέση τιμή θα επηρεαζόταν απειροελάχιστα. 
Είναι λοιπόν, μεγαλύτερη από την θεωρητική κεντρική τιμή 3 και αγγίζει το 84,4% της απόλυτης 
δέσμευσης. Ακόμη, παρατηρείται μια μικρή τυπική απόκλιση των απαντήσεων, s=0,71, κάτω της 
μονάδας, οπότε οι απαντήσεις είναι συγκεντρωμένες εξαιρετικά κοντά στην «άποψη» που ορίζει 
ο μεγάλου βαθμού δέσμευσης μέσος όρος τους 4,28.  

Πίνακας 8: Περιγραφικά χαρακτηριστικά βαθμού οργανωσιακής δέσμευσης 

Ν Μέση τιμή Τυπική Απόκλιση Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή 

169 4,22 0,71 1,11 5,00 

Διαφοροποιήσεις βαθμού οργανωσιακής δέσμευσης στο δείγμα 

Διερευνώντας τις διαφοροποιήσεις των δεικτών που εκφράζουν την συμβολή της 
μετασχηματιστικής ηγεσίας στη δέσμευση του εκπαιδευτικού στους στόχους του σχολείου, σε 
σχέση με χαρακτηριστικά του δείγματος, δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

Πίνακας 5: Κριτήριο ομοιογένειας των διακυμάνσεων για την επαγγελματική ικανοποίηση ως προς τη 
συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία (Έτη) 

Levene’s F β.ε.1 β.ε.2 p 
3,3 4 164 ,01 

Πίνακας 6: Έλεγχος διακυμάνσεων για την επαγγελματική ικανοποίηση ως προς τη συνολική 
εκπαιδευτική υπηρεσία (Έτη) 

 ANOVA 
Αθρ. Τετρ. SS β.ε. Μέσo Τετρ. MS F p 

Between Groups 1,73 4 ,43 2,03 ,09 
Within Groups 35,03 164 ,21   
Σύνολα 36,76 168    
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κατηγοριών οποιασδήποτε μεταβλητής που εξέφρασε το δείγμα. Απλώς παρατίθενται 
περιγραφικοί πίνακες για τις μεταβλητές τύπος σχολικής μονάδας (Πίνακες 9, 10) και συνολική 
εκπαιδευτική υπηρεσία (Πίνακες 11, 12, 13) που θεωρήθηκαν βασικές και ενεπλάκησαν σε 
ερευνητικά ερωτήματα, δηλαδή τον τύπο σχολείου και τη συνολική εκπαιδευτική προϋπηρεσία. 
Όπως φαίνεται, p>0,05 σε κάθε περίπτωση.  

 

Πίνακας 9: Οργανωσιακή δέσμευση ως προς τον τύπο της σχολικής μονάδας 

Τύπος Σχολικής Μονάδας Ν Μέση τιμή Τυπική Απόκλιση 
Λύκειο 97 4,21 ,74 

Γυμνάσιο 71 4,23 ,68 

 

 

 

 

 

Πίνακας 10: Κριτήριο ισότητας διασπορών και Συσχέτιση μέσων τιμών για την οργανωσιακή 
δέσμευση ως προς τον τύπο της σχολικής μονάδας με t-test 

 
Levene’s Test Ισότητας 

Διασπορών 
t-test 

(Τύπος Σχολικής Μονάδας) F p t β.ε. p 
Ισότητα Διασπορών Υποτιθέμενη ,66 ,42 ,18 166 ,86 

Πίνακας 11: Οργανωσιακή δέσμευση ως προς τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία 

Συνολική Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία (Έτη) 

Ν Μέση τιμή Τυπική Απόκλιση 

<12 22 4,40 ,62 
12 - 17 41 4,22 ,74 
18 - 23 40 4,22 ,74 
24 - 29 33 4,15 ,61 
> 29 32 4,16 ,82 
Σύνολα 168 4,22 ,71 

Πίνακας 12: Κριτήριο ομοιογένειας των διακυμάνσεων για τη δέσμευση στους στόχους ως προς τη 
συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία 

Levene’s F β.ε.1 β.ε.2 p 
,67 4 163 ,61 
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Πίνακας 13: Ανάλυση διακυμάνσεων ANOVA μεταξύ και εντός των κατηγοριών των κατηγοριών 
εκπαιδευτικής υπηρεσίας για τη δέσμευση στους στόχους 

 ANOVA 
Αθρ. Τετρ. SS β.ε. Μέσo Τετρ. MS F p 

Between Groups 1,05 4 ,26 ,51 ,73 
Within Groups 83,86 163 ,51   
Σύνολα 84,91 167    

Αποτελέσματα των συνεντεύξεων 

Τα βασικά ευρήματα από τις συνεντεύξεις επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας 
και εστιάζονται στους επτά νοηματικούς άξονες του ερωτηματολογίου: στην οικοδόμηση κοινού 
οράματος, στην αποδοχή κοινών στόχων, στη δημιουργία προσδοκιών υψηλής απόδοσης, στην 
παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης, στην πρόκληση πνευματικής διέγερσης, στην παροχή 
προτύπου και αξιών και στην οικοδόμηση συνεργασιών.  

Συμπεράσματα/Συζήτηση 

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν αποτελέσματα, τα οποία συνιστούν απαντήσεις 
στα ερευνητικά ερωτήματα.  

Σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σε ποιο βαθμό πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι η 

μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην επαγγελματική τους ικανοποίηση, φαίνεται ότι αυτό 
συμβαίνει σε περισσότερο από μεγάλο βαθμό. Πρόκειται για άποψη που έχει αναδειχθεί και από 
προηγούμενες έρευνες (Sayadi, 2016; Tesfaw, 2014; Eliophotou, 2014; Γκόλια, 2014; Aydin, 
Sarier, & Uysal, 2013; Kieres & Gutmore, 2014; Barnett, Marsh, & Craven, 2005; Bogler, 2001, 
2002), με την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης να αποτελεί τον παράγοντα με τη 
μεγαλύτερη συνεισφορά στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών (Kieres et al., 
2014; Eliophotou, 2014; Barnett et al., 2005; Aydin et al., 2013). Η μετασχηματιστική ηγεσία 
δημιουργεί ικανοποίηση, γιατί σχετίζεται με υψηλή παρακίνηση στην εργασία, ανταποκρινόμενη 
στις ανάγκες του εκπαιδευτικού για εκτίμηση, επιτυχία, ανάληψη υπευθυνότητας, αυτονομίας 
και αυτοπραγμάτωσης (Bentea & Anghelache, 2012). Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα πλέγμα 
καλών διαπροσωπικών και υποστηρικτικών σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μελών του 
σχολείου, δηλαδή μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικού αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών.  

Σε σχέση με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα για το βαθμό που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι η 

μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στη δέσμευσή τους στους στόχους του σχολείου, φαίνεται ότι 
αυτό συμβαίνει σε πολύ υψηλό βαθμό. Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουν προηγούμενες έρευνες, 
οι οποίες ανέδειξαν την ισχυρή επίδραση της μετασχηματιστικής ηγεσίας στη δέσμευση των 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σχολείο (Sayadi, 2016; Raman, Μey, Don, 
Daud, & Khalid, 2015; Ibrahim, Ghavifekr, Ling, Siraj, & Azeez, 2014; Kieres et al., 2014; Feizi, 
Ebrahimi, & Beheshti, 2014; Aydin et al., 2013), με τον παράγοντα «Παροχή εξατομικευμένης 
υποστήριξης» να έχει τη μεγαλύτερη θετική συνεισφορά στη δέσμευση (Kieres et al., 2014; 
Khasawneh, Omari, & Abu-Tineh, 2012). Η μετασχηματιστική ηγεσία συνδέει εκπαιδευτικούς 
και διευθυντή στην οικοδόμηση, αποδοχή και επιδίωξη κοινών και υψηλών στόχων, 
διαμορφωμένων στο γενικότερο πλαίσιο της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί 
δεσμεύονται συναισθηματικά στους στόχους του σχολείου, όταν ο ηγέτης ενθαρρύνει το διάλογο 
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και προωθεί σκόπιμα τη συνεργασία προς την κατεύθυνση υλοποίησης των στόχων, παρέχοντας 
ισότιμα εποικοδομητική ανατροφοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα και τις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών.  

Σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αν διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις ότι η 

μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην επαγγελματική ικανοποίηση ανάλογα με τον τύπο 

σχολείου, η έρευνα έδειξε ότι δεν διαφοροποιούνται. Πρόκειται για άποψη για την οποία δε 
βρέθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές σε άλλες πρόσφατες εμπειρικές έρευνες. Ωστόσο, οι 
συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας διαπίστωσαν τη μη 
διαφοροποίηση των αντιλήψεων. Ο εκπαιδευτικός, είτε υπηρετεί σε γυμνάσιο είτε σε γενικό 
λύκειο, με ηγεσία που συμπεριφέρεται και ενεργεί μετασχηματιστικά, μπορεί να νιώθει 
επαγγελματική ικανοποίηση σε μεγάλο βαθμό. Ερμηνεύοντας το συμπέρασμα αυτό, μπορεί να 
υποστηριχτεί ότι, καθώς ο μετασχηματιστικός ηγέτης μπορεί να ανταπεξέλθει σε απαιτήσεις 
μεταρρυθμιστικές και να εμπνεύσει τους συνεργάτες του, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην 
οποία τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει η επίσημη πολιτεία την πρόθεσή της για μεταρρυθμίσεις, 
έχει ανάγκη από μετασχηματιστικούς ηγέτες (Leithwood, 1994). 

Στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αν διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις ότι η μετασχηματιστική ηγεσία 

συμβάλλει στην επαγγελματική ικανοποίηση ανάλογα με τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, η 
έρευνα έδειξε ότι δεν διαφοροποιούνται. Πρόκειται για άποψη που έχει αναδειχθεί και από άλλες 
εμπειρικές έρευνες (Bogler, 2002). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να νιώθει επαγγελματική 
ικανοποίηση σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας ανεξάρτητα 
από τα συνολικά χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας του. Σε μια προσπάθεια ερμηνείας της 
διαπίστωσης αυτής, οι πρακτικές και η συμπεριφορά του μετασχηματιστικού ηγέτη φανερώνουν 
αποτελεσματικό και επιτυχή τρόπο άσκησης ηγεσίας για νεότερους αλλά και παλαιότερους στην 
υπηρεσία εκπαιδευτικούς, για τον συμμετοχικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της, καθώς και 
για το ισχυρό προσωπικό σύστημα αξιών που ενσωματώνει (OECD, 2014; Πασιαρδής, 2012). 

Σχετικά με το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα αν διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις ότι η 

μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην οργανωσιακή δέσμευση ανάλογα με τον τύπο σχολείου, η 
έρευνα έδειξε ότι δεν διαφοροποιούνται. Πρόκειται για άποψη για την οποία δεν βρέθηκαν 
βιβλιογραφικές αναφορές σε άλλες πρόσφατες εμπειρικές έρευνες. Στη παρούσα έρευνα οι 
εκπαιδευτικοί και των δύο τύπων σχολείου θεωρούν ότι μετασχηματιστικός ηγέτης είναι αυτός 
που μπορεί να ευθυγραμμίσει τη συλλογική τους ευθύνη με την ατομική, ώστε να συνυπάρξουν 
και να συνεργαστούν πάνω σε κοινώς αποδεκτούς στόχους, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες 
δράσεις. Κάθε εκπαιδευτικός έχει διαφορετικές αξίες, παραδοχές, κίνητρα, στόχους και 
φιλοδοξίες. Ο μετασχηματιστικός ηγέτης έχοντας την ευαισθησία να κατανοεί τη 
διαφορετικότητα, μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση του εκπαιδευτικού, να 
τον παρακινήσει για αλλαγή και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από τη συνεργασία, 
εστιάζοντας πάντα στην υλοποίηση προκλητικών, αλλά πραγματοποιήσιμων στόχων (Eliophotou 
& Ioannou, 2016; Leithwood et al., 1999β).  

Τέλος, σε σχέση με το έκτο ερευνητικό ερώτημα αν διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις ότι η 

μετασχηματιστική ηγεσία συμβάλλει στην οργανωσιακή δέσμευση ανάλογα με τη συνολική 

εκπαιδευτική υπηρεσία, η έρευνα έδειξε ότι δεν διαφοροποιούνται. Πρόκειται για άποψη για την 
οποία δεν βρέθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές σε άλλες πρόσφατες εμπειρικές έρευνες. Στη 
παρούσα έρευνα, οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιλαμβάνονται τις πρακτικές και τη 
συμπεριφορά του μετασχηματιστικού ηγέτη ως αποτελεσματικές στη δέσμευσή τους στους 
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στόχους του σχολείου. Δηλαδή, ενσωματώνουν ένα συγκεκριμένο όραμα, για το οποίο εργάζεται 
επίμονα και μεθοδικά, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση συναινετικών στόχων στο πλαίσιο 
υλοποίησής του και τη συναισθηματική δέσμευση όλων σε αυτούς τους στόχους (Leithwood et 
al., 1999β; Θεοφιλίδης, 2012). Ο μετασχηματιστικός ηγέτης διαμορφώνει κατάλληλο κλίμα στο 
οποίο όλα συζητιούνται ανοιχτά και με ειλικρίνεια, ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία ανάμεσα 
στην πρόκληση και στην υποστήριξη για βελτιώσεις και καινοτομίες, χωρίς αυτό να εκληφθεί ως 
προσωπική αμφισβήτηση των αξιών και των ικανοτήτων του εκπαιδευτικού (Leithwood et al., 
1999β; Wasserberg, 1999). 

Επίλογος 

Η επαγγελματική ικανοποίηση και η δέσμευση στον οργανισμό είναι δύο εργασιακές 
συμπεριφορές που σχετίζονται με το τύπο ηγεσίας που ασκείται στον οργανισμό. Στο χώρο της 
εκπαίδευσης η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και η διεθνής βιβλιογραφία καταγράφει 
ερευνητικά δεδομένα που την επιβεβαιώνουν. Τονίζεται η σχέση της μετασχηματιστικής ηγεσίας 
με την επαγγελματική ικανοποίηση και τη δέσμευση στον οργανισμό. Το σημαντικότερο εύρημα 
της παρούσας έρευνας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται εργασιακή ικανοποίηση και 
δέσμευση στους στόχους του σχολείου σε μεγάλο βαθμό, όταν ο διευθυντής έχει χαρακτηριστικά 
μετασχηματιστικού ηγέτη. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί πρόκληση η άσκηση 
μετασχηματιστικής ηγεσίας στο ελληνικό σχολείο, που λειτουργεί στο πλαίσιο ενός 
συγκεντρωτικού συστήματος που δεν έχει προτεραιότητα την αυτονομία.  
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Εκπαιδεύοντας συνδικαλιστές 
-ηγέτες σε διεθνική κλίμακα:  
Το παράδειγμα των μελών των  
ευρωπαϊκών συμβουλίων εργασίας 
 

 

Θεόδωρος Κουτρούκης 
 

 

Περίληψη  

Η αναγκαιότητα για μια κοινωνική Ευρώπη οδήγησε στην υιοθέτηση της Οδηγίας περί των 
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργασίας (ΕΣΕ). Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε ένα πυλώνα του 
εγχειρήματος να δρομολογηθεί μια ευρωπαϊκή διάσταση εργασιακών σχέσεων στην ΕΕ, καθώς 
παρέχει στους εργαζόμενους το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφόρηση και διαβούλευση (και 
σπανιότερα συμμετοχή) ως μέρος της προσπάθειας να αναπτυχθούν κοινωνικά υπεύθυνες Ευρω-
Επιχειρήσεις. Μια ουσιώδης διάσταση ενός αποτελεσματικού ΕΣΕ είναι και η εκπαίδευση των 
μελών του ΕΣΕ. 

Η εργασία αποτιμά ορισμένα ευρήματα μιας έρευνας αναφορικά με τη λειτουργία των ΕΣΕ στην 
Ελλάδα. Η έρευνα πεδίου επικεντρώνεται στους κλάδους πετρελαίου/λιπαντικών και 
τροφίμων/ποτών.  

Ειδικότερα, σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει μερικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που 
αφορούν στα μέλη των ΕΣΕ στην Ελλάδα. Επιπλέον, η εργασία εξετάζει τους παράγοντες της 
λειτουργίας των ΕΣΕ, δια μέσου «εις βάθος» συνεντεύξεων με αντιπροσώπους των κοινωνικών 
εταίρων.  

Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα ΕΣΕ θα μπορούσαν να συνδράμουν στην αποτελεσματικότητα της 
υπερεθνικής διαβούλευσης και πληροφόρησης στο μέλλον. Στην εξέλιξη αυτή μπορεί να 
βοηθήσει η κατάλληλη εκπαίδευση των μελών των ΕΣΕ. 
Λέξεις κλειδιά: ευρωπαϊκά συμβούλια εργασίας, εκπαίδευση στα ΕΣΕ, πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, συνδικάτα 

 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διατύπωση ενός προβλήματος εμπειρικής εκπαιδευτικής 
έρευνας, και ιδίως το ζήτημα της συνδικαλιστικής παρέμβασης στην εκπαίδευση των 
αντιπροσώπων των εργαζομένων στα ΕΣΕ. Στην πρώτη ενότητα της εργασίας αποτυπώνεται η 
βιβλιογραφική επισκόπηση. Στη συνέχεια, αφού επιλέγεται η διάσταση που θα διερευνηθεί 
προσδιορίζεται ο στόχος της εμπειρικής έρευνας. Έπειτα, αποτυπώνονται ορισμένα ευρήματα και 
τα συμπεράσματα της εργασίας.  
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Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

Το ζήτημα της αναγνώρισης ενός ρόλου των εργαζομένων στις πολυεθνικές εταιρίες άρχισε να 
απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δεκαετία του 1970 (Κουτρούκης & Πετράς, 1994). Για 
την προώθηση, ωστόσο, μορφών ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους σε 
υπερεθνικό επίπεδο χρειάστηκαν δυόμισι δεκαετίες επίπονων διαπραγματεύσεων και 
συζητήσεων μέχρι να βρεθεί διέξοδος στις 22.9.1994 με την υιοθέτηση της οδηγίας για τα 
Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργασίας (ΕΣΕ). 

Η οδηγία συνιστά μια πολυσήμαντη ιστορική εξέλιξη στην προώθηση της Κοινωνικής Ευρώπης, 
επειδή δημιούργησε ένα υπερεθνικό νομικό πλαίσιο, που δεσμεύει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
σε θέματα πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων (Κουτρούκης, 2004).  

Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση της ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις ή ομίλους κοινοτικής κλίμακας. Για την προώθηση αυτού του σκοπού προτείνεται 
η σύσταση ενός ΕΣΕ με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους ή/και της 
κεντρικής διοίκησης (Κουτρούκης, 2004).  

Τα ΕΣΕ ενημερώνονται και διαβουλεύονται με τις επιχειρήσεις για διάφορα θέματα, όπως είναι 
η διάρθρωση των επιχειρήσεων, η οικονομική κατάσταση και τα οικονομικά αποτελέσματα της 
εταιρίας/ομίλου, οι εξελίξεις στην παραγωγικότητα και τις αγορές, οι εταιρικές πολιτικές 
απασχόλησης και οι μεταβολές στο εργατικό δυναμικό, οι επενδύσεις, οι σημαντικές αλλαγές 
στην οργάνωση των επιχειρήσεων, η εισαγωγή νέων μεθόδων εργασίας και οι αλλαγές στην 
παραγωγή, οι συγχωνεύσεις, εξαγορές και συνενώσεις, η διακοπή της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και οι ενδεχόμενες περικοπές εγκαταστάσεων ή σημαντικών τομέων 
δραστηριότητας, η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, θέματα σχετικά με το περιβάλλον και 
ζητήματα που σχετίζονται με τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού των 
επιχειρήσεων (Κουτρούκης & Πετράς, 1997). 

Είναι γνωστό ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν βέλτιστα προγράμματα επιμόρφωσης 
και εκπαίδευσης του προσωπικού με σκοπό την εμπέδωση ομοιογένειας στη στρατηγική και την 
τεχνοτροπία οργάνωσης και διοίκησης του ομίλου. Ένας όμιλος μπορεί να εφαρμόσει 
πολύπλοκες μεθόδους εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και 
αναπτυγμένα συστήματα διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας, με συνέπεια την προώθηση 
ατομοκεντρικών προτύπων δράσης για τους εργαζομένους και αποτροπή της συλλογικής 
δραστηριότητας του προσωπικού τους. 

Συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι σε πολλές εταιρίες το μάνατζμεντ ενδέχεται να 
επιλέγει τακτικές περιορισμού του ρόλου των ΕΣΕ με την χρησιμοποίηση κατάλληλης 
εκπαίδευσης των εργατικών αντιπροσώπων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι συζητήσεις που 
διεξάγονται μεταξύ κεντρικής διοίκησης και ΕΣΕ θα παραμείνουν σε «ρεαλιστικό» πλαίσιο 
(Whittall, Knudsen, & Huijgen, 2007).  

Σε αυτό το σκηνικό, ένας κρίσιμος παράγοντας που θα μπορούσε να επιδράσει στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των ΕΣΕ, και ιδίως στην αριστοποίηση της συμβολής της εργατικής 
πλευράς, είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των αντιπροσώπων των εργαζομένων. 

Η συνδικαλιστική εκπαίδευση έγινε αντικείμενο μελέτης από αρκετούς ερευνητές. Ενδεικτικά, 
οι Boheim and Bouth βρήκαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της συνδικαλιστικής 
αναγνώρισης στον χώρο εργασίας και την παροχή εκπαίδευσης από τον εργοδότη στους 
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (2004). Επίσης, οι Green, Machin και Wilkinson συμπέραναν 
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πως η πιθανότητα να λάβει κάποιος εκπαίδευση και η ποσότητα της ληφθείσας εκπαίδευσης είναι 
σημαντικά υψηλότερη στους «συνδικαλισμένους» σε σχέση με τους «μη συνδικαλισμένους» 
χώρους εργασίας. Οι ίδιοι ερευνητές θεωρούν ότι αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν πως τα 
εργατικά συνδικάτα μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και προώθηση της 
διαμόρφωσης δεξιοτήτων στη Βρετανία (1999). Εξάλλου, υπάρχει ισχυρό πραγματολογικό υλικό 
πως οι συνδικαλισμένοι εργαζόμενοι (χειρώνακτες ή μη χειρώνακτες) ήταν πιο πιθανό (από τους 
μη συνδικαλισμένους) να συμμετέχουν σε εκπαίδευση και μεταξύ αυτών που εκπαιδεύτηκαν η 
ποσότητα της εκπαίδευσης ήταν υψηλότερη στους εργαζόμενους στις «συνδικαλισμένες» 
εκμεταλλεύσεις από εκείνους στις «μη συνδικαλισμένες» εκμεταλλεύσεις (Green, Machin, & 
Wilkinson, 1999).  

Παρόμοιες έρευνες διεξήχθησαν και στην Ελλάδα. Ένα από τα συμπεράσματα μιας μελέτης του 
ΕΛΚΕΠΑ ήταν πως οι νομοθετημένες μορφές συμμετοχής έχουν πολύ μεγαλύτερη επιτυχία, ως 
λειτουργία και θεσμός, σε επιχειρήσεις όπου είχαν προϋπάρξει διάφορες άτυπες μορφές 
επιτροπών, δηλαδή είχε κατά κάποιο τρόπο προϋπάρξει μια εκπαίδευση των εργαζομένων και 
αυτών των επιτροπών να διαδραματίσουν αυτούς τους ρόλους (ΕΛΚΕΠΑ, 1990, σ. 103).  

Σε μια άλλη μελέτη βρέθηκε ότι η κατάλληλη εκπαίδευση και η προηγούμενη εμπειρία σε 
οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής ενισχύει την επιτυχία των συμμετοχικών διαδικασιών. Στην ίδια 
έρευνα βρέθηκε πως η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού σε νέα καθήκοντα ή σε θέματα 
ανθρώπινων σχέσεων ενισχύει ουσιαστικά τη δυναμική της συμμετοχικής διαδικασίας, δηλ. η 
συμμετοχή είναι διαδικασία μάθησης κατά την οποία η εκπαίδευση των εργαζομένων δημιουργεί 
κίνητρο για την περαιτέρω ενεργοποίησή τους (Σταυρουλάκης, 1989, σ. 323).  

Τέλος, ο Φωτόπουλος ισχυρίζεται ότι «η εκπαίδευση μπορεί να προωθήσει την εγρήγορση και 
την κινητικότητα εντός των συνδικαλιστικών οργανώσεων (…) επιπλέον, δύναται να ενισχύσει 
τον χαρακτήρα της συνδικαλιστικής παρέμβασης στην οικονομία, την κοινωνία, τις εργασιακές 
σχέσεις, την πολιτική και να διαμορφώσει όρους για τη δημιουργία μιας ‘από τα κάτω’ 
ανασύνθεσης του συνδικαλισμού και του εργατικού κινήματος στην εποχή του 21ου αιώνα» 
(2007). 

Ενδιαφέρουσα είναι η στάση που έχουν υιοθετήσει οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ΕΣΕ 
που αφορά στην πρακτική λειτουργία του θεσμού (EuroFIET, 1997) που θέλουν να 
αναβαθμίσουν το ρόλο τους. Η συνεργασία όλων των οργάνων εργατικής εκπροσώπησης 
(Συνδικάτα, Συμβούλια Εργασίας, ΕΣΕ) μπορεί να ενισχύσει την στήριξη των ΕΣΕ από τα 
συνδικάτα με δράσεις εκπαίδευσης και υποστηρικτικών υπηρεσιών (Lecher & Rüb, 1999, p. 12).  

Επίσης, το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα έχει αιτηθεί τα μέλη των ΕΣΕ να λαμβάνουν 
εκπαίδευση –με χρηματοδότηση της εταιρίας– που θα τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στα καθήκοντά τους (EuroFIET, 1997, p. 8).  

Η πρόσφατη βιβλιογραφία έχει να επιδείξει μια αξιόλογη παραγωγή σχετικά με την εκπαίδευση 
των αντιπροσώπων των εργαζομένων στα ΕΣΕ, τόσο στο θεωρητικό πεδίο, όσο και σε πρακτικές 
εφαρμογές. Σε σχετικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί μετά την υιοθέτηση της σχετικής 
ευρωπαϊκής οδηγίας, επιχειρήθηκε να προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές ανάγκες 
των αντιπροσώπων των εργαζομένων στα ΕΣΕ και ιδίως να καθοριστούν οι ιδιαίτερες δεξιότητες 
που θα ήταν απαραίτητες για να διαδραματίσουν το ρόλο τους με τη μεγαλύτερη δυνατή 
αποτελεσματικότητα. Έτσι, σε εργασίες όπως του Miller (2001, 2002), του Gohde (1995), των 
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Miller και Stirling (1998) και του Müller (1998) επιχειρήθηκε η σκιαγράφηση των κυριότερων 
δεξιοτήτων των αντιπροσώπων των εργαζομένων στα ΕΣΕ. 

Επιπλέον, έχουν δημοσιευθεί ορισμένες μελέτες σχετικά με την εκπαίδευση των εργατικών 
αντιπροσώπων στα ΕΣΕ (Miller &Stirling, 1998; Miler, 2001; Gohde, 1995; Müller, 1998) και 
έχει δημιουργηθεί αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό (ETUCO & AFETT, 1999). 

Άλλωστε, όπως σημειώνει και ο Blanpain (1999):  

«το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας αυτής της ευρωπαϊκής άσκησης πληροφόρησης και 
διαβούλευσης θα εξαρτηθεί από την συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την οποία θα λάβουν οι 
εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, με σκοπό να συμμετέχουν με 
περισσότερη επάρκεια και διορατικότητα σε ένα εποικοδομητικό διάλογο, ώστε να 
επωφεληθούν από τις επερχόμενες προκλήσεις» (σ. 41).  

Μολαταύτα τα αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης στα ΕΣΕ φαίνεται να πάσχουν από μια 
πολύ στενή παιδαγωγική εστίαση σε τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις καθώς και από μια 
περιορισμένη επικέντρωση σε ατομική και οργανωσιακή δέσμευση. Αυτό σημαίνει ότι μια 
μετασχηματιστική αντίληψη της εκπαίδευσης για τα ΕΣΕ απαιτεί αποτελεσματικό πρόγραμμα 
και οργανωσιακή εκπαίδευση, αλλά και απαιτεί να υπάρχει επικέντρωση σε τυπικά προγράμματα 
εργατικής εκπαίδευσης (Föhrer & Erne, 2017).  

Ειδικότερα, η νευραλγική θέση των αντιπροσώπων των εργαζομένων στα ΕΣΕ θεωρείται ότι θα 
συνοδευτεί από τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα που θα αναδείξει συνδικαλιστές-ηγέτες στην 
εργατική αντιπροσώπευση στα ΕΣΕ, αν θα πλαισιωθεί από μια δέσμη κατάλληλων δεξιοτήτων 
(Gohde, 1995; Miller, 2001, 2002):  

(α) γνώση και ικανότητα στη χρήση ξένων γλωσσών, δεξιότητα που θεωρείται απαραίτητη 
για την τυπική και άτυπη επικοινωνία των μελών του ΕΣΕ, εντός και εκτός των συνεδριάσεων 
του οργάνου.  

(β) κατανόηση πολιτιστικών διαφορών, δεξιότητα που βοηθά ιδιαίτερα στην προώθηση της 
πιο αποτελεσματικής επικοινωνίας των εργαζομένων από διαφορετικές χώρες και 
πολιτισμικές παραδόσεις.  

(γ) ικανότητα συγκριτικής αντίληψης των εργασιακών σχέσεων, δεξιότητα που είναι 
πολυσήμαντη για την σύγκλιση των απόψεων της εργατικής πλευράς εντός των ΕΣΕ. 

(δ) δεξιότητες διαπραγμάτευσης, δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση συγκρούσεων 
και την προώθηση συναινετικών λύσεων ανάμεσα στις διοικήσεις των πολυεθνικών ομίλων 
και τους αντιπροσώπους των εργαζομένων στα ΕΣΕ.  

(ε) διαπροσωπική επικοινωνία, δεξιότητα που είναι απαραίτητη για κάθε σύνολο προσώπων 
που είναι υποχρεωμένα να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται στον ίδιο χώρο.  

στ) κατανόηση σε θέματα φυλής και πολύ-πολιτισμικών στοιχείων, δεξιότητα που σχετίζεται 
με τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν άτομα που προέρχονται από διαφορετικό 
πολιτισμικό υπόβαθρο ή ανήκουν σε διαφορετική φυλή. 

(ζ) δημιουργία ομάδων, δεξιότητα που έγκειται στη αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα σε 
πρόσωπα που επιτελούν αντίστοιχούς ρόλους.  
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(η) ανταγωνισμός επιχειρήσεων, δεξιότητα που σχετίζεται με την κατανόηση των σύγχρονων 
μορφών ανταγωνισμού, που αναπτύσσονται ανάμεσα σε επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας.  

(θ) απόκτηση και ανάλυση πληροφοριών, δεξιότητα που σχετίζεται με την ικανότητα 
άντλησης και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

(ι) ηλεκτρονική επικοινωνία, δεξιότητα που σχετίζεται με τη χρήση των δικτύων Internet και 
Intranet καθώς και των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αμφίδρομη 
επικοινωνία των μελών του ΕΣΕ.  

(κ) παρακίνηση και ένταξη του εργατικού δυναμικού, δεξιότητα που αναφέρεται στην παροχή 
κινήτρων προς το ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών.  

(λ) κομβικές και κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες που σχετίζονται με τη δυνατότητα 
χειρισμού διαφορετικών θέσεων και συμφερόντων της εργατικής πλευράς με την εξεύρεση 
πεδίων συνεννόησης και συντονισμού.  

Οι παραπάνω μελέτες αναφέρονται σε εμπειρίες άλλων χωρών, που διαθέτουν πολυσήμαντη 
παράδοση στην εργατική και συνδικαλιστική εκπαίδευση (ETUCO & AFETT, 1999). Αντίθετα, 
είναι μηδαμινή η ερευνητική παραγωγή που σχετίζεται με την εκπαίδευση των Ελλήνων 
αντιπροσώπων των εργαζομένων στα ΕΣΕ (Ρωμανιάς, 2000), γεγονός που τεκμηριώνει την 
πρωτοτυπία και την αναγκαιότητα ερευνητικής προσέγγισης του θέματος. 

Μέθοδος 

Η διάσταση που επιλέχθηκε να διερευνηθεί είναι οι Έλληνες αντιπρόσωποι των εργαζομένων στα 
ΕΣΕ των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μικρό αριθμό περιπτώσεων, 
που παρουσιάζει μερικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι προσφέρει την επιλογή για 
υιοθέτηση της ποιοτικής προσέγγισης σε μελέτες περιπτώσεων (Bird, Hammersley, Gomm, & 
Woods, 1999; Κυριαζή, 1999). Το δεύτερο είναι ότι η έρευνα αυτή μπορεί να θεωρηθεί εφικτή 
κι, επιπλέον, αντανακλάται σε χρήσιμες εκπαιδευτικές εφαρμογές (Bird et al., 1999). Η έρευνα 
διεξήχθη σε 2 κλάδους παραγωγής (τρόφιμα/ποτά και πετρελαιοειδή/λιπαντικά) και σε ένα 
σύνολο από 9 επιχειρήσεις καθώς και σε 3 μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.  

Ο στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί η υφιστάμενη κατάσταση στην επιμόρφωση των 
αντιπροσώπων των εργαζομένων στα ΕΣΕ. Η σημασία της έρευνας τεκμηριώνεται από το 
γεγονός ότι η υφιστάμενη βιβλιογραφία έχει αναδείξει ότι η εργατική και η συνδικαλιστική 
εκπαίδευση έχουν συμβάλλει εν πολλοίς στην ενδυνάμωση του ηγετικού ρόλου των 
αντιπροσώπων των εργαζομένων στα ΕΣΕ. 

Ευρήματα 

Ο Πίνακας 1 απεικονίζει τη λήψη ή όχι κατάλληλης (ad hoc) εκπαίδευσης των αντιπροσώπων 
των εργαζομένων στα ΕΣΕ και είναι μία μάλλον σποραδική διαδικασία, που διεξάγεται στις 
περισσότερες περιπτώσεις (5/11) με πρωτοβουλία των εργατικών συνδικάτων και σε λιγότερες 
περιπτώσεις (3/9) με πρωτοβουλία της εταιρίας.  
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Πίνακας 1: Στοχεία για την εκπαίδευση στα ΕΣΕ  

Εταιρία  Έλαβαν οι αντιπρόσωποι των εργαζομένων AD HOC εκπαίδευση…  

Με πρωτοβουλία εργατικών 
συνδικάτων; 

Με πρωτοβουλία της εταιρίας; 

ΤΠ1 ✓ ✓ 

ΤΠ2 ✓  

ΤΠ3   

ΤΠ4   

ΤΠ5   

ΤΠ6 ✓  

ΤΠ6   

ΤΠ6   

ΠΛ1  ✓ 

ΠΛ2 ✓ ✓ 

ΠΛ3 ✓  

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της πρωτογενούς έρευνας 

Ο Πίνακας 2 καθώς αποτυπώνει την ενδεχόμενη συμβολή των υπερκείμενων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων 
Πετρελαιοειδών και Χημικής Βιομηχανίας, Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργοστασιακών 
Σωματείων) στην ανάπτυξη των ΕΣΕ, κυρίως διαμέσου εκπαίδευσης/πληροφόρησης των 
ενδιαφερομένων μερών και παροχής τεχνογνωσίας. Ιδίως οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές 
ομοσπονδίες έχουν κατά καιρούς διοργανώσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους 
αντιπροσώπους των εργαζομένων στα ΕΣΕ.  

Πίνακας 2: Στοιχεία από τα εργατικά συνδικάτα 

ΦΟΡΕΑΣ Έχετε συμβάλει με εκπαίδευση/πληροφόρηση των ενδιαφερομένων ή παροχή 
τεχνογνωσίας; 

ΓΣΕΕ Διοργάνωση ευρωπαϊκού συνεδρίου για τα ΕΣΕ σε συνεργασία με την ETUC. 
Διαμέσου ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια αλλά και 
χρηματοδότηση των ταξιδιών στο εξωτερικό για την αλληλογνωριμία των 
εργαζομένων στις εταιρίες, όπου ήθελαν τη σύσταση ΕΣΕ 

ΠΟΕΠΔ-
ΧΒ 

Επιμόρφωση/εκπαίδευση στελεχών που συμμετέχουν στα ΕΣΕ, δημιουργία 
ειδικής γραμματείας για τα ΕΣΕ, συνεχής συνεργασία με Γερμανούς 
αντιπροσώπους στα ΕΣΕ για ανταλλαγή εμπειριών. 

ΟΒΕΣ Υλοποίηση εκδόσεων, διοργάνωση συναντήσεων ανταλλαγής εμπειριών, 
πληροφόρηση διαμέσου εντύπων και του διαδικτύου κ.ά. 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της πρωτογενούς έρευνας 
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Συμπεράσματα  

Στην παραπάνω εργασία παρατέθηκε μια επισκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά με το ζήτημα των 
αναγκών επιμόρφωσης των αντιπροσώπων των εργαζομένων στα ΕΣΕ, ένα ζήτημα ιδιαίτερα 
κρίσιμο για την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας αυτών των νευραλγικών θεσμών του 
ευρωπαϊκού συστήματος εργασιακών σχέσεων. Συγκεφαλαιώνοντας, η ερευνητική μας 
προσέγγιση ανέδειξε πως η συνδικαλιστική εκπαίδευση των εργατικών αντιπροσώπων στα ΕΣΕ 
δεν είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας για το συνδικαλιστικό κίνημα. Για να αναδειχθούν οι 
εκπρόσωποι στα ΕΣΕ σε ηγετικά συνδικαλιστικά στελέχη του χώρου εργασίας τους, είναι 
αναγκαίος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα 
βελτιώσουν την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των ΕΣΕ προς όφελος των 
εργαζομένων.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ελληνόλγωσσες 

Κουτρούκης, Θ. (2004). Εργασιακές Σχέσεις στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις: Η εμπειρία των Ευρωπαϊκών 

Συμβουλίων Εργασίας. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Κουτρούκης, Θ., & Πετράς, Ν. (1994). Κοινωνική Ευρώπη, όψεις της βιομηχανικής δημοκρατίας στις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αθήνα: Financial Forum. 
Κουτρούκης, Θ.,  & Πετράς, Ν. (1997). Ευρωπαϊκά Συμβούλια Επιχειρήσεων: Η επόμενη ημέρα του 

κοινωνικού διαλόγου στην Ευρώπη. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 7, 43-60. 
Κυριαζή, Ν. (1999). Η κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Ρωμανιάς, Γ. (2000). Τα συμβούλια εργαζομένων και η ελληνική εμπειρία. Στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Τα 

Εργασιακά Συμβούλια και ο Κοινωνικός Διάλογος για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, 
Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 35-80. 

Φωτόπουλος, Ν. 92007), Εκπαίδευση και συνδικαλιστικές οργανώσεις: όψεις της ευρωπαϊκής εμπειρίας 
και σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2 (2) 193-207. 

Bird, M., Hammersley, M., Gomm, R.,  & Woods, P. (1999). Εκπαιδευτική Έρευνα στην πράξη: Εγχειρίδιο 

μελέτης. Πάτρα: ΕΑΠ. 

Ξενόγλωσσες 

Böheim, R.,  & Booth, A. (2004), Trade Union Presence and Employer-Provided Training in Great Britain, 
Industrial Relations, 43 (4), 520-545. 

EIRONLINE (1998). European Works Councils: The experience so far. Retrieved from 
www.eiro.eurofound.ie/1998/03/features/EU9803191F.html   

ETUCO and AFETT (1999). Working with the European Works Council. Brussels. 
Euro-FIET (1997), Achieving a Social Europe through the Social Dialogue and European Works Councils, 

(background report) for the 8th Euro- FIET Conference.  
Föhrer, B.,  & Erne, R. (2017) Training programmes for European works councillors in Germany, in Ireland 

and at EU level: Transnational trade union action through education?, European Journal of Industrial 

Relations, 23 (3), 243-259 
Friedrich-Ebert Stiftung (1998). Creation of European Works Councils. Impetus for the Europeanisation 

of Industrial Relations? Discussion on 26th October 1998 in Brussels, (background paper).  
Gohde, H. (1995). Training European Works Councils. Transfer, 2, 258-272.  
Green, F. Machin, S.,  & Wilkinson, D. (1999), Trade Unions and Training Practices in British Workplaces, 

Industrial and Labour Relations Review, 52, 2, 179-195.  

http://www.eiro.eurofound.ie/1998/03/features/EU9803191F.html


Τόμος Γ΄ 

─ 176 ─ 

 

Miller, D. (2001). Transnational worker representation and transnational training needs: The case of 
European works councils. International Journal of Training and Development, 5, 34-51.  

Miller, D. (2002). Training transnational worker representatives: The European Works Councils. In B. 
Spencer (Ed.), Unions and Learning in a Global Economy: International and Comparative 

Perspectives, Toronto: TEP, 130-137. 
Miller, D.,  & Stirling, J. (1998). European Works Council Training: An opportunity missed? European 

Journal of Industrial Relations, 4, 35-56. 
Müller, T. (1998). Employee strategies for realising EWCs’ potential. European Works Councils Bulletin, 

15, 13-16. 
Whittall, M., Knudsen, H.,  & Huijgen, F. Eds.(2007). Towards a European Labour Identity: The case of 

the European Works Council. Oxon: Routledge. 
  



Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αποτελεσματικότητα 
 

─ 177 ─ 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής εφαρμογής  
(educational application) για την οργάνωση  
και διενέργεια διδακτικών επισκέψεων  
στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση 
 

 

Μάριος Κουτσούκος 
 

 

Περίληψη 

Στη σύγχρονη παιδαγωγική, οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, καθώς 
συνδέουν τη θεωρία με τη πράξη, προάγουν τη βιωματική μάθηση και παρέχουν τη δυνατότητα 
στους μαθητές να επισκεφθούν διάφορα ενδιαφέροντα μέρη. Ειδικότερα στη τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση, οι διδακτικές επισκέψεις, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 
εκάστοτε περίστασης, διενεργούνται σε χώρους επιστημονικού, ιστορικού, πολιτιστικού, 
θρησκευτικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως επίσης και σε παραγωγικές μονάδες και 
επαγγελματικούς χώρους. Αναμφίβολα, η οργάνωση μιας διδακτικής επίσκεψης δεν είναι 
πάντοτε εύκολη, καθώς υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες και αρκετές λεπτομέρειες. Έτσι, για 
τον επιτυχημένο σχεδιασμό μιας διδακτικής επίσκεψης απαιτούνται χρόνος, οργάνωση, 
μεθοδικότητα και σωστός προγραμματισμός. Στη κατεύθυνση αυτή, η ανάπτυξη μιας ειδικής 
εκπαιδευτικής εφαρμογής (educational application) θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
εργαλείο για εκπαιδευτικούς και διοικητικά στελέχη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
συστηματοποιώντας τις επιμέρους διεργασίες που διέπουν την οργάνωση και παιδαγωγική 
αξιοποίηση των διδακτικών επισκέψεων.  

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιάσει μια καινοτόμο εκπαιδευτική εφαρμογή 
(educational application) η οποία θα μπορούσε να υιοθετηθεί από εκπαιδευτικούς και σχολικές 
μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να καταστήσει πιο εύχρηστη τη 
σχεδίαση, την υλοποίηση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των διδακτικών επισκέψεων.  

Η παρούσα εισήγηση, προτείνει το σχεδιασμό μιας κατάλληλης εκπαιδευτικής εφαρμογής 
(educational application) που θα μπορούσε να συνδράμει στην οργάνωση και την υλοποίηση 
διδακτικών επισκέψεων. Η εφαρμογή μπορεί να σχεδιασθεί με ένα από τα αντίστοιχα 
προγράμματα-εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών που υπάρχουν στο διαδίκτυο και μπορεί να 
υιοθετηθεί πιλοτικά από σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική εφαρμογή, διδακτικές επισκέψεις, σχεδιασμός, οργάνωση 

 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη παιδαγωγική, οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, καθώς 
συνδέουν τη θεωρία με τη πράξη, προάγουν τη βιωματική μάθηση και παρέχουν τη δυνατότητα 
στους μαθητές να επισκεφθούν διάφορα ενδιαφέροντα μέρη, ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση 
(Behrendt & Franklin, 2014). Εξάλλου, είναι αποδεδειγμένο ότι η διδασκαλία έχει καλύτερα 
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μαθησιακά αποτελέσματα όταν συνδέεται με την καθημερινή επικαιρότητα, με πραγματικές 
συνθήκες και σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα (Falk & Dierking, 2010; Storksdieck, 2006). 

Ειδικότερα στη τεχνική, επαγγελματική εκπαίδευση, οι διδακτικές επισκέψεις, ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περίστασης, διενεργούνται σε χώρους επιστημονικού, ιστορικού, 
πολιτιστικού, θρησκευτικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως επίσης και σε παραγωγικές 
μονάδες και επαγγελματικούς χώρους. Όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία οι 
διδακτικές επισκέψεις πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος έως εννιά (9) 
ανά τάξη ή τμήμα, τομέα, ειδικότητα ή τμήμα ειδικότητας, διδακτικές επισκέψεις με διάρκεια 
μίας ή περισσότερων διδακτικών ωρών. Οι διδακτικές επισκέψεις είναι ολιγόωρες, εντός ωραρίου 
λειτουργίας του σχολείου και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διάρκειά τους μπορεί να 
παραταθεί έως και δύο ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, κατά την κρίση του 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας.  

Είναι γεγονός ότι στις διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης διδακτικών επισκέψεων 
υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου το τελικό 
παιδαγωγικό αποτέλεσμα μιας επίσκεψης να είναι το επιθυμητό (Medzini, Meishar, & Sneh, 
2014). Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για: τον αριθμό των μαθητών που θα 
συμμετέχουν στην επίσκεψη, τη διαθεσιμότητα των συνοδών εκπαιδευτικών, τα μέσα μεταφοράς 
προς και από το χώρο επίσκεψης, το κόστος μεταφοράς, την εποχή της επίσκεψης, τα επίσημα 
πρακτικά καταγραφής των λεπτομερειών της επίσκεψης και τα διάφορα έντυπα που 
υπεισέρχονται στις επιμέρους διαδικασίες υλοποίησης της επίσκεψης (π.χ. άδειες από τα γραφεία 
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, υπεύθυνες δηλώσεις γονέων και κηδεμόνων κ.ά.) 

Επίσης, κατά τον σχεδιασμό μιας διδακτικής επίσκεψης υπεισέρχονται αρκετά γραφειοκρατικά 
ζητήματα, τα οποία άλλες φορές αποδεικνύονται απλά άλλες φορές σύνθετα, όμως σε πολλές 
περιστάσεις δυσχεραίνουν το έργο των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν εξ αρχής να 
οργανώσουν την επίσκεψη. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις αποδεικνύεται στη πράξη τόσο 
δύσκολη και χρονοβόρος η όλη διαδικασία, που λειτουργεί αποθαρρυντικά στη μελλοντική 
πραγματοποίηση αντίστοιχων επισκέψεων. Με όλο αυτό τον όγκο προεργασίας, πολλές φορές 
χάνεται η ουσία της διδακτικής επίσκεψης, δηλαδή η παιδαγωγική διάσταση, που αφορά τα 
επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που απορρέουν από την επίσκεψη αυτή καθεαυτή. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προτείνει και να παρουσιάσει μια καινοτόμο εκπαιδευτική 
εφαρμογή (educational application) η οποία θα μπορούσε να υιοθετηθεί από εκπαιδευτικούς και 
σχολικές μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να καταστήσει πιο εύχρηστη 
τη σχεδίαση, την υλοποίηση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των διδακτικών επισκέψεων. Το 
όνομα της εφαρμογής θα μπορούσε να είναι EduTrip, και να είναι διαθέσιμη μέσω των 
λειτουργικών συστημάτων android και ios σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet και smart phone. 
Η εφαρμογή αυτή, θα μπορούσε αρχικά να υιοθετηθεί πιλοτικά από ένα μικρό αριθμό σχολικών 
μονάδων και εν συνεχεία, εφόσον αποδεικνύονταν λειτουργική στη πράξη, να επεκταθεί η χρήση 
της σε μεγαλύτερο βαθμό, σε περισσότερες σχολικές μονάδες. Πρόσβαση στην εφαρμογή θα 
μπορούσαν να έχουν οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων (οι οποίοι θα ήταν και διαχειριστές-
administrators), η διεύθυνση εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η μονάδα, σύλλογοι γονέων και 
κηδεμόνων των σχολείων ακόμη και η μαθητική κοινότητα.  

Παρουσίαση της εφαρμογής 

Ανοίγοντας την εφαρμογή, θα εμφανίζεται το αρχικό template όπως φαίνεται στην εικόνα 1.  
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Εικόνα 1: Το αρχικό template της εφαρμογής 

Εν συνεχεία, στη δεύτερη σελίδα της εφαρμογής (εικόνα 2), θα δηλώνεται η σχολική μονάδα 
(π.χ. Εσπερινό ΕΠΑΛ Κοζάνης), η ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαιδευτικής επίσκεψης (π.χ. 
4/2/2018) καθώς και ο χώρος της επίσκεψης (π.χ. έκθεση Agrotica στη Θεσσαλονίκη).  

 
Εικόνα 2: Η δεύτερη σελίδα της εφαρμογής  

Έπειτα, στη τρίτη σελίδα της εφαρμογής (εικόνα 3), θα καταγράφονται οι διδακτικοί στόχοι της 
εκάστοτε εκπαιδευτικής επίσκεψης, σε συνάρτηση με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Οι στόχοι αυτοί, θα διατυπώνονται από τους εκπαιδευτικούς-συνοδούς της 
επίσκεψης και θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι-κοινοποιήσιμοι στους εκπαιδευτικούς, στους 
μαθητές αλλά και στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Έτσι, μέσα από τη διατύπωση της 
στοχοθεσίας για την εκάστοτε επίσκεψη θα καθίστανται εμφανή και τα προσδοκώμενα 
μαθησιακά οφέλη που θα ανακύπτουν από την διενέργεια της επίσκεψης.  

 
Εικόνα 3: Η τρίτη σελίδα της εφαρμογής  
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Η τέταρτη σελίδα της εφαρμογής θα αφορά τις επιμέρους γραφειοκρατικές διεργασίες που 
υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης (εικόνα 4). Έτσι, 
στη σελίδα αυτή θα καταγράφεται ηλεκτρονικά το πρακτικό της εκάστοτε επίσκεψης ενώ μια 
καινοτομία της εφαρμογής θα είναι η δυνατότητα που θα παρέχει σε γονείς και κηδεμόνες των 
μαθητών να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται για τους 
μαθητές. Η δυνατότητα αυτή, θα εξοικονομεί χρόνο και κόπο, καθώς έχει παρατηρηθεί αρκετές 
φορές στη πράξη το φαινόμενο της καθυστέρησης συμπλήρωσης αυτών των δηλώσεων εκ μέρους 
των γονέων και κηδεμόνων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πρακτικών προβλημάτων στη τέλεση 
των εκπαιδευτικών επισκέψεων.  

 
Εικόνα 4: Η τέταρτη σελίδα της εφαρμογής  

Η πέμπτη σελίδα της εφαρμογής EduTrip θα εστιάζει στη παιδαγωγική διάσταση του θεσμού των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων. Εδώ οι εκπαιδευτικοί που θα οργανώνουν και θα σχεδιάζουν 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, θα έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν φύλλα διδασκαλίας σχετικά 
με τα γνωστικά αντικείμενα της εκάστοτε επίσκεψης. Τα φύλλα αυτά, μπορεί είτε να έχουν τη 
μορφή κειμένου, και να μπορούν να τα «κατεβάσουν» (download) οι μαθητές σε ηλεκτρονική 
μορφή (π.χ. αρχεία word ή pdf), είτε να είναι διαδραστικά, δηλαδή να μπαίνουν με τους κωδικούς 
τους οι μαθητές στην εφαρμογή και να τα συμπληρώνουν on line, παρέχοντας έτσι 
ανατροφοδότηση (feedback) στους εκπαιδευτικούς. Εξάλλου, με αυτή τη δυνατότητα που θα 
παρέχεται από την εφαρμογή, θα μπορούν και άλλοι εκπαιδευτικοί, διαφορετικών σχολικών 
μονάδων, να αποκτήσουν εικόνα και να «πάρουν ιδέες» που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν και 
στις δικές τους σχολικές μονάδες.  

 
Εικόνα 5: Η πέμπτη σελίδα της εφαρμογής 
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Η ανατροφοδότηση και η επίτευξη των διδακτικών στόχων της εκάστοτε εκπαιδευτικής 
επίσκεψης θα αποτυπώνεται πληρέστερα στην έκτη σελίδα της εφαρμογής (εικόνα 6), όπου θα 
καταγράφονται οι απόψεις-εκτιμήσεις τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών, αλλά και 
των γονέων-κηδεμόνων, στους οποίους θα δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν τις σκέψεις τους. 
Έτσι, θα υπάρχει μια γόνιμη και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων καθώς και μια δημιουργική 
ανατροφοδότηση (feedback) σχετικά με το ζήτημα των εκπαιδευτικών επισκέψεων και των 
παιδαγωγικών ωφελειών που απορρέουν από αυτές.  

 
Εικόνα 6: Η έκτη σελίδα της εφαρμογής 

Τέλος, στην έβδομη σελίδα της εφαρμογής EduTrip (εικόνα 7) θα υπάρχει η δυνατότητα 
ανάρτησης οπτικοακουστικού υλικού από τις διενεργούμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Έτσι, 
στην ενότητα αυτή θα υπάρχουν φωτογραφίες ή βίντεο από τους χώρους επίσκεψης και θα 
αναδεικνύεται με τρόπο παραστατικό και βιωματικό η εκπαιδευτική αξία (educational value) των 
επισκέψεων. Με αυτό τον τρόπο, θα υπάρχει διάχυση των εμπειριών και των παραστάσεων των 
επισκέψεων και παράλληλα θα μπορούν και άλλοι εκπαιδευτικοί και μαθητές, που δεν 
συμμετείχαν στις επισκέψεις να έχουν μια εικόνα των συνθηκών τέλεσης των επισκέψεων.  

 
Εικόνα 7: Η έβδομη σελίδα της εφαρμογής 

Συμπεράσματα-Προτάσεις  

Η προτεινόμενη εκπαιδευτική εφαρμογή (educational application) EduTrip θα μπορούσε να 
καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο στη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση για όλους τους 
παράγοντες που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων 
(εκπαιδευτικούς, τομεάρχες, υπεύθυνους εργαστηρίων, διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών 
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μονάδων, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες μαθητών). Η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε να επιλύσει 
κάποιες διαδικαστικές και λειτουργικές δυσχέρειες που σχετίζονται με τη διενέργεια των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων. Έτσι, θα μπορούσε να απλουστευτεί η όλη διαδικασία, να 
εξοικονομηθούν εργατοώρες και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη παιδαγωγική διάσταση των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων. Η εφαρμογή αυτή θα μπορούσε να υιοθετηθεί αρχικά σε πιλοτικό 
στάδιο, από κάποιες σχολικές μονάδες, και εν συνεχεία, εφόσον αποδεικνύονταν λειτουργική στη 
πράξη, να επεκταθεί η χρήση της και σε περισσότερες σχολικές μονάδες. 

 Εξάλλου, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή (educational app) θα μπορούσε να υιοθετηθεί 
και από εκπαιδευτικούς οργανισμούς που διενεργούν συχνά εκπαιδευτικές επισκέψεις, όπως π.χ. 
τα ΙΕΚ, πολλές ειδικότητες των οποίων πραγματοποιούν επισκέψεις στα επιμέρους τετράμηνα 
των προγραμμάτων κατάρτισης.  

Βιβλιογραφικές Αναφορές  
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Αποτελεσματικότητα  
στην εκπαίδευση: Η έννοια  
του αποτελεσματικού σχολείου 
 

 

Ευαγγελία Κρεβετζάκη  

Ευστάθιος Στιβακτάκης  
 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση την 
έννοια της αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση, την έννοια και το προφίλ του 
αποτελεσματικού σχολείου καθώς τους παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα και 
λειτουργία του. 

Σύμφωνα με τις διάφορες μελέτες και έρευνες η σχολική αποτελεσματικότητα φαίνεται να 
επηρεάζεται από την επίδραση διάφορων σχολικών παραγόντων όπως είναι η διοίκηση, το κοινό 
όραμα, το σχολικό κλίμα, η γνωστική και συναισθηματική επίδοση εκπαιδευτικών και μαθητών, 
η συνεργασία σχολείου και οικογένειας, η σταθερότητα του προσωπικού στα σχολεία, η 
αξιολόγηση του προσωπικού κ.ά. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, ότι ο χαρακτηρισμός 
ενός σχολείου σε «αποτελεσματικό» ή «μη αποτελεσματικό», είναι δύσκολο να αποδοθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη μας τις διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις των διευθυντών, 
εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών καθώς και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, 
αναφορικά με τη σχολική αποτελεσματικότητα και τη σχολική κουλτούρα των σχολείων σε 
συνάρτηση µέσα στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν. 
Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματικότητα-αποδοτικότητα, αποτελεσματικό σχολείο, παράγοντες 
αποτελεσματικού σχολείου, αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, αποτελεσματική διδασκαλία 

 

Εισαγωγή 

Οι έρευνες αναφορικά με τη σχολική ποιότητα και αποτελεσματικότητα, κυρίως σε διεθνές 
επίπεδο, καταδεικνύουν πλήθος παραμέτρων που πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα προτού 
χαρακτηριστεί ένα σχολείο ως αποτελεσματικό ή μη αποτελεσματικό. Σύμφωνα με τους Purkey 
& Smith (1983), παράγοντες όπως η ηγεσία και διεύθυνση του σχολείου, ο χρόνος που 
αφιερώνεται στη διδασκαλία, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, οι υψηλές προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών για όλους τους μαθητές, η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητικού πληθυσμού, 
η ουσιαστική συμμετοχή των γονέων στη σχολική πραγματικότητα, η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου, χαρακτηρίζονται από διεθνείς μελέτες ως οι βασικότεροι συντελεστές της 
σχολικής αποτελεσματικότητας. Η σταθερότητα και η συνοχή του προσωπικού, η συμμετοχική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στη διοίκηση και η κουλτούρα αλλαγής που διαμορφώνεται, είναι 
παράγοντες ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας κάθε σχολείου. Κάθε σχολείο έχει τα δικά του 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, για το λόγο αυτό τα πορίσματα των ερευνών γύρω από τη σχολική 
αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του 
κάθε σχολείου (Πασιαρδής & Πασιαρδή 2000; Χατζηπαναγιώτου, 2003, σ. 32). 

Εννοιολογικές προσεγγίσεις 

Ο όρος «αποτελεσματικότητα» του σχολείου εμπεριέχει πολύπλοκες και σύνθετες έννοιες καθώς 
και πολλαπλά χαρακτηριστικά. Η έννοια της αποτελεσματικότητας (effectiveness) και η έννοια 
της αποδοτικότητας (efficiency) συνδέονται μεταξύ τους. Πολλές φορές όμως ταυτίζονται από 
διάφορους συγγραφείς που τις χρησιμοποιούν χωρίς να τις οριοθετούν με σαφήνεια ή τις 
χρησιμοποιούν ως εναλλακτικούς όρους. Οι δύο όροι προέρχονται από τον χώρο της οικονομίας, 
συνδέονται όμως έμμεσα ή άμεσα με το χώρο της εκπαίδευσης (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 1999, σ. 
60). Η αποδοτικότητα στην εκπαίδευση εκλαμβάνεται ως μια παραγωγική διαδικασία από τους 
διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής, αφού οι εισροές σε χρηματικούς και ανθρώπινους 
πόρους θα πρέπει να τυγχάνουν αποδοτικής χρήσης και να συμβάλλουν στην αύξηση της 
παραγωγικότητας του εκπαιδευτικού έργου (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 1999, σ. 60). Η έννοια της 
σχολικής αποτελεσματικότητας έχει επίσης σχέση με την κοινωνική αποδοτικότητα, δεδομένου 
ότι, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρεται στο κατά πόσο οι σχολικές διαδικασίες και πρακτικές 
συμβάλλουν στις διαδικασίες και πρακτικές των εκπαιδευτικών στόχων.  

Η έννοια του αποτελεσματικού σχολείου 

Σύμφωνα με τον Lezotte (1989), ένα σχολείο θεωρείται αποτελεσματικό, όταν είναι σε θέση να 
δείξει ότι συνυπάρχουν σε αυτό τόσο η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης όσο και οι ίσες 
ευκαιρίες για όλους, δηλαδή επικρατεί η ισότητα. (Lezotte, όπ. αναφ. στο Πασιαρδής & 
Πασιαρδή, 2000, σ. 18). Πιο συγκεκριμένα, αποτελεσματικό είναι ένα σχολείο όταν 
πραγματοποιεί τους στόχους που έχει διαμορφώσει ή για τους οποίους έχει ιδρυθεί (Καρατζιά-
Σταυλιώτη, 1999, σ. 60). Όπως υποστηρίζει ο Levacic (1992), στο επίπεδο του σχολείου η 
αποδοτικότητα αναφέρεται στο αν επιτελούνται οι εκπαιδευτικές διαδικασίες ορθά, ενώ η 
αποτελεσματικότητα συνδέεται με την πραγματοποίηση των στόχων που έχει διαμορφώσει 
(Levacic, όπ. αναφ. στο Καρατζιά-Σταυλιώτη, 1999, σ. 63).  

Αφετηρία της συζήτησης γύρω από το αποτελεσματικό σχολείο υπήρξε η δεκαετία του ΄60, όπου 
το έργο του σχολείου αμφισβητήθηκε από διάφορους ερευνητές (Husen, 1963, κ. ά). Η 
αμφισβήτηση του σχολείου επικεντρώθηκε αρχικά στα αίτια παροχής ίσων ευκαιριών στα 
δημόσια σχολεία. Ουσιαστικά η πρώτη κίνηση σχετικά με τα αποτελεσματικά σχολεία έγινε το 
1966 στις ΗΠΑ με τη δημοσίευση της περίφημης έρευνας του James Coleman και των 
συνεργατών του σχετικά με την «Ισότητα στις Εκπαιδευτικές Ευκαιρίες» (Husen et al., 1963, όπ. 
αναφ. στο Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000, σ. 17). Ο Coleman και οι συνεργάτες του συμπέραναν 
ότι τα σχολεία ασκούν ελάχιστη επίδραση στην επίδοση των μαθητών και μάλιστα σε ποσοστό 
μόλις 5-9% περίπου. Αντίθετα, οι ανισότητες που οφείλονται σε αιτίες όπως το σπίτι, η γειτονιά 
και οι συνομήλικοι μεταφέρονται στο σχολείο και μετατρέπονται εκεί σε ανισότητες τις οποίες 
τα παιδιά θα βιώσουν στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή μετά το σχολείο (Coleman et al., 
1966, p. 325). Αργότερα, άλλοι ερευνητές, όπως ο Brookover (1979) και ο Edmonds (1979) 
διαπίστωσαν ότι η παραπάνω κοινωνικοοικονομική προέλευση των μαθητών δεν αποτελούσε τον 
κυριότερο λόγο για την επιτυχία ή αποτυχία τους. Πολλά εξαρτώνται, επίσης, από την ποιότητα 
της παρεχόμενης σχολικής μάθησης και από την αγάπη και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών 
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προς τους μαθητές τους (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000, σ. 17; MacBeath & Mortimore, 2001; 
Καψάλης, 2005; Μιχαλακόπουλος, 2015). 

Με ανάλογο τρόπο, η μελέτη του Jenks αποκάλυψε ότι η αύξηση των δαπανών για την 
εκπαίδευση των μη προνομιούχων μαθητών δε βελτιώνει τη θέση τους στην κοινωνία και το 
σχολείο, αφού δε μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων 
(Jenks et al., 1972, p. 227). Την ίδια περίπου χρονική περίοδο στην Ευρώπη και συγκεκριμένα 
στη Μεγάλη Βρετανία η έκθεση Plowden (1967), συμπέρανε ότι περισσότερο από το ήμισυ των 
επιτευγμάτων των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οφείλεται στο οικογενειακό 
περιβάλλον. Οι έρευνες αυτές καθώς και αρκετές άλλες σκιαγραφούν την κρίση, την 
αμφισβήτηση και τους περιορισμούς των δυνατοτήτων των σχολείων αναφορικά με τις επιδόσεις 
των μαθητών και τη συνολική αποτελεσματικότητα του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου. 
Έτσι, οι έρευνες που διεξήχθησαν τόσο κατά τη δεκαετία του ΄60 όσο και ΄70 συντείνουν στο ότι 
τα σχολεία δε συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της επίδοσης των μαθητών. Οι παράγοντες 
οι οποίοι ευθύνονται για αυτή τη βασική αδυναμία του σχολείου ως θεσμού, εκτός από τους 
παραπάνω, μπορούν να συνοψιστούν στους εξής: 

(α) Η σχολική ηγεσία. Ο Διευθυντής του σχολείου, στον οποίο προσδίδεται εκτός από το 
γραφειοκρατικό έργο και ηγετικός ρόλος, είναι αυτός που θα εμπνεύσει το προσωπικό του 
σχολείου και θα συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία του κατάλληλου σχολικού κλίματος. 

(β) Η δομή και η οργάνωση των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών μεθόδων. Η 
σαφήνεια τόσο του αναλυτικού προγράμματος όσο και της διατύπωσης των σκοπών και των 
στόχων του σχολείου διευκολύνει την υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας, οι 
οποίες επιφέρουν αποτελέσματα ανωτέρου επιπέδου. 

(γ) Η σταθερότητα του προσωπικού, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην απαξίωση του 
ρόλου του σχολείου. Η μεταβλητή αυτή καταδεικνύει τη σπουδαιότητα της απουσίας και της 
μετακίνησης του διδακτικού προσωπικού και γενικότερα των συχνών αλλαγών οι οποίες 
επηρεάζουν αρνητικά τόσο την επίδοση των μαθητών όσο και τις δημιουργικές 
δραστηριότητες που αυτοί επιτελούν. 

(δ) Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας, αναφέρεται στην αποτελεσματική επικοινωνία 
σχολείου και γονέων, καθώς και στην ουσιαστική συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα, 
κατάσταση, που βοηθά τις επιδιώξεις αλλά και τους συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους του 
σχολείου. 

(ε) Το ευνοϊκό κλίμα που διαμορφώνεται στα πλαίσια λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας, 
είναι ο επόμενος σημαντικός παράγοντας που αναφέρεται από τους ερευνητές-επικριτές του 
σχολικού θεσμού. Υποστηρίζουν ότι το ιδιαίτερο κλίμα που διαμορφώνεται σε μια σχολική 
μονάδα συντελεί στη συνολική καλή επικοινωνία των διδασκόντων και διδασκομένων 
επηρεάζοντας θετικά την επίδοση των μαθητών έναντι της τιμωρίας και του εκφοβισμού. 
(Θεοφιλίδης, 1994, σσ. 98-104; Παπαναούμ, 1995, σσ. 42-43; Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000; 
Purkey & Smith, 1983, p. 443; Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης, 2000; Σαΐτης, 2002, σσ. 92-93, 
Ανδρεαδάκης, 2014). Άλλοι πάλι ερευνητές εντοπίζουν ένα παρόμοιο φάσμα μεταβλητών που 
διακρίνουν τα αποτελεσματικά από τα μη αποτελεσματικά σχολεία. Οι παράγοντες αυτοί που 
συνοψίζονται στις έρευνες των Shomeker (1982) και Lezotte (1989), είναι οι εξής 
(Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005): 
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(α) Το ασφαλές και κατάλληλα δομημένο περιβάλλον, το οποίο αναφέρεται στη θετική 
στήριξη του διδακτικού μαθησιακού περιβάλλοντος, από το οποίο απουσιάζει η άσκηση 
πίεσης από τον εκπαιδευτικό και το αίσθημα ανασφάλειας από το μαθητή. 

(β) Η ξεκάθαρη αποστολή του σχολείου που μεταφράζεται στην κοινή δέσμευση του 
διδακτικού και αξιολογικού έργου του σχολείου για την επίτευξη του εκπαιδευτικού τους 
οράματος. 

(γ) Η διδακτική καθοδήγηση από το διευθυντή του σχολείου, η οποία επιτυγχάνεται μέσω 
του εντοπισμού των χαρακτηριστικών της αποτελεσματικότητας του σχολείου από το 
διευθυντή ο οποίος αξιοποιεί στο έπακρο και προς όφελος του σχολείου τον ηγετικό του 
ρόλο. 

(δ) Η δημιουργία κλίματος υψηλών προσδοκιών απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που 
καθιστά τους μαθητές ικανούς να κατακτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θεωρούνται 
απαραίτητες για την «ομαλή» ένταξή τους στον κόσμο των ενηλίκων. 

(ε) Η παροχή επαρκούς χρόνου που θα επιτρέψει σ’ ένα μεγάλο μέρος των μαθητών να 
κατακτήσουν τις βασικές δεξιότητες αποτελεί επίσης, μια σημαντική πτυχή των 
αποτελεσματικών σχολείων. 

(στ) Ο συχνός έλεγχος της προόδου των μαθητών, τέλος, θεωρείται εξίσου σημαντικός 
παράγοντας, αφού συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση τόσο των ατομικών επιδόσεων 
των μαθητών όσο και του διδακτικού έργου.  

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ΄80 και του ΄90, παρατηρείται μια αλλαγή κατεύθυνσης 
αναφορικά με την προσέγγιση του αποτελεσματικού σχολείου. Η νέα θέση που κυριάρχησε την 
περίοδο αυτή ήταν ότι «τα σχολεία παίζουν ρόλο, και μπορεί να επιφέρουν κύριες επιδράσεις στην 

ανάπτυξη των παιδιών» (Reynolds & Creemers, 1990, p. 1). Κατά τον Firestone (1991), η κίνηση 
για τα αποτελεσματικά σχολεία ήταν η άμεση αντίδραση στις έρευνες που υποστήριζαν ότι η 
συνεισφορά των σχολείων όσον αφορά τη σχολική επίδοση ήταν περιορισμένη. Οι πρώτες 
έρευνες έγιναν σε σχολεία που θεωρήθηκαν αποτελεσματικά με βάση τις υψηλές επιδόσεις 
παιδιών μειονοτήτων, με χαμηλή κοινωνικο-οικονομική προέλευση. Βάσει των ερευνών αυτών 
προέκυψαν ποικίλοι κατάλογοι με τα διάφορα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών σχολείων 
και συμφωνούσαν σε πέντε τουλάχιστο χαρακτηριστικά που κατά τους Miller & Lieberman 
(1988) είναι: α) η ισχυρή άσκηση ηγεσίας, β) η έμφαση στους εκπαιδευτικούς στόχους, γ) οι 
υψηλές προσδοκίες, δ) το υγιές και πειθαρχημένο περιβάλλον, και ε) η συχνή ενίσχυση της 
σχολικής επίδοσης (Miller & Lieberman, όπ. αναφ. στο Παπαναούμ, 1995, σσ. 34-35).  

Ανάμεσα σ’ εκείνους που υποστήριξαν τη θέση ότι το σχολείο μπορεί πραγματικά να κάνει τη 
διαφορά είναι και ο Ron Edmonds. Η θέση αυτή απορρέει από τη άποψη ότι τα εναλλακτικά 
οργανωτικά χαρακτηριστικά του σχολείου, η επικέντρωση στη βασική εκπαίδευση, η άμεση 
ηγεσία, οι υψηλές ακαδημαϊκές προσδοκίες, η ευταξία, και το θετικό σχολικό κλίμα, συνιστούν 
τα βασικά κριτήρια διαχωρισμού των αποτελεσματικών από τα μη αποτελεσματικών σχολείων. 
Ως προς τις διαφοροποιήσεις στα μαθητικά επιτεύγματα ανάμεσα σε συνηθισμένα πρωτοβάθμια 
σχολεία αποδίδονται κυρίως σε οργανωτικές μεταβλητές, και όχι σε μη ανιχνεύσιμες διαφορές 
αναφορικά με τη μαθητική ικανότητα, το οικογενειακό περιβάλλον, ή την κοινωνική τάξη 
(Tabberer, 1994, p. 29). 

Οι μελέτες που διεξήχθησαν κατά τη δεκαετία του ΄90 τείνουν να υποστηρίξουν ότι τα σχολεία 
όχι μόνο έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν, αλλά επιδρούν συστηματικά στις επιδόσεις των 
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μαθητών (Tabberer, 1994). Ένα μεγάλο μέρος των ερευνών που διεξήχθησαν κατά την περίοδο 
αυτή σε διαφορετικά συγκείμενα και με διαφορετικές ομάδες μαθητών έδειξε ότι, αν και οι 
ικανότητες καθώς και το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τα 
επίπεδα των επιδόσεών τους, παρ’ όλα αυτά τα σχολεία σε παρόμοιες κοινωνικές περιστάσεις 
επιτυγχάνουν πολύ διαφορετικά επίπεδα ακαδημαϊκής προόδου. Με άλλα λόγια επιβεβαιώθηκε 
η ύπαρξη σημαντικών στατιστικά εκπαιδευτικών διαφορών τόσο ανάμεσα στα σχολεία όσο και 
στις επιδόσεις των μαθητών (Sammons et al., 1995, p. 4). Ωστόσο στο σημείο αυτό αξίζει να 
σημειωθεί, όπως αναφέρει ο Goodlad (1984), ότι οι περισσότερες μελέτες για την 
αποτελεσματικότητα των σχολείων αναφέρονται στις βασικές δεξιότητες ή στα αποτελέσματα 
των εξετάσεων. Αντίθετα, ελάχιστες μελέτες παρέχουν ενδείξεις για σημαντικές διαφοροποιήσεις 
των σχολείων σε σχέση με τα κοινωνικά και συναισθηματικά τους αποτελέσματα, όπως είναι οι 
στάσεις, οι αντιλήψεις, η συμπεριφορά και άλλες παρόμοιες παράμετροι (Mortimore et al., 1998a; 
Bruner, 1997; Eisner, 1999; Goodlad, 1984, όπ. αναφ. στο Κασσωτάκης & Φλουρής, 2005). 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες από τις σημαντικότερες ερευνητικές προσπάθειες των 
τελευταίων ετών μέσα από τις οποίες φαίνονται ανάγλυφα οι διαφοροποιήσεις και οι ομοιότητες 
των σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

Έρευνες για το προφίλ των αποτελεσματικών σχολείων, σύμφωνα με τους Purkey & Smith (1983) 
και Reynolds & Creemers (1990), έδειξαν ότι η φοίτηση και η πρόοδος των μαθητών 
επηρεάζονται σημαντικά από τα χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων, όπως η εκπαιδευτική ηγεσία, 
το οργανωτικό πλάνο ανάπτυξης του σχολείου, ο βαθμός αυτονομίας, το σχολικό κλίμα, η 
σταθερότητα και η συνοχή του προσωπικού, η συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα 
οποία διαμορφώνονται μέσα από τη διαδικασία διοίκησης των σχολείων (Πασιαρδή, 2001; 
Χατζηπαναγιώτου, 2003, σ. 22). 

Παράγοντες που αναδεικνύουν τα αποτελεσματικά σχολεία 

Η πιο εμπεριστατωμένη από τις μελέτες που αναδεικνύει τα κύρια χαρακτηριστικά των 
αποτελεσματικών σχολείων είναι εκείνη του Sammons και των συνεργατών του (1995) στην 
οποία αναδείχθηκαν οι παρακάτω έντεκα βασικότεροι παράγοντες των αποτελεσματικών 
σχολείων: 

(1) Η «επαγγελματική ηγεσία», η οποία θεωρείται πολύ σημαντική για τα αποτελεσματικά 
σχολεία τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Όπως επισημαίνει ο 
Gray (1990), ο παράγων της επαγγελματικής ηγεσίας θεωρείται ως ο πιο καθοριστικός στις 
μελέτες των αποτελεσματικών σχολείων. Οι Purkey & Smith (1983) και άλλοι μελετητές 
συμπεραίνουν ότι η ηγεσία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και διατήρηση της σχολικής 
βελτίωσης στο ρόλο και στη φύση της διεύθυνσης που ασκούν οι ηγέτες των σχολείων στο 
όραμα, τις αξίες και τους στόχους που διαμορφώνουν αναφορικά με την αλλαγή των σχολείων 
(Sammons, Hillman, & Mortimore, 1995, pp. 8-9).  

(2) Το «κοινό όραμα» και τους «σκοπούς του σχολείου». Ο διευθυντής ως αποτελεσματικός 
ηγέτης οικοδομεί μια σχέση συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας, αντί να επιβάλλει τη διοικητική του εξουσία 
προωθεί ένα κοινό όραμα για το σχολείο του το οποίο μοιράζεται με το υπόλοιπο διδακτικό 
προσωπικό. Παράλληλα με το κοινό όραμα οι μελέτες αναφέρουν τη σημασία της 
ομοιογένειας των κοινών σκοπών και των αξιών, κατάσταση που υποβοηθά τη συνεκτικότητα 
του διδακτικού και λοιπού προσωπικού. Σχετικός με τη έννοια της συνοχής και της ομοφωνίας 
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μεταξύ του προσωπικού είναι και ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα ακολουθήσουν 
μια σταθερή προσέγγιση στην δουλειά τους και θα εμμείνουν στις κοινές και συμφωνημένες 
προσεγγίσεις πάνω σε ζητήματα όπως, η αξιολόγηση, η τήρηση των κανόνων, η παροχή 
αμοιβών και τιμωριών κι άλλα συναφή (Levines & Stark, 1981; Murphy, 1989; Scheerens, 
1992, et. al., όπ. αναφ. στο Sammons, Hillman, & Mortimore, 1995, p. 12). Η αποδοχή αυτή 
των κοινών σκοπών και αξιών συμβάλλει στη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων φορέων της 
σχολικής μονάδας για την επίτευξή τους, κατάσταση που αναβαθμίζει την ποιότητα των 
διδακτικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών της. Η ομοιογένεια των σκοπών οδηγεί με τη 
σειρά της στη συνέπεια των πρακτικών που υιοθετούνται στο διδακτικό και αξιολογικό έργο 
των εκπαιδευτικών. Πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά θεωρούνται, επίσης, η 
συναδελφικότητα και η συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Για παράδειγμα, 
οι Rutter et. al. (1979) διαπίστωσαν ότι οι επιτυχίες των μαθητών ήταν μεγαλύτερες στα 
σχολεία, όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί, ένιωθαν ότι οι απόψεις τους αντιπροσωπεύονταν και 
λαμβάνονταν στα σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων. Η αίσθηση 
της κοινότητας που σχηματίζουν το προσωπικό και οι μαθητές, επιτυγχάνεται μέσα από τις 
αμοιβαίες σχέσεις στήριξης και σεβασμού, την ανταλλαγή ιδεών, την ανατροφοδότηση, 
καθώς και τη συνεργασία για τη βελτίωση των διδακτικών προγραμμάτων (Rutter et al., όπ. 
αναφ. στο Sammons, Hillman, & Mortimore, 1995, σ. 12). Η τακτική αυτή ενισχύει το 
αίσθημα της συναδελφικότητας και της «συνιδιοκτησίας» της σχολικής μονάδας, αφού 
στηρίζεται στις αρχές της αμοιβαίας στήριξης και του σεβασμού. 

(3) Η δημιουργία ενός «περιβάλλοντος μάθησης». Αποτέλεσμα του κοινού οράματος, των 
αξιών και σκοπών είναι το ήθος και το κλίμα που διαμορφώνεται στη σχολική μονάδα. Πολλές 
μελέτες τονίζουν τη σημασία της διατήρησης ενός προσανατολισμένου σε εργασίες, κλίματος 
ευταξίας στα σχολεία. Σε γενικές γραμμές αυτό που ισχύει δεν είναι ότι τα σχολεία γίνονται 
περισσότερο αποτελεσματικά όσο επικρατεί μεγαλύτερη τάξη σε αυτά, αλλά ότι το 
περιβάλλον στο οποίο επικρατεί η ευταξία αποτελεί προϋπόθεση για να λάβει χώρα η 
αποτελεσματική μάθηση (Sammons, Hillman & Mortimore, 1995, p. 12). Ο παράγοντας αυτός 
συνδέεται στενά με την ύπαρξη μιας δομημένης ατμόσφαιρας στο σχολείο η οποία βοηθά τους 
μαθητές να εστιάζονται στα μαθησιακά έργα στα πλαίσια μιας ήρεμης και μη απειλητικής 
ατμόσφαιρας. Οι συνθήκες αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φυσική όψη της σχολικής 
μονάδας που επηρεάζει καθοριστικά τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. 
Άλλωστε, το ελκυστικό περιβάλλον εργασίας, όπως έδειξε η μελέτη του Rutter και των 
συνεργατών του (1979), συμβάλλει θετικά τόσο στην επίδοση των μαθητών όσο και στην 
καλή τους συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από άλλες μελέτες οι 
οποίες κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα (Pablant & Baxter, 1975; Chan, 1979). O 
Rutter (1983) προτείνει δύο ερμηνείες για το φαινόμενο αυτό: α) οι ελκυστικές και διεργετικές 
εργασιακές προϋποθέσεις τείνουν να βελτιώνουν το ηθικό, και β) τα εγκαταλειμμένα κτίρια 
τείνουν να ενθαρρύνουν τους βανδαλισμούς (Rutter 1979, 1983; Pablant & Baxter, 1975; 
Chan, 1979, όπ. αναφ. στο Sammons et al., 1995, p. 13). 

(4) Η «εστίαση στους σκοπούς της διδασκαλίας και της μάθησης». Όπως είναι γνωστό ο 
κεντρικός στόχος των σχολείων είναι η διδασκαλία και η μάθηση. Αν και οι δύο αυτές 
διαδικασίες θεωρούνται ζωτικής σημασίας σ’ όλα τα σχολεία, η έρευνα έχει δείξει ότι 
υπάρχουν αρκετές διαφορές ως προς την έκταση και το βαθμό όπου οι διαδικασίες αυτές 
πραγματοποιούνται. Μάλιστα υποστηρίζεται ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην εστίαση 
στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αποτελεσματικότητα του σχολείου και των 
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εκπαιδευτικών. Σε μερικές περιπτώσεις πάλι η πρακτική αυτή έχει ταυτιστεί με την ποσότητα 
του χρόνου που αφιερώνεται από εκπαιδευτικούς και μαθητές στις παραπάνω διαδικασίες, 
ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις καθορίζεται και από άλλα ακόμη κριτήρια (Cohen, 1983; 
Scheerens, 1992; Mortimore, 1993; Creemers et. al., 1994, όπ. αναφ. στο Sammons et al., 
1995, p. 13). Στενά συνδεδεμένη με τις έρευνες του τύπου αυτού είναι η αξιοποίηση του 
χρόνου που αφιερώνεται για τη διδασκαλία και τη μάθηση (Levine & Lezotte, 1990). Πολλές 
μελέτες αναφορικά με τα αποτελεσματικά σχολεία τονίζουν τη σημασία της «κατάκτησης του 
ακαδημαϊκού περιεχομένου» καθώς και της «εστίασης στην επίδοση των μαθητών». Στενά 
συνδεδεμένος με τα παραπάνω είναι και ο παράγοντας που αφορά τις γνώσεις του 
εκπαιδευτικού. Για παράδειγμα, οι Βennett et al. (1994) και οι Sammons et al. (1994c) έδειξαν 
με σαφήνεια ότι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι γνώσεις των δασκάλων είναι συχνά πολύ 
περιορισμένες ιδιαίτερα σε πεδία όπως οι θετικές επιστήμες (Levine & Lezotte, 1990; Βennett 
et al., 1994; Sammons et al., 1994c, όπ. αναφ. στο Sammons et al., 1995, σσ. 14-15). 

(5) Η «σκόπιμη διδασκαλία» και συνιστάται από επιμέρους στοιχεία, όπως: η αποδοτική 
οργάνωση, η σαφήνεια της σκοποθεσίας, και τα δομημένα μαθήματα, η πρακτική που 
προσαρμόζεται στο συγκείμενο και τις ανάγκες των σχολικών τάξεων καθώς και το διδακτικό 
στιλ των εκπαιδευτικών που οφείλει να εναρμονίζεται με τα μαθησιακά στιλ των μαθητών 
τους Οι έρευνες γύρω από τα αποτελεσματικά σχολεία τονίζουν πόσο κρίσιμο είναι οι μαθητές 
να είναι πάντοτε ενήμεροι για τον σκοπό του περιεχομένου της διδασκαλίας. Εξάλλου η 
αποτελεσματική διδασκαλία διεξάγεται όταν οι εκπαιδευτικοί εξαρχής εξηγούν με σαφήνεια 
τους στόχους του μαθήματος και αναφέρονται σ’ αυτούς καθ’ όλη τη διάρκειά του. Με τον 
τρόπο αυτό οι στόχοι συνδέονται με προηγούμενες γνώσεις των μαθητών. Επισημαίνεται 
παράλληλα ότι το μάθημα οφείλει να είναι δομημένο έτσι ώστε να ξεκινάει με μια επισκόπηση 
του νέου υλικού και να συνεχίζει με ευκρινείς μεταβάσεις από το ένα στάδιο στο επόμενο. Οι 
σημαντικότερες ιδέες του μαθήματος θα πρέπει να ανακεφαλαιώνονται στο τέλος. Ο 
Scheerens (1992) στη σχετική έρευνά του γύρω από το θέμα αυτό τονίζει την σημασία της 
«δομημένης διδασκαλίας» ως έναν από τους τρεις παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να 
συντελούν ουσιαστικά στην προώθηση της αποτελεσματικότητας (Sammons et al., 1999, σσ. 
15-16). 

(6) Οι «υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των γονέων» από τους μαθητές. Βέβαια, 
χρειάζεται προσοχή ως προς την απόδοση της σχέσης ανάμεσα στις προσδοκίες και τα 
αποτελέσματα, και αυτό γιατί η σχέση αυτή μπορεί και να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. 
Εξάλλου, ορισμένες μελέτες επισημαίνουν ότι οι χαμηλές προσδοκίες από ορισμένες 
κατηγορίες μαθητών φαίνεται να είναι ένας από τους παράγοντες για τις χαμηλές αποδόσεις 
μαθητών στα αστικά σχολεία (OFSTED, 1993). Όπως συμβαίνει και με τους περισσότερους 
παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι μεγάλες προσδοκίες από μόνες τους δεν 
μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα. Επιπρόσθετα, οι υψηλές προσδοκίες γίνονται 
περισσότερο αποτελεσματικές όταν αποτελούν τμήμα μιας γενικότερης κουλτούρας που έχει 
εδραιωθεί μέσα στο σχολείο, έτσι ώστε, για παράδειγμα, ο διευθυντής να έχει υψηλές 
προσδοκίες για την απόδοση και όλων των εκπαιδευτικών (Murphy, 1989). Θα πρέπει, επίσης, 
να αναφερθεί ότι στη διαδικασία της αύξησης ή ενίσχυσης των προσδοκιών η προβολή της 
επιτυχίας παίζει ένα κρίσιμο ρόλο (Wilson & Corcoran, 1988). 

Παράλληλα, απαιτείται η δημιουργία ακαδημαϊκών προκλήσεων για όλους τους μαθητές της 
σχολικής τάξης και του σχολείου. Ιδιαίτερα τονίστηκε η σημασία της ενθάρρυνσης των 
μαθητών να χρησιμοποιούν τόσο τη δημιουργικότητά όσο και τη φαντασία τους σε μαθησιακά 
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έργα που αφορούν στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων. Οι Levine και Stark (1981) 
επίσης, υποστήριξαν τη σημασία της ανάπτυξης νοητικών ικανοτήτων υψηλότερου βαθμού 
στα αποτελεσματικά πρωτοβάθμια σχολεία, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τόσο την κατανόηση 
στην ανάγνωση όσο και τη λύση προβλημάτων στα μαθηματικά. Σε παρόμοια ευρήματα 
καταλήγουν και άλλες ακόμη μελέτες τέλος των (OFSTED, 1993; Murphy, 1989; Levine & 
Lezotte, 1990; ΝREL, 1990; Wilson & Corcoran, 1988; Μοrtimore et al., 1988a; Levine & 
Stark, 1981, όπ. αναφ. στο Sammons et al., 1999, σσ. 15-17). 

(7) Οι έννοιες της «ενίσχυσης, της πειθαρχίας και της παρεχόμενης ανατροφοδότησης στους 

μαθητές». Η πειθαρχία εδώ δεν αναφέρεται στους κανόνες και στην άσκηση εξωτερικού 
ελέγχου, αλλά στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών να πείσουν τους μαθητές να συμμετέχουν 
στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη σχολική τους τάξη (Walberg, 1984). Ο Rutter 
(1979) επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην έννοια της πειθαρχίας και έδειξε ότι οι μαθητές είναι σε 
θέση να τηρούν τις αρχές και τις οδηγίες που τους παρέχονται όταν αντιλαμβάνονται ότι η 
ουσία τους βασίζεται στις γενικές προσδοκίες που τίθενται από το σχολείο παρά όταν 
προέρχονται από κάποια ιδιοτροπία του εκπαιδευτικού. Ο Reynolds (1976) στη μελέτη του 
για τα δευτεροβάθμια σχολεία στην Ουαλία επισήμανε την ανάγκη να αποφεύγεται η σκληρή 
και πιεστική προσέγγιση στην πειθαρχία. Οι Μortimore et. al. (1988) κατέληξαν σε παρόμοια 
ευρήματα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δείχνοντας ότι ο έπαινος, η θετική ενίσχυση και 
η ουδέτερη ανατροφοδότηση, υπήρξαν περισσότερο αποτελεσματικά από τον έλεγχο που 
βασίζεται στην έννοια της κριτικής. Σημαντική, τέλος, κρίνεται και η άμεση ή έμμεση 
ενίσχυση που παρέχεται από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές (Walberg, 1984; Rutter 
et al., 1979; Reynolds, 1976; Μortimore et al., 1988; Walberg, 1984, όπ. αναφ. στο Sammons 
et al., 1999, p. 19). 

(8) Η «διαδικασία ελέγχου της προόδου των μαθητών», των τάξεων και του σχολείου 
ολόκληρου. Η διαδικασία αυτή, συμβάλλει στην εστίαση του διδακτικού – μαθησιακού έργου 
και συχνά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανύψωση των προσδοκιών και στη θετική 
ενίσχυση των μαθητών (Mortimore et al., 1988; Scheerens, 1992; Murphy, 1989; Lezotte, 
1989). Η συχνή και συστηματική καταγραφή της μαθητικής προόδου καθεαυτής φαίνεται ότι 
συνιστά ένα σημαντικό συστατικό των αποτελεσματικών σχολείων. Και αυτό γιατί: α) είναι 
ένας μηχανισμός για τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο οι στόχοι του σχολείου έχουν 
πραγματοποιηθεί, β) επικεντρώνει την προσοχή του προσωπικού, των μαθητών και των 
γονιών σε αυτούς τους στόχους, γ) δίνει πληροφορίες για το σχεδιασμό, τις διδαχτικές 
μεθόδους και την αξιολόγηση, και δ) στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς τους μαθητές ότι οι 
εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την πρόοδό τους (Weber, 1971; Venezky & Winfield, 1979; 
Edmonds, 1979, 1981; Sizemore, 1985; Mortimore et al., 1988; Scheerens, 1992; Murphy, 
1989; Lezotte, 1989, όπ. αναφ. στο Sammons et al., 1999, p. 20; Scheerens, 2013). 

(9) Τα «δικαιώματα και ευθύνες των μαθητών». Τόσο η ωριμότητα της συμπεριφοράς των 
μαθητών όσο και ο έλεγχος των εργασιών τους στο σχολικό χώρο συμβάλλουν στην αύξηση 
του αυτοσυναισθήματός τους, κατάσταση που καθορίζει και την επίδοσή τους (Banbura, 
1992; Rutter et al., 1979). Οι Trisman et. al. (1976) βρήκαν ότι η αρμονική σχέση ανάμεσα σε 
μαθητή και δάσκαλο έχει ευεργετική επίδραση στην επίδοση του μαθητή, ενώ μια σειρά από 
άλλες μελέτες αποκάλυψαν ότι οι θετικές σχέσεις ανάμεσα σε δασκάλους και μαθητές είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιτυχία στα σχολικά μαθήματα (Rutter et al., 1979; Coleman 
et al., 1982; Lightfoot, 1983; Lipsitz, 1984; Banbura, 1992; Smith & Tomlinson, 1990; 
Trisman et al., 1976; κ.ά,  όπ. αναφ. στο Sammons et al., 1995, p. 21). 
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(10) Η «συνεργασία σχολείου και σπιτιού». Αρκετές μελέτες έχουν δείξει τις ωφέλειες που 
προκύπτουν από την ενεργή συμμετοχή των γονέων στη μάθηση των παιδιών τους. Ορισμένες 
μάλιστα από αυτές υποστηρίζουν ότι τα επιτυχημένα σχολεία είναι, ενδεχομένως, εκείνα τα 
οποία όχι μόνο εμπλέκουν τους γονείς στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, αλλά και θέτουν 
αιτήματα προς αυτούς αναφορικά με τη στήριξη των λειτουργιών τους (MacBeath, 1994). Ο 
Coleman (1993) τόνισε τα οφέλη που έχουν τα σχολεία τα οποία προωθούν την ανάμιξη των 
γονιών στη μάθηση των παιδιών τους. Οι ιδιαίτεροι τρόποι με τους οποίους τα σχολεία 
ενθαρρύνουν τις καλές σχέσεις ανάμεσα σ’ αυτά και το οικογενειακό περιβάλλον των 
μαθητών και υιοθετούν την ανάμιξη των γονιών στη μάθηση των παιδιών τους επηρεάζονται 
από την ηλικία των μαθητών. Διαφοροποιήσεις, βέβαια, είναι δυνατόν να υπάρξουν ανάμεσα 
στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Mortimore (1988) 
παρατηρεί ότι η συμμετοχή των γονέων πολύ συχνά συνδέεται με κοινωνικο-οικονομικούς 
παράγοντες και επικρατεί η ανησυχία ότι μπορεί άδικα οι ευθύνες για την 
αποτελεσματικότητα να περάσουν στους γονείς εξηγώντας γιατί μερικώς κάποιοι μελετητές 
αποφεύγουν να την ορίσουν ή να τη μετρήσουν. Υποστηρίζεται ότι όταν οι γονείς και οι 
δάσκαλοι έχουν παρόμοιους στόχους και προσδοκίες από τα παιδιά, αυτή η δυαδική στήριξη 
της διδακτικής διαδικασίας μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο για τη βελτίωσή της 
(Jowett et al., 1991; Mortimore, 1993; Coleman, 1994; MacBeath, 1994; Coleman et al., 1993; 
Mortimore et al., 1988; όπ. αναφ. στο Sammons et al., 1995, pp. 21-22). 

(11) Το «σχολείο ως μαθησιακός οργανισμός». Ο Southworth (1994) παρουσιάζει μια 
ενδιαφέρουσα επισκόπηση των χαρακτηριστικών ενός σχολείου το οποίο υπογραμμίζει την 
ανάγκη για μάθηση σε πέντε αλληλοσυνδεόμενα επίπεδα: των παιδιών, του δασκάλου, του 
προσωπικού, της οργανωτικής και της ηγετικής μάθησης. Σημαντική είναι, επίσης, η 
ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γιατί γίνεται σ’ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 
με σκοπό να βελτιώσει τη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων και να 
ικανοποιήσει συγκεκριμένες διδακτικές και άλλες ανάγκες. Η εξέλιξη του προσωπικού στα 
αποτελεσματικά σχολεία επικεντρώνεται στο να βελτιώνει τη διδασκαλία μέσα στην τάξη 
(Purkey & Smith, 1983; Hallinger & Murphy, 1985; Hopkins Ainscow & West, 1994; 
Southworth, 1994; Levine & Lezotte, 1990; Fullan, 1991; Mortimore, 1988a; κ.ά., όπ. αναφ. 
στο Sammons et al., 1995, pp. 22-24). 

Επίλογος 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες της σχολικής αποτελεσματικότητας, αποτελούν ένα χρήσιμο 
πλαίσιο για προβληματισμό, για έρευνα και εφαρμογή, ωστόσο δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 
από τα σχολεία ως «συνταγές» και κατάλογος χαρακτηριστικών και πρακτικών που διασφαλίζουν 
την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους. Κάθε σχολείο θα πρέπει να εντοπίσει ποια 
χαρακτηριστικά είναι σημαντικά για να επιτύχει τους δικούς του σκοπούς και στόχους, καθώς 
και ποια χαρακτηριστικά μπορούν να αξιοποιηθούν και να εφαρμοστούν. Εξάλλου η 
αποτελεσματικότητα δεν παραμένει σταθερή ούτε οι συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί το 
σχολείο παραμένουν σταθερές. Ως εκ τούτου, το σχολείο θα πρέπει να είναι σε μια συνεχή 
διαδικασία ελέγχου αυτών των παραγόντων και της επίδρασής τους στη βελτίωσή του 
(Λιακοπούλου, 2010; Κρεμάδης, & Θωμοπούλου, 2012). 
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Οργάνωση και διαχείριση πληροφοριακών  
συστημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:  
Προς ένα πιο αποτελεσματικό μοντέλο 
 

 

Φώτης Λαζαρίνης 

Δημήτριος Θεοχάρης 

Αγγελική Κοκκινάκη 

Βασίλειος Σ. Βερύκιος 
 

 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία ασχολούμαστε με το πρόβλημα της αποτελεσματικής οργάνωσης και 
διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να αυξηθεί 
η διάχυση της τεχνολογίας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η πρόταση βασίζεται σε έναν 
αυξημένο οργανωτικό και εμψυχωτικό ρόλο των υπευθύνων εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της 
αναλυτικής καταγραφής, με πλούσια μεταδεδομένα, των πόρων που διαθέτει το σχολείο. Στο 
οργανωτικό μοντέλο που προτείνουμε, είναι εύκολη και άμεση η αντικατάσταση προσώπων, 
καθώς οι καταγεγραμμένες πληροφορίες καθιστούν εφικτή την άμεση ενημέρωση όλων των 
εμπλεκομένων.  

Για να μπορέσουμε να προτείνουμε το νέο μοντέλο διαχείρισης και οργάνωσης, έπρεπε πρώτα 
να καταγράψουμε την υφιστάμενη κατάσταση και να διερευνήσουμε τις απόψεις και τις ανάγκες 
των εκπαιδευτικών. Με αυτό τον τρόπο έγινε κατανοητό πώς προκύπτουν τα προβλήματα στο 
τρέχον οργανωτικό μοντέλο και πώς θα έπρεπε να είναι οργανωμένη η διαδικασία, ώστε να 
διευκολυνθεί η χρήση των εκπαιδευτικών πληροφοριακών συστημάτων. Η έρευνα διεξήχθη με 
τη χρήση των ερευνητικών τεχνικών της ανάλυσης εγγράφων και δομημένων ερωτηματολογίων. 

Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι στο υφιστάμενο μοντέλο, στο κέντρο της οργανωτικής 
δομής, είναι ο εκπαιδευτικός πληροφορικής του σχολείου. Αυτός είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των 
εκπαιδευτικών του σχολείου και των διαθέσιμων λογισμικών και υλικού. Αυτό το μοντέλο 
οργάνωσης είναι δυσλειτουργικό και δεν επιτρέπει να εφαρμοστούν τεχνικές Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας, όπου έχει ως βασική επιδίωξη την πλήρη και ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου 
δυναμικού. Τελικά προτάθηκε ένα πιο συμμετοχικό μοντέλο, όπου χρησιμοποιούνται 
πρωτόκολλα επικοινωνίας και διάχυση γνώσης μεταξύ εκπαιδευτικών με γνώσεις ΤΠΕ. 
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική τεχνολογία, διαχείριση, οργάνωση, διοίκηση ολικής ποιότητας, 
πληροφοριακά συστήματα 

 

Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις προτείνουν τη χρήση των νέων πολυμεσικών τεχνολογιών 
και το διαδίκτυο προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών 
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σε πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες, αλλά και η ανταλλαγή πληροφοριών και εξ αποστάσεων 
συνεργασιών (Schrum & Levin, 2009; Alessi & Trollip, 2001). Η εκπαιδευτική τεχνολογία 
μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των συστημάτων υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Οι εξελίξεις των δεδομένων έρευνας στην παιδαγωγική, στην εκπαιδευτική τεχνολογία και σε 
άλλες επιστήμες, όπως η ψυχολογία, έχει ως αποτέλεσμα νέες απαιτήσεις στη διοίκηση 
εκπαιδευτικών μονάδων (Haynes, Arafeh, & McDaniels, 2015). Έτσι πρέπει να γίνεται εστίαση 
σε νέες προσεγγίσεις, όπως η «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» (Ζωγόπουλος, 2012) και η αυξημένη 
χρήση νέων τεχνολογιών (McLeod, 2008). Αυτές οι προσεγγίσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα τη 
συνεχή βελτίωση στις διαδικασίες και τελικά την αναβάθμιση των διαδικασιών.  

Στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν εργαστήρια πληροφορικής, εξοπλισμένα 
με υπολογιστές και εκπαιδευτικό λογισμικό και υπεύθυνοι για τη λειτουργία και συντήρησή τους 
είναι οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής. Αυτό το οργανωτικό μοντέλο έχει διάφορα προβλήματα, 
π.χ. οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής μετακινούνται συχνά μεταξύ διαφορετικών σχολείων και 
έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας.  

Για να μπορέσουμε να προτείνουμε το νέο μοντέλο διαχείρισης και οργάνωσης του υλικού και 
του εκπαιδευτικού λογισμικού, ενός σχολείου πρέπει πρώτα να καταγράψουμε την υφιστάμενη 
κατάσταση και να διερευνήσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει 
κατανοητό πώς προκύπτουν τα προβλήματα στο τρέχον οργανωτικό μοντέλο και πώς θα έπρεπε 
να είναι οργανωμένη η διαδικασία, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή προηγμένων διδακτικών 
προσεγγίσεων. 

Πληροφοριακά συστήματα στη Δευτεροβάθμια: μια τυπική οργάνωση 

Τα σύγχρονα σχολικά εργαστήρια υπολογιστών αποτελούνται συνήθως από 10 έως και 12 
σταθμούς εργασίας και ένα εξυπηρετητή κεντρικό υπολογιστή (Γκιμπερίτης, 2000, Δέλλας & 
Ναπάλντη, 2000). Ο server έχει αυξημένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά έναντι των υπολοίπων 
υπολογιστών εργασίας των μαθητών. Αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει να εκτελέσει και εργασίες που 
σχετίζονται με τους υπόλοιπους σταθμούς εργασίας. Παραδείγματος χάριν, υποβοηθά τη 
σύνδεση στο Internet, εξυπηρετεί τις εκτυπώσεις των clients, ελέγχει τη σύνδεση των χρηστών 
και την ασφάλεια και επιτρέπει την κοινή χρήση άλλων συσκευών. Η σωστή διδακτική και 
εκπαιδευτική αξιοποίηση του λογισμικού προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλου λογισμικού που 
επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσει και να εξηγήσεις νέες έννοιες στους 
εκπαιδευόμενους και να ελέγξει με ποικίλους τρόπους τις γνώσεις που απέκτησαν 
Παναγιωτακόπουλος κ.ά. (2003). Επιπλέον, πρέπει να υπάρχουν βοηθητικά εργαλεία που 
βοηθούν στη δημιουργία ασκήσεων και διαγωνισμάτων και γενικά σημειώσεων/θεωρίας που 
μπορούν να μοιραστούν στους μαθητές. 

Τα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς 
διαφορετικών ειδικοτήτων κατά τις πρωινές ή απογευματινές ώρες. Η χρήση των μηχανημάτων 
από πολλούς και διαφορετικούς μαθητές, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία 
κάποιων υπολογιστών. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται αφορούν τη διαγραφή αρχείων 
άλλων χρηστών, εγκατάσταση/απεγκατάσταση εφαρμογών, εγκατάσταση παιχνιδιών και γενικά 
εφαρμογών που μπορεί να δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία των υπολογιστών. 



Τόμος Γ΄ 

─ 196 ─ 

 

Για τη βελτίωση αυτών των προβλημάτων πρέπει να υπάρχουν πολιτικών ορθής χρήσης που 
διασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων και αποτρέπουν την εγκατάσταση ή 
απεγκατάσταση εφαρμογών. Ο περιορισμός των δυνατών ενεργειών των μαθητών και η ύπαρξη 
διαφορετικών τύπων χρηστών που έχουν περιορισμένα δικαιώματα χρήσης, είναι επιβεβλημένος, 
αν θέλουμε να λειτουργούν ομαλά οι υπολογιστές. 

Πιο σημαντικά προβλήματα, από παιδαγωγική άποψη, είναι η πιθανή διαδικτυακή επίσκεψη, από 
τους μαθητές, ιστοσελίδων με μη επιτρεπτό περιεχόμενο. Για να μειωθούν τέτοια φαινόμενα το 
Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο έχει εφαρμόσει πολιτικές προστασίας. Και σε επίπεδο σχολείου 
πρέπει να υπάρχουν τέτοιες πολιτικές. Η παλαίωση του εξοπλισμού αποτελεί ακόμη ένα βασικό 
πρόβλημα που απαιτεί συνεχή συντήρηση από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. 

Εμπειρική αποτύπωση του υφιστάμενου μοντέλου οργάνωσης και διαχείρισης των 

εκπαιδευτικών τεχνολογιών 

Στις προηγούμενες ενότητες έγινε αναφορά στα υπολογιστικά συστήματα και των εκπαιδευτικών 
λογισμικών που είναι διαθέσιμα στο Ελληνικό σχολείο. Παρά τις τεχνολογίες που είναι 
διαθέσιμες, η πρακτική έχει δείξει ότι υπάρχει μικρή αξιοποίηση του εργαστηρίου πληροφορικής 
από τους εκπαιδευτικούς, πλην των εκπαιδευτικών Πληροφορικής. Αυτό συμβαίνει, γιατί, 
οργανωτικά, η διαδικασία θεωρεί ως βασικό δομικό της στοιχείο τον εκπαιδευτικό 
πληροφορικής.  

Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 1, στο κέντρο της οργανωτικής δομής είναι ο εκπαιδευτικός 
πληροφορικής (ή οι εκπαιδευτικοί –αν και συνήθως στα περισσότερα σχολεία είναι μόνο ένας 
εκπαιδευτικός πληροφορικής) του σχολείου. Αυτός είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των εκπαιδευτικών 
του σχολείου και των διαθέσιμων λογισμικών και υλικού. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός πληροφορικής 
πρέπει να γνωρίζει όλα τα λογισμικά που διαθέτει το σχολείο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και 
να διαχειρίζεται και συντηρεί το υλικό πληροφορικής του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου πρέπει να επικοινωνούν με τον εκπαιδευτικό πληροφορικής, ώστε να χρησιμοποιούνται 
τελικά οι υπάρχουσες τεχνολογίες. 

 
Εικόνα 1: Οργάνωση εκπαιδευτικών τεχνολογιών στο Ελληνικό σχολείο 

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι το μοντέλο αυτό δεν είναι λειτουργικό για τους εξής, κυρίως, 
λόγους: 

▪ Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής μετακινούνται συχνά μεταξύ διαφορετικών σχολείων, 
ειδικά στα μικρά σχολεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να μάθουν 
ακριβώς τις υπάρχουσες δομές και τα διαθέσιμα λογισμικά. Επιπλέον, δεν μπορεί να 
αναπτυχθούν κάποιες εκπαιδευτικές δράσεις που θα έχουν διάρκεια και συνέχεια. Δηλαδή 
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δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, ώστε να σχεδιαστούν κάποιες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής που θα εκτελούνται και θα 
εμπλουτίζονται κάθε έτος.  

▪ Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής έχουν διδακτικό έργο, αλλά και αυξημένο γραφειοκρατικό 
φόρτο γραμματειακής υποστήριξης του σχολείου. Επειδή ένα μεγάλο μέρος των 
διαδικασιών επιτελείτε μέσω υπολογιστή, οι διευθυντές αναθέτουν το έργο αυτό στους 
εκπαιδευτικούς πληροφορικής. Συνεπώς δεν υπάρχει χρόνος για την αποτελεσματική 
υποβοήθηση δράσεων άλλων εκπαιδευτικών. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: Έρευνα σχετικά με την υιοθέτηση της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας 

Για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη των εμπειρικών παρατηρήσεων που αναφέραμε πιο πάνω 
δημιουργήσαμε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο σε εκπαιδευτικούς. Το ερωτηματολόγιο το 
μοιράσαμε σε εκπαιδευτικούς του Ν. Αιτ/νιας. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε και 
διανεμήθηκε ηλεκτρονικά.  

Ελήφθησαν 37 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Το ερωτηματολόγιο ζητούσε αρχικά κάποια 
δημογραφικά στοιχεία (π.χ. ειδικότητα, έτη στο σχολείο <2 ή >=2 κ.λπ.), και στη συνέχεια έθετε 
έναν μικρό αριθμό ερωτημάτων στους εκπαιδευτικούς. Οι απαντήσεις ήταν σε πενταβάθμια 
κλίμακα Likert 1: καθόλου, 2: 1-2 φορές το έτος, 3: 4-5 φορές το έτος, 4: τουλάχιστον κάθε μήνα 
και 5: πολύ συχνά. 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε ηλεκτρονικά για την άμεση συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων και για αποφυγή καθυστερήσεων στη δημιουργία των βασικών 
θεμάτων. Στην εικόνα 13 εμφανίζεται ένα τμήμα της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής φόρμας.  

Η φόρμα δημιουργήθηκε στο Google forms γιατί είναι ένας εύκολος και δωρεάν τρόπος 
δημιουργίας ερωτηματολογίων. Η διανομή γίνεται μέσω ερωτηματολογίων και οι απαντήσεις 
παράγονται απευθείας σε μορφή λογιστικού φύλλου για περαιτέρω στατιστικής επεξεργασίας. 

Στο Γράφημα 1 βλέπουμε την κατανομή των ειδικοτήτων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. 
Το ερωτηματολόγιο δεν μοιράστηκε σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής, καθώς τα αποτελέσματα 
δεν θα αντικατόπτριζαν την πραγματικότητα. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι βασικών 
ειδικοτήτων, δηλαδή έχουν πολλές ώρες σε κάποιο σχολείο που είναι σημαντικό.  

 
Γράφημα 1: Κατανομή ειδικοτήτων της έρευνας 
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Ερώτημα 1: Διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής το σχολείο σας; 

Από το γράφημα 2, βλέπουμε ότι όλα τα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν στην έρευνα, διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής. Αυτό είναι σημαντικό, διότι έτσι 
θα έχουν νόημα και τα υπόλοιπα ερωτήματα ανίχνευσης της χρήσης των εργαστηρίων. 

 
Γράφημα 2: Ύπαρξη εργαστηρίου 

Ερώτημα 2: Έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή εκτός εργαστηρίου; 

Σκοπός του δεύτερου ερωτήματος ήταν να γίνει αντιληπτό, αν τελικά υπάρχει πρόσβαση σε 
υπολογιστή και εκτός εργαστηρίου. Η πρόσβαση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τον 
εκπαιδευτικό να προετοιμαστεί και να προετοιμαστεί για τη χρήση τεχνολογίας στη διδακτική 
διαδικασία. 

Παρατηρούμε από το Γράφημα 3, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν έχει πρόσβαση σε Η/Υ πέραν 
του εργαστηρίου πληροφορικής. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα, που δρα 
αρνητικά προς την υιοθέτηση της τεχνολογίας. 

 
Γράφημα 3: Πρόσβαση σε υπολογιστή εκτός εργαστηρίου πληροφορικής 

Ερώτημα 3: Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις τεχνολογίες πληροφορικής στη διδασκαλία σας; 

Όπως βλέπουμε στο Γράφημα 4, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν υπολογιστές 
στη διδασκαλία του ή το χρησιμοποιούν εξαιρετικά σπάνια. Οι απαντήσεις επιβεβαιώνουν, αυτό 
που εμπειρικά ήταν γνωστό.  
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Γράφημα 4: Συχνότητα χρήσης εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

Παρόλο που όπως είδαμε στο προηγούμενο ερώτημα υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής, τελικά 
δεν χρησιμοποιείται από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Σε παλαιότερες έρευνες 
(Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004) έχει αναγνωριστεί ότι οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν 
επιφυλακτικότητα στη χρήση Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι η 
επιμόρφωση από μόνη της δεν αρκεί για την υιοθέτηση της χρήσης Η/Υ στο σχολείο (Margerum-
Leys & Marx, 2002; Van Braak, 2001). 

Ερώτημα 4: Αν απαντήσατε, καθόλου ή 1-2 φορές το έτος, προσδιορίστε τους λόγους για τους 

οποίους συμβαίνει αυτό; 

Στο ερώτημα αυτό παραθέσαμε τους ακόλουθους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί με 
μικρή χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, θεωρούν ότι δεν τα καταφέρνουν. Οι εκπαιδευτικοί 
έπρεπε να σημειώσουν τους λόγους που θεωρούσαν αυτοί ως σημαντικούς και μπορούσαν να 
προσθέσουν και άλλους λόγους, ώστε να καλυφθούν πιθανά κενά στο ερώτημα. Οι ερωτήσεις 
εμφανίζονταν με τυχαία σειρά, ώστε να μην επηρεάζουν τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. 

Οι πιθανές απαντήσεις ήταν: 

▪ Δεν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός πληροφορικής στο σχολείο 
▪ Ο εκπαιδευτικός πληροφορικής δεν έχει χρόνο 
▪ Χρειάζομαι οπωσδήποτε κάποια βοήθεια και δεν υπάρχει κάποιος 
▪ Δεν έχω την απαραίτητη επιμόρφωση 
▪ Δεν έχω χρόνο, λόγω των διδακτικών υποχρεώσεων μου 
▪ Δεν γνωρίζω την υποδομή του σχολείου μου 
▪ Δεν υπάρχει κάποιος να με ενημερώσει σχετικά 
▪ Δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμη η συγκεκριμένη δραστηριότητα 
▪ Άλλος λόγος: ………………. 
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Γράφημα 5: Λόγοι μη υιοθέτησης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

Από το γράφημα 5 διαπιστώνουμε ότι οι κύριοι λόγοι είναι: 

Χρειάζομαι οπωσδήποτε κάποια βοήθεια και δεν υπάρχει κάποιος 

Δεν έχω χρόνο, λόγω των διδακτικών υποχρεώσεων μου 

Δεν γνωρίζω την τεχνολογική υποδομή του σχολείου μου 

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να υπάρχει κάποια βοήθεια από κάποιον πιο ειδικό επί των 
τεχνολογικών θεμάτων, να είχαν περισσότερο χρόνο και να γνωρίσουν την υποδομή και τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Ερώτημα 5: Θα θέλατε να κάνετε περισσότερη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας στα μαθήματα 

σας; 

 
Γράφημα 6: Επιθυμία χρήσης εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

Στη συνέχεια ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί εάν θα επιθυμούσαν να κάνουν περισσότερη χρήση 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας στα μαθήματά τους. Η συντριπτική πλειοψηφία, 86,5% περίπου 
(32/37) απάντησε καταφατικά. Αυτό σημαίνει, ότι πράγματι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν την 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ. Η αδυναμία αυξημένης χρήσης, που 
τεκμηριώνεται στο προηγούμενο ερώτημα, καταδεικνύει ότι ο τρέχων τρόπος οργάνωσης, πρέπει 
να «λειανθεί», ώστε οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ στη διδασκαλία 
τους. 
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Τα υπόλοιπα ερωτήματα της έρευνας αφορούσαν κυρίως θέματα που σχετίζονται με την 
επιμόρφωση που απαιτείται και δεν είναι άμεσα σχετικά με την τρέχουσα εργασία. 

Προς ένα πιο λειτουργικό σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης εκπαιδευτικών τεχνολογιών 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πληροφορικής είναι σημαντικός και θα πρέπει να εμπλουτιστεί με 
διάφορα στοιχεία. Με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο σύντομο ερωτηματολόγιο, η 
επιμόρφωση είναι απαραίτητη και για τους εκπαιδευτικούς. 

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι: 

▪ Πρέπει να υπάρχει καταγραφή του υλικού και του λογισμικού που είναι διαθέσιμο, ώστε 
να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν. 

▪ Θα πρέπει να αναπτυχθούν κάποια πρωτόκολλα για τη χρήση των τεχνολογιών, ώστε να 
μην υπάρχουν προβλήματα στη χρήση από χρονικούς και άλλους προορισμούς.  

▪ Ο ηγέτης στην τεχνολογία πρέπει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην οργάνωση και 
ένταξης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική τεχνολογία. 

Στην Εικόνα 2 βλέπουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης σε σχέση με την Εικόνα 1. Στην 
Εικόνα 1 αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση, όπου ο εκπαιδευτικός πληροφορικής είναι στο 
επίκεντρο. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζει την κατάσταση και ταυτόχρονα να επικοινωνεί με τους 
υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Αυτό το μοντέλο οργάνωσης είναι δυσλειτουργικό, όπως αναφέραμε 
πιο πάνω, αλλά και δεν επιτρέπει να εφαρμοστούν οι τεχνικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπου 
έχει ως βασική επιδίωξη την πλήρη και ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού. 

 
Εικόνα 2: Ανανεωμένο μοντέλο οργάνωσης εκπαιδευτικών τεχνολογιών 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

Στο ανανεωμένο μοντέλο οργάνωσης που προτείνουμε, βλέπουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού 
πληροφορικής, να έχει αντικατασταθεί από τον ή τους υπεύθυνους εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
και αν και είναι κοντά στο κέντρο του μοντέλου, αλλά όχι στο επίκεντρο. Οι υπεύθυνοι 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας θα είναι μια ομάδα εκπαιδευτικών με περισσότερες γνώσεις γύρω από 
την τεχνολογία, οι οποίοι θα γνωρίζουν τις εγκαταστάσεις και τις παραμέτρους των τεχνολογιών. 
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Με αυτό τον τρόπο, θα αυξηθεί η συμμετοχή του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων και η 
διάχυση των τεχνολογιών. Επιπρόσθετα, η αλλαγή κάποιων μελών δεν πρόκειται να οδηγήσει το 
μοντέλο σε κατάρρευση, καθώς θα υπάρχουν άλλοι γνώστες που θα γνωρίζουν καλά τη 
διαδικασία. 

Αρχεία πληροφοριών 

Στο κέντρο βρίσκεται ένα αρχείο πληροφοριών σχετικά με τις υποδομές και τα λογισμικά που 
υπάρχουν στο σχολείο. Σε αυτό το αρχείο ή το σύνολο των αρχείων πρέπει:  

Να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που υπάρχει στο εργαστήριο πληροφορικής, 
ώστε ακόμη και να αλλάξει ο εκπαιδευτικός πληροφορικής ή ο διευθυντής να είναι εύκολο να 
βρουν τι υπάρχει στο σχολείο. 

Να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του λογισμικού και των λοιπών υπηρεσιών εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας που διαθέτει το σχολείο. Για κάθε λογισμικό θα πρέπει να καταγράφεται, η 
χρησιμότητά του, η μαθητική ομάδα στόχος, οι υπολογιστές στους οποίους έχει εγκατασταθεί, το 
μάθημα με το οποίο συνδέεται. Αυτά τα μεταδεδομένα είναι απαραίτητα, ώστε να μπορεί ο κάθε 
εκπαιδευτικός να ανακαλύπτει τα λογισμικά που είναι σχετικά με το μάθημά του. 

Οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό το αρχείο, πρέπει να δομούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
μπορούν να ανασυρθούν εύκολα και να παρουσιαστούν με εύληπτο τρόπο στους εκπαιδευτικούς. 
Κατάλληλες τεχνολογίες είναι οι βάσεις δεδομένων και η XML, που βοηθούν στη δόμηση των 
πληροφοριών και μπορεί να γίνει αναζήτηση με εύκολο τρόπο. Συνεπώς, όλοι οι εκπαιδευτικοί 
θα μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό που υπάρχει στο σχολείο τους 
και τους υπολογιστές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.  

Κανονισμός χρήσης  

Το επόμενο σημαντικό τμήμα είναι η εκπόνηση ενός κανονισμού χρήσης τεχνολογιών 
πληροφοριών. Εκεί, θα πρέπει να καταγράφονται προαπαιτούμενα για τη χρήση του 
εργαστηρίου, ο υπεύθυνος εργαστηρίου και λοιποί κανονισμοί που σχετίζονται κυρίως με το 
υλικό (hardware). Έτσι ο κάθε εμπλεκόμενος θα γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
σε σχέση με το εργαστήριο, διευκολύνοντας έτσι το έργο κάθε εμπλεκόμενου. 

Συμπεράσματα/Συζήτηση  

Σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση θα πρέπει να οριστούν κάποιοι υπεύθυνοι 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας που θα γνωρίζουν όλα τα προαναφερόμενα και θα είναι υπεύθυνοι να 
βοηθούν τους εκπαιδευτικούς. Και οι ίδιοι θα βασίζονται στα αρχεία πληροφοριών που 
προαναφέρθηκαν, ώστε σε περίπτωση που είναι νέοι σε κάποιο σχολείο να μπορούν αμέσως να 
βρουν τις διαθέσιμες πληροφορίες. 

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικής τεχνολογίας θα είναι κατά κύριο λόγο οι εκπαιδευτικοί 
πληροφορικής, αλλά πρωτεύοντα ρόλο θα παίζει και ο διευθυντής του σχολείου και όποιος άλλος 
είναι τεχνολογικά καταρτισμένος. Ο ρόλος του πρέπει να ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια του 
τεχνικού υπεύθυνου και να προχωρήσει στο ρόλο του εμψυχωτή και του διαχειριστή. Με αυτό 
τον πιο διαχειριστικό ρόλο, θα μπορέσει να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων, 
μέσω της αυξημένης χρήσης. 
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Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικής τεχνολογίας θα πρέπει να επιμορφώνονται συχνά για τις νέες 
εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, να διδάσκονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων σε 
θέματα εργασίας και να εμπλουτίζουν τη φαρέτρα τους με καινοτόμες δράσεις, ώστε να 
κεντρίζουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. 

Αναβαθμισμένο ρόλο στο συγκεκριμένο οργανωτικό μοντέλο, έχουν και οι εκπαιδευτικοί. Όπως 
είδαμε οι περισσότεροι θεωρούν ότι λόγω έλλειψης γνώσεων δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
αποτελεσματικά το εργαστήριο. Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με 
τον αναβαθμισμένο ρόλο των υπευθύνων εκπαιδευτικής τεχνολογίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την 
αυξημένη χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

Στο παραπάνω μοντέλο η αντικατάσταση μελών, π.χ. ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός για τις ΤΠΕ, 
μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί γιατί, αφενός όλες οι πληροφορίες 
είναι τεκμηριωμένες και αφετέρου μέσω των συνεχών επιμορφώσεων όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι 
πιο αυτόνομοι και ανεξάρτητοι στο έργο τους. 

Η πρόσθεση νέου υλικού και λογισμικού είναι άμεση και η διάχυσή τους προς την εκπαιδευτική 
κοινότητα θα είναι εύκολη. Μέσω της κατάλληλης τεκμηρίωσης θα μπορούν οι εμπλεκόμενοι 
εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν. 

Η ύπαρξη συγκεκριμένων κανονισμών που θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα από όλους, θα 
δημιουργήσει το απαραίτητο κλίμα συνεργασίας. Για παράδειγμα, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί 
δεν απαιτούν από τους μαθητές να τερματίζουν τους υπολογιστές στο τέλος της δραστηριότητας 
στο εργαστήριο. Αν και πρόκειται για απλό παράδειγμα, απαιτεί έλεγχο του εργαστηρίου από τον 
υπεύθυνο καθηγητή πληροφορικής και αποτελεί ανάχωμα στην δημιουργία ενός κλίματος 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Άρα η υιοθέτηση συγκεκριμένων κανονισμών, αποτελεί βασικό 
βήμα στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. 

Στο οργανωτικό μοντέλο που προτείνουμε, είναι εύκολη και άμεση η αντικατάσταση προσώπων, 
καθώς οι καταγεγραμμένες πληροφορίες καθιστούν εφικτή την άμεση ενημέρωση όλων των 
εμπλεκομένων. Η συνεχής επιμόρφωση και ο επιμερισμός των ευθυνών είναι τα βασικά 
συστατικά που θα βοηθήσουν στην αύξηση της χρήση των νέων τεχνολογιών. Η καταγραφή των 
πληροφοριών, αλλά και η αυξημένη συμμετοχή εκπαιδευτικών στη διαχείριση των τεχνολογιών 
πληροφορικής, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διάχυσης, την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση του εξοπλισμού και την μαζικότερη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών. Τελικά, η εκπαιδευτική διαδικασία θα έχει αρκετά πιο θετικά αποτελέσματα. 
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Συγκεντρωτισμός και γραφειοκρατία:  
Παράγοντες προώθησης ή αναστολής της  
εκπαιδευτικής αλλαγής και της καινοτομίας;  
Μια ιστορικοκοινωνική προσέγγιση 
 

 

Ευάγγελος Μαυρικάκης  
 

 

Περίληψη  

Το γραφειοκρατικό σύστημα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και ο συγκεντρωτισμός 
τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς έχουν δεχτεί ισχυρή κριτική. Η κριτική, όπως είναι γνωστό, 
δεν περιορίζεται μόνο στις αρνητικές επιδράσεις που φαίνεται να έχουν στο μίκρο επίπεδο της 
εκπαίδευσης αλλά επεκτείνεται και στις στρεβλώσεις που προκαλούν τόσο στην καθημερινή όσο 
και στη μακροπρόθεσμη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του. Με μια πιο 
προσεκτική, όμως, μελέτη της πορείας που διένυσε το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, 
ιδιαίτερα κατά τα πρώτα βήματά του, θεωρούμε ότι αναδεικνύεται μια διαφορετική οπτική τόσο 
του συγκεντρωτισμού όσο και της γραφειοκρατίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 
εξετάσει κριτικά τις επιπτώσεις της γραφειοκρατίας και του συγκεντρωτισμού μέσα από τις 
σημαντικές εξελίξεις που συντελέστηκαν στη διοίκηση της εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των 
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών της εποχής. Από την ιστορικοκοινωνική αυτή 
προσέγγιση της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας προέκυψε ότι η πλήρης 
απουσία του κράτους και των ανύπαρκτων θεσμικών οργάνων του σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα 
δυσχερείς κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες της χώρας δημιούργησαν ανυπέρβλητα 
προβλήματα στη θεμελίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και ανέτρεψαν πλήρως τον αρχικό 
σχεδιασμό. Η εικόνα αυτή, έπειτα από επίπονες προσπάθειες και ζυμώσεις, ανατράπηκε και η 
πολιτεία με αργό βηματισμό ανέλαβε, μέσω της κεντρικής διοίκησης, πιο ενεργό ρόλο. Το 
εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι, σταδιακά προσανατολίστηκε προς το γραφειοκρατικό και 
συγκεντρωτικό πρότυπο. Οι τάσεις αυτές ενίσχυσης των κεντρικών εξουσιών και της 
γραφειοκρατικής οργάνωσης, φαίνεται ότι επέδρασαν θετικά στη θεμελίωση, στην επέκταση του 
εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και εν συνεχεία στην ποιοτική αναβάθμισή του.  
Λέξεις κλειδιά: συγκεντρωτισμός, γραφειοκρατία, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 

 

Εισαγωγή. Το πρόβλημα – η μέθοδος 

Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας παρά τη ρητορική των τελευταίων ετών περί 
εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού παραμένει έντονα συγκεντρωτικό και αυταρχικό, ενώ 
λειτουργεί με όρους που παραπέμπουν ευθέως στο γραφειοκρατικό πρότυπο οργάνωσης και 
διοίκησης (OECD, 2011; Σαματάς, 1995). Ο συγκεντρωτισμός, όμως και η γραφειοκρατία, παρά 
την έντονη κριτική που έχουν δεχτεί (Cooper & Burrell, 1988; Bottery, 1995, p. 45; Bush, 2003, 
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pp. 15-33; Μουζέλης, 2009, pp. 200-201; Weber, 2005, pp. 254-256) φαίνεται ότι κατά τα πρώτα 
βήματα του εκπαιδευτικού συστήματος του νεοελληνικού κράτους επέδρασαν θετικά στην 
εξάπλωση και παγίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και προώθησαν την εκπαιδευτική αλλαγή. 
Την πορεία αυτή του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας προς τον συγκεντρωτισμό και τη 
γραφειοκρατική θέσμιση καθώς και τις επιπτώσεις της εξετάζουμε στην παρούσα εργασία μέσα 
από την ιστορικοκοινωνική μελέτη της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας. 
Προσεγγίσαμε για αυτό το λόγο τους μηχανισμούς οι οποίοι στο παρελθόν επέδρασαν και 
διαμόρφωσαν τόσο τη δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όσο και τους όρους με τους 
οποίους ασκήθηκε η διοίκησή του μέσα από πρωτογενείς πηγές, όπως νόμους και διατάγματα, 
εισηγητικές εκθέσεις των νόμων και άλλα επίσημα έγγραφα. Ταυτόχρονα αξιοποιήθηκαν και 
δευτερογενείς βιβλιογραφικές πηγές για τη συμπλήρωση και την επαλήθευση, όπου ήταν εφικτό, 
της εικόνας σχετικά με την πορεία της σχολικής διοίκησης στην Ελλάδα. Στο σημείο αυτό 
οφείλουμε να αναφέρουμε ότι για λόγους οικονομίας της έρευνας η μελέτη μας περιορίστηκε 
στην εξέλιξη της Α/θμιας εκπαίδευσης. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα και η σχολική διοίκηση. Ο αρχικός σχεδιασμός 

Μία από τις πρώτες νομοθετικές ενέργειες της αντιβασιλείας ήταν το Βασιλικό Διάταγμα της 3ης 
Απριλίου του 1833 «Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητας της επί των Εκκλησιαστικών 
και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως Γραμματέα της Επικρατείας». Ο νόμος, όμως, ο οποίος 
αποτέλεσε το θεμέλιο της στοιχειώδους εκπαίδευσης της χώρας ψηφίστηκε ένα έτος αργότερα. 
Πρόκειται για τον νόμο «Περί δημοτικών σχολείων» της 3ης Μαρτίου 1834. Στον νόμο περί 
δημοτικών σχολείων αναφερόταν ρητά ότι «σε κάθε δήμο πρέπει να συσταθεί σταδιακά 
τουλάχιστον ένα σχολείο το οποίο να διατηρείται από τον δήμο και να υπακούει στους νόμους 
του». Ο νόμος αυτός αποτελούσε ουσιαστικά μεταφορά του γερμανικού εκπαιδευτικού νόμου 
στην Ελλάδα, ενώ ήταν εμπλουτισμένος και με στοιχεία από τον εκπαιδευτικό νόμο της Γαλλίας, 
τον γνωστό ως νόμο του Guizot (Γκιζώ) (Πυργιωτάκης, 2001, σ. 59). Σύμφωνα με τον παραπάνω 
νόμο (Κεφ Δ., αρθρ. 51-53) η διοίκηση και η εποπτεία της εκπαίδευσης ανατέθηκε σε ένα πλέγμα 
οργάνων ιεραρχικής μορφής με υπέρτατη αρχή τον γραμματέα επί των Εκκλησιαστικών και της 
Δημοσίου Εκπαιδεύσεως. Ακολουθούσαν οι κατά νομούς Νομάρχες, οι Έπαρχοι των επαρχιακών 
αρχών και οι Δήμαρχοι των νεοϊδρυθέντων δήμων οι οποίοι διαδραμάτιζαν και τον 
ουσιαστικότερο ρόλο.  

Σε κάθε δήμο ο νόμος προέβλεπε τη δημιουργία εφορευτικών επιτροπών οι οποίες θα 
αποτελούσαν ένα είδος πρωτοβάθμιου διοικητικού συμβουλίου για την εκπαίδευση. Οι 
εφορευτικές επιτροπές απαρτίζονταν από το Δήμαρχο και δύο έως τέσσερα μέλη του δημοτικού 
συμβουλίου και ασκούσαν καθ' ολοκληρία τη διοίκηση των σχολικών μονάδων (Νόμος περί 
δημοτικών σχολείων/3-3-1834, Κεφ Γ., αρθρ. 34-37). Οι εφορευτικές επιτροπές όμως 
στελεχώνονταν από πρόσωπα ελλειμματικά ως προς τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά 
με την εκπαίδευση τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων αδιαφορούσαν παραχωρώντας 
έμμεσα την εξουσία και τον ρόλο τους σε ένα μόνο πρόσωπο, τον Δήμαρχο (Πυργιωτάκης, 1992, 
σ. 41). 

Το εκπαιδευτικό σύστημα, συνεπώς, ενώ αρχικά σχεδιάστηκε σε κεντρικό επίπεδο, στη συνέχεια 
εκχωρήθηκε στους ανήμπορους δήμους οι οποίοι ανέλαβαν την οργάνωση και τη διοίκησή του 
κατά το δοκούν. Οι συνθήκες που επικρατούσαν τόσο στην επικράτεια όσο και στους 
νεοσύστατους δήμους ήταν ιδιαίτερα δυσχερείς καθώς υπήρχε έλλειψη πόρων, εξοπλισμού, 
στελεχών αλλά και οργανωτικής και διοικητικής εμπειρίας (Πυργιωτάκης κ.ά., 2008). Παρόλα 
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αυτά η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ανατέθηκε, όπως αναφέραμε, στους δήμους, αλλά και 
στους γονείς οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν δίδακτρα (Νόμος περί δημοτικών 
σχολείων, 03-03-1834, άρθρ. 24). Στην υποχρέωση αυτή, όμως, οι γονείς στο μεγαλύτερο μέρος 
της χώρας δεν ανταποκρίθηκαν καθώς ο πληθυσμός λόγω οικονομικής ανέχειας ζούσε με τα 
απολύτως απαραίτητα. Στην υποχρέωση δεν ανταποκρίθηκαν ούτε και οι δήμοι ούτε και το 
επίσημο κράτος παρότι η αντιβασιλεία με το άρθρο 59 του νόμου «περί δημοτικών σχολείων» 
είχε διακηρύξει ότι διατηρούσε το δικαίωμα να παρέχει οικονομική βοήθεια σε όσους δήμους 
έκρινε αναγκαίο προκειμένου να συστήσουν δημοτικό σχολείο. Η δέσμευση αυτή, αξίζει να 
αναφέρουμε ότι δεν υλοποιήθηκε σε πλήρη έκταση, παρά σχεδόν έπειτα από ένα αιώνα. 

Οι αρχικές συνθήκες, στο πλαίσιο αυτό, τόσο της ίδρυσης των σχολείων, όσο και της πληρωμής 
των δημοδιδασκάλων ήταν προβληματικές. Οι δημοδιδάσκαλοι βρίσκονταν σε δεινή κατάσταση 
όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά και από τον επιθεωρητή εκείνης της εποχής Χ. Παπαμάρκου 
ο οποίος σε επιστολή του κατέγραφε την ταπεινή κοινωνική και οικονομική τους θέση (Δημαράς, 
2007, σσ. 246-247). Για την αντιστάθμιση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης των 
εκπαιδευτικών ο νομοθέτης προέβλεψε μια σειρά μέτρων τα οποία επέτρεπαν τη δεύτερη 
απασχόληση (Νόμος περί δημοτικών σχολείων, 03-03-1834, άρθρ. 24) με αποτέλεσμα σε αρκετές 
περιπτώσεις οι δημοδιδάσκαλοι να αφιερώνονται περισσότερο στις αγροτικές εργασίες παρά στη 
διδασκαλία (Κανάκης, 1985, σ. 82; Πυργιωτάκης, 1992, σσ. 56-59). 

Μείζον ζήτημα για την ταχεία οργάνωση και επέκταση του εκπαιδευτικού συστήματος αποτέλεσε 
και η εξεύρεση των κατάλληλων εκπαιδευτικών για να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες 
ανάγκες. Προς αυτή τη κατεύθυνση ο νόμος προέβλεπε την ίδρυση του διδασκαλείου (Νόμος 
περί δημοτικών σχολείων, 03-03-1834, άρθρ. 65) το 1834 στο Ναύπλιο, το οποίο αργότερα 
μεταφέρθηκε στην επόμενη πρωτεύουσα της χώρας την Αθήνα. Το διδασκαλείο αποτελούσε τον 
μοναδικό φορέα που αναλάμβανε την ευθύνη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Ο σκοπός της 
ίδρυσης του διδασκαλείου πέρα από την εκπαίδευση και διαμόρφωση ικανών δασκάλων, ήταν 
να εξετάζει τους υποψήφιους δασκάλους και να καταρτίζει τους καταλόγους των διοριστέων 
(Νόμος περί δημοτικών σχολείων, 03-03-1834, άρθρ. 13, 14, 58). Οι περισσότεροι από τους 
υποψήφιους εκπαιδευτικούς, όμως, οι οποίοι είχαν στοιχειώδεις γνώσεις προσέρχονταν 
περισσότερο για να υποβληθούν στις εξετάσεις παρά για να φοιτήσουν. Έτσι το διδασκαλείο 
προσανατολίστηκε περισσότερο προς την εξεύρεση εκείνων οι οποίοι είχαν τις ελάχιστες 
τουλάχιστον προϋποθέσεις διορισμού, παρά προς την εκπαίδευση των δημοδιδασκάλων 
(Πυργιωτάκης, 1992, σσ. 31-33). Ακόμα όμως και αυτό το μέτρο φαίνεται ότι δεν απέδωσε και η 
έλλειψη ικανού αριθμού δημοδιδασκάλων οδήγησε αργότερα τη Γραμματεία περί Εκπαιδεύσεως 
να δώσει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε γνώριζε γραφή και ανάγνωση να υποβάλλει αίτηση 
και να διοριστεί (Λέφας, 1942). Η γραπτή αίτηση την οποία οι υποψήφιοι κατέθεταν στις κατά 
τόπους επιτροπές αποτελούσε στην ουσία και την γραπτή τους δοκιμασία. Με τη διαδικασία αυτή 
στελεχώθηκαν οι σχολικές μονάδες με πλήθος δασκάλων οι οποίοι ήταν παντελώς ακατάλληλοι 
για το συγκεκριμένο επάγγελμα (Λέφας, 1942, σ. 171). Ο σχεδιασμός, συνεπώς, του κεντρικού 
ελέγχου της στελέχωσης των σχολείων και της επίτευξης ενός στοιχειώδους ελέγχου των 
ελάχιστων προσόντων των εκπαιδευτικών απέτυχε πλήρως. 

Ακόμα όμως και με την άνευ ουσιαστικής εξέτασης πρόσληψη δημοδιδασκάλων οι ελλείψεις 
ήταν πολύ μεγάλες. Έτσι οι σχολικές μονάδες κατά το πλείστον στελεχώνονταν από ένα μόνο 
δημοδιδάσκαλο ο οποίος δίδασκε σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 200 μαθητές με την μέθοδο 
της αλληλοδιδακτικής η οποία κατ’ ανάγκη ήταν και η επίσημη μέθοδος για όλη τη χώρα 
(Κοκκώνης, 1850). Ως προς τα διδασκόμενα μαθήματα σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου περί 
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δημοτικών σχολείων σε κάθε δημοτικό σχολείο έπρεπε να διδάσκονται συγκεκριμένα μαθήματα 
όπως κατήχηση, ελληνική γλώσσα, ανάγνωση, γραφή, αριθμητική. Υπό την εποπτεία του 
δασκάλου προβλεπόταν η διδασκαλία και πρακτικών μαθημάτων όπως η αγρονομία, η 
κηπουρική κ.ά. Και στην περίπτωση αυτή, στην πράξη, ενώ νομοθετήθηκαν και θεσμοθετήθηκαν 
κεντρικά τα προγράμματα σπουδών με ομοιόμορφο προσανατολισμό και κατεύθυνση, σε επίπεδο 
σχολικών μονάδων για άλλη μια φορά παρατηρήθηκε παρέκκλιση από το τυπικό πλαίσιο 
(Κανάκης, 1985, σ. 63) και προσαρμογή στη διδασκαλία των εφικτών, κυρίως λόγω της 
αδυναμίας των δασκάλων να ανταπεξέλθουν. 

Τέλος ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα αποτελούσε κατά τα πρώτα χρόνια η αποχή των παιδιών 
από τις σχολικές μονάδες καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών απασχολούνταν στις 
αγροτικές καλλιέργειες με αποτέλεσμα είτε να μένει ελάχιστος χρόνος για την παρακολούθηση 
των μαθημάτων, είτε να μην εγγράφονται στο σχολείο καθόλου. Ταυτόχρονα λόγω της 
αραιοκατοίκησης της χώρας τα σχολεία τα οποία είχαν ιδρυθεί ήταν σε αρκετά μεγάλη απόσταση 
από τον τόπο κατοικίας των μαθητών με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται δυσκολία στη μετάβαση 
των μαθητών στις σχολικές μονάδες (Κανάκης, 1985, σ. 113). 

Η διοίκηση, από την άλλη, των σχολείων είχε εμπειρικό χαρακτήρα και ασκούνταν άνευ 
επιτήρησης και καθοδήγησης από την επίσημη πολιτεία. Η ελλειμματική λειτουργία των 
εφορευτικών και εποπτικών επιτροπών επηρέαζε καταλυτικά και τους μηχανισμούς ελέγχου του 
εκπαιδευτικού συστήματος σε όλα τα επίπεδά του καθώς είτε δεν ασκούνταν αποτελεσματικά 
είτε ακόμα και καθόλου. Επί της ουσίας δεν μπορούμε να μιλάμε κατά τα πρώτα χρόνια για 
οργάνωση και συντονισμένη διοίκηση της εκπαίδευσης. Αντίθετα η εικόνα που επικρατούσε είχε 
έντονα τα στοιχεία της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και της εκχώρησης της εξουσίας στους 
ανήμπορους δήμους, της έλλειψης οργάνωσης, ελέγχου, προγραμματισμού και συντονισμού και 
ευρύτερα της έλλειψης συστήματος διοίκησης. 

Οι πολιτικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας, αξίζει να σημειώσουμε ότι, εκείνη 
την περίοδο δεν άφηναν πολλά περιθώρια. Οι πολιτικές επιλογές της Μοναρχίας υπό τον Όθωνα 
δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του ελληνικού λαού, ούτε όμως και στα συμφέροντα της 
άρχουσας τάξης (Σβορώνος, 2007, σσ. 79-80). Οι οικονομικές συνθήκες που βίωνε η χώρα, 
περαιτέρω, ήταν ιδιαίτερα δυσχερείς καθώς όλοι οι τομείς παραγωγής συμπεριλαμβανομένου και 
του αγροτικού ήταν σε πλήρη αποσύνθεση (Κατσούλης κ.ά., 1985; Μπουρνόβα & Προγουλάκης, 
2007). Το αίτημα της δίκαιης κατανομής των γαιών δεν εκπληρώθηκε καθώς οι σχετικοί νόμοι 
παραχώρησαν τα κτήματα στους ισχυρούς. Το φορολογικό σύστημα παρέμενε δυσβάσταχτο για 
τους τεχνίτες και τους εμπόρους οι οποίοι διαμαρτύρονταν εντόνως (Σβορώνος, 2007, σσ. 79-
80). Σε κοινωνικό επίπεδο υπήρχαν μόνο οι γεωργοκτηνοτροφικές οικογένειες και τα λίγα τζάκια 
(Πυργιωτάκης κ.ά., 2008), ενώ τα μεσαία κοινωνικά στρώματα απουσίαζαν (Μουζέλης, 1978, σ. 
34). Οι τοπικές κοινωνίες, τέλος, δεν συμπορεύθηκαν με την απόπειρα θεμελίωσης του 
εκπαιδευτικού συστήματος καθώς θεωρούσαν ότι δεν αποτελούσε πλέον δική τους αρμοδιότητα, 
αλλά υπόθεση της κεντρικής εξουσίας η οποία μάλιστα δεν εξέφραζε καθόλου τις κοινωνικές, 
πολιτιστικές και πολιτικές επιδιώξεις των Ελλήνων, αλλά περισσότερο εκείνες των προστάτιδων 
δυνάμεων αλλά και της Βαυαρίας. 

Στην πραγματικότητα, σε όλο το φάσμα του νεοσύστατου κράτους και του εκπαιδευτικού 
συστήματος υπήρξαν προβλήματα. Το σύνολο σχεδόν των ρυθμίσεων και των οργανωτικών 
σχημάτων του νόμου περί δημοτικών σχολείων, όπως οι επιτροπές, τα προγράμματα σπουδών, ο 
διορισμός δασκάλων, αλλά ακόμα και η ίδρυση σχολικών μονάδων έμειναν μόνο στα χαρτιά. Η 
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έλλειψη κεντρικού ελέγχου, συντονισμένης οργάνωσης και πόρων καθώς και το κοινωνικό 
πολιτικό πλαίσιο διαμόρφωναν μια κατάσταση αποτρεπτική ως προς την εισαγωγή ουσιαστικών 
αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι η εικόνα της αποσύνθεσης και της παρακμής του 
εκπαιδευτικού συστήματος αποτελούσε την κυρίαρχη εικόνα για πολλά χρόνια. 

Οι μετέπειτα προσπάθειες για οργάνωση και συντονισμό του συστήματος, οι πρώτες 

συγκεντρωτικές τάσεις. 

Η αντιβασιλεία προκειμένου να αναστρέψει την εικόνα προχώρησε σε ενέργειες οι οποίες δεν 
απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εξέδωσε οδηγίες, εγκυκλίους, παραινέσεις ακόμα και 
διαταγές προς τους δήμους προκειμένου να ιδρύσουν σχολικές μονάδες και να ενεργοποιήσουν 
τον νόμο που υπήρχε. Η κατάσταση παρόλα αυτά δεν βελτιώθηκε. Ο μετέπειτα γραμματέας 
Πολυζωίδης έγραφε ότι δε δαπανήθηκαν χρήματα για την ίδρυση σχολείων αλλά για άλλους 
σκοπούς (Λέφας, 1942). Το κράτος, παρά την υποχρέωση που είχε αναλάβει για χρηματοδότηση 
της εκπαίδευσης, δεν δαπάνησε τίποτα υπέρ των δημοτικών σχολείων. Ελάχιστη πρόοδος, έτσι, 
σημειώθηκε στον πολλαπλασιασμό των σχολικών μονάδων και στην επέκταση του 
εκπαιδευτικού συστήματος. 

Τα πρώτα βήματα για την αναστροφή, σημειώθηκαν με το Σύνταγμα του 1844 το οποίο 
αποτέλεσε την αφετηρία της επίσημης ανάμειξης της κυβέρνησης στην εκπαίδευση (Σύνταγμα 
της Ελλάδος, 1844, αρθρ. 16). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δημαράς «από τότε άνοιξε ο 

δρόμος για καθοριστικές παρεμβάσεις σε ουσιαστικά θέματα προσανατολισμού της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας..» (Δημαράς, 2013, σ. 43). Η συγκεντρωτική «διάθεση» της πολιτείας εκφράστηκε 
έκτοτε σε αρκετά πεδία. Χαρακτηριστικές ενέργειες ήταν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες οι 
οποίες αποσκοπούσαν στην δημιουργία κεντρικών οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης το οποίο 
θα λειτουργούσε επικουρικά και συντονιστικά ως προς τις κατά τόπους επιτροπές. Τα βήματα 
προς την κατεύθυνση αυτή όμως ήταν δειλά καθώς η πρώτη απόπειρα εκχωρούσε κατά βάση 
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στο κεντρικό συμβούλιο αποφεύγοντας τη μεταφορά μέρους ή του 
συνόλου των διοικητικών εξουσιών στο κεντρικό επίπεδο. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του 
συμβουλίου το οποίο θεσπίστηκε το 1892 με το νόμο ΒΠΕ (Νόμος ΒΠΕ/1892, ΦΕΚ286/τΑ΄/18-
08-1892, αρθρ. 16). Το συμβούλιο αυτό αποτέλεσε στην ουσία το πρώτο κεντρικό συμβούλιο 
εκπαίδευσης. Τα καθήκοντά του ήταν να γνωμοδοτεί για την παύση, το διορισμό, τις μεταθέσεις 
των δασκάλων καθώς και για τις διάφορες ανάγκες της υπηρεσίας. Παρά τις προσδοκίες, το εν 
λόγω συμβούλιο δεν έδωσε καλά δείγματα καθώς για παράδειγμα οι μεταβολές των δασκάλων 
συνέπεφταν και δεν συντονίζονταν καθόλου καλά και η κατάσταση δε σημείωσε βελτίωση 
(Πυργιωτάκης, 1992, σ. 38). 

Το κεντρικό επίπεδο εκπαίδευσης, έτσι, συνέχισε να υπολειτουργεί σε βαθμό πλήρους απουσίας 
και αφάνειας. Η διοίκηση της εκπαίδευσης, συνεπώς εξακολουθούσε να ασκείται σε τοπικό 
επίπεδο. Στασιμότητα σημειώθηκε και στο πεδίο της εποπτείας η οποία παρέμενε επί της ουσίας 
αρμοδιότητα του Δημάρχου, ενώ ο κεντρικός συντονισμός και σε αυτή τη περίπτωση απουσίαζε. 
Την εικόνα της στασιμότητας, ευρύτερα, επιβεβαιώνει και η γενική αιτιολογική έκθεση των 
νομοσχεδίων του Αυγερινού τα οποία κατατέθηκαν το 1880 στη Βουλή προς ψήφιση. Όπως 
αναφέρεται η κοινωνική κατάσταση της χώρας, η σποραδική οίκηση της χώρας, η δύσκολη 
οικονομική κατάσταση, η κακή διοίκηση των δήμων καθώς και η ακαταλληλότητα των 
δημοδιδασκάλων και η έλλειψη εποπτείας από την κεντρική κυβέρνηση αποτέλεσαν παράγοντες 
ανασταλτικούς στην παραγωγή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (Νομοσχέδια Α. Αυγερινού, 
Γενική Αιτιολογική Έκθεσις, 1880). 
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Η περίοδος της θεμελίωσης του συγκεντρωτισμού και της γραφειοκρατίας 

Σημαντικό «σταθμό» στην ιστορία της διοίκησης της εκπαίδευσης αποτέλεσε η ψήφιση του 
νόμου ΒΤΜΘ΄ της 3ης Σεπτεμβρίου 1895 (ΦΕΚ37/τΑ΄/05-10-1895). Ο νόμος ΒΤΜΘ΄ μετέφερε 
τις εξουσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης από τους δήμους προς τις νομαρχίες και έτσι 
αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα συγκέντρωσης των εξουσιών. Ως αδυναμία του νόμου 
παρά ταύτα καταγράφεται η έλλειψη κεντρικού συντονιστικού οργάνου και ανώτατης εποπτικής 
αρχής. Υπό το πρίσμα αυτό τα εποπτικά συμβούλια ενεργούσαν αυτόνομα και ασυντόνιστα (Αν. 
Νόμος 767/1937, Εισηγητική Έκθεσις, 1937), χωρίς να έχουν εποπτική αρχή και συνεπώς έλεγχο. 
Η διοίκηση της εκπαίδευσης ασκούνταν από τα περιφερειακά όργανα και όχι από τον Υπουργό 
(Μπουζάκης, 2002). Παρενθετικά αξίζει να σημειώσουμε ότι με το νόμο ΒΤΜΘ΄ θεσπίστηκε για 
πρώτη φορά ο θεσμός του επιθεωρητή ο οποίος στην πραγματικότητα για πολλά χρόνια 
αποτελούσε το πρόσωπο το οποίο, κυρίως, ασκούσε διοίκηση και εποπτεία σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας και νομαρχίας (Λέφας, 1942, σ. 291).  

Οι προσπάθειες για τη δημιουργία κεντρικού επιπέδου διοίκησης συνεχίστηκαν με το νόμο 
ΓΚΩΗ΄ του 1911 (ΦΕΚ185/τΑ΄/18-07-1911). Έκτοτε ο κεντρικός σχεδιασμός επεκτάθηκε και 
σε άλλες κρίσιμες πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος όπως της λειτουργίας των διδασκαλείων 
και της οργάνωσης της επικράτειας σε περιφέρειες, της εποπτείας του εκπαιδευτικού συστήματος 
και της συστηματοποίησης της διοίκησής του. Τα διάφορα κεντρικά όργανα τα οποία ιδρύθηκαν 
εκείνη την περίοδο, όπως το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και οι Γενικοί Επιθεωρητές είχαν ολοένα 
και περισσότερες αρμοδιότητες οι οποίες δημιουργούσαν σταδιακά ένα πλαίσιο κεντρικής 
διοίκησης. Η προετοιμασία των νόμων, οι υπηρεσιακές μεταβολές και η τήρηση του μητρώου 
των εκπαιδευτικών και οι διοικητικές αρμοδιότητες σχετικά με τους Επιθεωρητές και τα 
συμβούλια σταδιακά επεκτάθηκαν και επικράτησαν έναντι των γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων των 
προηγούμενων συμβουλίων. Ενδεικτική της ολοένα εντεινόμενης συγκεντρωτικής τάσης είναι η 
εισηγητική έκθεση του Αν. Ν. 767/1937 σύμφωνα με την οποία το «εκπαιδευτικό συμβούλιο…εν 

τη πραγματικότητι έχει όλην την διοίκησιν της εκπαιδεύσεως, διασπασθείσης της αποκεντρώσεως, 

εφ όσον ουδεμία απόφασις των Εποπτικών Συμβουλίων έχει κύρος αν δεν εγκριθεί παρά αυτού» 
(Αν. Νόμος 767/1937, Εισηγητική Έκθεσις, 1937). 

Από την άλλη οι Γενικοί Επιθεωρητές είχαν τη γενική επίβλεψη της εκπαίδευσης της περιφέρειάς 
τους και τον άμεσο έλεγχο των Επιθεωρητών με επισκέψεις στα γραφεία τους καθώς και την 
επίβλεψη, την εποπτεία και διοίκηση των δημοτικών σχολείων την οποία ασκούσαν ακόμα και 
με επιτόπια επίβλεψη (Νόμος 240/1914, Φ.Ε.Κ. 97/τΑ΄/16-04-1914, αρθρ. 15). Δημιουργήθηκε 
έτσι μια ιεραρχική σύνδεση του κεντρικού επιπέδου διοίκησης με το περιφερειακό και το τοπικό 
και αναβαθμίστηκε ο ρόλος του κεντρικού επιπέδου διοίκησης. Ουσιώδης διεύρυνση του 
κεντρικού επιπέδου διοίκησης σε έκταση και εξουσία, βέβαια, πραγματοποιήθηκε με το νόμο 
«Περί Διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως» του 1930 (Νόμος 4653/1930, ΦΕΚ169/τΑ/16-05-1930). 
Έκτοτε διαμορφώθηκε μια σαφής ιεραρχία από την κορυφή έως τις σχολικές μονάδες, 
δημιουργήθηκε ένα πλέγμα οργάνων επιτελικών, διοικητικών και γνωμοδοτικών με ένα ευρύ 
φάσμα αρμοδιοτήτων εθνικής εμβέλειας, διαχωρίστηκε για πρώτη φορά η διοίκηση από την 
παιδαγωγική οργάνωση και συγκεντρώθηκαν οι διοικητικές αρμοδιότητες σε ένα κεντρικό 
συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν στην ουσία ένα κεντρικό 
όργανο διοίκησης (Νόμος 4653/1930, ΦΕΚ169/τΑ/16-05-1930, αρθρ. 13) το οποίο ασκούσε την 
εποπτεία των περιφερειακών οργάνων, των επιθεωρητών και των σχολείων, εξέταζε τις 
προτάσεις για διορισμό, μεταθέσεις, προαγωγές, τιμωρίες, τηρούσε τα μητρώα και τα φύλα 
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ποιότητας, εξέταζε ενστάσεις και καθόριζε τις εκπαιδευτικές περιφέρειες (Νόμος 4653/1930, 
ΦΕΚ169/τΑ/16-05-1930, αρθρ. 23). 

Με τις ρυθμίσεις αυτές το εκπαιδευτικό σύστημα, ακολούθησε τη γενικότερη κατεύθυνση του 
κράτους τα οποίο στο σύνολό του απέκτησε γραφειοκρατική χροιά (Μπουζάκης, 1987, σ. 59). 
Το νομοθετικό πλαίσιο από εκείνη τη περίοδο και εξής συστηματοποιήθηκε και η διοίκηση της 
εκπαίδευσης τέθηκε υπό ένα κοινό και ομοιόμορφο τυπικό πλαίσιο σε όλη την επικράτεια. 
Παράλληλα αποδόθηκε στο κεντρικό επίπεδο η εξουσία για την άσκηση ελέγχου των 
υφιστάμενων διοικητικών οργάνων και ενδυναμώθηκε ο διοικητικός και επιτελικός του ρόλος. 
Οι ουσιώδεις αρμοδιότητες των Εποπτικών Συμβουλίων όπως οι διορισμοί, οι προαγωγές, οι 
μεταθέσεις και η άσκηση της εποπτείας των σχολικών μονάδων συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό 
επίπεδο διοίκησης. Ο κεντρικός σχεδιασμός μέσω του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
«αποβλέποντως εις την διαγραφήν ενιαίας κατευθύνσεως όλων των κλάδων της Εκπαιδεύσεως» 

(Α.Ν. 4653/1930, Εισηγητική έκθεσις, 1930) όπως συνέβη για παράδειγμα με τα αναλυτικά 
προγράμματα και τη διδακτέα ύλη, η προώθηση της συγγραφής διδακτικών βιβλίων και η 
θεσμοθετημένη παροχή επικουρικών υπηρεσιών προς τους Επιθεωρητές και τα Διδασκαλεία για 
την επίτευξη του έργου τους συνιστούν την έναρξη της εποχής του συγκεντρωτικού μοντέλου 
διοίκησης της εκπαίδευσης. 

Ήδη, αξίζει να σημειώσουμε από το 1911, οι προθέσεις της πολιτείας είχαν διαφανεί με την 
αναθεώρηση του Συντάγματος όπου η εκπαίδευση ανατέθηκε πλήρως στο κράτος, 
παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση (Σύνταγμα της Ελλάδος, 1911, 
αρθρ. 16). Παράλληλα η τάση κεντρικού ελέγχου της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, μέσω της 
καθιέρωσης παροχής ομοιόμορφης εκπαίδευσης προς αυτούς, είχε διαγραφεί ως το 1933 με την 
αλυσιδωτή ανάθεση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών από τις Επαρχιακές Επιτροπές (Λέφας, 
1942:173) μετέπειτα στα Διδασκαλεία (Β.Δ. «Περί συστάσεως και λειτουργίας τριών έτι 
μονοταξίων διδασκαλείων αρρένων», ΦΕΚ172/τΑ/05-09-1913; Νόμος ΑΙΒ/1882, ΦΕΚ53/23-
06-1882; Πυργιωτάκης, 2011) και από το 1933 στις διετείς «Παιδαγωγικές Ακαδημίες» 
(Πυργιωτάκης, 1992, σ. 53). Η μεταφορά της ευθύνης της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, 
επίσης, είχε μεταβιβαστεί κατ’ αποκλειστικότητα από το 1920 στον προϋπολογισμό του κράτους 
(Νόμος 2125/1920, ΦΕΚ64/τΑ΄/16-03-1920). Περαιτέρω, ο νόμος περί διδακτικών βιβλίων του 
1933 (Νόμος 5911/1933, ΦΕΚ357/τΑ΄/18-11-1933) εκχωρούσε το δικαίωμα της κρίσης και 
επιλογής των συγγραμμάτων στον Υπουργό. Ο νόμος περί ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (Νόμος 
5754/1933, ΦΕΚ268/τΑ΄/16-09-1933) καθιέρωνε την εξάρτηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης από 
τη δημόσια. Η ίδρυση του οργανισμού εκδόσεως διδακτικών βιβλίων (μεταγενέστερα ΟΕΣΒ) 
οριστικοποιούσε το κρατικό μονοπώλιο στη συγγραφή και έκδοση των εγχειριδίων (Αν. Νόμος 
952/1937, ΦΕΚ469/τΑ΄/19-11-1937). 

Στο σημείο αυτό, θεωρούμε χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η πρόοδος που σημειώθηκε στη διοίκηση 
της εκπαίδευσης δεν ήταν αποκομμένη από τις ευρύτερες εξελίξεις, αλλά ακολούθησε την 
εμφανή πρόοδο που σημειώθηκε στις συνθήκες του νεοελληνικού κράτους. Από το 1856, ήδη 
παρατηρήθηκαν οι πρώτες εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας με τη ναυτιλία, το εμπόριο και την 
παραγωγή να αυξάνονται σταδιακά. Η αγροτική παραγωγή βελτιώθηκε και αναπτύχθηκε και η 
βιομηχανία (Σβορώνος, 2007). Φυσικά υπήρξαν και περίοδοι οπισθοχώρησης όπως εκείνη που 
ακολούθησε μετά τη χρεοκοπία του 1893 (Βεργόπουλος, 1994). Σε πολιτικό επίπεδο η εισαγωγή 
από τον Τρικούπη το 1875 του κοινοβουλευτικού καθεστώτος δικαίωσε τις απαιτήσεις και τις 
επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης. Στη δημόσια διοίκηση σημειώθηκαν τάσεις μετάβασης 
προς ένα μοντέλο πιο αξιοκρατικό και ανεξάρτητο από τις πολιτικές επιδράσεις. Σοβαρότερη 
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πρόοδος βέβαια συντελέστηκε στην δεκαετία 1910-1920 έπειτα από την ψήφιση του 
Συντάγματος του 1911 όπου θεμελιώθηκε αργά και σταθερά το κράτος δικαίου και 
αναδιοργανώθηκαν οι δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση. Σε πολιτιστικό 
επίπεδο η Αθήνα διαμέσου του Πανεπιστημίου της έγινε το επίκεντρο όλου του Ελληνισμού 
(Σβορώνος, 2007, σσ. 90-115). Σε δημογραφικό, τέλος, επίπεδο η άνοδος του πληθυσμού 
ισχυροποίησε την αστική τάξη και η αύξηση του αριθμού των μικροαστών επηρέασε την πολιτική 
ζωή της χώρας. Ο πληθυσμός στα βιομηχανικά αστικά κέντρα, όπως του Πειραιά και της Αθήνας, 
μεταξύ του 1860 και του 1910 σημείωσε αλματώδη αύξηση (Βεργόπουλος, 1994). Από την άλλη 
το δημογραφικό ζήτημα, μέσα από τις συνεχείς προσαρτήσεις εδαφών, αλλά και έπειτα από τον 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και τη μικρασιατική καταστροφή έφερνε διαρκώς το εκπαιδευτικό 
σύστημα αντιμέτωπο με νέα δεδομένα και επείγουσες προκλήσεις (Δημαράς, 2013, σ. 85). 

Τα αποτελέσματα στην εκπαίδευση, οι μεταρρυθμίσεις, οι αλλαγές και οι καινοτομίες. 

Η γενικότερη αναδιοργάνωση του κράτους και του εκπαιδευτικού συστήματος, οι 
συγκεντρωτικές τάσεις και η μετάβαση προς το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης είχαν μια 
σειρά από θετικές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Υπήρξε καταρχάς επέκταση του 
σχολικού δικτύου από το 1860 έως και το 1880 καθώς οι σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τις 
διαθέσιμες πηγές, φαίνεται να διπλασιάστηκαν (Κανάκης, 1995, σ. 114). Περαιτέρω αύξηση 
σημειώθηκε έως το 1911 όπου τα δημοτικά σχολεία πολλαπλασιάστηκαν, ενώ σε αυτά 
προστέθηκαν και τα γραμματοδιδασκαλεία (Κανάκης, 1995, σ. 210, σ. 310). Ενδεικτικά το 
εκπαιδευτικό σύστημα αριθμούσε 684 σχολικές μονάδες το 1860 και 3550 το 1911. Επιπλέον 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας φαίνεται να σημειώνεται έως το 
1928 περαιτέρω αύξηση στα δημοτικά σχολεία τα οποία φτάνουν πλέον τα 7.735 (Στατιστική 
Επετηρίς της Ελλάδος, 1930, σ. 389). Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση του αριθμού των 
δημοδιδασκάλων (Κανάκης, 1995, σ. 114, σ. 210, σ. 310). Η αύξηση της φοίτησης επίσης 
σημείωσε ορατή βελτίωση καθώς από τους υπολογισμούς για 50.000 μαθητές το 1860 (Κανάκης, 
1995, σ. 114) φτάσαμε στους 650.000 το 1928 σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδος (Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1930, σ. 389). Η χρηματοδότηση της 
εκπαίδευσης, τέλος, συστηματοποιήθηκε (Νόμος ΑΡΠΔ΄/1884, ΦΕΚ 179/τΑ΄/08-05-1884, αρθρ. 
1; Νόμος ΤΛΗ/1894, ΦΕΚ33/25-07-1856). 

Πέρα όμως από τα ποσοτικά στοιχεία, υπήρξαν και καινοτομίες και αλλαγές στο εκπαιδευτικό 
σύστημα οι οποίες φαίνεται ότι εμφανίστηκαν έπειτα από τις παραπάνω εξελίξεις. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε την αντικατάσταση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου διδασκαλίας με τη συνδιδακτική 
και την καθιέρωση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων για όλη την επικράτεια. Με τις 
οδηγίες μάλιστα που εκδόθηκαν το 1894 για τη διδασκαλία των μαθημάτων και τα αναλυτικά 
προγράμματα όλων των τύπων των δημοτικών σχολείων και των γραμματείων ο τρόπος 
διδασκαλίας συστηματοποιήθηκε (Λέφας, 1942:, σ. 104). Το πρόγραμμα των μαθημάτων 
εμπλουτίστηκε με μαθήματα πέρα από τα βασικά και ο σκοπός του σχολείου πλέον επεκτάθηκε 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη των πνευματικών δυνάμεων των μαθητών και τον εμπλουτισμό τους 
με τις απαραίτητες γνώσεις για τη ζωή (Κανάκης, 1995, σ. 165). Οι συνθήκες εργασίας για τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά και η ποιότητα των εκπαιδευτικών σημείωσαν ορατή βελτίωση 
(Πυργιωτάκης, 1992). Τέλος, όπως φαίνεται εξασφαλίστηκε η χάραξη μιας ενιαίας εκπαιδευτικής 
πολιτικής για όλη τη χώρα και τέθηκαν οι όροι για την εφαρμογή ενός ενιαίου νομικού πλαισίου 
έναντι της τοπικής διαφοροποίησης που παρατηρούνταν έως τότε.  
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Φυσικά οι μεταβάσεις, όπως φαίνεται δεν ήταν μόνο αργές, ούτε και απρόσκοπτες. Αντίθετα 
συνάντησαν αντιστάσεις, αντιμετώπισαν συγκρούσεις και διήλθαν μέσα από αντιθέσεις. Σε 
πολλές μάλιστα περιπτώσεις οι μεταρρυθμίσεις συναντούσαν τα αντίστοιχα 
αντιμεταρρυθμιστικά ρεύματα τα οποία οδηγούσαν την εκπαίδευση προς την οπισθοδρόμηση. 
Παραταύτα η πρόοδος που συντελέστηκε και οι αλλαγές που επήλθαν ήταν σαφείς. 

Επίμετρο 

Η πορεία που διένυσε το εκπαιδευτικό σύστημα από την παραμέληση προς τον συγκεντρωτισμό 
και τη γραφειοκρατική διοίκηση φαίνεται ότι ήταν απαραίτητη για πολλούς λόγους. Οι εξελίξεις 
στη διοίκηση οδήγησαν σε σαφέστατη επέκταση του εκπαιδευτικού συστήματος, στην ίδρυση 
σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια, στην κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 
στη στελέχωση των σχολικών μονάδων, στην εκπόνηση εθνικών αναλυτικών προγραμμάτων, 
στη σύνταξη και διανομή σχολικών εγχειριδίων κ.ο.κ. Η πρόοδος συνεπώς ήταν αδιαμφισβήτητη. 
Στον παρόντα χρόνο, βέβαια, όπως ήδη αναφέραμε ο συγκεντρωτισμός και η γραφειοκρατία 
δέχονται –βάσιμα– ισχυρή κριτική. Τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στο σχολείο, στον 
εκπαιδευτικό και το μαθητή από την απρόσωπη γραφειοκρατική άσκηση της διοίκησης έχουν 
επισημανθεί από πολλές μελέτες. Η κριτική, περαιτέρω, ως προς την αδυναμία των 
γραφειοκρατικών προσεγγίσεων να επιλύσουν μια σειρά από κρίσιμα θέματα, όπως εκείνο της 
κοινωνικής ανισότητας και της επαφής του σχολείου με το τοπικό περιβάλλον και να απαντήσουν 
στα επίκαιρα αιτήματα για αυτονομία, ευελιξία και προσαρμογή του σχολείου στις ιδιαίτερες 
συνθήκες της τοπικής κοινωνίας είναι επίσης βάσιμη. Η αποκέντρωση, συνεπώς, θα μπορούσε 
να προσφέρει κάποια λύση μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο αφενός να θεραπεύει τις αδυναμίες της 
γραφειοκρατίας, χωρίς αφετέρου να διασπά τις θετικές πτυχές του συγκεντρωτισμού και της 
γραφειοκρατίας που αναφέραμε. 
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Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής  
μονάδας στην επιτυχή εφαρμογή  
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας:  
Ερευνητική προσέγγιση 
 

 

Ξένια Μήτση 
 

 

Περίληψη 

Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις της 
σύγχρονης κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας επιτάσσουν την ανάγκη 
αναπροσαρμογής και ενδυνάμωσης του ρόλου του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην πορεία 
επιτέλεσης του πολυσύνθετου έργου του. Είναι καθοριστικής σημασίας η συμβολή του, σε 
συνεργασία με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, προκειμένου να καταστεί το σχολείο 
δυναμικό, καινοτόμο και ανοιχτό στη ζωή αλλά και την κοινωνία.  

Με την παρούσα έρευνα μελετάται ο βαθμός υποστήριξης που παρέχεται από την σχολική 
μονάδα σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. 
Ειδικότερα, διερευνάται ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην επιτυχή εφαρμογή 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από το διδακτικό προσωπικό και ως εκ τούτου γίνεται 
αποτύπωση των υπαρχουσών υποστηρικτικών δομών του σχολείου, ο βαθμός κάλυψης των 
αναγκών για την αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και εξετάζονται οι θεσμικές 
προϋποθέσεις που επενεργούν θετικά ή μη στην πορεία εφαρμογής εναλλακτικών διδακτικών 
τρόπων σκέψης και διδασκαλίας.  

Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Στην παρούσα έρευνα αξιοποιούνται ποσοτικές αλλά και ποιοτικές 
μέθοδοι άντλησης δεδομένων με την αξιοποίηση του ερωτηματολογίου με κλειστού τύπου 
ερωτήσεις και με ημιδομημένες συνεντεύξεις σε δασκάλους και διευθυντές σχολικών μονάδων.  

Αποτελέσματα/ευρήματα: Τα πορίσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ωστόσο 
στην πράξη δεν επιχειρούν την εφαρμογή της καθώς αναφέρουν ως δυσκολία την έλλειψη 
υποστηρικτικού υλικού και την ανελαστικότητα του Αναλυτικού Προγράμματος. Οι δε 
διευθυντές σχολικών μονάδων εκδήλωσαν την προθυμία τους για την παροχή των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για την επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αν και στην πράξη 
τόνισαν ότι κάτι τέτοιο ενίοτε καθίσταται ανέφικτο.  

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της έρευνας αν και είναι περιορισμένα αποτελούν το έναυσμα για 
περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και αυτό θα ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό καθώς θα μπορούσαν 
να αυξηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής καινοτόμων εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, οι 
οποίες θα συμβάλλουν δυναμικά στη διεύρυνση της σχολικής μάθησης. 
Λέξεις κλειδιά: διευθυντής, αποτελεσματική διοίκηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία, σχολική 
μάθηση 
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Εισαγωγή 

Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα επιτάσσουν την ανάγκη όχι απλά της στελέχωσης με 
σκοπό την άσκηση διοικητικών καθηκόντων αλλά και την αποτελεσματική εκπλήρωση του 
πολυδιάστατου ρόλου της ηγεσίας στη σχολική μονάδα. Η επιτυχία της σχολικής μονάδας και ως 
εκ τούτου όλων των μελών της, όπως αποδεικνύεται και από την εκπαιδευτική έρευνα, 
επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το ρόλο του διευθυντή της (NCSL, 2007).  

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αναμφισβήτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αλλαγής 
καθότι οι αρμοδιότητες ασκούνται με ανοικτότητα και ευελιξία στην κοινωνία, με την ενεργό 
εμπλοκή των γονέων στα δρώμενα του σχολείου, την εγχάραξη σαφών και ευδιάκριτων 
προτύπων και διαδικασιών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου αλλά και τον εμπλουτισμό της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονες εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθόδους (Θεοφιλίδης, 
2012). Ο σχολικός ηγέτης αποτελεί τον βασικό φορέα αλλαγής τόσο με την άσκηση των 
διοικητικών καθηκόντων όσο και με την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και 
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή όλων των 
μελών της σχολικής μονάδας (Hargreaves & Harris, 2015).  

Για την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε επίπεδο σχολείου και περιφέρειας οι 
ηγέτες είναι δυνατόν να υποστηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο την τη διαφοροποίηση στην πράξη. 
Ο ηγέτης της σχολικής μονάδας πρέπει να καλλιεργεί και να προωθεί διαφορετικά μοντέλα 
διδασκαλίας, να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν τη διαφοροποίηση με ευελιξία, 
δημιουργικότητα και επιλογή και να παρέχει στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες για επαγγελματική 
ανάπτυξη υψηλής ποιότητας καθώς και χρόνο για να συνεργασία, σχεδιασμό και να εφαρμογή 
της διαφοροποίησης (Koutselini, 2014; Tomlinson, 1999).  

Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ηγέτη της σχολικής μονάδας για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αναφέρουν ως απαραίτητη τη 
συμμετοχική λήψη αποφάσεων, την ανταπόκριση στις αυθεντικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, 
την παροχή της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, την παιδαγωγική διαχείριση των 
υλικοτεχνικών μέσων και του ωρολόγιου προγράμματος καθώς και την προστασία από 
εξωτερικές παρεμβάσεις και την υποστήριξη στις περιπτώσεις αμφισβήτησης, τη φροντίδα για 
τον εκπαιδευτικό σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, την παροχή δυνατοτήτων ανάπτυξης 
αυτού, τη μετριοπάθεια-ενδυνάμωση και την ανάδειξη ηγετών μεταξύ των εκπαιδευτικών και 
στη δημιουργία ισχυρής κουλτούρας εντός της σχολικής μονάδας (Νεοφύτου & Βαλιαντή, 2016, 
σσ. 271-306, όπ. αναφ. στο Πέτρου & Αγγελίδης, 2016). 

Η ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του εκπαιδευτικού για τον επαναπροσδιορισμό, την 
ευελιξία και την αναπροσαρμογή των διδακτικών διαδικασιών με την υποστήριξη της σχολικής 
ηγεσίας είναι καθοριστικής σημασίας και φαίνεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα 
εμπλεκόμενα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (Koutselini, 2014). 

Η παρούσα μελέτη 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή της σχολικής μονάδας 
στην επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, ο στόχος της ήταν 
να εξετάσει το βαθμό υποστήριξης της σχολικής μονάδας σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να 
εφαρμόσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και ως εκ τούτου να αποτυπωθούν οι υπάρχουσες 
υποστηρικτικές δομές, ο βαθμός ικανοποίησης των αναγκών για την αξιοποίηση της 
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διαφοροποιημένης διδασκαλίας και να εξεταστούν οι θεσμικές προϋποθέσεις που επενεργούν 
θετικά ή μη στην πορεία εφαρμογής εναλλακτικών διδακτικών τρόπων σκέψης και διδασκαλίας.  

Με βάση την υπόθεση ότι η εξέταση των στάσεων και πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών και των 
διευθυντών των σχολικών μονάδων μπορεί να ενισχύσει την εφαρμογή της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και συνεπακόλουθα να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας, η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να εξετάσει 
το βαθμό υποστήριξης που παρέχεται από την σχολική μονάδα σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν 
να εφαρμόσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία αλλά και το ρόλο του διευθυντή της σχολικής 
μονάδας στην επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Δείγμα 

Ως δείγμα της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές που υπηρετούν 
στα πολυθέσια δημοτικά σχολεία του αστικού κέντρου του Νομού Άρτας. Από το σύνολο των 90 
δασκάλων των πολυθεσίων δημοτικών σχολείων της περιοχής ανταποκρίθηκαν στη συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου οι 62 δηλαδή ποσοστό 68,88% του συνολικού πληθυσμού ενώ 
παραχώρησαν συνέντευξη και οι 8 από τους 9 διευθυντές των σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που 
συμμετείχαν στην έρευνα ήταν εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και δίδασκαν σε όλες τις τάξεις του 
δημοτικού σχολείου. Από τους διευθυντές που συμμετείχαν οι 4 ήταν γυναίκες και οι άλλοι 4 
άνδρες.  

Περίοδος διεξαγωγής της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-18. 

Μέθοδος συλλογής δεδομένων και ανάλυσης 

Στην παρούσα έρευνα αξιοποιούνται ποσοτικές αλλά και ποιοτικές μέθοδοι άντλησης δεδομένων 
με την αξιοποίηση του ερωτηματολογίου με κλειστού τύπου ερωτήσεις και με ημιδομημένες 
συνεντεύξεις σε δασκάλους και διευθυντές σχολικών μονάδων.  

Το δομημένο ερωτηματολόγιο διαρθρώθηκε στη βάση των ακόλουθων 4 μερών με «κλειστού» 
τύπου και κάποιες διευκρινιστικές «ανοιχτού» τύπου ερωτήσεις: 

Προφίλ ερωτώμενων 

1ο Μέρος: «Εξοικείωση με τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» 

2ο Μέρος: «Δραστηριοποίηση Διευθυντή για την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης 
Διδασκαλίας» 

3ο Μέρος: «Προσωπικότητα Διευθυντή και εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας» 

4ο Μέρος: «Εκπαιδευτική Ηγεσία και εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας». 

Η χρονική διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερέβαινε τα 15 λεπτά. Μετά τη 
συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησε η κωδικοποίησή τους, ενώ η στατιστική τους 
επεξεργασία έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 22.0 for Windows, με βάση 
την ανάλυση «περιγραφικών στατιστικών με συσχετισμούς και πίνακες ταξινόμησης» 
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(Descriptive Statistics-Correlations and Crosstabulations), η οποία κρίθηκε ως η καταλληλότερη 
για τη συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση. 

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων παραχώρησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις και το 
πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε θέματα στη βάση των ακόλουθων 5 θεματικών 
περιοχών-κατηγοριών: 

Προφίλ ερωτώμενων 

1η Κατηγορία: «Άσκηση Διοικητικού- Οργανωτικού έργου και Διαφοροποιημένη 
Διδασκαλία» 

2η  Κατηγορία: «Κίνητρα και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» 

3η Κατηγορία: «Σχολικό Κλίμα-Παιδαγωγική της Σχολικής μονάδας και Διαφοροποιημένη 
Διδασκαλία» 

4η Κατηγορία: «Προγραμματισμός- Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Διαφοροποιημένη 
Διδασκαλία» 

5η Κατηγορία: «Επιστημονική- Επαγγελματική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικού και 
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία». 

Η ημιδομημένη συνέντευξη επιλέχθηκε καθώς θεωρείται κατάλληλη για την περιγραφή, 
ανάλυση, επεξεργασία, ερμηνεία και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στους συνεντευξιαζόμενους να αναπτύξουν τη σκέψη, τον προβληματισμό τους και 
να απαντήσουν στο πως αντιλαμβάνονται τις καταστάσεις που αφορούν στα ερωτήματα τους με 
λόγο (discourse) (Ιωσηφίδης, 2008). Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία των 
διευθυντών των σχολείων από την ερευνήτρια και είχαν μέση διάρκεια 20 λεπτά.  

Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν κατόπιν συλλογής τους με συστηματικό τρόπο από 
τις συνεντεύξεις των διευθυντών πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της Θεμελιωμένης Θεωρίας 
(Bryant & Charmaz, 2007; Charmaz, 2006) και της Ανάλυσης Περιεχομένου (Σακαλάκη, 2008). 
Οι καταγεγραμμένες συνεντεύξεις των διευθυντών απομαγνητοφωνήθηκαν και τα κείμενα 
μελετήθηκαν και αναλύθηκαν συστηματικά. Εντοπίστηκαν οι σχετικές με το ζήτημα θεματικές 
ενότητες, κωδικοποιήθηκαν τα δεδομένα, αναζητήθηκαν κοινά θέματα και έγινε σταχυολόγηση 
όσων καταγράφουν το δυναμικό ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην επιτυχή 
εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Περιορισμοί της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα κεντρικό περιορισμό αποτελεί ότι ελήφθη δείγμα από τα πολυθέσια 
δημοτικά σχολεία του αστικού κέντρου ενός μόνο νομού της περιφέρειας Ηπείρου. 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων-Συζήτηση 

Από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από το δομημένο ερωτηματολόγιο 
που παραχωρήθηκε σε εκπαιδευτικούς καταγράφονται τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Σχετικά με το προφίλ του δείγματος διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων εκπαιδευτικών είναι γυναίκες συγκεκριμένα το 62,9% του συνόλου έναντι του 
37,1% που είναι άνδρες. Η ηλικία της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι 
μεταξύ 41-50 ετών με ποσοστό 56,5% ενώ μόλις το 12,9% είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου και 
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το 4,8% έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτική προϋπηρεσία της πλειοψηφίας του 
δείγματος κυμαίνεται μεταξύ 11-20 έτη, είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ενώ η περιοχή έδρας του 
σχολείου που υπηρετούν είναι αστική.  

Όσον αφορά την εξοικείωση με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία το 98,4% των εκπαιδευτικών 
δήλωσαν ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά κυρίως μέσω άρθρων (40,3%), πανεπιστημιακών 
διαλέξεων (29%), ημερίδων/συνεδρίων (22,6%) και άλλων πηγών (8,1%) όπως π.χ. το διαδίκτυο. 
Τόσο το θεωρητικό (98,4%) όσο και το εφαρμοστικό πλαίσιο (98,4%) της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας είναι γνωστό στους εκπαιδευτικούς ενώ όλοι με ποσοστό 100% δήλωσαν ότι 
επιθυμούν περαιτέρω και διαρκή ενημέρωση σχετική με το θέμα.  

Σχετικά με τη δραστηριοποίηση του διευθυντή της σχολικής μονάδας για την εφαρμογή της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας διαπιστώνεται ότι για το 43,5% (πολύ) και το 33,9% (πάρα πολύ) 
των εκπαιδευτικών η πρακτική αξιοποίηση της είναι προσωπική επιλογή του εκπαιδευτικού 
καθώς για το 71% του δείγματος ο διευθυντής δεν πρέπει καθόλου να επιβάλλει την εφαρμογή 
της. Η συνεργασία του διευθυντή στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη με τον εκπαιδευτικό για 
την επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποίησης είναι πάρα πολύ (59,7%) σημαντική. Το 43,5% των 
εκπαιδευτικών δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση της σχολικής ηγεσίας στην 
ενσωμάτωση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ενώ το 56,5% δηλώνουν ότι σε ελάχιστο βαθμό 
επαρκεί το υποστηρικτικό υλικό για την επιτυχή εφαρμογή της αν και για το 46,8% επιδιώκεται 
συντήρηση ή και βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών. Η προτροπή για αυστηρή τήρηση του 
Αναλυτικού Προγράμματος δεν υφίσταται σύμφωνα με το 72,6% του δείγματος. Η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι η σχολική ηγεσία θα πρέπει να διοργανώνει επιμορφωτικές 
δράσεις/ενημερώσεις ή ημερίδες (91,9%) αλλά και δειγματικές διδασκαλίες (95,2%). 

Ως αναφορά την προσωπικότητα του διευθυντή της σχολικής μονάδας και την εφαρμογή της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας διαπιστώνεται ότι (85,5%) ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 
θα πρέπει να παρέχει χρήσιμες συμβουλές για την καλύτερη αξιοποίηση της, θα πρέπει να δίνει 
όραμα (96,8%) για να βελτιωθεί το παραγόμενο εκπαιδευτικό προϊόν μέσω της υιοθέτησης 
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων και να παρέχει κίνητρα (74,2%) παρακίνησης 
(εσωτερικά ή εξωτερικά) ως μοχλό ενεργοποίησης. Επίσης η επιδίωξη του/της διευθυντή/ντριας 
για συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς (98,4%) είναι πολύ σημαντική, η συμπαράσταση 
του/της είναι καθοριστικής σημασίας (87,1%), όπως ακόμη και η δυνατότητα που παρέχει για 
ελεύθερη έκφραση των απόψεων (80,6%) στις συνελεύσεις. Η υποστήριξη του/της 
διευθυντή/ντριας προς τον/την εκπαιδευτικό που εφαρμόζει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 
στην περίπτωση που υπάρξουν αντιδράσεις από γονείς ή συναδέλφους είναι (93,5%) πάρα πολύ 
σημαντική. 

Σχετικά με την κατηγορία εκπαιδευτική ηγεσία και εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
προέκυψε μέσω της έρευνας ότι τα τρία κυριότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο 
ηγέτης της σχολικής μονάδας για την επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
πρέπει α) να είναι συνεργατικός (50%), β) να έχει εκπαιδευτική εμπειρία (51,6%) και γ) να είναι 
επικοινωνιακός (41,9%) ενώ ακολουθούν η επίδειξη δικαιοσύνης (66,1%), οι διοικητικές 
ικανότητες (54,8%) και η ικανότητα αξιολόγησης (43,5%). Για την επιτυχή εφαρμογή της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας κρίνονται απαραίτητα τα επιμορφωτικά σεμινάρια (75,8%), το 
υποστηρικτικό υλικό (85,5%), η συνεργασία με συναδέλφους (58,1%), οι δειγματικές 
διδασκαλίες (59,7%), η ευελιξία του Αναλυτικού Προγράμματος (59,7%), περισσότερος 
διαθέσιμος χρόνος (67,7%), οι συνδιδασκαλίες (67,7%), η ηθική υποστήριξη από το διευθυντή 
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(58,1%) και τέλος το διαθέσιμο μαθητικό δυναμικό (64,5%). Καταλήγοντας τα βασικά εμπόδια 
για την επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι 
είναι η έλλειψη υποδομών/υποστηρικτικών μέσων (62,9%), το ανελαστικό Αναλυτικό 
Πρόγραμμα (62,9%), ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος (59,7%), το βεβαρημένο πρόγραμμα 
εργασίας (53,2%), η απουσία κινήτρου (71%), η περιορισμένη γνώση (62,9%), ο μεγάλος 
αριθμός μαθητών ανά τάξη (53,2%), η έλλειψη συνεργασίας με συναδέλφους (50%), η 
ανασφάλεια ή ο φόβος απέναντι στους γονείς των μαθητών (48,4%) και τέλος η μη υποστήριξη 
από τον/ την διευθυντή/ντριας (62,9%). 

Από την ανάλυση των δεδομένων όπως προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των διευθυντών των 
σχολικών μονάδων αρχικά σχετικά με το προφίλ τους διαπιστώνεται ότι η ηλικία της πλειοψηφίας 
(62,5%) κυμαίνεται μεταξύ 41-50 ετών. Το 62,5% είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου και τίτλου 
μεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχα. Επίσης, το 62,5% του δείγματος έχει πάνω από 20 χρόνια 
διδακτική εμπειρία ενώ το ίδιο ακριβώς ποσοστό έχει από 5-10 έτη διοικητική εμπειρία. Το 75% 
των διευθυντών έχουν από 0-2 έτη προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ενώ το ίδιο 
ποσοστό δηλώνει ότι δεν έχει υπάρξει εκπαιδευτικός του συγκεκριμένου σχολείου. Οι διευθυντές 
των σχολικών μονάδων έχουν γνωρίζουν τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοστικό πλαίσιο 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ενώ η ενημέρωσή τους προέρχεται κυρίως από σχετικά 
άρθρα (75%), πανεπιστημιακές διαλέξεις (37,5%), ημερίδες/συνέδρια (37,5%), και άλλες πηγές 
(37,5%), όπως π.χ. το διαδίκτυο.  

Η ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων των διευθυντών ανέδειξε ως βασικό χαρακτηριστικό της 
αποτελεσματικής ηγεσίας για την επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας την 
ικανότητα άσκησης αποτελεσματικού διοικητικού και οργανωτικού έργου. Η ικανότητα 
δημιουργικής διοίκησης είναι βασικό στοιχείο που διακρίνει τον αποτελεσματικό και επαρκή 
ηγέτη καθώς η άσκηση και εκτέλεση των λειτουργιών της διοίκησης και του οργανωτικού έργου 
αποτελούν παράγοντα αλλαγής και ενίσχυσης εισαγωγής μιας καινοτoμίας (Harvey-Jones, 1988; 
Μαρμαρά, 2016, σσ. 419-423, όπ. αναφ. στο Πέτρου & Αγγελίδης, 2016). Οι περισσότεροι από 
τους συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν θετικοί στην υλικοτεχνική στήριξη και τη συντήρηση 
ή βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση της συμμετέχουσας 
«Σ1»: «…Είναι στις βασικές επιδιώξεις μου η παροχή υποστηρικτικού υλικού των εκπαιδευτικών 

για την εφαρμογή εναλλακτικών προγραμμάτων και καινοτόμων διδακτικών καθώς έτσι μπορούν 

να κάνουν πιο αποτελεσματικό και εποικοδομητικό το έργο τους, είμαι πολύ πρόθυμη να βοηθήσω 

…». 

Ωστόσο, ο ρόλος του διευθυντή δεν περιορίζεται στην καλή διοίκηση και οργάνωση, στην 
παροχή υποστηρικτικού υλικού, την οικονομική διαχείριση και τη γραφειοκρατική διεκπεραίωση 
της σχολικής μονάδας εκτείνεται και στην παροχή της υποστήριξης και εμψύχωσης των 
προσπαθειών των εκπαιδευτικών για εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών στην εκπαιδευτική 
πράξη, στην προώθηση ενός κοινού οράματος εκπαιδευτικής συν-αντίληψης και συλλογικών 
δράσεων (Tondeur et. al., 2008). Η συμμετέχουσα «Σ4» τονίζει ότι: «…Συζητώ πολύ με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου μου, είμαι δίπλα τους και θέλω να συνεργαστούμε στην πράξη. 

Χαίρομαι όταν αναλαμβάνουν δράση και επιλέγουν να διαφοροποιήσουν το έργο τους. Θέλω να 

επιβραβεύονται οι προσπάθειές τους, διοργανώνουμε εκδηλώσεις στις οποίες προβάλλουμε το έργο 

τους, εξαίρω το αποτέλεσμα της δουλειά τους και δημόσια στο Σύλλογο Διδασκόντων αλλά και 

στους γονείς…».  
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και συμπληρώνει η συμμετέχουσα «Σ2» «αυτοί οι εκπαιδευτικοί, που αναλαμβάνουν δράση, δεν 

αδιαφορούν, είναι πάντα δίπλα σου…». 

Η ανταπόκριση του ηγέτη της σχολικής μονάδας στις αυθεντικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και 
η αναγνώριση της μοναδικότητας του καθένα είναι βασικό χαρακτηριστικό του ηγέτη που 
προωθεί την εισαγωγή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη σχολική μονάδα (Νεοφύτου & 
Βαλιαντή, 2016, όπ. αναφ. στο Πέτρου & Αγγελίδης, 2016). Η συμμετέχουσα «Σ6» δηλώνει ότι 
«…Δεν επιβάλλω ποτέ τη γνώμη μου, ούτε αναθέτω, ούτε πιέζω τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν 

καινοτόμες δράσεις, τους παροτρύνω με τον τρόπο μου…» 

Η διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος, η συνεργασία και αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη πραγμάτωση στόχων αλλαγής και καινοτομίας. Η ύπαρξη ισχυρών 
σχέσεων συνεργασίας, η επικοινωνία, η συναινετική δράση, η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη 
αποτελούν αρωγό επίλυσης προβλημάτων, ενίσχυσης της μάθησης και ισχυρό παράγοντα 
αποτελεσματικότητας και επιτυχίας του οργανισμού (Puteh et. al., 2012). Ο συμμετέχων «Σ8» 
υποστηρίζει ότι «… το πρώτο μου μέλημα ως διευθυντής ήταν να διαμορφώσω ένα καλό κλίμα στο 

σχολείο, να συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί γιατί αν πρώτα εμείς δεν επιδείξουμε διάθεση 

συνεργασίας τι πρότυπο αποτελούμε για τους μαθητές μας; Πώς θα εφαρμόσουν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία οι εκπαιδευτικοί αν δεν έχουν κατανοήσει οι ίδιοι την έννοια της 

συνεργασίας;…».  

Η διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής για βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο προγραμματισμό εργασιών 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχούς εφαρμογής εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών και 
μάλιστα ευνοείται όταν βασική μέριμνα του ηγέτη της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς είναι ο προγραμματισμός της εργασίας τόσο σε μακροεπίπεδο όσο και σε 
μικροεπίπεδο, η συνεχής ανατροφοδότηση, οι προγραμματισμένες δραστηριότητες αξιολόγησης 
και επανασχεδιασμού (Πασιαρδή & Σαββίδης, 2016, σσ. 341-363, όπ. αναφ. στο Πέτρου & 
Αγγελίδης, 2016). Χαρακτηριστικά ο συμμετέχων «Σ5» αναφέρει ότι «…στην έναρξη του 

σχολικού έτους, στην πρώτη συνέλευση διδασκόντων παρότρυνα τους εκπαιδευτικούς να 

σχεδιάσουμε τα βήματά μας και να αναλάβουμε καινοτόμες δράσεις. Βέβαια ανέφερα ότι και στην 

πορεία του σχολικού έτους θα αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των μαθητών και θα προβούμε στις 

απαραίτητες αλλαγές, αναθεωρήσεις ή επιλογές…».  

Αξιοσημείωτο είναι τέλος, το γεγονός ότι σύμφωνα πάντοτε με τις απαντήσεις των 
συνεντευξιαζόμενων, σε καμιά από τις σχολικές μονάδες δεν έχουν παρουσιαστεί δειγματικές 
διδασκαλίες. Ο συμμετέχων «Σ3» υποστηρίζει ότι «…Δεν έχουμε ποτέ παρουσιάσει δειγματικές 

διδασκαλίες και μάλιστα δεν έχω ακούσει και ποτέ σε κανένα σχολείο εδώ στη περιοχή μας να έχει 

παρουσιάσει κάτι τέτοιο αν και πραγματικά θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον …. επιμορφωτικές 

συναντήσεις και ημερίδες, βέβαια, μάλιστα διοργανώνουμε κάτι σχετικό με θέμα της 

διαφοροποιημένης, είμαι στη φάση των συζητήσεων για την παρουσίαση κάποιων επιμορφωτικών 

σεμιναρίων τα οποία θα δώσουν κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική εφαρμογή της στην 

τάξη… όχι θεωρίες… δε συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί πλέον σε τέτοια σεμινάρια…». Στη σημερινή 
εποχή είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να τυγχάνουν επαγγελματικής ενδυνάμωσης στο 
σχολικό χώρο. Η ενδοσχολική επιμόρφωση και ο ρόλος του διευθυντή στη διαμόρφωση του 
σχολείου ως εστία επαγγελματικής μάθησης δύναται να ενισχύσει την κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών, ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση και συμβάλλει στη συνεχή προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη τν εκπαιδευτικών (Δούκας κ.ά., 2008).  



Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αποτελεσματικότητα 
 

─ 223 ─ 

Καταληκτικά οι διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα εκδήλωσαν την προθυμία τους για την 
παροχή των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας αν και στην πράξη τόνισαν ότι κάτι τέτοιο ενίοτε καθίσταται ανέφικτο. 
Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του συμμετέχοντα «Σ7» ο οποίος είπε μεταξύ άλλων 
«…θεωρώ ότι όλοι οι διευθυντές έχουν τη διάθεση και την πρόθεση να επενεργήσουν θετικά και να 

λειτουργήσουν ενισχυτικά στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αλλά συχνά 

τροχοπέδη στο έργο τους αποτελούν οι υπερβολικές γραφειοκρατικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού 

συστήματος, η έλλειψη υποστηρικτικού υλικού αλλά και ο ελάχιστος διαθέσιμος χρόνος». 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη ως εύρημα καταγράφεται η επιθυμία για συνεχή επιμόρφωση και 
περαιτέρω ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία κάτι το 
οποίο διαπιστώνεται από τα δεδομένα των ερευνών της Logan (2011), Μήτση (2012) και Nicolae 
(2013).  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών υποστήριξαν την ανάγκη συνεργασίας, αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και αναγνώρισης του έργου τους σε ένα κλίμα σχολικής μονάδας όπου θα 
ενυπάρχει το στοιχείο της αλληλεπίδρασης και της επιδίωξης επίτευξης κοινού στόχου. Οι 
εκπαιδευτικοί επιθυμούν συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στην επιλογή καινοτόμων 
προγραμμάτων και τους ικανοποιεί μια κουλτούρα σχολικής μονάδας με χαρακτηριστικά 
συμμετοχικής ηγεσίας (Hoy & Miskel, 2005). Η συνεργατική κουλτούρα όπως καταδεικνύεται 
και ερευνητικά οδηγεί σε υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ των συναδέλφων, 
σε επαγγελματική ικανοποίηση, βελτίωση της διδασκαλίας και των αποτελεσμάτων της για όλα 
τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και σε διαχρονική διατήρηση αυτών των αλλαγών 
(Waldron & McLeskey, 2010).  

Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν και κάποια εμπόδια σχετικά με την εφαρμογή 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην πράξη με επικρατέστερες αυτές του ανελαστικού 
Αναλυτικού Προγράμματος, της ανεπάρκειας χρόνου, της έλλειψης υποστηρικτικού υλικού, όσο 
και της απουσίας κινήτρου. Ωστόσο μια από τις βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού για τη 
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και αυτή η διαδικασία είναι αρκετά απαιτητική αλλά και 
χρονοβόρα. Για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής στην πράξη απορρίπτονται τα 
τετριμμένα, τα συμβατικά και τα εύκολα ενώ απαιτείται αρκετός κόπος, προσήλωση, αφοσίωση 
και υπομονή (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008).  

Τα ερευνητικά δεδομένα της παρούσας μελέτης ανέδειξαν ως βασικά χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του ηγέτη τη συνεργασία, την εκπαιδευτική εμπειρία και το επικοινωνιακό 
ταλέντο. Ο διευθυντής αποτελεί εξαρχής το πρότυπο στο χώρο της σχολικής μονάδας για 
διδακτικά, παιδαγωγικά, επαγγελματικά, υπηρεσιακά και διαπροσωπικά ζητήματα, είναι 
εμψυχωτής όλων, κυρίως των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, διευκολύνει την επικοινωνία 
του διδακτικού προσωπικού μεταξύ τους καθώς και με άλλους φορείς, παρέχει συγκεκριμένες 
διδακτικές και παιδαγωγικές οδηγίες στους εκπαιδευτικούς καθώς και στους γονείς και τους 
ενθαρρύνει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αξιοποιούν τις ικανότητες, τις δυνατότητες 
και τα ενδιαφέροντα τους, ώστε να πετύχουν μία αποτελεσματική διδασκαλία (Κατσαρός, 2008; 
Σαΐτης, 2012).  
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Ο ρόλος της ηγεσίας στην επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη σχολική 
πράξη είναι ιδιαίτερα σημαντικός (Νεοφύτου & Βαλιαντή, 2016). Ο ηγέτης της σχολικής 
μονάδας θα επιδιώξει να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με την απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδομή, θα λειτουργήσει επικουρικά στη βελτίωση ή συντήρηση των υπαρχουσών δομών και 
θα φροντίσει για την παροχή των μέσων και των πόρων που απαιτούνται για την εφαρμογή 
καινοτόμων διδακτικών.  
Άλλωστε η διαθεσιμότητα, η ύπαρξη υποστηρικτικού υλικού στην αίθουσα, η ορθή χρήση των 
μέσων και των υλικών από εκπαιδευτικούς και μαθητές αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την 
εισαγωγή καινοτομιών και τον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας (Πασιαρδή & 
Σαββίδης, 2016). 

Στην παρούσα μελέτη προέκυψε ως βασικό χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού ηγέτη η 
προτροπή επίτευξης κοινών, σαφών και συγκεκριμένων στόχων και η δυνατότητα μετάδοσης 
οράματος στους εκπαιδευτικούς. Ο διευθυντής είναι κυρίως το άτομο που αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη της σχολικής μονάδας, που θα δώσει το έναυσμα για κοινή δράση, που θα θέσει σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς σαφείς και καθορισμένους στόχους προκειμένου να επιτύχει 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ώστε να αναδείξει τη σχολική μονάδα σε παράγοντα αλλαγής 
των εκπαιδευτικών δρώμενων (Robinson et. al, 2008). 

Σημαντικό εύρημα στην παρούσα έρευνα αποτελεί η ανάγκη επιβράβευσης και αναγνώρισης της 
αξίας του έργου που επιτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά του ηγέτη της σχολικής 
μονάδας. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου οφείλει ή τουλάχιστον 
δεν πρέπει να είναι μέσο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων αλλά απόρροια 
συλλογικής ευθύνης, απολογισμού και κριτικής στοχεύοντας στην ανατροφοδότηση και τη 
βελτίωση του παρεχόμενου έργου (Κωνσταντίνου & Κωνσταντίνου, 2017, σσ. 104-112). 

Ως εξαγόμενο προέκυψε η ανάγκη επίδειξης ευελιξίας στις εξατομικευμένες ανάγκες όλων των 
μελών του σχολείου. Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο χαρακτήρας και η αποστολή του 
οργανισμού είναι ανθρωποκεντρική και το έργο ανάγεται σε ‘λειτούργημα’ ελλοχεύει ο κίνδυνος 
παραγκωνισμού της ‘προσωπικότητας’ των εργαζομένων και η αντιμετώπιση τους ως ‘περσόνες’ 
με σκοπό τη διεκπεραίωση και επίτευξη των στόχων του οργανισμού (Νεοφύτου & Βαλιαντή, 
2016). Σε αυτή την περίπτωση καταστρατηγούνται τα κίνητρα και οι ανάγκες των εκπαιδευτικών 
μη λαμβάνοντας ικανοποίηση από το έργο τους. Ο εκπαιδευτικός που καλείται να εφαρμόσει τη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία αναγνωρίζει τους μαθητές ως αυτόνομες προσωπικότητες με τη 
ξεχωριστή βιογραφίας τους (Κουτσελίνη-Ιωαννίδου & Πυργιωτάκης, 2015) αντιστοίχως και ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να νοείται ως μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο και να 
αναγνωρίζονται οι ανάγκες, οι επιθυμίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 
του (Νεοφύτου & Βαλιαντή, 2016). 

Η διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος για την εισαγωγή της διαφοροποίησης αναδείχθηκε 
μέσα από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα 
πλαίσιο στο οποίο ευνοείται η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η αλληλεπίδραση και 
υποστήριξη αλλαγών και καινοτομιών (Πέτρου & Αγγελίδης, 2016). 

Βασικό πόρισμα της παρούσας έρευνας είναι η ανάγκη προγραμματισμού του έργου του ηγέτης 
της σχολικής μονάδας, η ευέλικτη διαχείριση του χρόνου και των δραστηριοτήτων ανάλογα με 
τις ανάγκες των μελών της σχολικής μονάδας. Η ορθή διαχείριση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, των σχολικών δράσεων και του διαθέσιμου χρόνου αποτελούν στοιχεία της 
αποτελεσματικής ηγεσίας (Πέτρου & Αγγελίδης, 2016). 
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Kαταγράφεται ως εξαγόμενο της έρευνας η ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου του εκπαιδευτικού 
και η παροχή δυνατοτήτων ενίσχυσης και επαγγελματικής ανάπτυξης από μέρους της σχολικής 
ηγεσίας. Είναι σημαντικό ο διευθυντής να αναλαμβάνει τα ηνία, το ρόλο του μέντορα και να 
συνεργάζεται με εξωτερικούς φορείς προκειμένου να παρέχει στους εκπαιδευτικούς δυνατότητες 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης με την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων βάσει των ατομικών 
αναγκών των μελών και του γενικότερου προφίλ του σχολείου (Koutselini, 2014; Pashiardis, 
2014). 

Καταλήγοντας, η παρούσα ερευνητική μελέτη εξέτασε το βαθμό υποστήριξης που παρέχεται από 
την σχολική μονάδα σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν τη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία. Ειδικότερα, διερευνήθηκε ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην 
επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από το διδακτικό προσωπικό. Επίσης, 
μέσω της καταγραφής των απόψεων των διευθυντών των σχολικών μονάδων έγινε αποτύπωση 
των υπαρχουσών υποστηρικτικών δομών του σχολείου, ο βαθμός κάλυψης των αναγκών για την 
αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και εξετάστηκαν οι θεσμικές προϋποθέσεις που 
επενεργούν θετικά ή μη στην πορεία εφαρμογής εναλλακτικών διδακτικών τρόπων διδασκαλίας. 

Τα ερευνητικά δεδομένα αυτής της μελέτης ανέδειξαν την επαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών για τη θεωρητική και εφαρμοστική λειτουργικότητα της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας εντούτοις κατέδειξαν την περιορισμένη αξιοποίησή της καθώς ανέφεραν ως 
δυσκολία την έλλειψη υποστηρικτικού υλικού και την ανελαστικότητα του Αναλυτικού 
Προγράμματος. Από την πλευρά των διευθυντών των σχολικών μονάδων καταγράφηκε η 
προθυμία τους για την παροχή των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτυχή εφαρμογή της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας αν και στην πράξη τόνισαν ότι κάτι τέτοιο ενίοτε καθίσταται 
ανέφικτο. Τελειώνοντας, αν και τα ευρήματα της έρευνας είναι περιορισμένα αποτελούν το 
έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος στην Ελλάδα, προκειμένου να υπάρξουν 
δεδομένα που θα οδηγήσουν σε προτάσεις και εισηγήσεις για το πώς θα μπορούσαν οι ηγέτες της 
σχολικής μονάδας να επενεργήσουν θετικά ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής 
καινοτόμων εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες θα συμβάλλουν δυναμικά στη 
διεύρυνση της σχολικής μάθησης 
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Εκπαιδευτική αλλαγή  
και καινοτομία - Ηγεσία 
 

 

Βασιλική Μουρατίδου 

Σοφία Παπαχρήστου 
 

 

Περίληψη  

Στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο πλαίσιο που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή, η εκπαίδευση 
καλείται να βελτιώσει επιτυχημένες παραδοσιακές πρακτικές και να αναδείξει νέες προσεγγίσεις, 
οι οποίες να απαντούν στη σημερινή πραγματικότητα του 21ου αιώνα, στις προσδοκίες και στις 
ανάγκες των μαθητών. Νέα αντικείμενα, νέα εκπαιδευτικά μέσα και περιβάλλοντα, νέες 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμες ιδέες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υποσχόμενες, για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε ότι αφορά στις εκπαιδευτικές εμπειρίες και στις ευκαιρίες 
μάθησης που διαμορφώνουν. Το σχολείο όμως σήμερα παρουσιάζει έντονα φαινόμενα ρουτίνας 
και τυποποίησης καθώς στόχος του μαθητή γίνεται η απόκτηση τυποποιημένων και 
αποσπασματικών γνώσεων, για να μπορέσει να επιτύχει στις εξετάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη, το 
γεγονός ότι στόχος της καινοτομίας είναι να συνδεθεί η σχολική μονάδα με την κοινωνία, να 
ανοίξουν νέοι δρόμοι στην ανάπτυξη της οικονομίας της κοινωνίας,να ανανεωθεί η σχολική 
ρουτίνα και να βελτιωθεί η λειτουργία του σχολείου, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην εισαγωγή των καινοτομιών και αλλαγών στην 
εκπαίδευση στον Ελλαδικό χώρο. Με την εργασία αυτή θα αναλυθούν o τρόπος αλλά και το στυλ 
της ηγεσίας που απαιτείται για να προωθηθούν οι εκπαιδευτικές αλλαγές και καινοτομίες σε μία 
σχολική μονάδα. 
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική καινοτομία, εκπαιδευτική αλλαγή, ηγεσία 

 

Εισαγωγή 

Στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο πλαίσιο που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή, η εκπαίδευση 
καλείται να βελτιστοποιήσει επιτυχημένες παραδοσιακές πρακτικές και να αναδείξει καινοτόμες 
προσεγγίσεις, οι οποίες να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα του 21ου αιώνα, στις 
προσδοκίες, στις επιδιώξεις των μαθητών, στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της ευρύτερης 
κοινωνίας. Νέα αντικείμενα, νέα εκπαιδευτικά μέσα και νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, νέες 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις και νέες καινοτόμες ιδέες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υποσχόμενες, 
για μαθητές και για εκπαιδευτικούς, σε ότι αφορά στις εκπαιδευτικές εμπειρίες και στις ευκαιρίες 
μάθησης και γνώσης που αυτές διαμορφώνουν. Για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή στρατηγική του 
2020 θέτει την ανάπτυξη ως πρώτη προτεραιότητα για τη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε μια ανταγωνιστική και συνεκτική κοινωνία (European Commission, 2012). Επιπρόσθετα, η 
ΕΕ στοχεύει σε μια έξυπνη ανάπτυξη, η οποία θα βασίζεται στη βελτίωση των επιδόσεων α) της 
εκπαίδευσης, β) της έρευνας και καινοτομίας και γ) της ψηφιακής κοινωνίας. Η διάχυση των 
εκπαιδευτικών καινοτομιών αποτελεί σήμερα πρώτη προτεραιότητα για τα εκπαιδευτικά 
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συστήματα σε όλο τον κόσμο (CERI, 2010; European Commission, 2012; Fullan, 2010; OECD, 
2010; US Department of Education, 2013). 

Ορισμοί-Αποσαφηνίσεις: 

(1) Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: σχετίζεται με την αλλαγή του προσανατολισμού σε ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα (Δακοπούλου, 2008) και αφορά σοβαρές αλλαγές στο σκοπό, στις 
αποφάσεις και σε ευέλικτα σχήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή σε μια μεταβολή 
σε βάθος όλου του εκπαιδευτικού συστήματος (Δημαράς, 1988). Οι εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις έχουν σκοπό να αλλάξουν ριζικά κάποιες αντιλήψεις της κοινωνίας σχετικά 
με την εκπαίδευση που οι αντιλήψεις αυτές φαίνονται παγιωμένες, αποφασίζονται από την 
εκάστοτε κυβέρνηση και είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζονται από όλες τις σχολικές μονάδες 
(Μαυροσκούφης, 2002). Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προηγείται ή έπεται των πολιτικών, 
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών με κύριο σκοπό όμως τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος (Τερζής, 2010). Για αυτόν τον λόγο είναι πιθανό να δημιουργήσει κατά την 
εφαρμογή της έντονες αντιδράσεις, αφού συνδέεται με ζητήματα ιδεολογικής φύσεως. Η 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αναφέρεται, λοιπόν, σε μια ολιστική προσέγγιση του 
εκπαιδευτικού θεσμού με κύριο μοχλό το ορθολογικό μοντέλο της εκπαιδευτικής πολιτικής 
(Μαυροσκούφης, 2002). Αφορά δομικές αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος και 
σχεδιάζεται από την κεντρική διοίκηση προς τις εκάστοτε σχολικές μονάδες (Fullan & Miles, 
1992). 

(2) Εκπαιδευτική Αλλαγή: μια εκπαιδευτική αλλαγή αφορά μέτρα που σχετίζονται με 
διαχειριστικές και διοικητικές παραμέτρους, εστιάζει σε κάποιες πτυχές της εκπαίδευσης και 
μπορεί να θεσμοθετηθεί με ρυθμίσεις όπως είναι τα προεδρικά διατάγματα ή να επέλθει χωρίς 
κάποια θεσμοθέτηση (Δακοπούλου, 2008). Δεν σχετίζεται με ολιστικές αλλαγές σε βάθος στη 
φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος (Δακοπούλου, 2008). Η αλλαγή είναι όμως 
πολυεπίπεδη και πολύπλοκη και έχει διάχυτη επίδραση στο χρόνο (Mullins,1993). Μια 
εκπαιδευτική αλλαγή είναι «η μετάβαση από μια κατάσταση σε μιαν άλλη χωρίς να αποτελεί 
απαραίτητα και καινοτομία» (Μαυροσκούφης, 2002). Η εκπαιδευτική αλλαγή χωρίζεται σε 
τρία είδη: α) σε αυτές που έχουν τη βάση τους σε εκπαιδευτικά θεσμικά κείμενα, β) σε αυτές 
που συνδέονται με την εμπειρική έρευνα και γ) σε αυτές που προέρχονται από πρωτοβουλίες 
των εκπαιδευτικών της εκάστοτε σχολικής μονάδας (Μπαγάκης, 1999). Για την εκπαιδευτική 
αλλαγή κύριο ρόλο διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής κάθε σχολικής 
μονάδας, οι οποίοι ανάλογα με τον βαθμό εξέλιξης της διδακτικής τους πράξης βελτιώνουν 
την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τους έργου, καθώς η κοινωνία της τεχνολογίας 
εξελίσσεται ραγδαία (Fullan, 2007). H εκπαιδευτική αλλαγή αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς 
μετασχηματισμούς μικρής εμβέλειας και δεν συνεπάγεται απαραίτητα μια εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση (Δακοπούλου, 2008). Θεωρείται ως μια συνεχής και δυναμική διαδικασία ή ως 
μια διαδικασία μετασχηματισμού από μια κατάσταση σε μια άλλη, εμπλέκοντας άτομα, 
ομάδες και οργανισμούς (Morrison,1998). 

(3) Εκπαιδευτική Καινοτομία: με τον όρο εκπαιδευτική καινοτομία ονομάζουμε μια ριζική 
αλλαγή των πραγμάτων με μια δραστηριότητα ή ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται για πρώτη 
φορά σε μια εκπαιδευτική μονάδα. Για τον παραπάνω λόγο, ο όρος εκπαιδευτική καινοτομία 
συνδέεται πολλές φορές με τον όρο «νεωτερισμός» (Δακοπούλου, 2008). Για τον πλήρη 
προσδιορισμό του περιεχομένου της εκπαιδευτικής καινοτομίας έχουν τεθεί κάποια κριτήρια. 
Αρχικά, ένα βασικό κριτήριο για να υπάρξει καινοτομία είναι να γίνει η σύλληψη των νέων 
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ιδεών από τα ίδια τα στελέχη της εκπαίδευσης ή να γίνει η εφαρμογή τους για πρώτη φορά 
από τα στελέχη παρόλο που δεν αποτέλεσε έμπνευσή τους (Μπελαδάκης, 2007). Μια ιδέα 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως καινοτόμος όταν προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση και 
στη διαχείριση ενός οργανισμού (Everard, Morris, & Wilson, 2004). Στην εκπαίδευση 
μπορούμε να συναντήσουμε καινοτομίες εκπαιδευτικές, διοικητικές, οργανωτικές και 
καινοτομίες που σχετίζονται με το κλίμα και την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων σχέσεων 
(Γιαννακάκη, 2005). Η υιοθέτηση εκπαιδευτικών καινοτομιών μπορεί να οδηγήσει στην 
αντικατάσταση παρωχημένων προγραμμάτων, στην ανάπτυξη βελτιωμένων και 
αποτελεσματικών πρακτικών για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση, σε αλλαγές 
στην οργάνωση και στη διοίκηση, και εν τέλει, στην εξέλιξη των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών οργανισμών γενικότερα (CERI, 2010; Cachia et al., 2010). Τελικά, 
εκπαιδευτική καινοτομία συνιστά κάθε δυναμική αλλαγή που προσθέτει αξία στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και οδηγεί σε μετρήσιμα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (π.χ. 
ικανοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, βελτιωμένες επιδόσεις, νέες παιδαγωγικές 
ιδέες, εκπαιδευτικές τεχνικές που αλλάζουν τις αντιλήψεις και οδηγούν σε καλύτερα 
αποτελέσματα κ.λπ.). Σύμφωνα με τον Fullan (2001) οι εκπαιδευτικές καινοτομίες αλλάζουν 
τις αντιλήψεις, τις αρχές και τις πεποιθήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και 
τη γενικότερη στάση και αντίληψή τους απέναντι στο σχολείο και στη μαθησιακή διαδικασία. 

Στάδια υλοποίησης εκπαιδευτικής καινοτομίας - αλλαγής 

Η εκπαιδευτική καινοτομία στη διδακτική πράξη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο για 
την συνεχή εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος και όχι ως αυτοσκοπός. Η επιτυχία κάθε 
καινοτομίας εξαρτάται από το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο λαμβάνει χώρα και το ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής 
κάθε σχολικής μονάδας (Δακοπούλου, 2008). Για να αποφευχθεί η απογοήτευση σε περίπτωση 
μη καταλληλότητας μιας καινοτομίας αναφορικά με τη σχολική μονάδα ή τον χρόνο εισαγωγής 
της οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και τα μέλη ξεχωριστά να εφαρμόζουν τα στάδια 

υλοποίησης μιας καινοτόμου δράσης (Hopkins, Ainscow, & West, 1997). Έτσι, για να είναι 
επιτυχής και ολοκληρωμένη μια εκπαιδευτική καινοτομία ακολουθεί μια πορεία από στάδια 

υλοποίησης. Σύμφωνα με το «Μοντέλο των Τριών Σταδίων» που εισήγαγε ο Lewin (1947, όπ. 
αναφ. στο Πασιαρδής, 2008) για να περάσει και να εισαχθεί μια καινοτομία με αποτελεσματικό 
τρόπο θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής:  

(α) Το πρώτο στάδιο είναι το «ξεπαγώνω την κατάσταση», κατά το οποίο απαιτείται η 
αναγνώριση ότι οι έως τώρα πρακτικές δεν είναι αποτελεσματικές, ότι μειώνονται οι δυνάμεις 
που υποστηρίζουν την διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης και ότι οι εμπλεκόμενοι 
χρειάζεται να επανεκπαιδευτούν μέσα από τη σύσταση ομάδων εργασίας (Πασιαρδής, 2008). 

(β) Το δεύτερο στάδιο είναι το: «κινούμαι προς τη νέα κατάσταση», όπου οι εμπλεκόμενοι 
ταυτίζονται με τη νέα κατάσταση και αρχίζουν να την εσωτερικεύουν. Έτσι αναλαμβάνουν 
δράση μετά από τον εντοπισμό της ανάγκης για αλλαγή ενώ παράλληλα τονίζεται η 
αναγκαιότητα υποστήριξης και δημιουργίας ασφαλών περιστάσεων για αλλαγή (Πασιαρδής, 
2008).  

(γ) Το τρίτο στάδιο είναι το: «παγώνω τη νέα κατάσταση» και σχετίζεται με τη σταθεροποίησή 
της. Για να είναι επιτυχημένη η αλλαγή θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε μια σειρά από 
στρατηγικές και τεχνικές που συνιστούν τη νέα κουλτούρα του οργανισμού (Πασιαρδής, 
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2008). Επιπρόσθετα, τα στάδια υλοποίησης μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας σύμφωνα με τον 
(Fullan, 1988, όπ. αναφ. στο Πασιαρδής, 2008) ξεκινούν με τη φάση της εισαγωγής-

υιοθέτησης (Initiation),όπου επιλέγεται η καινοτομία που θα πραγματοποιηθεί, ανατίθενται οι 
ρόλοι των εμπλεκόμενων μελών και αναλύεται η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων εντός 
και εκτός της σχολικής μονάδας στις περιπτώσεις που η καινοτομία συνδέει το σχολείο με 
εξωτερικούς φορείς (Hopkins, Ainscow, & West, 1997). Σε αυτή τη φάση είναι πολύ 
σημαντική η εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής. Ακολουθεί η φάση 

εφαρμογής (Implementation) όπου αναλύονται τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας, δίνεται 
έμφαση στα θετικά και αρνητικά στοιχεία της, γίνεται η αξιολόγησή της και η επίλυση όποιων 
προβλημάτων πιθανόν προκύψουν (Hopkins, Ainscow, & West, 1997). Τέλος, 
ολοκληρώνονται με τη φάση της θεσμοθέτησης (Continuation) της καινοτομίας, όπου γίνεται 
η ανασκόπηση και η διερεύνηση όλης της διαδικασίας, η καινοτομία παύει να υφίσταται ως 
κάτι ριζικά νέο και θεωρείται κάτι φυσικό και δεδομένο στη σχολική κοινότητα (Hopkins, 
Ainscow, & West, 1997). Τα τρία στάδια υλοποίησης είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, καθώς 
υπάρχει μια συνεχής ανατροφοδότηση κατά τη διάρκειά τους, με στόχο την επιτυχή 
ολοκλήρωση της καινοτομίας στον εκπαιδευτικό χώρο. Με βάση το μοντέλο του J. Kotter 
(2001) η αποτελεσματική υλοποίηση των αλλαγών περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 1) 
Συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για αλλαγή μέσω της επικοινωνίας και της διαμόρφωσης 
κατάλληλου κλίματος. 2) Δημιουργία ομάδας καθοδήγησης, όπου αξιοποιούνται οι εμπειρίες 
και οι δυνατότητες των μελών της. 3) Διαμόρφωση οράματος και στρατηγικής. 4)Διάδοση του 
οράματος (ενστερνισμός του οράματος και πειθώ). 5) Ενδυνάμωση και ευρεία αποδοχή (μέσω 
και της εξάλειψης των διαφόρων εμποδίων). 6) Δημιουργία βραχυπρόθεσμων επιτυχιών (που 
λειτουργούν ενθαρρυντικά και δημιουργούν αισιοδοξία για τη συνέχεια). 7) Παγιοποίηση των 
αποτελεσμάτων και προώθηση περαιτέρω αλλαγών (για τις οποίες λειτουργούν ως κίνητρα τα 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα). 8)Ενστερνισμός νέας κουλτούρας (ενσωμάτωση των 
αλλαγών στην κουλτούρα του οργανισμού). 

Παράγοντες εισαγωγής της καινοτομίας-αλλαγής στην εκπαιδευτική μονάδα: για την επιτυχή 
εισαγωγή μιας καινοτομίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένοι βασικοί παράγοντες, όπως: 
1) η εμπέδωση και η εφαρμογή μιας ιδέας, ο ευέλικτος προγραμματισμός, η ανάπτυξη του 
προσωπικού και η οικονομική ενίσχυση (Παμουκτσόγλου, 2004). 2) να είναι προσαρμοσμένη 
στη σχολική μονάδα λαμβάνοντας υπόψη τα χρονικά περιθώρια, για να μην οδηγήσει σε 
αρνητικά αποτελέσματα (Hopkins, Ainscow, & West, 1997). 3) να εξασφαλιστεί εξ’ αρχής η 
υλικοτεχνική υποδομή που είναι απαραίτητη, καθώς και η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων (Fullan & Miles, 1992). 4) να διέπεται από ένα είδος αυτονομίας, δηλαδή το σχολείο να 
σχεδιάζει με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και την 
επικράτηση του συμμετοχικού διοικητικού μοντέλου καινοτόμες δράσεις που θα στοχεύουν στην 
ανάπτυξη της σχολικής πραγματικότητας (Γιαννακάκη, 2002). 5) οι στάσεις των εκπαιδευτικών 
μιας σχολικής μονάδας αναφορικά με την επιτυχή εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στο 
σχολείο, όπου θα πρέπει να είναι θετικά προδιατεθειμένοι ως προς αυτό το βήμα και επαρκώς 
επιμορφωμένοι σχετικά με την καινοτομία (Tziafetas, Avgerinos, & Karakiza, 2013). 6) Η 
εκπαιδευτική πραγματικότητα του 21ου αιώνα απαιτεί έναν διευθυντή-ηγέτη με πολλαπλές 
ικανότητες, (διοικητικές, γνωστικές, επικοινωνιακές), με όραμα για το σχολείο (Πασιαρδής, 
2004), με πίστη σε αρχές και αξίες, έναν ηγέτη που να ξέρει να θέτει προτεραιότητες και να 
ξεπερνά τα όποια εμπόδια που δημιουργούνται (Μουρατίδου, 2018). 
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Εκπαιδευτική Καινοτομία και Αλλαγή - Ο ρόλος του διευθυντή - ηγέτη  

Όπως είναι σε όλους γνωστό η κεφαλή της σχολικής μονάδας είναι ο Διευθυντής-ηγέτης. Ο 
Σαΐτης (2007) αναφέρει ότι: «η εκπαιδευτική διοίκηση ορίζεται ως η διαδικασία ορθολογικών 
συνδυασμών διαφόρων δραστηριοτήτων που περικλείει η συνεργατική προσπάθεια των 
διοικητικών οργάνων της εκπαίδευσης και η οποία στοχεύει στην επίτευξη των αντικειμενικών 
σκοπών των εκπαιδευτικών μονάδων». Η ηγεσία ενός εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί έναν 
από τους κυριότερους παράγοντες για να επέλθουν μετασχηματιστικές αλλαγές. Κατά συνέπεια, 
ο ρόλος που διαδραματίζει ο «ηγέτης εκπαιδευτικός» ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι εξίσου 
σημαντικός, καθώς αποτελεί την κεφαλή του εκπαιδευτικού συστήματος και είναι απαραίτητο να 
εφαρμόζει καινοτομίες επιλέγοντας τις κατάλληλες στρατηγικές για την αποτελεσματική και 
βιώσιμη εφαρμογή και διάχυσή τους (Normore, 2004). Το ηγετικό προφίλ που έχει ο διευθυντής 
του κάθε σχολείου είναι ικανό από μόνο του να επηρεάσει τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 
του σχολείου. Συνεπώς, για μια σχολική μονάδα ο «καλός» ηγέτης αποτελεί το πρότυπο μίμησης 
όλων των εμπλεκομένων, το φερέφωνο νέων ιδεών, καινοτομιών και αλλαγών. Κατά τον 
Μπαρούτα (2009) καλός ηγέτης είναι αυτός που μπορεί να μεταδώσει το μήνυμα, να δώσει ένα 
κοινό όραμα στους οπαδούς του και στη συγκεκριμένη περίπτωση οπαδοί του μπορεί να είναι οι 
συνάδελφοι του, οι μαθητές, ακόμα και οι κηδεμόνες αυτών. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός 
ηγέτης είναι αυτός που μπορεί να αφουγκραστεί τα προβλήματα που διέπουν την κοινότητα των 
μαθητών και στη συνέχεια να τα επιλύσει (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007). Για παράδειγμα, το θέμα 
της καινοτομίας αποτελεί ένα πρόβλημα και παράλληλα μια μεγάλη πρόκληση για τον 
εκπαιδευτικό ηγέτη. Επίσης, ηγέτης είναι αυτός που συνειδητοποιεί την επιτακτική ανάγκη της 
εποχής μας για εκπαιδευτικές αλλαγές και ως «οραματιστής» ασκεί αποτελεσματική ηγεσία για 
να επέλθουν οι αναμενόμενες αλλαγές. Η εισαγωγή των καινοτομιών-αλλαγών στην σχολική 
καθημερινότητα αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας 
του σχολείου. Σε μια σχολική μονάδα οι καινοτομίες είναι δύσκολο να υιοθετηθούν, επειδή η 
συνήθεια και οι στόχοι δεν το επιτρέπουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια μερίδα εκπαιδευτικών 
να εργάζονται σθεναρά προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ αντιθέτως οι άλλοι να αντιστέκονται 
σθεναρά, δημιουργώντας προβλήματα ή απαξιώνοντας τις προσπάθειες των υπέρμαχων της 
καινοτομίας (Mintzberg, 1979). Έχοντας αυτά κατά νου ο Fullan (2001) διατύπωσε τα πέντε 

βασικά συστατικά της αποτελεσματικής ηγεσίας, τα οποία οδηγούν αυτόματα σε εκπαιδευτικές 
αλλαγές. Το πρώτο είναι αυτό που θέλει την ηγεσία να συναισθάνεται τον «ηθικό σκοπό» (moral 
purpose) λειτουργίας της, ενώ παράλληλα να ενστερνίζεται την επιτακτική «ανάγκη για αλλαγές» 

στην διαδικασία (changeprocess)της λειτουργίας της. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η 
«οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας» (relationship) μεταξύ αυτών που ασκούν την ηγεσία και σε 
αυτούς που την δέχονται. Απαραίτητο συστατικό είναι και η «ανταλλαγή γνώσεων» 
(knowledgesharing) μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εν τέλει, απαραίτητο 
στοιχείο είναι οι «αποφάσεις» (coherencemaking) που θα παρθούν από την ηγεσία να 
χαρακτηρίζονται από συνοχή και συνέπεια (Kugelmas & Ainscow, 2004). Ο τρόπος διαχείρισης 
της εξουσίας κρίνουν ένα εκπαιδευτικό-ηγέτη ως αποτελεσματικό ή όχι. Μάλιστα, αναλόγως με 
τις πρακτικές που υιοθετεί, μπορεί να συγκαταλεχθεί η ηγεσία του σε κάποια κατηγορία 
(Coleman & Earley, 2005). Πιο συγκεκριμένα, οι Coleman & Early (2005) παραθέτουν κάποια 
στυλ ηγεσίας τα οποία αφενός συνηγορούν στην διεκπεραίωση εκπαιδευτικών αλλαγών, 
αφετέρου η εκάστοτε κατηγορία ηγεσίας εστιάζει το ενδιαφέρον της σε διαφορετικό επίκεντρο 
(differentfocus). Οι κατηγορίες ή αλλιώς τα στυλ ηγεσίας που έχει ορίσει εν συντομία είναι τα 
εξής: «η εκπαιδευτική ηγεσία» (instructional leadership) η οποία στοχεύει στην ίδια την 
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διαδικασία της εκπαίδευσης, δηλαδή πώς να μαθαίνουν οι μαθητές, έτσι οι ηγέτες μεταφέρουν 
τις εξειδικευμένες γνώσεις τους στους εκπαιδευτικούς, όπου με την σειρά τους οι εκπαιδευτικοί 
κάνουν χρήση αυτών των τεχνικών στα πλαίσια της τάξης τους. Στη συνέχεια, άλλο ένα στυλ 
ηγεσίας είναι η «μετασχηματιστική» (transformational leadership) ή «συναλλαγής» (transactional 
leadership) η οποία στηρίζεται στην ικανότητα του ηγέτη να οργανώνει τα μέλη της σχολικής 
μονάδας, ώστε να επέλθει μια σταθερή και διαρκής ανάπτυξη, ενώ δεν έχει να κάνει με την 
τυπική, γραφειοκρατική διαχείριση, την οποία ορίζει ο νόμος. Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι 
ένας τύπος ηγεσίας που ταιριάζει καλύτερα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς που επιδιώκουν την 
καινοτομία και την αλλαγή και παράλληλα διαθέτουν την απαραίτητη αυτονομία (Κατσαρός, 
2008). Στα ίδια δημοκρατικά πλαίσια κινείται και η «συμμετοχική» ηγεσία (participative 
leadership) καθώς ο ηγέτης με δίκαιο τρόπο καταμερίζει σε επιμέρους ομάδες εκπαιδευτικών 
διάφορες αρμοδιότητες, με αποτέλεσμα η λήψη αποφάσεων να είναι μια αξιοκρατική και δίκαια 
κατανεμημένη διαδικασία στο σύνολο. Επιπροσθέτως, η «ενδεχόμενη» ηγεσία (contingent 
leadership) κατά την οποία ο ηγέτης προσαρμόζει ή διαφοροποιεί τον τρόπο που ασκεί την 
εξουσία του, αναλόγως με τις περιστάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να επιτάσσουν κάποια αλλαγή 
(Coleman & Earley, 2005). Μάλιστα, η σχετική βιβλιογραφία που ασχολείται με θέματα ηγεσίας 
και διαχείρισης, συγκλίνει στο γενικότερο συμπέρασμα ότι για να είναι ένας διευθυντής 
αποτελεσματικός, ώστε να συμβάλει στις εκπαιδευτικές αλλαγές, θα πρέπει να είναι και ηγέτης 
και μάνατζερ (Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007). Με άλλα λόγια, να συνδυάζει ένα κράμα από 
διοικητικές (managing) και ηγετικές (leading) ικανότητες. Τα συμπεράσματα της έρευνας του  
Geleta (2015) έδειξαν ότι: α) για να είναι επιτυχημένο το σχολείο, ο διευθυντής πρέπει να βρει 
τρόπους να ισορροπήσει την παιδαγωγική ηγεσία με τα διοικητικά του καθήκοντα. β) Οι 
μελλοντικοί διευθυντές θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στη σχολική διαχείριση και στην ηγεσία 
ώστε να καταφέρουν να είναι ικανοί σαν παιδαγωγικοί ηγέτες. γ) Ο διευθυντής θα πρέπει να 
προσδιορίσει το όραμά του, την αποστολή του σχολείου και τους στόχους μαζί με το προσωπικό 
του σχολείου και να επιβεβαιώσει ότι όλοι θα συνεργάζονται αρμονικά για τον ίδιο στόχο. δ) Ο 
διευθυντής θα πρέπει να οργανώνει σεμινάρια για την μετεκπαίδευση του προσωπικού του 
σχολείου, ούτως ώστε να δημιουργεί ένα θετικό κλίμα για διδασκαλία και για τη μάθηση και να 
διαβεβαιώνει ο ίδιος ότι αυτή η εκπαίδευση θα είναι αποτελεσματική. ε) Για να ενισχύσει την 
ποιότητα της εκπαίδευσης, ο διευθυντής θα πρέπει να έχει επαγγελματικές δεξιότητες στη 
σχολική διαχείριση και στην ηγεσία. Ουσιώδη προϋπόθεση για την αποτελεσματική 
εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί και η ικανότητα διαχείρισης αλλαγών (Everard & Morris, 1999). 
Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας αποτελεσματικός ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να φέρει στο 
σχολείο καινοτομίες και αλλαγές καθώς και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες καταστάσεις (Yan 
Piaw & Lay Ting, 2014). O διευθυντής πριν παρουσιάσει την εκπαιδευτική αλλαγή που θα 
πραγματοποιηθεί στο σχολείο, θα πρέπει να διαμορφώσει το κατάλληλο κλίμα και να 
δημιουργήσει την κουλτούρα εκείνη που θα οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς να αποδεχθούν την 
αλλαγή και να την υλοποιήσουν. Βασική προϋπόθεση είναι να γνωρίζει το context του σχολείου 
που διοικεί (Mπαγάκης, 2017) και να παρακολουθεί τις εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις 
που θα φέρει η συγκεκριμένη αλλαγή που προτείνει. «Η επίλυση προβλημάτων μεταξύ σχολείου-
γονέων, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και η έγκυρη 
διεκπεραίωση των εγκυκλίων»(Μπάλιου, 2005), τον αναγκάζει να είναι αντιμέτωπος με πολλά 
προβλήματα. Για να δημιουργηθεί ένα κλίμα ευχαρίστησης και ικανοποίησης σε όλους τους 
εμπλεκόμενους (Πασιαρδής, 2001) και να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις 
υποχρεώσεις του, θα πρέπει (Αγγελόπουλος et al., 2002): 
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▪ Να είναι συνεχώς ενημερωμένος για την ισχύουσα νομοθεσία, να γνωρίζει πάρα πολύ καλά 
και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διοίκησης. 

▪ Να είναι «οραματιστής» και να κατανοήσει τους βασικούς σκοπούς και τους στόχους της 
εκπαιδευτικής πολιτικής. 

▪ Να είναι διευθυντής-ηγέτης. Αυτό το χαρακτηριστικό πηγάζει από την προσωπικότητά 
του, τις εμπειρίες, τις ικανότητές του, τις ανάγκες καθώς και την αντίληψη του ρόλου του. 
Επομένως, να καλλιεργεί συνεχώς τα χαρακτηριστικά αυτά. 

▪ Να χαρακτηρίζεται από βασικές διοικητικές ικανότητες και δεξιότητες και να μην 
βασίζεται μόνο στα ακαδημαϊκά του τυπικά προσόντα. 

▪ Να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. Τέτοια θεωρούνται το όραμα, η πίστη, η 
δημιουργικότητα, η ικανότητα να επικοινωνεί και να δέχεται τις απόψεις των άλλων, η 
ακεραιότητα, η αφιλοκέρδεια, να είναι καινοτόμος, ειλικρινής, και να εμπνέει 
εμπιστοσύνη. 

Συμπεράσματα  

Η εκπαιδευτική μονάδα τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται ως το κύτταρο 
του εκπαιδευτικού συστήματος και ως μανθάνων οργανισμός. Ο παιδαγωγικός και 
συμβουλευτικός ρόλος του διευθυντή του σύγχρονου σχολείου που ο στόχος του είναι η 
αριστοποίηση της διδασκαλίας, είναι καθοριστικής σημασίας. Το σημερινό σχολείο για να είναι 
δημοκρατικό απαιτεί ηγετικά στελέχη υψηλών προσόντων σε θέματα διοίκησης, παιδαγωγικής 
συγκρότησης και κατάρτισης, αλλά και σε θέματα συμβουλευτικής και προσανατολισμού 
(Μουρατίδου, 2018). Για να μπορέσει ωστόσο, να καινοτομήσει απαιτείται μία πολιτική 
αποκέντρωσης και ένας νέος σχεδιασμός που της επιτρέπει την άσκηση «τοπικής» εκπαιδευτικής 
πολιτικής, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Για την εφαρμογή της 
καινοτομίας είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός των στόχων και ο σχεδιασμός του τρόπου δράσης, 
με τον ηγέτη να εμπνέει τους συνεργαζόμενους στην καινοτομία. έναν ηγέτη που να μην είναι 
συγκεντρωτικός, να διακατέχεται από πνεύμα ομαδικότητας και να αναθέτει ρόλους, 
οργανώνοντας ομάδες εργασίας, να είναι εμψυχωτής, καθοδηγητής και παρακινητής 
(Μπελαδάκης, 2010, σ. 106). Η αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου 
κεφαλαίου παράγει τελικά ποιοτικές υπηρεσίες και επιδόσεις και γι’ αυτό το λόγο οι διευθυντές 
πρέπει να αρχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της ανάπτυξης του 
ανθρώπινου κεφαλαίου (Sharmini et al., 2017). Θεωρείται μείζονος σημασίας ο διευθυντής να 

ενεργεί ως επαγγελματίας της διοίκησης µε στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
της εκπαίδευσης. Ο διευθυντής θα πρέπει να έχει όραμα για την εκπαίδευση, να καθοδηγεί τους 
εκπαιδευτικούς στο διδακτικό τους έργο, να ασκεί απρόσκοπτα τα διοικητικά του καθήκοντα, να 
ασκεί συμβουλευτικό έργο, να συμβάλλει στην ολιστική ενδυνάμωση της κοινότητας, να 
επικοινωνεί διεξοδικά µε τα µέλη της, να συμβάλλει στην προώθηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και των καινοτομιών και να συνεργάζεται με τους ανωτέρους του (Μουρατίδου, 
2018). Σε όλες τις εκτελεστικές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του διευθυντή 
συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα, που κατά την γνώμη μας είναι ο 
σπουδαιότερος και ο δυσκολότερος. Πέρα από τις επιτελικές λειτουργίες του management που 
αφορούν: στον σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην ορθολογική διαχείριση των οικονομικών 
πόρων, στο συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου, στην καθοδήγηση, στο mentoring, στην 
αυτοαξιολόγηση του παραγόμενου έργου, στις αναφορές στο ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο, στις 
λειτουργίες της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, στην ανάλυση των εκπαιδευτικών 
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στόχων, στην οργάνωση, στον συντονισμό, στην καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έργου, στην 
παρακίνηση – κινητροδότηση των εκπαιδευτικών, στην επίλυση των συγκρούσεων και των 
διαφορών, στην εξομάλυνση των αντιπαραθέσεων, στην πειθαρχία των μαθητών και στην 
φροντίδα για την διασφάλιση καλού εργασιακού κλίματος, ο διευθυντής –ως διαχειριστής του 
ανθρώπινου παράγοντα– θα πρέπει να έχει ηγετικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες, 
ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, γνώση του νομοθετικού πλαισίου και του 
αντικειμένου εργασίας, προσωπικά χαρίσματα, όπως: ευθύτητα, ακεραιότητα, 
αποφασιστικότητα, ειλικρίνεια, εργατικότητα, σταθερότητα και ενσυναίσθηση. Αν ο διευθυντής 
αποκτήσει βασικές δεξιότητες σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, μπορεί να καταστεί 
ουραγός και να υποδέχεται κριτικά την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική, αλλά να 
συνδιαμορφώνει με το σύλλογο διδασκόντων την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής 
του μονάδας, εξυπηρετώντας τόσο τις ανάγκες των μαθητών για τη διδασκαλία, τη γνώση, τη 
μάθηση και τη διαπαιδαγώγηση, όσο και τις ποικίλες απαιτήσεις που προκύπτουν από τα 
κοινωνικοπολιτιστικά περιβάλλοντα της περιοχής που εδρεύει το σχολείο (Μουρατίδου, 2018). 

Με βάση τα παραπάνω, ο διευθυντής του σχολείου για να είναι αποτελεσματικός και για να 
μπορέσει να εισάγει καινοτομίες και αλλαγές, θα πρέπει να διαθέτει όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και όλες τις ικανότητες και να ενεργεί με αποφασιστικό 
και δίκαιο τρόπο υλοποιώντας τις αρχές της καλής και χρηστής διοίκησης. 
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Ηγεσία και αυτοαξιόλογηση  
σχολικής μονάδας  
 

 

Βασιλική Μουρατίδου 

Σοφία Παπαχρήστου 
 

 

Περίληψη  

Το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου έγκειται στο ότι, καθώς δεν αποτελεί 
διαδικασία διαπιστωτικού και ελεγκτικού χαρακτήρα, στοχεύει στην ανατροφοδότηση της 
διδακτικής πράξης, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών.Μια τέτοια 
καινοτομική παρέμβαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επιχειρήθηκε μέσω της εφαρμογής 
του θεσμού της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 
Σκοπός της εργασίας είναι να διαφανεί ότι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι μία 
διαδικασία που μπορεί να οργανώνεται από τους ίδιους τους παράγοντες του σχολείου και να 
αποτελεί «δείκτη υγείας του όλου εκπαιδευτικού συστήματος». Με την εργασία αυτή θα 
αποτυπωθούν τα πλεονεκτήματα, οι κίνδυνοι και οι προϋποθέσεις επιτυχίας του θεσμού της 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, αλλά και το στυλ της ηγεσίας 
Λέξεις κλειδιά: αυτοαξιολόγηση, σχολείο, ηγεσία 

 

Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι οποιαδήποτε εκπαιδευτική καινοτομία ή αλλαγή προϋποθέτει την αποδοχή της, 
είτε από τους εκπαιδευτικούς της πράξης και άλλοτε από τα ηγετικά της στελέχη (Πασιάς κ.ά., 
2015; Μπαγάκης, 2006). Μια τέτοια καινοτομική παρέμβαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα επιχειρήθηκε μέσω της εφαρμογής του θεσμού της αυτοαξιολόγησης της σχολικής 
μονάδας, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  

Αυτοαξιολόγηση 

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα αποτελεί μια συνεχή 
δυναμική διαδικασία αυτoαξιολόγησης ενσωματωμένη στη λειτουργία του σχολείου. Η 
διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στο σχολείο, και 
συνδέεται με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων δράσης 
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε 
σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του (ΥΠΑΙΘΠΑ/ΙΕΠ,2012). Η αυτοαξιολόγηση της 
σχολικής μονάδας είναι μία διαδικασία που οργανώνεται από τους ίδιους τους παράγοντες του 
σχολείου, αποτελεί «δείκτη υγείας του όλου εκπαιδευτικού συστήματος» (MacBeath, 2001) και 
αναμένεται να οδηγήσει: 

▪ στην αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος ως βασικού συντελεστή μάθησης και 
γνώσης. 
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▪ στη βελτίωση ή στην αλλαγή των διδακτικών – μαθησιακών πρακτικών 
▪ στην ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας μεταξύ των συναδέλφων 
▪ στη βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων 

Πλεονεκτήματα 

Σύμφωνα με τις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (2016) 
για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, η εσωτερική αξιολόγηση θα συμβάλλει: 

▪ στην ανατροφοδότηση της σχολικής μονάδας για την ποιότητα του επιτελούμενου 
εκπαιδευτικού έργου 

▪ στην επισήμανση των αδυναμιών της λειτουργίας της σχολικής μονάδας με σκοπό τον 
καθορισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων 

▪ στην αποκέντρωση του υφιστάμενου συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, και 
στην αρτιότερη οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης μέσα από την προώθηση 
δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων  

▪ στην καλλιέργεια της συμμετοχικής ευθύνης και στην παρακίνηση όλων των 
εμπλεκόμενων παραγόντων για την κοινή ανάπτυξη δράσεων µε στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας της διδασκαλίας  

▪ στη βελτίωση της σχολικής ζωής και των μαθησιακών αποτελεσμάτων  
▪ στην υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια της 

σταδιοδρομίας τους μέσω εστιασμένης επιμόρφωσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των 
ιδίων αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής τους μονάδας 

▪ στη βελτίωση όλων των σχολείων της χώρας μέσω της διάχυσης καλών πρακτικών  
▪ στη διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία  
▪ στη διαρκή, τεκμηριωμένη και έγκυρη ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με την ποιότητα 

του επιτελούμενου έργου.  

Κίνδυνοι 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένη ελευθερία δράσης, 
υπακούοντας σε τυποποιημένες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Οι εκάστοτε αλλαγές που 
προωθούνται προαπαιτούν την παθητική αποδοχή και δεν βρίσκουν την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών (Κόσυβας, 2014). Το κράτος ουσιαστικά επιβάλλει και σχεδιάζει οργανωτικά την 
υλοποίηση και το περιεχόμενό της αυτοαξιολόγησης στο σχολείο μέσα από ένα καλά 
οργανωμένο πλαίσιο και η συμμετοχική διαδικασία των εκπαιδευτικών περιορίζεται σε 
συγκεκριμένους τομείς. Αποτέλεσμα ήταν να κληθούν οι εκπαιδευτικοί, χωρίς καμιά 
επιμόρφωση να υλοποιήσουν πρωτόγνωρες για αυτούς δράσεις και ήταν αναμενόμενο να 
υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά τους, ενώ η συμμετοχή τους στις διαδικασίες της 
αυτοαξιολόγησης είχε τυπικό χαρακτήρα. Έτσι, όταν η εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται 
σε προδιαγεγραμμένες μεθόδους και πρακτικές, συνδέεται με την εξωτερική αξιολόγηση 
δημιουργώντας μία αλληλοσυσχέτιση εξωτερικής και εσωτερικής. Στην ουσία, η όλη προσπάθεια 
πήρε τη μορφή μιας τυπικής γραφειοκρατικής διαδικασίας που περιγράφει και αξιολογεί την 
ρουτίνα του σχολείου. Αυτό αποτελεί βασική αδυναμία η οποία δεν συνεισφέρει στη βελτίωση 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, όπως άλλωστε υποστηρίζουν και οι ίδιοι οι συγγραφείς 
του θεωρητικού πλαισίου (Πασιάς κ.ά., 2012α, σ. 9). 
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Προϋποθέσεις επιτυχίας 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εισαγωγή και εφαρμογή των παραπάνω 
συστημάτων αξιολόγησης είναι:  

▪ η διασφάλιση ότι δεν θα έχει ελεγκτικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα 
▪ η έμφαση στην ανατροφοδοτική αξιοποίηση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης από 

την ίδια τη σχολική μονάδα  
▪ η εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας με σκοπό την ενεργό εμπλοκή όλων 
▪ η σαφής περιγραφή του συστήματος, των δομών, των διαδικασιών, των κριτηρίων και των 

εργαλείων του, καθώς και ο ξεκάθαρος καθορισμός των σκοπών και της χρήσης των 
αποτελεσμάτων του  

▪ η διασφάλιση της τήρησης σαφώς προκαθορισμένων αρχών κατά την εφαρμογή της ως 
βάση ανάπτυξης της εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας, επαγγελματιών και κοινωνίας  

▪ η υποστήριξη των σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της διαδικασίας με τα απαραίτητα 
εργαλεία, μέσα κ.λπ.  

▪ η αξιοποίηση των όποιων αξιόλογων προτάσεων έχουν κατατεθεί στο παρελθόν καθώς και 
της εμπειρίας από ανάλογες πρακτικές στη χώρα μας ή εκτός αυτής  

▪ η πρόβλεψη και εφαρμογή δομών και διαδικασιών διαρκούς έγκυρης και αξιόπιστης μετα-
αξιολόγησης του συστήματος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για συνεχή 
παρακολούθηση, αποτίμηση και βελτίωσή του  

Ο Διευθυντής – Ηγέτης 

Όλοι ξέρουμε ότι ο διευθυντής σ’ ένα σχολείο είναι το πρόσωπο που ασκεί επιρροή (ηγεσία) σε 
όλα τα μέλη του οργανισμού και είναι η προσωπικότητα που εκφράζει όλο το σχολείο. Η 
ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν τα σχολεία στηρίζεται όλο και περισσότερο στην 
ποιότητα διοίκησης της κάθε σχολικής μονάδας. Ο ένθερμος υποστηρικτής των αλλαγών είναι ο 
διευθυντής της σχολικής μονάδας. Η εκπαίδευση του διευθυντή σε θέματα διοίκησης είναι άκρως 
απαραίτητη. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η εκπαίδευση του διευθυντή, δεν θα πρέπει 
να στηρίζεται μόνο στην ενίσχυση της επαγγελματικής του γνώσης, αλλά και στην ανάπτυξη της 
ικανότητας πραγματοποίησης αλλαγών (Bakay, Guldan, Slavik, & Karakatsani, 2010). Σύμφωνα 
με τους ίδιους συγγραφείς: «ο διευθυντής χρειάζεται να έχει ξεκάθαρη αντίληψη των βασικών 
διαστάσεων της θέσης του, συμπεριλαμβανομένων: (α) των στόχων του σχολείου του, (β) των 
διαθέσιμων πόρων, (γ) του βαθμού ελευθερίας που του έχει δοθεί από τις αρχές για να επιφέρει 
καινοτομία ή τροποποίηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών μεθόδων και διαδικασιών για να 
πετύχει τους στόχους του, (δ) τη νομική, παραδοσιακή και προσωπική εξουσία που του έχει 
παραχωρηθεί, (ε) τους περιορισμούς που ενδέχεται να εμποδίσουν τη λήψη αποφάσεων στο 
επίπεδο του σχολείου, (στ) την έκταση της ευθύνης και της λογοδοσίας του για τη 
χρηματοδότηση, τη στελέχωση και τη διοίκηση του σχολείου. Εκτός από την οικοδόμηση ενός 
οράματος και τον καθορισμό στόχων, οι αποτελεσματικοί διευθυντές δίνουν έμφαση στην 
επίτευξη υψηλών επιπέδων μάθησης και παρέχουν τους πόρους για τη βελτίωση και την 
ανάπτυξη των μαθητών. Στην πράξη, οι διευθυντές ενθαρρύνουν συνεχώς τους εκπαιδευτικούς 
κι τους μαθητές προκειμένου εκείνοι να επιδιώκουν υψηλότερα επίπεδα ακαδημαϊκής επιτυχίας. 
Υιοθετούν συνεργατικές διαδικασίες σχεδιασμού, επίλυσης προβλημάτων και λήψης 
αποφάσεων, επικεντρώνοντας στη βελτίωση του σχολείου, ενώ φροντίζουν για την καλύτερη 
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δυνατή συγκρότηση των σχολικών προγραμμάτων προκειμένου να δίνεται σε όλους τους μαθητές 
η δυνατότητα να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται (Bakay et al., 2010) 

Σύμφωνα με το γνωστό σε όλους «Καθηκοντολόγιο»: (Φ.353.1./1/324/105657/Δ1/2002), 
αναφέρονται τα εξής: 

▪ «Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και 
είναι ο διοικητικός αλλά και ο επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό» 
(Άρθρο 27, παράγραφος 1). 

▪ «Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο έργο 
τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και 
παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα» (Άρθρο 27, παράγραφος 
2β). 

▪ «Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους χορηγεί αντίγραφα 
των βασικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την εκπαίδευση» (Άρθρο 27). 

▪ «Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του 
σχολείου» (Άρθρο 27). 

▪ «Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για 
την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας» (Άρθρο 
28).  

▪ «Ενημερώνει το Σύλλογο Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους 
και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης» (Άρθρο 29). 

▪ «Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, πρωτοβουλίες 
για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο» (Άρθρο 30). 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία βλέπουμε ότι ο διευθυντής είναι ο κύριος υπεύθυνος για την 
αποτελεσματικότητα του σχολείου και ο ρόλος του είναι κομβικής σημασίας στη διαμόρφωση 
ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να είναι οπλισμένος με 
παιδαγωγικές δεξιότητες, όπως είναι η συνεργατικότητα, η νηφαλιότητα, η ενσυναίσθηση, η 
αποτελεσματικότητα, η ενεργητική ακρόαση, ευελιξία στις κινήσεις, αποφασιστικότητα, 
διακριτικότητα και επικοινωνιακή τακτική (Μουρατίδου, 2018). 

Θέλοντας στη συνέχεια να δώσουμε τον ορισμό του «Ηγέτη», ανατρέχουμε στον Αριστοτέλη που 
είπε: «από την ώρα της γέννησής τους μερικοί άνθρωποι είναι προορισμένοι να ηγούνται και οι 
άλλοι να ακολουθούν». Ο διευθυντής σ’ ένα σχολείο είναι το πρόσωπο που το συνδέει με τους 
τρίτους. Από τη θέση ευθύνης που έχει, έρχεται σε καθημερινή βάση σε επαφή με μαθητές, 
εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες, προϊσταμένους, σχολικούς συμβούλους, εκπροσώπους 
του δήμου που ανήκει το σχολείο, φορείς και πολίτες. Ένα πολύ σημαντικό προσόν που θα πρέπει 
να έχει είναι η ικανότητά του να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τις καταστάσεις 
και ανάλογα με τα άτομα που έρχεται σε επαφή. Για παράδειγμα αλλιώς θα συμπεριφερθεί σε 
έναν μαθητή που έχει παραβεί τον σχολικό κανονισμό λειτουργίας και αλλιώς θα συμπεριφερθεί 
σε έναν μαθητή με που έχει κάνει την ίδια «παράβαση» αλλά έχει κάποια σοβαρή ψυχιατρική 
διαταραχή. Ο διευθυντής – ηγέτης στο σχολείο δεν μπορεί να έχει μια ηγετική συμπεριφορά από 
την πρώτη ώρα μέχρι την τελευταία λειτουργίας του σχολείου, ούτε να έχει την ίδια ηγετική 
συμπεριφορά με όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα της σχολικής μονάδας. Έτσι, αν ξεσπάσει μία 
κρίση στο σχολείο του –η πιο συνηθέστερη είναι ο διαπληκτισμός μεταξύ των μαθητών– δεν θα 
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περιμένει να επέμβει ο εφημερεύων καθηγητής, ούτε θα κοιτά το περιστατικό «εκ του μακρόθεν», 
αλλά θα επέμβει άμεσα και θα κάνει τις δέουσες ενέργειες για να εξομαλυνθεί η κατάσταση και 
να ηρεμήσουν τα πνεύματα.  

Ο Καμπουρίδης (2002), δίνει τα χαρακτηριστικά του ηγέτη-διευθυντή, ως εξής:  

▪ Ανάπτυξη των προσωπικών χαρακτηριστικών. Να είναι δηλαδή δίκαιος και σταθερός στις 
απόψεις του και να χρησιμοποιεί διαφορετικά κίνητρα για να υπάρξουν αποτελέσματα. 

▪ Θα πρέπει να καλλιεργεί την ικανότητα να βλέπει το πρόβλημα του άλλου σαν να ήταν 
προσωπικό του πρόβλημα. Να μοιράζεται το όραμα και τους στόχους με τους άλλους 
αποδεχόμενος τις απόψεις τους. 

▪ Ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη αποτελεσμάτων είναι να καθοριστούν υψηλά 
επίπεδα εργασίας και να αμειφθούν όσοι τα πετύχουν. Θα πρέπει επίσης να γίνουν οι 
αναγκαίες παραστάσεις σ’ εκείνους που θα υστερήσουν στην εργασία τους. 

▪ Ο ρυθμός εργασιών και η έκταση της εργασίας δεν πρέπει να δημιουργούν ένταση. Οι 
ενέργειες του διευθυντή θα πρέπει να εξασφαλίζουν στα μέλη του διδακτικού προσωπικού 
το συναίσθημα της ικανοποίησης και της ασφάλειας. 

▪ Ενθάρρυνση της συμμετοχής για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Πρόσκληση του 
διδακτικού προσωπικού να υποβάλλει τις ιδέες του. Η κατανόηση και η συνεργασία είναι 
βασικά στοιχεία στον προγραμματισμό εργασιών και στη διοίκηση. 

Σύμφωνα πάντα με τις αρχές του management, οι ενέργειες του διευθυντή θα πρέπει να είναι 
τέτοιες που θα συγκλίνουν στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού 
οργανισμού. Θα πρέπει, όμως, ο ίδιος να διαθέτει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς του, όπως να είναι αποτελεσματικός, σωστός, καθοδηγητικός, διορατικός, 
δίκαιος, να είναι εξωστρεφής, να έχει ενσυναίσθηση και να μπορεί να αντιλαμβάνεται την 
πραγματικότητα. Στην εμπειρική έρευνα που η διάρκειά της ήταν τρία χρόνια σε σχολεία της 
Αγγλίας, οι Day et al. (2016), ερεύνησαν τις ενέργειες και τις στρατηγικές σχολικής βελτίωσης 
των διευθυντών, που έκαναν προκειμένου να βελτιωθεί καθοριστικά η μάθηση και τα 
επιτεύγματα των μαθητών. Η έρευνα αυτή κατέδειξε τα νέα εμπειρικά στοιχεία για το πώς οι 
πετυχημένοι διευθυντές, άμεσα και έμμεσα, επιτυγχάνουν τη σχολική βελτίωση μέσω του 
συνδυασμού των μετασχηματιστικών και εκπαιδευτικών στρατηγικών ηγεσίας. Τα 
συμπεράσματα δείχνουν ότι οι σχολικές δυνατότητες μπορούν να βελτιωθούν ως αποτέλεσμα του 
ύφους της ηγεσίας των διευθυντών, των εκπαιδευτικών αξιών αλλά και της στρατηγικής 
διάγνωσης και επίλυσης των σχολικών αναγκών. 

Σε όλες τις εκτελεστικές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του διευθυντή συμπεριλαμβάνεται η 
διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα, που κατά την γνώμη μας είναι ο σπουδαιότερος και ο 
δυσκολότερος. Πέρα από τις επιτελικές λειτουργίες του management που αφορούν: στον 
σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων, στο 
συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου, στην καθοδήγηση, στο mentoring, στην αυτοαξιολόγηση 
του παραγόμενου έργου, στις αναφορές στο ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο, στις λειτουργίες της 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, στην ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων, στην 
οργάνωση, στον συντονισμό, στην καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έργου, στην παρακίνηση – 
κινητροδότηση των εκπαιδευτικών, στην επίλυση των συγκρούσεων και των διαφορών, στην 
εξομάλυνση των αντιπαραθέσεων, στην πειθαρχία των μαθητών και στην φροντίδα για την 
διασφάλιση καλού εργασιακού κλίματος, ο διευθυντής –ως διαχειριστής του ανθρώπινου 
παράγοντα– θα πρέπει να έχει: 
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▪ Ηγετικές ικανότητες 
▪ Επικοινωνιακές ικανότητες  
▪ Ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης 
▪ Γνώση του νομοθετικού πλαισίου και του αντικειμένου εργασίας 

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει προσωπικά χαρίσματα, όπως: ευθύτητα, ακεραιότητα, 
αποφασιστικότητα, ειλικρίνεια, εργατικότητα, σταθερότητα, ενσυναίσθηση.  

Από τα προαναφερθέντα οδηγούμαστε να καταδείξουμε ότι η ηγετική συμπεριφορά του 
διευθυντή θα πρέπει να εναλλάσσεται και να προσαρμόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις και 
σε διαφορετικά πρόσωπα. Συγχρόνως ο διευθυντής θα πρέπει να είναι φορέας αλλαγών και 
καινοτομιών και να ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη, την βελτίωση της εκπαίδευσης και την 
πρόοδο του οργανισμού. Όταν οι ενέργειές του συγκλίνουν σ’ αυτό το σκοπό, δηλαδή όταν δίνει 
κίνητρα στους εκπαιδευτικούς και ενδιαφέρεται για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, όταν 
απαιτεί να υπάρχει ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όταν κατανέμει σωστά τους ρόλους 
στα μέλη του συλλόγου, όταν οι απόψεις του και στάσεις του είναι σταθερές και χρησιμοποιεί 
την πειθώ και την επιχειρηματολογία, όταν ενθαρρύνει τους ομοίους του να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες και δράσεις στα πλαίσια των καθηκόντων τους, όταν εξομαλύνει τις συγκρούσεις 
και τις αντιπαραθέσεις, όταν εμπνέει τους ομοίους του έχοντας ενσυναίσθηση και όταν τους 
παρέχει συναισθηματική στήριξη, τότε μπορούμε να μιλάμε για πραγματικό παιδαγωγικό ηγέτη. 
Επιπλέον, ο ηγέτης πρέπει να διαθέτει τα θεμελιώδη ηγετικά χαρακτηριστικά, όπως όραμα, 
αυτοεκτίμηση, πίστη σε αξίες, αυτοπεποίθηση, θάρρος, κουράγιο και αυτοπειθαρχία που τα του 
επιτρέψουν να λειτουργήσει ως παράδειγμα για το ανθρώπινο δυναμικό (Μπρίνια, 2008). Με 
βάση τα παραπάνω ο διευθυντής του σχολείου για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να 
διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και όλες τις ικανότητες και να 
ενεργεί με αποφασιστικό και δίκαιο τρόπο χρησιμοποιώντας τις αρχές της καλής και χρηστής 
διοίκησης (Μουρατίδου, 2018).  

Ηγεσία  

Το σχολείο δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής επιχείρησης ή του τυπικού οργανισμού. Τα 
προϊόντα αυτού του οργανισμού είναι ο άνθρωπος. Ένας διευθυντής σχολείου πρέπει να 
διαχειριστεί τον ανθρώπινο παράγοντα. Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού δεν αποσκοπεί 
στην εκμετάλλευση του, αλλά στην συνεργασία με τα άτομα με στόχο την επίτευξη των 
στρατηγικών επιδιώξεων του οργανισμού. Αυτό κατορθώνεται με την ορθή εφαρμογή των 
θεωριών διοίκησης. Επιπλέον, ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να έχει αντιληφθεί τη σημασία 
της συνεχούς βελτίωσης της ικανότητάς του να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό. Η 
αποτελεσματικότητα της σχολικής διοίκησης στηρίζεται στο ηγετικό στυλ που υιοθετεί ο 
διευθυντής. Ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη αναδεικνύεται πλέον ως κεντρικός για τη διαμόρφωση 
του χαρακτήρα του σχολείου και τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που 
αυτό προσφέρει (Πασιαρδής, 2004). Το επίκεντρο της ηγεσίας θα πρέπει να είναι η δέσμευση και 
το δυναμικό των μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού. Για να έχουμε όμως ένα φαινόμενο 
ηγεσίας θα πρέπει ο ηγέτης να ασκήσει εξιδανικευμένη επιρροή προσδίδοντας στους 
εργαζομένους εμπιστοσύνη, σεβασμό και να δημιουργεί τη βάση για την αποδοχή ριζικών 
αλλαγών. Αυτή η σταθερότητα της πορείας του μέλλοντος του οργανισμού, λειτουργεί θετικά. 
Ας δούμε τι είναι η ηγεσία και ποια μορφή ηγεσίας ταιριάζει στην δική μας περίπτωση. «Τι είναι 
η ηγεσία; Η επίδραση στην κουλτούρα του σχολείου». «Η ηγεσία επιδρά στη μάθηση, στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στη βελτίωση του σχολείου». «Η ηγεσία 
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υλοποιείται μέσα από το όραμα, την επιρροή και την λήψη αποφάσεων». «Η ηγεσία έχει ολιστική 
εφαρμογή. Αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς, τους διευθυντές, ακόμη και 
το εκπαιδευτικό προσωπικό» Μπαγάκης (2017). «H ηγεσία είναι μια λέξη που μπορεί να σημαίνει 
αυτό ακριβώς το οποίο θέλουμε να εννοούμε» Mac Beath (2003). 

«Ως ηγεσία θα μπορούσε να οριστεί η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων, 
των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μιας 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 αποτελεσματικούς 
στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο» 
(Μπουραντάς, 2005). 

Σχολιάζοντας τους παραπάνω ορισμούς για την ηγεσία, διαπιστώνουμε ότι η ηγεσία είναι μια 
δύναμη επιρροής ενός ατόμου στους άλλους. Αυτή η δύναμη επιρροής είναι τέτοια που τα 
υπόλοιπα άτομα μπορούν να ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα σε μια ανοδική πορεία με 
στόχο την επιβίωση του ίδιου οργανισμού. Για να επιτευχθούν οι στόχοι σ’ έναν εκπαιδευτικό 
οργανισμό τον σπουδαιότερο ρόλο τoν διαδραματίζει ο ίδιος ο Ηγέτης και φυσικά το είδος της 
Ηγεσίας που ασκεί στον οργανισμό που προΐσταται (Μουρατίδου, 2018).  

Επειδή η αποτελεσματική ηγεσία εμφανίζεται άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυτοαξιολόγηση, 
που ως ενέργεια είναι μια υποχρέωση και ευθύνη της ηγεσίας (Hudson, 2013), θα δούμε ποια 
μορφή ηγεσίας είναι εκείνη που «ταιριάζει» καλύτερα στο δικό μας θέμα. Το στυλ ηγεσίας που 
συμβάλλει στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και στην συμμετοχή τους στη διαδικασία 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας είναι η κατανεμημένη ηγεσία. Σύμφωνα με τον 
καθηγητή της ηγεσίας τον John Mac Beath (2003): «η κατανεμημένη ηγεσία είναι μια μορφή 
ηγεσίας που μπορεί να περάσει από ένα άτομο ή ομάδα σε άλλο με αμοιβαία συγκατάθεση. Είναι 
μια πιο ριζοσπαστική αντίληψη της κοινής ηγεσίας που δεν εντοπίζει την ηγεσία στα άτομα με 
βάση τις ιδιότητες ή τις ικανότητές τους, αλλά θεωρεί ότι η ηγεσία βρίσκεται ανάμεσα σε 
ανθρώπους, μέσα σε ομάδες, σε συλλογική δράση, η οποία αψηφά τις προσπάθειες να ξεχωρίσει 
έναν ηγέτη». Η κατανεμημένη ηγεσία, εστιάζεται στις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών. Το μοντέλο αυτό, στοχεύει στην ανάπτυξη των ανθρώπινων 
σχέσεων αλλά και στην επίτευξη στόχων κάθε σχολικής μονάδας. Το μοντέλο της κατανεμημένης 
ηγεσίας, φαίνεται να ενισχύει τα κίνητρα για δράση των εκπαιδευτικών, τον αυτοσεβασμό, τη 
συμμετοχή και την οργανωτική τους ικανότητα. Παράλληλα το μοντέλο αυτό ενθαρρύνει τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία, ενώ η εφαρμογή του απαιτεί την αξιοποίηση της πείρας 
(MacBeath, 2005). O διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να είναι ικανός να κινητροδοτεί το 
διδακτικό προσωπικό, να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, να προάγει την καινοτομία, να 
επικοινωνεί αποτελεσματικά με το προσωπικό και τον κοινωνικό περίγυρο του σχολείου, να 
αναγνωρίζει τις ανθρώπινες ανάγκες, να βρίσκει λύσεις και να διαθέτει αυτογνωσία 
(Μουρατίδου, 2018). Για να πετύχει αυτούς τους στόχους, ο διευθυντής πρέπει να καθορίσει τον 
πρωταρχικό του ρόλο και να γνωρίζει πώς επιτυγχάνει το σωστό αποτέλεσμα (Bakay et al., 2010). 
Με βάση τα παραπάνω καλείται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας να επιτελέσει το ρόλο του 
καθοδηγητή στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που διοικεί.  

Συμπεράσματα 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του διευθυντή-ηγέτη αναδεικνύεται πλέον ως κεντρικός για τη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα του σχολείου και τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών 
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υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. Η εσωτερική αξιολόγηση, η οποία εφαρμόζεται στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Φιλανδία, Σουηδία κ.ά.), έχει ως 
στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου από τη μία πλευρά, αλλά να καταστήσει τη σχολική 
μονάδα ουραγό καινοτομιών και εκπαιδευτικών πρακτικών από την άλλη. Η ανάδειξη της 
σχολικής μονάδας σε φορέα διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής διευρύνει το 
ρόλο του εκπαιδευτικού, μιας και καλείται να συμμετέχει στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση 
των αναλυτικών προγραμμάτων (Μπαγάκης, 2000), στη συνεργασία με γονείς και φορείς, στην 
αποτίμηση (αποτύπωση) της εσωτερικής ζωής της, δηλαδή στο «προφίλ» της (MacBeath et al., 
2005) ή στο «πορτραίτο» του σχολείου (Μπινιάρη & Μπαγάκης, 2006), αποκτώντας μια 
σφαιρική και πολυδιάστατη αντίληψη της πραγματικότητας. Επιλογικά,αντιλαμβανόμαστε ότι το 
μέλλον ανήκει σε εκπαιδευτικές μονάδες που θα υποδέχονται κριτικά την εκπαιδευτική πολιτική 
που ασκείται κεντρικά, αλλά θα διαμορφώνουν την «εσωτερική» τους εκπαιδευτική πολιτική. 
Έτσι με τον τρόπο αυτό, θα προωθείται η εκπαιδευτική μονάδα της καινοτομίας, της σχετικής 
αυτονομίας, της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της συλλογικής ευθύνης και του αναστοχασμού, 
όπου η εκπαιδευτική πολιτική θα καθορίζεται από το ίδιο το σώμα της σχολικής μονάδας. Το 
θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου έγκειται στο ότι, καθώς δεν αποτελεί διαδικασία 
διαπιστωτικού και ελεγκτικού χαρακτήρα, στοχεύει στην ανατροφοδότηση της διδακτικής 
πράξης, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών (Bouchamma, 2007). Η 
ομαδικότητα, η δημοκρατικότητα, η διαμορφωτική αξιολόγηση, η συμμετοχικότητα και η 
συλλογικότητα, η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός, θα διαμορφώσει και θα παγιώσει τις διαδικασίες 
της αυτοαξιολόγησης, αλλά θα οδηγήσει το εκπαιδευτικό σύστημα στην βελτίωσή του και στην 
αναβάθμισή του. 
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Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου  
στη βελτίωση της ικανότητας μάθησης  
των σχολείων και των εκπαιδευτικών  
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω  
των ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης 
 

 

Δημήτριος Μυλωνάς  
 

 

Περίληψη  

Οι Διαδικτυακές-Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (Δ.Κ.Μ.), ως η πιο σύγχρονη τάση στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, παρέχουν έναν καινοτόμο, ευέλικτο και πολλά υποσχόμενο τρόπο 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, διάχυσης γνώσεων, βελτίωσης της μάθησης, αλλά και επικοινωνίας 
και συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών. Σκοπός της εργασίας είναι η παράθεση των 
πλεονεκτημάτων των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα και η παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων για την αποτελεσματική υιοθέτηση 
αυτών. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η βιβλιογραφική 
επισκόπηση των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης, η εννοιολογική ανάλυση των σχετικών 
εννοιών και η παράθεση ενός αποτελεσματικού μοντέλου εφαρμογής των Ηλεκτρονικών 
Κοινοτήτων Μάθησης στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης αποτελούν ένα κριτικό-στοχαστικό μοντέλο 
επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, που συνδέει την επιμορφωτική και ερευνητική-
διδακτική διαδικασία με το περιεχόμενο της μάθησης και τον πραγματικό κοινωνικό κόσμο. Το 
μοντέλο του «Κύκλου Μάθησης» που προτείνεται, στηρίζεται και αναπτύσσεται μέσω της 
Διαδικτυακής Κοινότητας Μάθησης και αποτελεί ένα «εκπαιδευτικό συμβόλαιο», το οποίο 
αποσκοπεί στην σταδιακή διαμόρφωση μιας κουλτούρας μάθησης, η οποία σήμερα λείπει από τη 
χώρα. Η εφαρμογή του μοντέλου θεμελιώνεται στις αρχές της εμπιστοσύνης, της ευθύνης, της 
δικαιοσύνης και της επαγγελματικής δεοντολογίας, και θα συνδέεται µε πρακτικούς και 
επιστημονικούς τρόπους συνεχούς βελτίωσής τους, ιδιαίτερα μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης, 
και της ανασυγκρότησης των εκπαιδευτικών θεσμών.  
Λέξεις κλειδιά: σχολική μονάδα, μάθηση, οργανισμοί μάθησης, διαδικτυακές Κοινότητες 
Μάθησης, σχολικός σύμβουλος 

 

Εισαγωγή 

Μάθηση δε σημαίνει απλή απόκτηση γνώσεων. Η απόκτηση γνώσεων στη σημερινή εποχή είναι 
αρκετά εύκολη υπόθεση. Ο καθένας, με πολύ χαμηλό κόστος, μέσω του διαδικτύου, του 
βιβλιοπωλείου και των βιβλιοθηκών μπορεί να έχει στη διάθεσή του σχεδόν οποιαδήποτε γνώση 
χρειάζεται. Αυτό, όμως, δεν είναι αρκετό για την ανάπτυξη και την πρόοδο του ατόμου. Σύμφωνα 
με τους Argyris & Schon (1978), η μάθηση πραγματοποιείται μόνον όταν μια νέα γνώση 
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μεταφράζεται σε διαφορετική συμπεριφορά, η οποία επαναλαμβάνεται. Στην ίδια λογική, ο Senge 
(1993), θεωρεί ότι η έννοια της μάθησης είναι σχεδόν ταυτόσημη με την έννοια της «μετάνοιας», 
σύμφωνα με την οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις «λάθος» σκέψεις, στάσεις και συμπεριφορές 
του και τις αλλάζει προς το «ορθότερο». Συνεπώς, μάθηση είναι η σταθερή αλλαγή της σκέψης, 
των στάσεων και των συμπεριφορών, που προκύπτει ως έμμεσο ή άμεσο αποτέλεσμα της γνώσης 
και της εμπειρίας.  

Σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό, όταν η απόκτηση νέας γνώσης-πληροφοριών δε μεταφράζεται 
σε διαφορετική συμπεριφορά ή δεν αλλάζει το «εύρος των δυνητικών συμπεριφορών», δεν είναι 
μάθηση. Βασικό στοιχείο της μάθησης του ατόμου είναι η αλλαγή των νοημάτων, 
«κατανοήσεων», νοητικών χαρτών ή μοντέλων, δηλαδή των συστημάτων γνώσεων, αξιών, 
πιστεύω, παραδοχών υποθέσεων, σημασιών, τα οποία είναι καταχωρημένα στον «εγκέφαλο» και 
προγραμματίζουν τη δράση και τη συμπεριφορά του ατόμου, όπως ανάλογα το λογισμικό ενός 
computer προσδιορίζει το τι και πως αυτός μπορεί να κάνει. Η μάθηση προϋποθέτει καταρχάς 
την «απομάθηση», δηλαδή τη διαγραφή των υφιστάμενων στοιχείων των νοητικών χαρτών και 
την εγγραφή σε αυτούς νέων «γνώσεων», πράγμα απαραίτητο για την αλλαγή του τρόπου σκέψης 
και συμπεριφοράς. Οι νέες «γνώσεις» ασφαλώς προκύπτουν μέσω της «εμπειρίας», της 
«έρευνας» και του «πειράματος». Η μάθηση πιο αναλυτικά μπορεί να γίνεται στους παρακάτω 
τομείς-επίπεδα (Μπουραντάς, 2005). 

▪ Απόκτηση γνώσης για γεγονότα, διαδικασίες ή διεργασίες, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε οικείες καταστάσεις με μικρές αλλαγές. 

▪ Ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις με μικρές 
αλλαγές. 

▪ Μάθηση προσαρμογής, με την έννοια της αντιμετώπισης δυναμικών και πολύπλοκων 
καταστάσεων, οι οποίες χρειάζονται νέες και πρωτότυπες λύσεις μέσω του πειραματισμού, 
και αξιολόγηση των «μαθημάτων» από επιτυχίες και αποτυχίες. 

▪ Μάθηση της μάθησης, μια διαδικασία που μας κάνει περισσότερο να σχεδιάζουμε το 
μέλλον και να προσδιορίζουμε το περιβάλλον, παρά να προσαρμοζόμαστε σε αυτό.  

Η ικανότητα της οργανωσιακής μάθησης ενός οργανισμού (μιας σχολικής μονάδας για 
παράδειγμα) εξαρτάται ουσιαστικά από όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους του Μοντέλου Διαρκούς 
Επιτυχίας, όπως θεμελιώδης ιδεολογία, στρατηγική, κουλτούρα, άνθρωποι, συστήματα, δομές 
και ηγεσία. Καταρχάς, προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οργανωσιακής μάθησης είναι να 
αποτελεί βασικό στοιχείο της θεμελιώδους ιδεολογίας και να είναι τοποθετημένη στην «καρδιά» 
της στρατηγικής. Όταν αυτή η στρατηγική σημασία της οργανωσιακής μάθησης εννοείται 
ουσιαστικά και δεν παραμένει στη ρητορική, τότε η ανάπτυξή της απαιτεί τη διαμόρφωση της 
κουλτούρας, των δομών και των συστημάτων που όχι μόνο διευκολύνουν και υποστηρίζουν, 
αλλά συμβάλλουν άμεσα στην υλοποίηση της μάθησης (Μαλαβάκης, 2012). Εκτός αυτών 
βεβαίως, η συνεχής εκπαίδευση, ως βασική λειτουργία, προσδιορίζει άμεσα και σημαντικά την 
ανάπτυξη της μάθησης (Μπουραντάς, 2005). 

Τα συστατικά των οργανισμών μάθησης – Κουλτούρα και κλίμα μάθησης  

Τα συστατικά των οργανισμών μάθησης είναι τα εξής (Senge, 1993): 

▪ Συστημική σκέψη: Κάθε άτομο πρέπει να γνωρίζει τη λειτουργία του οργανισμού (σχολικής 
μονάδας) ως συνόλου, δηλαδή να εφαρμόζει τη συστημική προσέγγιση και να μην εξετάζει 
τα γεγονότα ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 
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▪ Προσωπική υπεροχή: Κάθε άτομο πρέπει να αποκτήσει την αυτογνωσία και παράλληλα να 
είναι ανοικτό στους άλλους. 

▪ Νοητικά μοντέλα: Τα άτομα χρειάζεται να μεταβάλουν τα νοητικά τους μοντέλα για να 
μπορέσουν να βελτιώσουν τους τρόπους σκέψης και την αντίληψη γι΄ αυτά που 
συμβαίνουν γύρω τους, καθώς επίσης και την ικανότητα να τα ερμηνεύουν.  

▪ Κατανεμημένο όραμα: Κάθε άτομο πρέπει να κατανοεί και να συμφωνεί σε ένα πλάνο 
δράσης και σε ένα κοινό σκοπό. 

▪ Ομαδική μάθηση: Η ομαδική μάθηση είναι αναγκαία για να γίνει η ομάδα ως σύνολο 
περισσότερο έξυπνη απ΄ ότι το άθροισμα των μερών της και παράλληλα να γίνει 
περισσότερο αποτελεσματική. 

Η δημιουργία μιας κουλτούρας –νοοτροπίας μάθησης και ενός ευνοϊκού κλίματος– ατμόσφαιρας 
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της. Ο ενστερνισμός της αξίας της μάθησης 
από την εκπαιδευτική κοινότητα πρακτικά σημαίνει: 

▪ Να κατανοεί τη σημασία της μάθησης για την πρόοδο και την ευημερία του σχολείου, αλλά 
και την προσωπική ευημερία. 

▪ Να θεωρεί ότι η πρόοδος και η ευημερία προκύπτει, όχι τόσο από το «να γίνονται τα 
πράγματα καλύτερα», αλλά κυρίως από το «να γίνονται τα πράγματα διαφορετικά».  

▪ Να κατανοεί το ρόλο της στην ατομική και οργανωσιακή μάθηση. 

Τα βασικά στοιχεία μιας κουλτούρας μάθησης είναι: ο διάλογος, η δημιουργική διαφωνία και 
κριτική, η συνεχής σύγκριση με τον καλύτερο και τις υποδειγματικές πρακτικές, η ανταλλαγή 
εμπειριών, η συνεχής εκπαίδευση. Αναμφισβήτητα, η κουλτούρα μάθησης πρέπει να 
συμπληρώνεται, να ενισχύεται και να υποστηρίζεται από ένα κλίμα που θα διακρίνεται από 
στοιχεία όπως: η ευχάριστη ατμόσφαιρα, η ενθάρρυνση και επιβράβευση των νέων και 
δημιουργικών ιδεών, η επιβράβευση του μοιράσματος της γνώσης, του διαλόγου και των 
διαφωνιών και η ελευθερία αμφισβήτησης του κατεστημένου. Βασικό στοιχείο της κουλτούρας 
και του κλίματος μάθησης είναι η αντιμετώπιση των αποτυχιών και των λαθών. Ο φόβος κάνει 
τους ανθρώπους να μην αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ρίσκο, να μην πειραματίζονται και να 
αντιστέκονται στις αλλαγές. Συνεπώς, η μάθηση απαιτεί ακόμη και επιβράβευση των λαθών, 
όταν αυτά γίνονται μετά από σοβαρή, υπεύθυνη, πειθαρχημένη σκέψη και δράση (Μπουραντάς, 
2005).  

Το νέο σχολείο θα πρέπει να αναπτύξει το Μοντέλο Μάθησης/Δημιουργίας Αξίας έτσι ώστε να 
μεταμορφωθεί σε έναν σύγχρονο οργανισμό συνεχούς μάθησης, στο εσωτερικό του οποίου θα 
αναπτύσσεται, θα διαδίδεται και θα ενσωματώνεται η γνώση, με αποτέλεσμα να διευρύνεται η 
αντίληψη για νέες ευκαιρίες.  

Ο αέναος αυτός «κύκλος μάθησης» θα δώσει στο Σχολείο τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τις 
ευκαιρίες, να αξιοποιεί ορθά και αποτελεσματικά τις δυνατότητές του και να αναπτύσσει 
συγκριτικά πλεονεκτήματα στο χώρο της Παιδείας. Με τη μάθηση «διπλού βρόγχου», που είναι 
ένας δυνητικός φορέας αποσταθεροποίησης και «επανάστασης», θα αναθεωρεί τα νοητικά του 
μοντέλα και θα συνεχίσει να διαφοροποιείται και να καινοτομεί (Μαλαβάκης, 2012). Ιδωμένη 
από τη θέση της δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης, η μάθηση διπλού βρόγχου δεν αποτελεί 
κάποιο ιδιαίτερο, δύσκολο εγχείρημα, αλλά μια καθημερινή δραστηριότητα, η οποία δημιουργεί 
συνεχώς νέα γνώση, ανακατασκευάζει υπάρχουσες προσεγγίσεις, πλαίσια, ή παραδοχές σε 
καθημερινή βάση (Νονάκα & Τακεούτσι, 2001). Τα δυνητικά οφέλη που θα προκύψουν από τη 
συνεχή μάθηση είναι η ανάπτυξη της συστημικής σκέψης, η αυτογνωσία, η ευαισθητοποίηση 
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στις αλλαγές και η τελική μετατροπή της σχολικής μονάδας σε ένα καινοτόμο και ευφυές 
σχολείο. 

Διαδικτυακές - Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (Δ.Κ.Μ.) - Πρόταση ανάπτυξης της 

ικανότητας των σχολείων και των εκπαιδευτικών για βελτίωση της μάθησης 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως μέσο συνεχιζόμενης και δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 
των σύγχρονων εκπαιδευτικών και του σχολείου, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, όπως τη 
γεωγραφική ελευθερία, τη χρονική ευελιξία, τη μαθητοκεντρική δομή και προσαρμογή στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου (εκπαιδευτικού, μαθητή, γονέα, πολίτη). Οι 
Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης (Δ.Κ.Μ.), ως η πιο σύγχρονη τάση στην εξ΄ αποστάσεως 
εκπαίδευση, παρέχουν έναν καινοτόμο, ευέλικτο και πολλά υποσχόμενο τρόπο εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, διάχυσης γνώσεων, βελτίωσης της μάθησης, αλλά και επικοινωνίας και συνεργασίας 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών. Επίσης προσφέρουν το αντιστάθμισμα στο αίσθημα 
απομόνωσης που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι πολίτες απομονωμένων περιοχών 
(Μπούσιου & Τυροβούζης, 2002).  

Ο πιο διαδεδομένος ορισμός των διαδικτυακών κοινοτήτων ανήκει στον Rheingold (1993), ο 
οποίος τις προσδιορίζει ως «πολιτιστικές συναθροίσεις που προκύπτουν όταν μια κρίσιμη μάζα 
ατόμων διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα επικοινωνία μέσα από τον κυβερνοχώρο». Έτσι, 
μια διαδικτυακή κοινότητα είναι ένα σύνολο ατόμων που μπορούν να αλληλεπιδρούν και να 
ανταλλάσουν ιδέες μέσω των δικτύων υπολογιστών. Οι Δ.Μ.Κ μπορούν να αναλυθούν σε τρείς 
διαστάσεις: την τεχνολογική, την εκπαιδευτική και την κοινωνική. 

▪ Η τεχνολογική διάσταση περιλαμβάνει τις τεχνολογίες που στηρίζουν την ύπαρξη αυτών 
των μαθησιακών περιβαλλόντων.  

▪ Η εκπαιδευτική διάσταση αναφέρεται στις εξελιγμένες παιδαγωγικές μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός της μάθησης. 

▪ Η κοινωνική διάσταση αναφέρεται στο γεγονός της ύπαρξης μιας κοινότητας, μιας 
συνεύρεσης ανθρώπων που αναπτύσσουν ένα δίκτυο σχέσεων και κανόνων (Oren et al., 
1998).  

Μια Δ.K.M. απαιτεί την ύπαρξη των εξής στοιχείων (Preece, 2000): Ένα ικανό πλήθος ατόμων, 
τα οποία μέσω της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης προσπαθούν να ικανοποιήσουν δικούς τους 
στόχους ή να συμμετέχουν με συγκεκριμένους ρόλους στην επίτευξη κάποιου κοινού σκοπού. 
Επίσης μια συγκεκριμένη θεματολογία/σκοπός, όπως κοινά ενδιαφέροντα, αναγνωρίσιμες 
ανάγκες ή κοινές υπηρεσίες που παρέχει το λόγο ύπαρξης της κοινότητας. Επιπρόσθετα 
καθορισμένες πολιτικές λειτουργίας, όπως ορισμένες ή συμφραζόμενες παραδοχές, πρωτόκολλα 
επικοινωνίας και κανόνες για την καθοδήγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών της 
κοινότητας και τέλος το τεχνολογικό υπόβαθρο που υποστηρίζει τη λειτουργία της κοινότητας 

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου περιβάλλοντος συνεπικουρείται από τις νέες μαθησιακές τάσεις, οι 
οποίες υπαγορεύουν τη μετατόπιση από τη δασκαλοκεντρική προς τη μαθητοκεντρική 
προσέγγιση, από τη «διδασκαλία» στη μάθηση, από την εξατομικευμένη μάθηση στη μάθηση 
που οικοδομείται σε ένα περιβάλλον συνεργασίας (Ζοπουνίδης, 2007). 

Για τη δημιουργία μιας Ολοκληρωμένης Μαθησιακής Κοινότητας στο χώρο της Παιδείας, 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση. Καταρχήν 
απαιτείται η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
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Θρησκευμάτων για τη δημιουργία μιας Δ.Κ.Μ., η οποία θα συνδυάζει τις ιδιότητες και 
λειτουργίες τόσο μιας Μαθησιακής Κοινότητας, όσο και μιας Κοινότητας Πρακτικών. 
Εργαζόμενοι με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία μοιράζονται τη γνώση τους με συναδέλφους 
τους που επιθυμούν νέες γνώσεις στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ικανότητας των ατόμων για 
βελτίωση της μάθησης (Λόη & Αποστολάκης, 2005). Η Δ.Κ.Μ. θα λαμβάνει υπόψη της και την 
ιδιαίτερη δομή του συστήματος Εκπαίδευσης (βαθμίδες, εμπλεκόμενοι κ.λ.π.). Το πρώτο βήμα 
πριν το σχεδιασμό και την υλοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει μια έρευνα πεδίου, προκειμένου 
να διαπιστωθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων στην κοινότητα. Στην κοινότητα 
αυτή θα συμμετέχουν λειτουργοί της Παιδείας (Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, 
Σχολικοί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων Προσχολικής, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξειδικευμένοι επιστήμονες, γονείς, μαθητές). 
Αυτοί μπορούν να δρουν είτε ως εκπαιδευτές, είτε ως απλοί επισκέπτες, στην περίπτωση που 
θέλουν να ενημερωθούν, αλλά και ως πολίτες που έχουν ανάγκη εκπαίδευσης και ενημέρωσης 
σε σχετικά θέματα. Η Δ.K.M. θα αποτελείται από τέσσερις υποκοινότητες, ανάλογα με τους 
συμμετέχοντες στους οποίους απευθύνεται (εκπαιδευτικοί, διοικητικοί, μαθητές, γονείς-πολίτες) 
και το είδος των μαθησιακών αντικειμένων και πληροφοριών που θα πραγματεύεται η κάθε μία. 

Η κοινωνική διάσταση της Δ.Κ.Μ. καθορίζεται από το ρόλο που θα έχει κάθε μέλος μέσα σε 
αυτή. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν ως μέλη με πλήρη δικαιώματα 
σε συγκεκριμένη υποκοινότητα, ανάλογα με την ειδικότητά τους, αλλά θα μπορούν να συνδεθούν 
και ως επισκέπτες σε άλλη υποκοινότητα (Σαμψών κ.ά, 2004). 

Οι χρήστες θα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: (Διαχειριστές, Εκπαιδευτές, 
Εκπαιδευόμενοι και Επισκέπτες). Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα δημοσιεύεται στη 
Δ.Μ.Κ με τη μορφή πολυμεσικών αρχείων, θα είναι οργανωμένο με βάση την έννοια των 
Μαθησιακών Αντικειμένων (Learning Objects). Θα επιλέγεται ή θα προετοιμάζεται από τους 
εκπαιδευτές και η δημοσίευσή του θα γίνεται αφού ελεγχθεί και εγκριθεί πρώτα από το 
Επιστημονικό Συμβούλιο της Δ.Μ.Κ (εγκεκριμένοι λειτουργοί και επιστήμονες Εκπαίδευσης που 
θα έχουν επιλεγεί για το σκοπό αυτό από το Φορέα οργάνωσης της Δ.Μ.Κ). Στα δεδομένα κάθε 
στοιχείου του εκπαιδευτικού υλικού θα καθορίζεται ποια μέλη έχουν πρόσβαση σε αυτό και ποια 
όχι.  

Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς και όποιοι άλλοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
«προσχωρήσουν» στην κοινότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. Τα Πανεπιστήμια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι οι «μηχανές» της κοινότητας. 
Συγκεντρώνουν τις ενότητες στα στοχοθετημένα προγράμματα και καθοδηγούν τους 
εκπαιδευόμενους αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη «Διοίκηση» της κοινότητας.  

Για την κοινότητα που αναπτύσσεται, πρέπει να επιτευχθεί η αρμονική συνεργασία όλων των 
μελών. Οι χρήστες θα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: Διαχειριστές, Εκπαιδευτές, 
Εκπαιδευόμενοι και Επισκέπτες Το σύστημα πρέπει να εξετάσει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους 
στόχους των εκπαιδευόμενων (Jarvis, 2004). Η κοινότητα πρέπει να είναι σε θέση να 
προσαρμόσει το περιεχόμενο και τις σειρές μαθημάτων στις αλλαγές του περιβάλλοντος εργασίας 
των εκπαιδευομένων. Μια βάση «προφίλ» στην οποία καταγράφονται οι δεξιότητες των μελών, 
οι ανάγκες και οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι πολύ χρήσιμη για την ανάπτυξη δυναμικών σχεδίων 
σειρών μαθημάτων. 
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Μια «βάση γνώσεων» (Sampson, 2005), περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό που περιέχει εκτός των 
άλλων, τα σενάρια σειράς μαθημάτων, εκπαιδευτικές λύσεις, εκθέσεις αξιολόγησης 
προγράμματος, απαντήσεις στους χρήστες κ.λ.π. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τα επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα μάθησης (reusable learning objects) που 
μπορούν να επανασυντεθούν εύκολα για τις ανάγκες συγκεκριμένων εκπαιδευόμενων. Πρόσθετο 
υλικό κατάρτισης μπορεί να ενσωματωθεί στην κοινότητα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη, μόνο 
μετά από αξιολόγηση. Μια μαθησιακή κοινότητα τελικά, εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό στη 
δυνατότητα των μελών να συνεργαστούν. Είναι ουσιαστικό να χτιστεί ένα περιβάλλον 
συνεργασίας και να ενθαρρυνθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της διαδικτυακής 
μαθησιακής κοινότητας μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων των ομάδων που συμμετέχουν στη 
μαθησιακή κοινότητα.  

Η συμβολή του Σχολικού Συμβούλου στην ανάπτυξη της ικανότητας των σχολείων και των 

εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της μάθησης 

Η εκπαίδευση εκ των πραγμάτων αποτελεί μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη διαδικασία. 
Αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και, σε ό,τι αφορά τους 
νέους, στη συνολική διάπλαση της προσωπικότητάς τους. Συντελεί, επίσης, στη διαμόρφωση 
ενός συστήματος αξιών και αρχών με απώτερο σκοπό την ομαλή ένταξη των νέων ανθρώπων στο 
σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Παράλληλα με 
την παροχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών λειτουργεί και ως βασικός συνδετικός παράγοντας 
με την αγορά εργασίας, με την επαγγελματική πορεία και ανέλιξη του ατόμου. Συνεπώς, οφείλει 
να παρέχει υψηλού επιπέδου γενική παιδεία, αλλά και να θέτει τις βάσεις για κατάλληλη 
εξειδίκευση που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις τεχνολογικές εξελίξεις και με τις 
μεταβολές της αγοράς εργασίας. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό όσοι κινούνται στο χώρο της 
Εκπαίδευσης να αναζητούν διαρκώς τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα σ’ αυτό, ο εκπαιδευτικός, για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει 
να είναι σε θέση να αναπροσαρμόζει και να εμπλουτίζει τις ικανότητες που επιβάλλουν οι νέες 
συνθήκες και ταυτόχρονα να διατηρεί τις πάγιες αξίες που είναι σύμφωνες με το λειτούργημά 
του. 

Οι αλλαγές αυτές, κυρίως, εστιάζονται στη σχέση διδάσκοντος και διδασκομένου. Σύμφωνα με 
τις νέες τάσεις, το Σχολείο δεν πρέπει να λειτουργεί ως ένα κλειστό σύστημα. Θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να μετεξελιχθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε διαχειριστή της μαθησιακής και 
μορφωτικής διαδικασίας. Για να πετύχει ο εκπαιδευτικός στο ρόλο του ως διαχειριστή της 
μάθησης, εκτός του ότι πρέπει να κατέχει σε βάθος το επιστημονικό αντικείμενο, πρέπει να 
διαθέτει και ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και αξιολόγησης. 

Είναι βέβαιο και προκύπτει από όλα τα κείμενα, αλλά και τις καλές πρακτικές ότι το σύγχρονο 
προφίλ του εκπαιδευτικού θα πρέπει να αποτελεί σύνθεση του εκπαιδευτικού-επιστήμονα με 
άρτια θεωρητική κατάρτιση στο γνωστικό του αντικείμενο και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, του 
εκπαιδευτικού-παιδαγωγού και συμβούλου με ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και του 
εκπαιδευτικού-λειτουργού που επιτελεί μια κοινωνική αποστολή συντελώντας στην προσαρμογή 
και την ένταξη των νέων ατόμων στην υφιστάμενη πραγματικότητα. 

Η επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται άμεσα και από την ομαλή και αποδοτική 
λειτουργία των σχολικών μονάδων και των αντίστοιχων διοικητικών μηχανισμών οργάνωσης και 
συντονισμού του έργου τους. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
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διασφάλιση της χρηστής και αποτελεσματικής Διοίκησης της Εκπαίδευσης και στην κατάλληλη 
προετοιμασία των στελεχών της για να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στο διοικητικό ρόλο και τις 
διοικητικές αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μονάδας ή και ως 
στελέχη διοικητικών υπηρεσιών της Εκπαίδευσης, όπως π.χ. Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας ή 
άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Οργανισμών και Φορέων. Προκειμένου ο 
Εκπαιδευτικός να λειτουργεί και ως «καλός μάνατζερ» εκτελώντας με επιτυχία τα διοικητικά του 
καθήκοντα, χρειάζεται να διευρύνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στον τομέα του δημοσίου 
μάνατζμεντ και ειδικότερα σε θέματα όπως η ηγεσία, η χρηστή διοίκηση σύμφωνα με τις αρχές 
της νομιμότητας και της διαφάνειας, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η χάραξη και η εφαρμογή 
εκπαιδευτικών πολιτικών (σε εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές επίπεδο), η διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού, η διαχείριση κρίσεων και επίλυση συγκρούσεων, η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση του παραγόμενου έργου, η οικονομική διαχείριση ή και απλά πράγματα, όπως η 
διακίνηση και σύνταξη δημοσίων εγγράφων κ.ά. 

Σύμφωνα µε επικρατούσες διεθνώς επιστημονικές αντιλήψεις (και τη σχετική ερευνητική 
βιβλιογραφία), οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούνται επαρκώς προετοιμασμένοι με βάση τις σπουδές 
στο Πανεπιστήμιο για τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου. Στην ελληνική πραγματικότητα 
δέχονται µια ταχύρρυθμη εισαγωγική επιμόρφωση, αλλά δεν υποστηρίζονται, μέχρι σήμερα, από 
μέντορα, παρά τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 3848/10). Σύστημα συστηματικής 
επιμόρφωσης και επαγγελματικής στήριξης/ ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της 
εκπαίδευσης δεν υφίσταται. Η επιμόρφωση που τους παρέχεται δεν έχει συνέχεια, είναι 
περιστασιακή, πολλές φορές δεν είναι εστιασμένη στις ιδιαιτερότητες των ίδιων και της σχολικής 
μονάδας και δεν απευθύνεται σε όλους (επηρεάζεται ιδιαίτερα από γεωγραφικές ανισότητες 
«πόλης-επαρχίας». Συμπερασματικά κρίνεται απαραίτητη η θεσμοθέτηση ενός συστήματος 
συνεχούς ενδοϋπηρεσιακής και ενδοσχολικής επιμόρφωσης από την Πολιτεία. 

Ο εκπαιδευτικός στην επιτέλεση του έργου του εξαρτάται άμεσα από τα δεδομένα του σχολείου 
(υποδομές και μέσα), είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει υπόψη του τις ειδικές συνθήκες που 
επικρατούν σε αυτό, αλλά και τις απαιτήσεις της κοινωνίας (π.χ. στο Λύκειο η κοινωνία πιέζει 
τον εκπαιδευτικό σε διδασκαλία προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των πανελληνίων εξετάσεων) 
και διαθέτει ένα «βαθμό ελευθερίας», ώστε να συνθέτει και να προσαρμόζει το έργο του στις 
απαιτήσεις της τάξης και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών. Η εκπαιδευτική διαδικασία 
πραγματώνεται µε διαφορετικές προϋποθέσεις, με διαφορετικό τρόπο, από διαφορετικούς 
ανθρώπους, σε διαφορετικούς μαθητές, σε διαφορετικά σχολεία της χώρας και παράγει 
διαφορετικά αποτελέσματα. Άρα το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η βελτίωση της ποιότητας γενικά, 
όπως κάποιοι απλουστευτικά ισχυρίζονται, αλλά η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου κάθε συγκεκριμένου σχολείου της χώρας και από κάθε έναν εκπαιδευτικό.  

Ο ρόλος και η συμβολή του σχολικού συμβούλου συνίσταται στο να (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-
2002): 

▪ Επιλέγει, κατά το μακρο-προγραμματισμό, κεντρικές έννοιες, ιδέες και οπτικές που θα 
διατρέχουν ευρύτερες ενότητες των μαθημάτων. 

▪ Διατυπώνει, κατά τον μικρο-προγραμματισμό στόχους που προωθούν τη μεταγνωστική 
ανάπτυξη και την επιστημολογική ή/και κοινωνική κριτική των πρακτικών παραγωγής και 
εφαρμογής των γνώσεων, προσαρμοσμένων πάντοτε στην ηλικία των μαθητών και τη 
σύνθεση της. 
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▪ Παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν μεταγνωστικές ικανότητες, που θα 
συμβάλλουν στην αυτορυθμιζόμενη μάθηση και στην ανάπτυξη στάσεων και ικανοτήτων 
κοινωνικής κριτικής. 

▪ Ωθεί τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν συχνότερα διδακτικές μορφές προβληματισμού 
και ενεργοποιεί δεξιότητες κριτικής σκέψης για την αναζήτηση παραδοχών και κοινωνικο-
ηθικών προεκτάσεων των γνώσεων.  

Η συμβολή του Σχολικού Συμβούλου επεκτείνεται επίσης στο να: 

▪ Παρέχει στήριξη στους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οργανώνουν 
και συντονίζουν αποτελεσματικά την υλοποίηση δράσεων για το σχολείο, και όχι μόνο την 
τάξη τους, που φέρνουν το σχολείο σε συνεργασίες διάρκειας με άλλα σχολεία και φορείς, 
όπως είναι η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά, τα 
οποία παρέχουν προστιθέμενη αξία στην πρακτική της σχολικής μονάδας, διασχολικές και 
διεθνείς συνεργασίες και πρωτοβουλίες τάξης.  

▪ Εμπλέκει ενεργά εκπαιδευτικούς και μαθητές στο σχεδιασμό ομαδικών διαθεματικών 
σχεδίων δράσης και όπου κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο γονείς και φορείς σε 
επικουρικούς ρόλους. 

▪ Λειτουργεί ως επιμορφωτής και συμβάλλει στη βελτίωση της επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών της ειδικότητάς του, η οποία και θεωρείται προστιθέμενη αξία για την 
εκπαίδευση. Οργανώνει και μετέχει ως εισηγητής σε ενδοσχολικές και περιφερειακές 
επιμορφώσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του διδακτικού και μαθησιακού τους 
έργου. Συμμετέχει σε κοινότητες μάθησης, επιδιώκοντας την ανάληψη καινοτόμων έργων 
που ευεργετούν το σχολείο του ή δίκτυο σχολείων. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και 
συμμετέχει σε δράσεις προώθησης της καινοτομίας και της αριστείας.  

▪ Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ενέργειες που συνδέονται µε τη ζωή της 
σχολικής μονάδας ή της περιφέρειας και συμβάλλουν στην αναβάθμισή της.  

▪ Ενθαρρύνει δραστηριότητες που αναδεικνύουν το κύρος των εκπαιδευτικών στην 
εκπαιδευτική κοινότητα, όπως π.χ. (διδασκαλία σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, συμμετοχή σε ομάδες 
εργασίας του Υπουργείου Παιδείας, συμμετοχή σε Συμβούλια Επιστημονικών Ενώσεων, 
κ.λ.π.). 

O σχεδιασμός και η οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (και πιο συγκεκριμένα στην ειδικότητα των οικονομολόγων εκπαιδευτικών) για να 
φέρει αποτελέσματα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες εκπαιδευτικές συνθήκες της 
περιοχής, αλλά και τα δεδομένα των εκπαιδευτικών στους οποίους απευθύνονται τα 
επιμορφωτικά προγράμματα. Μεταξύ αυτών των δεδομένων σημαντική θέση έχουν οι αντιλήψεις 
των εκπαιδευτικών σχετικά με το πώς πρέπει να σχεδιαστεί η επιμόρφωσή τους και ιδιαίτερα οι 
αντιλήψεις τους για το τι θεωρούν ότι εμποδίζει την πρόσβασή τους στα επιμορφωτικά 
προγράμματα και την ενεργητική τους συμμετοχή στην επιμορφωτική διαδικασία.  

Συμπερασματικά θα μπορούσε να αναφερθεί ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης κατά την επιμορφωτική διαδικασία (ανάπτυξη και βελτίωση της μάθησης) 
αντιμετωπίζουν εμπόδια και δυσκολίες που προκύπτουν κυρίως από τον τόπο και το χρόνο 
διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων, από το μη ενδιαφέρον μαθησιακό περιεχόμενο 
των επιμορφωτικών προγραμμάτων, από τη μη συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, 
οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος, από τη χρησιμοποιούμενη 
διδακτική τεχνική της εισήγησης, από το αρνητικό μαθησιακό κλίμα που δημιουργείται από τη 
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στάση και τη συμπεριφορά του επιμορφωτή, καθώς και από τις οικογενειακές και άλλες 
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις (Ευθυμίου, 2010). Η συμβολή του Σχολικού Συμβούλου 
ειδικότητας, αλλά και του Σχολικού Συμβούλου Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης στην ανάπτυξη 
της ικανότητας των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της μάθησης 
κρίνεται συνεπώς, με βάση όλα τα προαναφερόμενα, αναγκαία, καθοριστική και επιβεβλημένη. 

Συμπεράσματα 

Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης αποτελούν ένα τρόπο εκπαίδευσης για την επίλυση 
πολλών από τα προβλήματα επικοινωνίας, συνεργασίας και εκπαίδευσης που συναντώνται στο 
περιβάλλον της εκπαίδευσης. Αποτελούν ένα κριτικό-στοχαστικό μοντέλο επαγγελματικής 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών, που συνδέει την επιμορφωτική και ερευνητική-διδακτική διαδικασία 
με το περιεχόμενο της μάθησης και τον πραγματικό κοινωνικό κόσμο. Η απαιτούμενη τεχνολογία 
υπάρχει και είναι διαθέσιμη, με συνεχώς χαμηλότερα κόστη. Ο ανθρώπινος παράγοντας, η 
οργάνωση και η διοίκηση είναι αναγκαίο να γίνουν πιο ευέλικτοι για να είναι η Δ.Κ.Μ. 
λειτουργική και βιώσιμη και να αποτελέσει πραγματικό εργαλείο και όχι άσκοπη κατασπατάληση 
οικονομικών πόρων, ανθρώπινου δυναμικού και του χρόνου των λειτουργών της Εκπαίδευσης. 
Μετά την υλοποίηση της Δ.Κ.Μ, καλό θα είναι να δοθούν στους λειτουργούς του χώρου, αλλά 
και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους τα απαραίτητα κίνητρα για τη συμμετοχή σε αυτή, αλλά 
και την εφαρμογή των γνώσεων και πρακτικών που αποκτούν στο πλαίσιο της. Επίσης, θα πρέπει 
να οργανωθεί εκτενής εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών (από τον έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο) για την ύπαρξή της, αλλά και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από τη χρήση της. 
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Λήψη αποφάσεων  
σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
 

 

Γεώργιος Ντιγκμπασάνης 
 

 

Περίληψη 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός μοντέλου λήψης αποφάσεων (Παράγοντες- 
Διαστάσεις ή Μοντέλο 4Σ) σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς βασισμένου από τη μία μεριά στην 
εμπειρία και από την άλλη στο θεωρητικό υπόβαθρο προηγούμενων μοντέλων. Γίνεται, αρχικά, 
μια σύντομη παρουσίαση της έννοιας της απόφασης και των διαδικασιών λήψης ορθών 
αποφάσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Αναφέρονται κάποια μοντέλα λήψης απόφασης και 
ειδικότερα το μοντέλο Vroom-Yetton-Jago και η προσαρμογή του για χρήση από οποιονδήποτε 
έχει την ευθύνη λήψης αποφάσεων στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται, επίσης, στη 
σύνδεση των τρόπων λήψης απόφασης με το στυλ ηγεσίας του διευθυντή του εκπαιδευτικού 
οργανισμού αλλά και τους παράγοντες (συνθήκες, πόροι, χρόνος, περιβάλλον) που επηρεάζουν 
τις διαδικασίες λήψης απόφασης.  
Λέξεις κλειδιά: λήψη αποφάσεων, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, μοντέλο 4Σ 

 

Εισαγωγή 

Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικοί οργανισμοί διοικούνται από τα μέλη του προσωπικού τους. Οι 
άνθρωποι αυτοί είναι εκπαιδευτικοί με σπουδές γύρω από το αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 
Ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει γνώσεις διοίκησης, είτε μέσω κάποιου μεταπτυχιακού είτε, 
συνήθως, μέσω βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων επιμόρφωσης. Αλλά, ακόμα και έτσι, ελάχιστοι 
έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη λήψη αποφάσεων στην εκπαιδευτική 
μονάδα. Στην εκτέλεση των καθηκόντων τους βασίζονται κυρίως στην εμπειρία τους και στην 
εφαρμογή των αντίστοιχων νόμων και κανονισμών.  

Σε μία επιχείρηση, είτε παραγωγής προϊόντων είτε παροχής υπηρεσιών, η λήψη απόφασης 
καθοδηγείται από ένα και μοναδικό κριτήριο: το κέρδος. Στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
όμως, όπως και στις μονάδες υγείας, η λήψη αποφάσεων έχει ως κριτήριο την 
αποτελεσματικότερη παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, της μόρφωσης και της θεραπείας. 
Ακόμη και αν ένας τέτοιος οργανισμός έχει τη μορφή ιδιωτικού φορέα μπορεί να καλύψει ένα 
μεγάλο μέρος των λειτουργικών του εξόδων με δωρεές, χορηγίες και επιδοτήσεις προγραμμάτων 
και δεν βασίζεται αποκλειστικά στα έσοδα από δίδακτρα ή νοσήλια. Έτσι, οι άνθρωποι που 
διοικούν εκπαιδευτικούς οργανισμούς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πολύ περισσότερους 
παράγοντες, κυρίως ποιοτικούς και όχι ποσοτικούς και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους 
όταν χρειαστεί να λαμβάνουν αποφάσεις. Εξάλλου, «Το σχολείο, όπως όλοι οι τυπικοί 
οργανισμοί, είναι βασικά μία δομή λήψης αποφάσεων» (Hoy & Miskel, 2001). Σε μια τέτοια 
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δομή, η λήψη απόφασης έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται σε κερδοσκοπικές 
επιχειρήσεις:  

(α) Δεν υπάρχει, συνήθως, πίεση χρόνου και ορατή επίπτωση στις μετέπειτα ενέργειες, κάτι 
που δίνει τη δυνατότητα σε παρεμβατικές αλλαγές κατά την εξέλιξη των γεγονότων, όπως και 
έλλειψη της όποιας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Υπάρχει, δηλαδή, ένα θολό τοπίο που 
αφήνει πολλές ερμηνείες γιατί, τα αποτελέσματα των αποφάσεων σπάνια μετριούνται με 
ποσοτικούς δείκτες. Γι’ αυτό και σε πολλές περιπτώσεις δεν λαμβάνονται καν αποφάσεις ή 
αναβάλλεται η λήψη τους ή εφαρμόζονται κάποια ημίμετρα. Είναι χαρακτηριστικές οι 
απαντήσεις που δόθηκαν σε έρευνα που αναφέρουν οι Everard & Morris (1999), όταν οι 
εργαζόμενοι ερωτήθηκαν τι θα ήθελαν να αλλάξει στον προϊστάμενό τους. Πρώτη με διαφορά 
ήταν "να αρχίσει κάποτε να παίρνει αποφάσεις", "πιο ξεκάθαρα" και "πιο γρήγορα", καθώς 
και "Δεν με νοιάζει ποιες αποφάσεις θα παίρνει, αρκεί να παίρνει κάποιες αποφάσεις".  

(β) Όλες οι ενέργειες, άρα και οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, έχουν ως αποδέκτη τον 
ανθρώπινο παράγοντα που υπάρχει σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό (εκπαιδευτικοί, 
προσωπικό, μαθητές, γονείς, απόφοιτοι, συνεργάτες, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς) και 
απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του. Η κυριότερη από αυτές είναι η μάθηση, 
αλλά υπάρχουν και άλλες όπως η ασφάλεια, η κοινωνικοποίηση, η επικοινωνία, η απόκτηση 
δεξιοτήτων, ο ακαδημαϊκός και επαγγελματικός προσανατολισμός, ο αθλητισμός κ.ά. Επίσης, 
όλοι οι «καταναλωτές» εκπαιδευτικών προϊόντων πρέπει πρώτα να βιώσουν την εμπειρία του 
σχολικού περιβάλλοντος και μετά από τρία, έξι ή δώδεκα και πλέον χρόνια να αντιληφθούν 
τις επιπτώσεις των αποφάσεων που έλαβε κάποιος γι’ αυτούς. Οπότε, οι έχοντες θέσεις 
ευθύνης σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό πρέπει να έχουν ένα ευρύ ρεπερτόριο γνώσεων και 
εμπειρίας για να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν σημαντικά την 
μετέπειτα ζωή πολλών ανθρώπων, μαθητών και συνεργατών.  

Συμπερασματικά, όπως αναφέρουν και οι Ungson, Braunstein και Hall (1981) τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί είναι δύσκολα, μη δομημένα και απρόβλεπτα 
και αυτό οφείλεται στο ότι είναι ασαφή, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρόμοιες λύσεις, 
υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί εμπλεκόμενοι και η διαδικασία λήψης απόφασης είναι αρκετά 
μακρόχρονη. 

Απόφαση 

Υπάρχουν αρκετοί παραπλήσιοι ορισμοί για το τι είναι απόφαση. Ενδεικτικά, οι Sisk & Williams 
(όπως αναφέρεται στο Πασιαρδής, 2004) θεωρούν ότι είναι «η διαδικασία επιλογής και 
εφαρμογής μίας από δύο ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση ενός 
προβλήματος». Επίσης, ως εκπαιδευτική απόφαση θεωρείται «η διαδικασία διατύπωσης 
διοικητικών πράξεων που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη και βέλτιστη πραγματοποίηση των 
στόχων που έχουν σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού» (Μπουζάκης, 2014). 
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει αρκετή πρόοδος γύρω από την ανάπτυξη θεωρητικού 
υπόβαθρου που αφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έχουν παρουσιασθεί μοντέλα λήψης 
και έχουν αναλυθεί οι συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις καθώς και τα είδη τους. 
Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο στυλ ηγεσίας και στη σύνδεσή του με τους τρόπους που 
λαμβάνονται αποφάσεις. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
δίνονται, συνοπτικά, στην εικόνα 1: 
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Εικόνα 1: Λήψη Απόφασης. Προσαρμογή από Boddy (2011), p. 195 

Οι τρόποι λήψης απόφασης σχετίζονται με το στυλ ηγεσίας, τον τρόπο δηλαδή και τις διαδικασίες 
που θα ακολουθήσει ο υπεύθυνος για τη λήψη της. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω 
(Everard & Morris, 1999): 

Με τον αυταρχικό τρόπο η απόφαση λαμβάνεται από τον υπεύθυνο (διευθυντή, προϊστάμενο 
τμήματος, επικεφαλής ομάδας εκπαιδευτικών, διαχειριστή έργου) χωρίς κάποια ενημέρωση των 
υπολοίπων. Απλά, αργότερα πληροφορούνται τι θα γίνει και τι πρέπει να κάνει καθένας από τους 
υφιστάμενους. Συνηθίζεται σε θέματα ρουτίνας ή επείγοντα και εφαρμόζεται από «ειδήμονες» ή 
«χαρισματικούς» ηγέτες και κυρίως σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς.  

Με τον πειστικό λαμβάνεται μία απόφαση, πάλι από τον υπεύθυνο και μετά ακολουθεί 
ενημερωτική συνάντηση των εμπλεκομένων όπου, απλά, εξηγείται η διαδικασία. Εδώ, ο 
επικεφαλής χρειάζεται να έχει καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και απτά στοιχεία που αφορούν 
στο πρόβλημα, ώστε να κατορθώσει να αναπτύξει κλίμα εμπιστοσύνης και συνειδητής 
συμμετοχής των εμπλεκομένων. 

Στο συμβουλευτικό τρόπο λαμβάνονται υπόψη οι ιδέες και οι προτάσεις των άλλων πριν ληφθεί, 
ατομικά, η απόφαση εξασφαλίζοντας σε ένα βαθμό δέσμευση και αποτελεσματικότητα. 
Σημαντικό ρόλο, εδώ, παίζει η δημιουργία, από τον ηγέτη, ομάδων που αποτελούνται από ικανά 
αλλά και κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Όπως και ο προηγούμενος τρόπος εμφανίζεται συχνά 
σε μη κερδοσκοπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

Τέλος, στο συναποφασιστικό τρόπο οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω συνεδριάσεων με 
πλειοψηφία. Φαίνεται να εξασφαλίζει προϋποθέσεις συλλογικής ευθύνης και συμμετοχής αλλά 
παρουσιάζει και τους κινδύνους της ασυνέπειας και της ασάφειας. Εφαρμόζεται, κατά κόρον, σε 
δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Τα μοντέλα λήψης απόφασης έχουν διάφορες ταξινομήσεις. Τα πιο γνωστά είναι το κλασικό 
(rational), το διοικητικό (administrative) και το πολιτικό (political) (Chaffee, 1983).  



Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αποτελεσματικότητα 
 

─ 259 ─ 

Το κλασικό μοντέλο (Hoy & Miskel, 2001) θεωρεί πως όλες οι αποφάσεις πρέπει να είναι 
ορθολογικές και να ακολουθείται μία στρατηγική βελτιστοποίησης έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
ιδανική λύση για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Σύμφωνα με το 
μοντέλο αυτό πρέπει να ακολουθούνται τα εξής βήματα: 

1. Ταυτοποιείται το πρόβλημα. 

2. Προσδιορίζονται οι στόχοι. 

3. Εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές. 

4. Λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες κάθε εναλλακτικής. 

5. Επιλέγεται η καλύτερη εναλλακτική. 

6. Εφαρμόζεται η απόφαση και αξιολογείται. 

Το μοντέλο αυτό, σήμερα, θεωρείται μη ρεαλιστικό γιατί παραδέχεται ότι υπάρχει μόνο μία 
ιδανική λύση και ακολουθεί γραμμικές διαδικασίες χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους διάφορους 
παράγοντες και τις καταστάσεις που αναδύονται σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. 

Το διοικητικό μοντέλο προτάθηκε από τον Simon (1947). Σε αντίθεση με το προηγούμενο θεωρεί 
ότι υπάρχει η καλύτερη δυνατή λύση σε κάθε κατάσταση και όχι μία ιδανική. Βασίζεται στις εξής 
παραδοχές (Πασιαρδής, 2004): 

1. Η λήψη απόφασης είναι μία συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία κατά την οποία 
επιτυγχάνονται κάποιοι σκοποί αλλά και κάποια νέα προβλήματα που ζητούν λύση 
αναδύονται. 

2. Πρέπει να επιδιώκεται η πιο ικανοποιητική, κάθε φορά, λύση και όχι αυτή που θεωρείται 
τέλεια. 

3. Τα στάδια στη λήψη της απόφασης έχουν κυκλική διάταξη και όχι γραμμική. Τα στάδια 
αυτά είναι ο καθορισμός του προβλήματος, η ανάλυση των δυσκολιών που προκαλεί, ο 
καθορισμός των κριτηρίων για τη λύση και η ανάπτυξη σχεδίου δράσης. Κάποια από αυτά 
μπορούν και να παραλειφθούν. 

4. Υπάρχει και η ηθική διάσταση σε οποιαδήποτε απόφαση. 

Στο πολιτικό ή μοντέλο της σταδιακής εφαρμογής (Lindblom, 1959) οι συμμετέχοντες (γνωστοί 
και ως incrementalists) δεν επικεντρώνονται σε ένα μόνο ζήτημα, αλλά σε πολλά προβλήματα 
εντός του οργανισμού. Σε αντίθεση με το διοικητικό μοντέλο, το πολιτικό μοντέλο δεν υποθέτει 
ότι οι αποφάσεις προκύπτουν από την εφαρμογή των υφιστάμενων τυποποιημένων διαδικασιών 
λειτουργίας αλλά προκύπτουν από διαπραγματεύσεις μεταξύ ομάδων. Η εξουσία είναι 
αποκεντρωμένη, συνυπάρχει σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον και θεωρεί τη λήψη αποφάσεων ως 
διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων μέσα σε ένα πλαίσιο συμβιβασμών. Το πολιτικό μοντέλο 
προβλέπει ότι ένας διαχειριστής θα εξετάσει μερικές εναλλακτικές λύσεις, ότι τα στελέχη κάνουν 
μικρές αλλαγές ανταποκρινόμενα στις άμεσες πιέσεις αντί να επεξεργαστούν ένα σαφές σύνολο 
σχεδίων και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Θεωρείται, πως αυτή η προσθετική προσέγγιση 
μπορεί να θεωρηθεί ως η απλούστερη ή πιο ακραία μορφή ικανοποίησης για τους εμπλεκόμενους.  

Ένα άλλο μοντέλο, το μικτό ή μοντέλο της προσαρμογής (Etzioni, 1967) θεωρείται ιδανικό σε 
περιπτώσεις επικαλυπτόμενων προβλημάτων και ασάφειας. Είναι μία προσέγγιση στη λήψη 
αποφάσεων που προσπαθεί να ενσωματώσει τα ορθολογικά και πολιτικά μοντέλα. Περιλαμβάνει 
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τη συλλογή και αξιολόγηση γενικών δεδομένων για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και λεπτομερή 
ανάλυση μόνο συγκεκριμένων θεμάτων. Εάν δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό ζήτημα, μπορεί να 
εφαρμοστεί μία ορθολογική διαδικασία. Όταν όμως προκύψει ένα σημαντικό πρόβλημα, θα 
πρέπει να γίνει ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης Η ορθολογική προσέγγιση θα επιδιώξει μια 
εξαντλητική έρευνα όλων των συνθηκών. Παρόλο που η προσέγγιση αυτή θα απέδιδε πολλά 
δεδομένα, η ανάλυση θα ήταν δαπανηρή και θα μπορούσε να υπερκεράσει τις δυνατότητες του 
οργανισμού. Μια σταδιακή προσέγγιση, από την άλλη πλευρά, μπορεί να επικεντρωθεί μόνο σε 
εκείνες τις περιοχές όπου εμφανίστηκαν προβλήματα. Μια στρατηγική μικτής σάρωσης θα 
περιλαμβάνει στοιχεία και των δύο προσεγγίσεων.  

Το μοντέλο Vroom-Yetton-Jago  

Οι Vroom και Jago (1973) και αργότερα ο Yetton θεωρούν τη διαδικασία λήψης απόφασης μια 
κοινωνική διαδικασία, με τα στοιχεία της να παρουσιάζονται με όρους γεγονότων μεταξύ των 
ανθρώπων, αντί των γεγονότων που συμβαίνουν γύρω από ένα άτομο. Όταν ένα πρόβλημα ή 
ευκαιρία για λήψη αποφάσεων συμβαίνει μέσα σε έναν οργανισμό, υπάρχουν συνήθως αρκετοί 
εναλλακτικοί κοινωνικοί μηχανισμοί που διατίθενται για τον προσδιορισμό για το ποια λύση 
επιλέγεται ή ποια απόφαση λαμβάνεται. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις ποικίλλουν ανάλογα με το 
πρόσωπο ή τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων 
και της σχετικής επιρροής που έχει ο καθένας στην τελική λύση ή απόφαση. Βασικό 
χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου απόφασης είναι το γεγονός ότι δεν παράγονται όλες οι 
αποφάσεις ισότιμα. Ορισμένες αποφάσεις είναι είτε εξαιρετικά σημαντικές είτε θα απαιτήσουν 
πληροφορίες από πολλούς ανθρώπους, ενώ άλλες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν γρήγορα, 
καθώς δεν θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στο σύνολο του οργανισμού. Έτσι, δεν 
χρησιμοποιείται η ίδια διαδικασία λήψης αποφάσεων για όλα τα προβλήματα. Ιδιαίτερη σημασία 
δίνει το μοντέλο αυτό στο αν η απόφαση έχει χαρακτήρα ατομικό ή ομαδικό. Αν η λύση 
αναφέρεται σε ένα μόνο άτομο θεωρείται ατομική ενώ αν έχει επιπτώσεις σε όλα τα άτομα του 
οργανισμού ή σε ένα υποσύνολο αυτών θεωρείται ομαδική. Αυτό γίνεται γιατί έτσι διαφαίνονται 
οι εναλλακτικές που έχει ο υπεύθυνος λήψης απόφασης. Εδώ, εισάγεται και το στυλ λήψης της 
απόφασης από τον υπεύθυνο. Υπάρχουν τρεις γενικές κατηγορίες: το αυταρχικό στυλ, το 
συμβουλευτικό και το ομαδικό ενώ στα δύο πρώτα προσθέτουν και δύο υποκατηγορίες. 
Περιγράφονται ως εξής: 

▪ Αυταρχικό στυλ Ι (A), στο οποίο ο υπεύθυνος παίρνει μόνος του μια απόφαση 
χρησιμοποιώντας πληροφορίες που είναι διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή. 

▪ Αυταρχικό στυλ ΙΙ (B), στον οποίο ο υπεύθυνος συλλέγει τις απαιτούμενες πληροφορίες 
και στη συνέχεια λαμβάνει την απόφαση μόνος του. 

▪ Συμβουλευτικό στυλ Ι (C), στο οποίο ο υπεύθυνος μοιράζεται το πρόβλημα με τα σχετικά 
άτομα και αναζητά τις ιδέες και τις προτάσεις τους προτού λάβει την απόφαση μόνος του. 

▪ Συμβουλευτικό στυλ ΙΙ (D) στο οποίο ο υπεύθυνος μοιράζεται το πρόβλημα με συναφή 
άτομα σε περιβάλλον συνεδρίασης και αναζητά τις ιδέες και τις προτάσεις τους προτού 
λάβει μόνος την απόφαση. 

▪ Ομαδικό στυλ ΙΙ (E) στο οποίο ο υπεύθυνος συζητά το πρόβλημα με τα άτομα ως ομάδα 
και ζητά τις προτάσεις τους πριν δεχτεί μία απόφαση μέσω ψηφοφορίας. 

Στη συνέχεια αυτό το μοντέλο θεωρεί ότι υπάρχουν τρεις ειδικοί παράγοντες σχετικά με τις 
αποφάσεις: Η ποιότητα της απόφασης, η δέσμευση των μελών του οργανισμού και οι χρονικοί 

περιορισμοί. Η έννοια της ποιότητας εκφράζει πόσο σημαντικό είναι ένα πρόβλημα. Κάποιες 
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περιστάσεις είναι πιο σημαντικές από άλλες στο πλαίσιο της δραστηριότητας στο σύνολό της. Η 
δέσμευση μεγάλου αριθμού πόρων σε κάθε απόφαση ίσως θα ήταν αναποτελεσματική. Η 
δέσμευση παίζει σημαντικό ρόλο γιατί κάποιες αποφάσεις θα έχουν ισχυρό αντίκτυπο σε κάποια 
μέλη της ομάδας ενώ άλλα δεν θα επηρεαστούν καθόλου. Τότε, σε κάποιες περιπτώσεις 
συμπεριλαμβάνονται και άλλοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εάν όχι, η απόφαση 
λαμβάνεται από τον υπεύθυνο με πολύ λίγες πληροφορίες από τους άλλους. Τέλος, το 
χρονοδιάγραμμα που υπάρχει για μια δεδομένη απόφαση πρόκειται να επηρεάσει τη διαδικασία 
επιλογής μίας λύσης. Αν δεν υπάρχει βιασύνη μπορεί να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα ή και να 
εμπλακούν και άλλα άτομα στη διαδικασία. Προκειμένου να προσδιοριστεί η επίδραση που θα 
έχει ο καθένας από αυτούς τους τρεις παράγοντες σε μια απόφαση, οι Vroom, Yetton και Jago 
(όπ. aναφ. στο Vroom & Jago, 1973) ορίζουν οκτώ ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να απαντά 
κάποιος με «Ναι» ή «Όχι» και να προχωρά σε ένα δενδροειδές σχήμα Ο Lunenburg (2010) 
προσάρμοσε αυτές τις ερωτήσεις για εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε 7 ως εξής (εικ. 2): 

 
Εικόνα 2: Προσαρμογή από Lunenburg (2010) 

Στην εικόνα 2 φαίνεται η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για την εύρεση της 
καλύτερης σε κάθε περίπτωση λύσης. Εδώ, τα στυλ λήψης απόφασης έχουν τα σύμβολα Α 
(Αυταρχικός Ι), Β (Αυταρχικός ΙΙ), C (Συμβουλευτικό Ι), D (Συμβουλευτικό ΙΙ) και Ε (Ομαδικό). 

Το μοντέλο Vroom-Jago-Yetton έχει βασισθεί σε ένα παλιότερο του Maier (όπως αναφέρεται στο 
Field, 1979) το οποίο παραδέχεται πως υπάρχουν τέσσερεις τύποι προβλημάτων και αντίστοιχοι 
τρόποι λήψης απόφασης: 

Α. Τα τύπου Ι τα οποία απαιτούν ποιοτική αντιμετώπιση (είναι πιο σημαντικά από άλλα) και 
στα οποία η αποδοχή της λύσης από τους άλλους γίνεται εύκολα. Σ’ αυτά την απόφαση πρέπει 
να την λαμβάνει μόνος του ο υπεύθυνος. 
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Β. Τα τύπου ΙΙ δεν έχουν ποιοτικές απαιτήσεις αλλά η αποδοχή είναι σημαντική. Αυτά πρέπει 
να λύνονται με αποφάσεις που θα λαμβάνονται ομαδικά. 

Γ. Τα τύπου ΙΙΙ τα οποία δεν έχουν ποιοτικές απαιτήσεις ούτε η αποδοχή τους είναι σημαντική. 
Η απόφαση πρέπει να λαμβάνονται με οποιοδήποτε τρόπο (by the flip of a coin όπως 
αναφέρεται). 

Δ. Τα τύπου IV που είναι ποιοτικά και η αποδοχή από τα μέλη της ομάδας πρέπει να κερδηθεί. 
Εδώ χρειάζονται ικανότητες management από τον υπεύθυνο ο οποίος θα χρησιμοποιήσει 
πειθώ ή ομαδικές συζητήσεις. 

Το μοντέλο αυτό είναι αρκετά απλούστερο και γι’ αυτό οι Vroom-Jago-Yetton έχουν επικριθεί 
(Field, 1979) και για την εγκυρότητά της έρευνάς τους αλλά και κυρίως για δύο ακόμη λόγους: 

Α. Έχουν δημιουργήσει κάτι αρκετά πολύπλοκο χωρίς να χρειάζεται και  

Β. Ασχολούνται μόνο με μία πλευρά, αυτή της επιλογής διαφορετικών διαδικασιών λήψης 
απόφασης για διαφορετικές προβληματικές καταστάσεις, ενώ ο Maier ενδιαφέρεται και για 
τις αναγκαίες δεξιότητες του υπευθύνου λήψης απόφασης και την ανάπτυξή του. 

Πρόταση 

Η λήψη απόφασης σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό, ιδιαίτερα σε δημόσιους και μη 
κερδοσκοπικούς, είναι η δυσκολότερη λειτουργία του υπευθύνου κάποιου τομέα. Είτε είναι 
διευθυντής εκπαιδευτικής μονάδας (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, 
τριτοβάθμιας, τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης) ή υπεύθυνος κάποιου τομέα (π.χ. ολοήμερου, 
εργαστηρίων Η/Υ), έργου (π.χ. ωρολογίου προγράμματος, ανταλλαγών, επαγγελματικού 
προσανατολισμού, εκπαιδευτικών επισκέψεων) ή ομάδας ανθρώπων (π.χ. κλάδου φιλολόγων, 
διοικητικού προσωπικού, μαθητών) καλείται μέσα σε ένα ασαφές, όσον αφορά τους στόχους, 
συνεχώς εξελισσόμενο και πολυδιάστατο εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον να 
λάβει αποφάσεις. Οι όποιες αποφάσεις που λαμβάνονται, φαίνεται ίσως ότι δεν έχουν άμεσες και 
σημαντικές επιπτώσεις, εφόσον δεν αλλάζουν σημαντικά τη ροή των γεγονότων και την 
επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των εμπλεκομένων. Η εκπαίδευση, όμως, παράγει 
αποτελέσματα σε πολυετή βάση τα οποία φαίνονται, τουλάχιστον, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού 
κύκλου (π.χ. τρία χρόνια για τη δευτεροβάθμια, τέσσερα για την τριτοβάθμια κ.ο.κ.) και, κυρίως, 
πολύ αργότερα με την όποια ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων και 
του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Τα μοντέλα απόφασης που έχουν, κατά καιρούς, προταθεί, προέρχονται από το χώρο του 
management και των επιχειρήσεων και συνάδουν με τη φιλοσοφία της βέλτιστης επιλογής η 
οποία θα προσφέρει την απαραίτητη κερδοφορία. Η σχετική βιβλιογραφία προτείνει και για τους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς αυτά τα μοντέλα ή στην καλύτερη περίπτωση κάποιες προσαρμογές 
τους. Αυτά, όμως, εκτός του ότι είναι πολύπλοκα, δεν χρησιμοποιούν τη «γλώσσα» και την 
κουλτούρα του εκπαιδευτικού ο οποίος έχει άλλες προτεραιότητες, όπως η παροχή ποιοτικής 
μάθησης και η ανάπτυξη κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων για αυτόν και τους μαθητές του με 
μακροχρόνιο στόχο τη γενικότερη αναβάθμιση του κοινωνικού περιβάλλοντος.  

Σ’ αυτή την εργασία γίνεται μια προσπάθεια εισαγωγής ενός απλού και εύχρηστου τρόπου όπου 
ο καθένας που καλείται να λάβει αποφάσεις, από το επίπεδο της τάξης του ως τη διεύθυνση ενός 
πανεπιστημίου, να μπορεί να επιλέγει τι θεωρεί καλύτερο και πως. Το μοντέλο 4Σ ή 4R που 
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προτείνεται δεν έχει προέλθει από κάποια έρευνα, αλλά εδράζεται στην εμπειρία και σε μέρη 
κάποιων από τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν. Βασίζεται στις εξής παραδοχές: 

(1) Οι 4 Παράγοντες (Factors) και οι δύο Διαστάσεις (Dimensions) 

Ο/η υπεύθυνος που πρέπει να πάρει μία απόφαση θα χρειαστεί να εξετάσει τη σχετικότητα 

(relevance) του προβλήματος με τους στόχους του οργανισμού, τους συντελεστές (resources) που 
έχει στη διάθεσή του, τις σχέσεις (relations) που έχουν αναπτυχθεί στον οργανισμό και τις πιθανές 
συνέπειες (results) στα άτομα που εμπλέκονται (εικ. 3). Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες 
καθορίζεται από δύο διαστάσεις (dimensions), μία που αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον και μία 
για το εξωτερικό, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. 

 
Εικόνα 3: Οι 4 Παράγοντες 

Η σχετικότητα (relevance) του προβλήματος αναφέρεται στο κατά πόσο το πρόβλημα είναι 
σημαντικό (εσωτερική διάσταση) ή επείγον (εξωτερική διάσταση). Η σημαντικότητα καθορίζεται 
από το είδος, τις προτεραιότητες και τους στόχους του οργανισμού ενώ το αν είναι επείγον ή όχι 
συνήθως επιβάλλεται από τρίτους (κεντρική διοίκηση, γονείς, συνεργάτες). 

Οι συντελεστές (resources) είναι τα εφόδια που διαθέτει κάποιος για να κάνει τη δουλειά του, είτε 
αυτά είναι άυλα (γνώση, εμπειρία) είτε υλικά. Η εσωτερική διάσταση των συντελεστών είναι οι 
υλικοί (κτίρια, υποδομές) και οι πνευματικοί (άνθρωποι, γνώσεις, δεξιότητες) πόροι που 
συνυπάρχουν σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Η εξωτερική διάσταση είναι οι όποιες 
πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο θέμα και οι οποίες μπορούν να 
αξιοποιηθούν για τη λήψη της απόφασης.  

Οι σχέσεις (relations) προκύπτουν μέσα από την αλληλεπίδραση όλων των μελών ενός 
εκπαιδευτικού οργανισμού (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, προσωπικό, συνεργάτες). Η 
εσωτερική τους διάσταση προκύπτει από την όποια δέσμευση έχει επιτευχθεί μεταξύ αυτών των 
μελών και η οποία έρχεται σε βάθος χρόνου λόγω της κουλτούρας του οργανισμού και του 
κλίματος που αναπτύσσει ο εκάστοτε υπεύθυνος. Η εξωτερική διάσταση είναι η ευθύνη που έχει 
κάθε μέλος για τον τομέα και το έργο του και προκύπτει από φόρμες και κανόνες του συστήματος 
της διοίκησης της εκπαίδευσης, όπως είναι μία περιγραφή θέσης εργασίας (καθηκοντολόγιο).  

Οι συνέπειες (results) σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό είναι πάντα ποιοτικές και 
μακροπρόθεσμες. Δεν έχει νόημα, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εκτός ελαχίστων 
ποσοτικών δεικτών, να μετρήσουμε π.χ. το πόσοι μαθητές από ένα σχολείο πέρασαν στο 
πανεπιστήμιο για να δούμε αν έχει ή όχι καλά αποτελέσματα. Έτσι, αρχικά, για να υπάρχουν 
θετικές συνέπειες πρέπει να ασχοληθούμε με την εσωτερική διάσταση που είναι οι αξίες του 
οργανισμού. Αυτές έχουν τη ρίζα τους στο παρελθόν και πρέπει να διατρέχουν κάθε απόφαση 
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που λαμβάνεται. Η εξωτερική διάσταση είναι κάτι που αφορά το μέλλον και είναι το περιβάλλον 
που βρίσκεται ο οργανισμός και ποιες θα είναι οι συνέπειες για αυτόν όταν θα απορροφήσει το 
αποτέλεσμα της παρεχόμενης υπηρεσίας, τους απόφοιτους κάθε κύκλου.  

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 3, η σχετικότητα θεωρείται ο πιο σημαντικός παράγοντας γιατί 
πάντα καλύπτει τους άλλους τρεις. Θα μπορούσαμε, δηλαδή, να ανάγουμε τη διαδικασία λήψης 
απόφασης εξετάζοντας μόνο αν ένα θέμα είναι σημαντικό ή επείγον και να μην ασχοληθούμε 
λεπτομερώς με τα υπόλοιπα. Απλά, αυτό προϋποθέτει γνώσεις και κυρίως εμπειρία από τον 
υπεύθυνο ώστε να μπορεί να συνδυάσει όποιους από τους υπόλοιπους παράγοντες ταυτόχρονα. 

(2) Τα 2 Πρότυπα και οι 2 Χαρακτήρες 

Ο/η υπεύθυνος αφού εξετάσει κυρίως τη σχετικότητα (σημαντικό ή επείγον) του θέματος και ίσως 
κάποιους και από τους άλλους παράγοντες καλείται να πάρει μία απόφαση. Σε έναν εκπαιδευτικό 
οργανισμό, όπως και στους οργανισμούς υγείας υπάρχει ο επικεφαλής, αλλά υπάρχουν και 
ομαδικές δομές λήψης αποφάσεων όπως ο σύλλογος διδασκόντων. Επίσης, εκ των πραγμάτων, 
όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι εφοδιασμένοι με υψηλές ακαδημαϊκές γνώσεις και ειδικοί στον τομέα 
τους. Ο εκάστοτε υπεύθυνος δεν μπορεί να γνωρίζει με λεπτομέρεια τις ανάγκες και την ορθή 
αντιμετώπιση κάθε θέματος αφού συνυπάρχουν διαφορετικές ειδικότητες στο προσωπικό και 
μπορεί να εμπλέκονται μαθητές και γονείς. Υπάρχει, δηλαδή, ένα μεγάλο φάσμα του ανθρώπινου 
παράγοντα που συνυπάρχει σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό και μία απόφαση θα τον αφορά. Η 
πολυπλοκότητα, επίσης, των προβλημάτων απαιτεί πλούσια και ορθή πληροφόρηση και σπάνια 
εφαρμόζεται μία «πεπατημένη» προσέγγιση όπως έγινε και στο παρελθόν. Στο τέλος, όμως, ο/η 
εκάστοτε υπεύθυνος/η έχει το βάρος της τελικής απόφασης γι’ αυτό χρειάζεται να επιλέξει 
προσεκτικά το πρότυπο λήψης και τον χαρακτήρα που τον καθορίζει. Υπάρχουν δύο πρότυπα: 

Α. Ο Μοναχικός είναι αυτός που θα λειτουργήσει μόνος του και δεν θα ρωτήσει κανένα για 
ότι και να κάνει. Έχει δύο επιμέρους χαρακτήρες, τον Αδιάφορο (0) και τον Απόλυτο (1). Ο 
Αδιάφορος δεν θα λάβει καν απόφαση, ή θα κωλυσιεργήσει και θα την αφήσει για αργότερα, 
θα αποποιηθεί της ευθύνης και θα την αναθέσει σε άλλους ή θα υποστηρίξει ότι «δεν είναι 
δικιά του δουλειά» και τελικά δεν θα κάνει τίποτα. Ο Απόλυτος θεωρεί ότι έχει όποια γνώση, 
εμπειρία, πληροφορία και δεξιότητα χρειάζεται καθώς και όλα τα μέσα και τα χρονικά 
περιθώρια για να αποφασίσει οτιδήποτε μόνος του και απλώς να το ανακοινώσει.  

Β. Ο Συμμετοχικός είναι αυτός που θα εμπλέξει και άλλους στη διαδικασία λήψης απόφασης 
και σε κάποιο βαθμό. Οι χαρακτήρες του είναι ο Διαλεκτικός (2) και ο Δημοκρατικός (3). Ο 
Διαλεκτικός ακούει συζητήσεις, λαμβάνει υπόψη τις γνώμες των άλλων, αφουγκράζεται το 
κοινό αίσθημα, ζητά πληροφορίες από το περιβάλλον που αυτός θεωρεί κατάλληλο και τελικά 
αποφασίζει μόνος του. Ο Δημοκρατικός ακολουθεί πιστά τους νόμους και τους κανονισμούς, 
συγκαλεί συναντήσεις του συνόλου του προσωπικού ή των σχετικών υποομάδων, εφαρμόζει 
την αρχή της ιδεοθύελλας και απλά εφαρμόζει την απόφαση της πλειοψηφίας. 

Οι τέσσερεις αυτοί χαρακτήρες θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν και ως εξής: Ο Απόλυτος και 
ο Διαλεκτικός αποτελούν το πρότυπο αυτού που αποφασίζει μόνος του (εσωτερικός χαρακτήρας) 
και ο Αδιάφορος και ο Δημοκρατικός (εξωτερικός χαρακτήρας) αποτελούν το πρότυπο αυτού 
που δίνει τη δυνατότητα σε άλλους να αποφασίζουν. 

Για να γίνει πιο εύχρηστο αυτό το μοντέλο δημιουργούμε ένα σύστημα αξόνων χ – ψ στο οποίο 
τοποθετούμε τις δύο διαστάσεις κάθε παράγοντα και χωρίζουμε το επίπεδο που δημιουργείται σε 
τέσσερεις περιοχές που η κάθε μία αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα του ηγέτη, όπως φαίνεται 
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στην εικόνα 4. Στον άξονα ψ τοποθετείται η εξωτερική διάσταση του παράγοντα όπου από πάνω 
προς τα κάτω χαρακτηρίζεται ως «λίγο» ή «πολύ». Αντίστοιχα στον άξονα χ υπάρχει η εσωτερική 
διάσταση και η διαβάθμισή της από «λίγο» ως «πολύ». Στα τέσσερα τεταρτημόρια που 
δημιουργούνται υπάρχουν ο Αδιάφορος (1), ο Απόλυτος, ο Διαλεκτικός (2) και ο Δημοκρατικός 
(3) όπου στα δύο επάνω υπάρχουν οι εσωτερικοί χαρακτήρες και στα δύο κάτω οι εξωτερικοί. 
Αντίστοιχα, χιαστί εμφανίζονται ο Μοναχικός και ο Συμμετοχικός στα αντίστοιχα δύο 
τεταρτημόρια. 

 
Εικόνα  4: Παράγοντες & Διαστάσεις, Πρότυπα και Χαρακτήρες 

Έτσι, όταν κάποιος έχει μπροστά του ένα πρόβλημα που χρειάζεται λύση και πρέπει να πάρει μία 
απόφαση μπορεί να ανατρέξει σε αυτόν τον πίνακα εξετάζοντας αρχικά τη σχετικότητα (εικ. 5). 
Αν, π.χ., το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση (λίγος 
διαθέσιμος χρόνος) θα πάρει την απόφαση μόνος του (Απόλυτος 1) ή αν είναι λίγο σημαντικό και 
δεν επείγει (πολύς διαθέσιμος χρόνος) μπορεί να το αφήσει για αργότερα (Αδιάφορος 0). Επίσης, 
αν είναι λίγο σημαντικό αλλά επείγει θα ζητήσει τη γνώμη των άλλων (Διαλεκτικός 2) ενώ αν 
είναι σημαντικό αλλά υπάρχει διαθέσιμος χρόνος μπορεί να αποφασίσει με ευρύτερες διαδικασίες 
μέσω συναινέσεων (Δημοκρατικός 3). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και αν χρειαστεί να 
εμπλακούν και οι άλλοι τρεις παράγοντες, των συντελεστών, των σχέσεων και των συνεπειών, 
όπως φαίνεται στις εικόνες 6, 7 και 8.   

 
Εικόνα  5: Ο παράγοντας Σχετικότητα   Εικόνα 6: Ο παράγοντας Συνέπειες 
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Εικόνα 7: Ο παράγοντας Συντελεστές   Εικόνα 8: Ο παράγοντας Σχέσεις 

Ας δούμε και το παράδειγμα των συντελεστών. Αν υπάρχει ένα θέμα που χρήζει λύσης και έχουμε 
πολλές γνώσεις και πληροφορίες αλλά λίγους πόρους στη διάθεσή μας τότε δεν μπορούμε να 
πάρουμε μία σωστή απόφαση και ακολουθούμε το πρότυπο 0. Αν έχουμε και την πολυτέλεια των 
διαθέσιμων πόρων (υλικά, άνθρωποι) ακολουθούμε το πρότυπο 1. Αντίστοιχα, αν διαθέτουμε 
λίγες πληροφορίες για το θέμα και υπάρχει και έλλειψη πόρων εμπλέκουμε όσους μπορούμε 
ακολουθώντας το πρότυπο 2. Τέλος, αν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου υπάρχει 
αφθονία πληροφοριών και πόρων μπορούμε να λειτουργήσουμε σύμφωνα με το πρότυπο 3. 
Όμοια, ενεργούμε και για τους άλλους δύο παράγοντες.  

Επίλογος 

Όπως έχει αναφερθεί, η λήψη απόφασης σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό είναι μία πάρα πολύ 
δύσκολη λειτουργία. Κυρίως γιατί δεν προκαθορίζεται από σαφείς στόχους και δεν αποτιμάται η 
ορθότητά της από μετρήσιμα κριτήρια, αλλά και γιατί τα προβλήματα της καθημερινότητας της 
εκπαίδευσης δεν έχουν μία επαναληψιμότητα που θα μας βοηθούσε στην αντιμετώπισή τους. Με 
το μοντέλο 4Σ (σχετικότητα-συντελεστές-σχέσεις-συνέπειες) η 4R (relevance-resources- 
relations-results) γίνεται μία προσπάθεια κωδικοποίησης των παραγόντων που διατρέχουν την 
εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η ποικιλότητα των θεμάτων αναδύεται μέσα από τις δύο 
διαστάσεις κάθε παράγοντα όπου πρέπει να εξετάζουμε, πάντα, τη μία σε σχέση με την άλλη. 
Τέλος, σε κάθε συνδυασμό διάστασης στο επίπεδο χ – ψ εντάσσουμε το πρότυπο του μοναχικού 
ή συμμετοχικού προτύπου του ηγέτη και τους επιμέρους χαρακτήρες του. Η εμπειρία έχει δείξει 
ότι αυτοί είναι οι κυριότεροι παράγοντες που απασχολούν έναν εκπαιδευτικό οργανισμό και με 
αυτά, κυρίως, τα πρότυπα διοίκησης κινούνται οι ηγέτες τους. 

Μια τέτοια προσέγγιση η οποία δεν έχει βασισθεί σε κάποια εμπεριστατωμένη έρευνα δεν 
φιλοδοξεί να ενταχθεί στον πλούτο των θεωρητικών μοντέλων λήψης απόφασης τα οποία 
βασίζονται σε μακροχρόνιες έρευνες μέσω των κατάλληλων επιστημονικών εργαλείων. Είναι, 
όμως, ένας πρακτικός οδηγός κωδικοποίησης και τμηματοποίησης των παραγόντων που 
επηρεάζουν έναν εκπαιδευτικό οργανισμό και τις πιθανές πορείες που μπορεί να ακολουθήσει 
κάποιος όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Σκοπό έχει να βοηθήσει 
υπευθύνους λήψης απόφασης στη δαιδαλώδη προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο 
έργο τους και να μην αναλώνονται σε ανούσια χαμένες προσπάθειες χωρίς κάποιον οδηγό. Και 
αν οι τέσσερεις παράγοντες επί δύο διαστάσεις φαντάζουν πολλές, μαζί με τους τέσσερεις 
χαρακτήρες, ας θυμηθούμε τον Eisenhower (1954): «Υπάρχουν δύο ειδών προβλήματα: τα 
επείγοντα και τα σημαντικά». Ας επικεντρωθούμε μόνο σε αυτές τις δύο διαστάσεις και ας 
ακολουθήσουμε είτε τον μοναχικό είτε τον ομαδικό τρόπο για την επίλυσή τους.  
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Επαγγελματική ικανοποίηση και 
εργασιακό άγχος φιλολόγων 
 

 

Κερασία Ντίκογλου  

Γεώργιος Ιορδανίδης  
 

 

Περίληψη  

Η παρούσα έρευνα εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση και το 
εργασιακό άγχος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με πληθυσμό-στόχο τους 
φιλολόγους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και δείγμα 171 εξ αυτών (σε σύνολο 270) η 
έρευνα αποσκοπεί στην αποτύπωση των επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης και εργασιακού 
τους άγχους, στην ανίχνευση των γενεσιουργών παραγόντων των φαινομένων σε συνάρτηση με 
δημογραφικά και εργασιακά τους δεδομένα και στη διερεύνηση της ύπαρξης σημαντικής 
συσχέτισης ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Για τη συλλογή των δεδομένων διεξήχθη ποσοτική 
έρευνα, με γραπτό ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου ερωτήσεων και ακολούθησε επεξεργασία 
τους μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSSν24. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει 
ότι το δείγμα βιώνει μέτρια προς υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης και μέτρια 
επίπεδα εργασιακού άγχους. Το σχολικό κλίμα και οι σχέσεις με τους συναδέλφους και τον 
Διευθυντή αναδεικνύονται ως οι σημαντικότεροι παράγοντες ικανοποίησης, ενώ ως κυριότερες 
πηγές εργασιακού άγχους αποτυπώνονται ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική 
διαδικασία και την κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών, τον εργασιακό φόρτο και την πίεση 
χρόνου. Παράλληλα, το φύλο και η ηλικία φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδα των 
υπό διερεύνηση εννοιών, ενώ αποτυπώθηκε στατιστικά αρνητική συσχέτιση ανάμεσά τους. Παρά 
τους περιορισμούς της έρευνας τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η επαγγελματική 
ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος των φιλολόγων αποτελούν παραμέτρους που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα τόσο 
του εκπαιδευτικού όσο και του εκπαιδευτικού συστήματος.  
Λέξεις κλειδιά: δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματική ικανοποίηση, εργασιακό άγχος, 
φιλόλογοι 

 

Εισαγωγή 

Αναμφισβήτητα, η εργασία αποτελεί θεμέλιο λίθο της ανθρώπινης ανάπτυξης και έναν από τους 
βασικούς συντελεστές της προόδου του κοινωνικού συνόλου και του ανθρώπινου πολιτισμού. 
Επενεργεί καθοριστικά σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και συμβάλλει στην πλήρωση 
του αισθήματος της προσωπικής ολοκλήρωσης. Για το λόγο αυτό, ήδη, από τη δεκαετία 1920-
1930 η έρευνα έστρεψε το ενδιαφέρον της στην ενδελεχή μελέτη εννοιών σχετιζόμενων με αυτήν, 
όπως είναι η επαγγελματική ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος. 
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Διαχρονικά έχουν γίνει πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις κι έχει διατυπωθεί πλήθος ορισμών για 
τoν προσδιορισμό της έννοιας, οι περισσότεροι εκ των οποίων διαφοροποιούνται μεταξύ τους 
(Δημητρόπουλος, 1998). Εξαίρεση αποτελεί το γεγονός ότι σχεδόν καθολικά αναγνωρίζεται ότι 
πρόκειται για έννοια πολυσύνθετη και πολυπρισματική, στον προσδιορισμό της οποίας 
υπεισέρχονται πολλοί διακριτοί παράγοντες (Koustelios, 2001).  

Ορισμένοι ερευνητές προσεγγίζουν την έννοια υπό το πρίσμα των συναισθημάτων που βιώνει ο 
εργαζόμενος για την εργασία του και τα οποία προκύπτουν από το πλέγμα των συνθηκών υπό τις 
οποίες ασκεί το έργο του (Spector, 1997). Άλλοι πάλι, (Allport, 1954, όπ. αναφ. στο 
Γραμματικού, 2010, σ. 13) ερμηνεύουν την επαγγελματική ικανοποίηση ως «στάση» του 
εργαζομένου απέναντι στην εργασία του, ενώ ο Locke (1976) εξαίρει τη συμβολή του 
συναισθήματος και της γνωστικής-αξιολογικής ικανότητας του ατόμου, ερμηνεύοντας την έννοια 
ως δέσμη των συναισθημάτων του εργαζόμενου από την πλήρωση των επαγγελματικών του αξιών 
από την άσκηση της εργασίας του.  

Παράλληλα, η έννοια σε αρκετούς ορισμούς (Alderfer, 1969; Herzberg, 1968; Maslow, 1970; 
McClelland, 1990) συνδέεται με την έννοια της παρακίνησης και των κινήτρων, που επενεργούν 
ως καταλύτες στη διαμόρφωση της στάσης και της συμπεριφοράς του εργαζόμενου, 
κινητοποιώντας τον παραγωγικά και επηρεάζοντας θετικά τη συναισθηματική του αντίδραση 
απέναντι στην εργασία του και το αίσθημα ικανοποίησής του από αυτήν.  

Αποτιμώντας τους παραπάνω ορισμούς και τις θεωρητικές προσεγγίσεις διαπιστώνεται ότι η 
επαγγελματική ικανοποίηση –ως έννοια– περιλαμβάνει τα συναισθήματα ή/και τις στάσεις του 
εργαζόμενου για την εργασία του συνολικά ή συγκεκριμένες εκφάνσεις της, ως απόρροια της 
συγκριτικής θεώρησης των προσδοκιών, των αναγκών και των εμπειριών που ικανοποιούνται 
από αυτήν με τις αντίστοιχες που περικλείονται στο αξιακό του σύστημα· επομένως, στο 
φαινόμενο είναι έντονο το υποκειμενικό στοιχείο (Ζαβλανός, 2002). 

Από τους πλέον ερευνώμενους επαγγελματικούς κλάδους είναι αυτός των εκπαιδευτικών. 
Ιδιαίτερα σήμερα, που η γνώση αποκτά οικονομική διάσταση και ανάγεται σε κεντρικό πυλώνα 
της σύγχρονης ανάπτυξης και προόδου ο ρόλος του εκπαιδευτικού λειτουργού αναδεικνύεται ως 
σημαίνων στην προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου 
(Μαυρογιώργος, 1993). Η επαγγελματική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελεί βασική 
παράμετρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού συνδέεται με παραμέτρους όπως είναι η 
οργανωσιακή του συμπεριφορά και δέσμευση, οι απουσίες από την εργασία, η αποδοτικότητα του 
ίδιου και της διοίκησης και η αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού, οι επιδόσεις και η 
συμπεριφορά των μαθητών (Δημητρόπουλος, 1998; Ματσαγγούρας, 2000). Σε γενικές γραμμές 
ο όρος αναφέρεται στην εκπλήρωση ή όχι των αναγκών και προσδοκιών του εκπαιδευτικού από 
το επάγγελμά του, τα συναισθήματα, την αντίληψή του αναφορικά με τον ρόλο του ως 
διδασκάλου και τις ενέργειές του (Chaplain, 2008). 

Η διερεύνηση της εφαρμογής των θεωριών παρακίνησης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον οδήγησε 
σε ταξινόμηση των παραγόντων που επηρεάζουν τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης 
των εκπαιδευτικών σε δύο κατηγορίες: α) δημογραφικούς (φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας, 
ειδικότητα, βαθμίδα εκπαίδευσης, ακαδημαϊκά προσόντα, κλπ.) και β) οργανωτικούς, που 
αναλύονται σε ενδογενείς και εξωγενείς, με τους δεύτερους να επενεργούν εντονότερα (Zempylas 
& Papanastasiou, 2004). Στους ενδογενείς παράγοντες συγκαταλέγονται παράμετροι που 
σχετίζονται με τη φύση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, όπως η αίσθηση της αυτονομίας και 
ευελιξίας που νιώθει ο εκπαιδευτικός κατά την άσκηση του έργου του, οι δυνατότητες που το 
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επάγγελμα παρέχει για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του, οι σχέσεις του με τους μαθητές και 
η διαχείριση της σχολικής τάξης (Koustelios, 2001; Scott & Dinham, 2003; Vassalo, 2014). Από 
την άλλη, ως εξωγενείς παράγοντες λογίζονται παράμετροι που αναφέρονται στις αποδοχές, στις 
εργασιακές συνθήκες, το ωράριο, τον φόρτο εργασίας, την υλικοτεχνική υποστήριξη, την 
επαγγελματική ενδυνάμωση, το σχολικό κλίμα και την ηγεσία, οι σχέσεις με τους συναδέλφους, 
τα διοικητικά στελέχη και τους γονείς (Dinham & Scott, 1998; Saiti, 2007; Schultze, 2006).  

Εξίσου συστηματικά απασχολεί τη διεθνή και εγχώρια έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες το ζήτημα 
του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών και μάλιστα σε πολλές έρευνες αποτυπώνεται 
σημαντική επίδραση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές.  

Kαθολικά αποδεκτός ορισμός για την έννοια του εργασιακού άγχους δεν υπάρχει, καθώς οι 
ερευνητές ακολούθησαν διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, εμφανίζεται να 
λειτουργεί ως αίτιο που δημιουργεί ένταση στην ψυχή του ανθρώπου, ως αντίδραση σε έναν 
παράγοντα που δημιουργεί στρες ή ως το αποτέλεσμα της στενής σχέσης που αναπτύσσεται 
ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον (Κάντας, 1995). 

Το εργασιακό άγχος αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις μάστιγες που πλήττουν τον τομέα της 
εργασίας στη σύγχρονη εποχή και όχι μόνο, καθώς έχει επεκτάσεις στην οικογενειακή, 
προσωπική και κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Πρόκειται για την εξατομικευμένη αντίδραση του 
εργαζόμενου σε ένα σύνολο καταστάσεων ή σε μία ορισμένη κατάσταση που προκαλεί άγχος σε 
σχέση με την άσκηση του επαγγέλματός του (Gaziel, 1993), η εκδήλωση της οποίας 
διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος, τον εργασιακό χώρο, την προσωπική 
αντίδραση του εργαζόμενου και τη χώρα στην οποία εργάζεται (Chen & Silverthorne, 2008). 
Επιπρόσθετα, ο Sager (1991) εκλαμβάνει το εργασιακό άγχος ως ψυχολογική κατάσταση που 
βιώνει το άτομο, όταν καλείται να διαχειριστεί τις ευκαιρίες, τις υποχρεώσεις και τους 
περιορισμούς που προκύπτουν από την επαγγελματική του ενασχόληση και μπορούν να 
καταστούν ρυθμιστές της επαγγελματικής του προόδου. Τέλος, από τους πλέον αποδεκτούς 
ορισμούς είναι αυτός του Cox (1975), που ορίζει το φαινόμενο ως το αποτέλεσμα 
χαρακτηριστικών του εργασιακού χώρου που ασκούν πίεση στο άτομο, ενώ οι Ursin και Erikson 
(2004) θεωρούν ότι η ύπαρξη καινούργιων ερεθισμάτων, μιας απειλής και ένα έλλειμμα σε 
κάποιον τομέα μπορούν να οδηγήσουν σε βίωση άγχους. Από τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι 
το άγχος προκύπτει ως αποτέλεσμα της στενής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται ανάμεσα στο 
περιβάλλον και τον άνθρωπο και πιο συγκεκριμένα όταν αυτός αισθάνεται αδυναμία να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας κατάστασης που εμφανίζει αντιφάσεις και θέτει σε κίνδυνο 
την υγεία του (Αναγνωστόπουλος & Παπαδάτου, 1999). 

Και μπορεί το άγχος να κατακλύζει όλους τους επαγγελματίες, ωστόσο έχει διαπιστωθεί ότι 
περισσότερο επηρεάζει αυτούς που ασκούν επαγγέλματα που έχουν στο κέντρο του 
ενδιαφέροντός τους τον άνθρωπο, έχουν μία κοινωνική διάσταση ή προϋποθέτουν τη «φροντίδα» 
των άλλων (Κορωναίου, 2010), όπως τα ένστολα επαγγέλματα, τα επαγγέλματα υγείας και εκείνα 
που επιτελούν κοινωνική εργασία (Tsiakiros & Pashiardis, 2006).  

Οι ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και τα αποτελέσματα που απορρέουν από 
αυτό έχουν οδηγήσει από δεκαετίες την επιστημονική έρευνα στη διεξοδική μελέτη ζητημάτων 
που σχετίζονται με το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα 
από τα πιο αγχογόνα επαγγέλματα (Johnson et al., 2005).  
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Πρώτοι ασχολήθηκαν ερευνητικά με το φαινόμενο οι Kyriacou και Sutcliffe (1978), που κάνουν 
λόγο για αρνητική συναισθηματική αντίδραση του εκπαιδευτικού ως αποτέλεσμα της 
αναγκαιότητας να ανταποκριθεί στις ανάγκες και απαιτήσεις του ρόλου του, αντίδραση που 
πολλές φορές μπορεί να συνοδεύεται και από παθογόνες φυσιολογικές, συναισθηματικές και 
ψυχολογικές μεταβολές. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Κάντας (2001, σ. 217), που ορίζει 
την έννοια ως «αρνητικής διάθεσης απόκριση που πηγάζει από ορισμένες απόψεις του έργου του 

και συνοδεύεται από δυνητικά παθολογικές μεταβολές βιολογικών ή βιομηχανικών δεικτών». 

Στη βίωση εργασιακού άγχους στους εκπαιδευτικούς υπεισέρχεται πληθώρα παραγόντων που 
λειτουργούν πάνω τους ως ερεθίσματα εκδήλωσης άγχους. Οι Kyriacou και Sutcliffe (1978) 
επισημαίνουν ότι διάφοροι εργασιακοί παράγοντες δυνητικά μπορούν να απειλήσουν την 
αυτοεκτίμηση του εκπαιδευτικού και να οδηγήσουν στην πρόκληση άγχους, εάν δεν 
ικανοποιηθούν, ενώ ο Haberman (2005) αναφέρεται σε ενδογενείς (σχετιζόμενους με τα ατομικά 
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού) και εξωγενείς παράγοντες (σχετιζόμενους με τις συνθήκες 
εργασίας στις οποίες ο εκπαιδευτικός ασκεί το έργο του).  

Μια συγκροτημένη προσέγγιση της ταξινόμησης των πηγών άγχους των εκπαιδευτικών είναι 
αυτή των Antoniou, et al., (2006), που κατηγοριοποιούν τους αγχογόνους παράγοντες σε: α) 
εσωγενείς παράγοντες, σχετιζόμενους με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του επαγγέλματος, β) 
συναρτώμενους με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και την ιδιοσυγκρασία τους και γ) 
συνυφασμένους με την κυβερνητική πολιτική, την οργανωσιακή δομή και τη σχολική διοίκηση. 
Αυτή είναι και η προσέγγιση που ακολουθεί η παρούσα έρευνα στην προσπάθεια ταξινόμησης 
των πηγών άγχους του δείγματος. Έτσι, λοιπόν, στην πρώτη κατηγορία συγκαταλέγονται 
παράγοντες, όπως είναι η διαχείριση της τάξης και η διδακτική πράξη, η διεκπεραιωτική 

προσέγγιση της γνώσης και η έλλειψη κινήτρων και ενδιαφέροντος από τους μαθητές, η έλλειψη 

ευελιξίας, η περιορισμένη αυτονομία των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση του έργου τους και η 

ασάφεια του ρόλου τους, η πίεση του χρόνου και ο φόρτος εργασίας, η υποτίμηση του επαγγέλματος 
στη συνείδηση της κοινωνίας και η κοινωνική απαξίωσή του (Antoniou, Polychroni, & Kotroni, 
2009; Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013; Torres, Lawver, & Lambert, 2009). 

Στην κατηγορία των αγχογόνων παραγόντων που σχετίζονται με τα ατομικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού ταξινομούνται παράμετροι όπως το φύλο, η ηλικία, η 
οικογενειακή κατάσταση, ο τύπος της εργασιακής σχέσης (μόνιμος-αναπληρωτής-ωρομίσθιος), 
η εκπαιδευτική εμπειρία, οι προσδοκίες, οι επιθυμίες, οι στάσεις, οι αντιλήψεις και γενικότερα η 
προσωπικότητα και το στιλ συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού (Forcella et al., 2009; King et al., 
2012). 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν παράγοντες που συνδέονται με την κυβερνητική πολιτική, την 
οργανωσιακή δομή και τη σχολική διοίκηση, ήτοι οι εκπαιδευτικές αλλαγές, ο χαρακτήρας του 
εκπαιδευτικού συστήματος, η εισαγωγή καινοτομιών, η επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξη 
των εκπαιδευτικών, ο μισθός, η αξιολόγηση, η υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή του σχολείου, 
το σχολικό κλίμα και οι σχέσεις με τον διευθυντή, τους συναδέλφους και τους γονείς (Alder, 
2005; Κάντας, 2001; Tsiakkiros & Pashiardis, 2002).  

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο τρόπος και ο βαθμός στον οποίο ο εκπαιδευτικός 
αντιδρά στα αγχογόνα ερεθίσματα είναι συνάρτηση των ατομικών του χαρακτηριστικών, του 
αξιακού του υπόβαθρου, των ικανοτήτων του, αλλά και των συνθηκών στις οποίες τα ερεθίσματα 
αυτά εκδηλώνονται. Πρόκειται, επομένως, για μία καθαρά υποκειμενική διαδικασία (Kyriacou, 
2001), μια καθαρά ατομική αντίδραση απέναντι σε στοιχεία δυναμικά.  
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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ενδοσκοπήσει στην επαγγελματική ικανοποίηση και το 
εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της ειδικότητας των φιλολόγων που εργάζονται στην 
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει: 

1. στην ανίχνευση των επιπέδων και των πηγών επαγγελματικής ικανοποίησης και εργασιακού 
άγχους του δείγματος, 

2. στη διερεύνηση συσχέτισης των φαινομένων με μεταβλητές συναρτώμενες με τα 
δημογραφικά-ατομικά χαρακτηριστικά του δείγματος, 

3. στη διερεύνηση ύπαρξης στατιστικώς σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα στις δύο έννοιες. 

Μεθοδολογία 

Για τις ανάγκες της έρευνας προκρίθηκε ως προσφορότερη μεθοδολογική προσέγγιση η 
ποσοτική, με χρήση γραπτού ερωτηματολογίου, δομημένου με κλειστού τύπου ερωτήσεις, 
διαρθρωμένο σε τρεις διακριτές ενότητες: η πρώτη περιλαμβάνει 7 στοιχεία-δηλώσεις αναφορικά 
με τα δημογραφικά-ατομικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, η δεύτερη 35 στοιχεία-δηλώσεις 
για τη διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης (6 διαστάσεις) και η τρίτη 42 στοιχεία-
δηλώσεις για τη διερεύνηση του εργασιακού άγχους του δείγματος (7 διαστάσεις). Οι απαντήσεις 
στα στοιχεία του δεύτερου και τρίτου μέρους ταξινομούνται με βάση την κωδικοποιημένη 
πεντάβαθμη κλίμακα διαστημάτων Likert, παίρνοντας τις τιμές 1= καθόλου, 2= λίγο, 3=αρκετά, 
4=πολύ, 5= πάρα πολύ. Προηγήθηκε πιλοτική έρευνα σε 12 φιλολόγους για τον εντοπισμό 
δυσλειτουργιών και ασαφειών του ερωτηματολογίου. 

Ως δειγματοληπτική μέθοδος επιλέχθηκε η δειγματοληψία «κατά συστάδες», ενώ δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν 171 φιλόλογοι (ΠΕ02) από 41 σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Οι 139 εξ αυτών ήταν γυναίκες και οι 32 άνδρες, 
η ηλικία τους κυμαίνονταν από 31 - 60+ έτη, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (50,9%) 
ανέφεραν εκπαιδευτική υπηρεσία 11-20 έτη.  

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση του προγράμματος 
SPSSv24. Στην επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε, κατ’ αρχάς, η 
περιγραφική στατιστική, μέσω της οποίας καταγράφηκαν ποσοτικά τα δημογραφικά και 
εργασιακά χαρακτηριστικά του δείγματος και οι απόψεις του αναφορικά με τα ερωτήματα που 
τέθηκαν. Για τα ερευνητικά ερωτήματα που διερευνούν συσχετίσεις, χρησιμοποιήθηκε η 
επαγωγική στατιστική ανάλυση για την εξέταση της στατιστικής σημαντικότητας ανάμεσα στις 
υποομάδες.  

Αποτελέσματα 

Από την Ανάλυση Συχνοτήτων που έγινε ο Μ.Ο. επαγγελματικής ικανοποίησης του δείγματος 
βρέθηκε 3,47, υποδηλώνοντας μέτρια έως υψηλά επίπεδα ικανοποίησης (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης φιλολόγων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 

 Ν Μ.Ο Τ.Α. 

Επίπεδα επαγγελματική ικανοποίησης 171 3,47 0, 545 
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Περί τα 4/5 των ερωτηθέντων (79%) δήλωσαν μέτρια έως υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και μόλις 
το 21% χαμηλά έως πολύ χαμηλά.  

Παράλληλα, οι φιλόλογοι του δείγματος παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από 
τη διάσταση «σχολικό κλίμα και σχέσεις με τους συναδέρφους» (Μ.Ο.: 3,80). Στον αντίποδα, 
υψηλά επίπεδα δυσαρέσκειας αποτυπώνονται στη διάσταση «εξέλιξη, μισθός, προνόμια του 

επαγγέλματος» (Μ.Ο.: 2,52) (Πίνακας 2): 

Πίνακας 2: Μ.Ο., κατώτερες και ανώτερες τιμές των διαστάσεων της επαγγελματικής ικανοποίησης 
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Mean 3,19 3,80 3,75 3,45 2,52 3,5 3,47 

Minimum 1,67 1,67 1,33 1,83 1,00 1,60 1,88 

Maximum 5,00 5,00 5,00 4,83 5,00 5,00 4,76 

Η ανάλυση που έγινε κατέδειξε ότι το φύλο επιδρά τόσο συνολικά στην επαγγελματική 
ικανοποίηση, όσο και στις υποκλίμακες «κτιριακή /υλικοτεχνική υποδομή», «σχολικό κλίμα-
συνάδελφοι» και «διοικητική οργάνωση-Διευθυντής» (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Συσχέτιση φύλου και επαγγελματικής ικανοποίησης 

Υποκλίμακες Επαγγελματικής 
Ικανοποίησης 

t df Sig. (2-tailed) 

Κτιριακή/υλικοτεχνική υποδομή 2,488 51,646 ,016* 

Σχολικό κλίμα/ συνάδελφοι -4,430 50,110 ,000* 

Διοικητική οργάνωση/Διευθυντής -2,626 48,489 ,012* 

Μαθητές-γονείς-τοπική κοινωνία -1,178 50,416 ,244 

Εξέλιξη/ μισθός/προνόμια -1,656 61,017 ,103 

Ειδικότητα φιλολόγου ,075 42,425 ,941 

Σύνολο -2,349 54,139 ,023* 

*p<.05 

Από την διερεύνηση πιθανής στατιστικώς σημαντικής συσχέτισης της επαγγελματικής 
ικανοποίησης του δείγματος με τη μεταβλητή «ηλικία» προέκυψαν σημαντικά στατιστικές 
διαφορές στη μεταβλητή «σχολικό κλίμα / συνάδελφοι», στην οποία αρκετά υψηλά επίπεδα 
ικανοποίησης παρουσιάζει η ηλικιακή ομάδα «31-40», ενώ με υψηλά επίπεδα δυσαρέσκειας 
εμφανίζεται η ηλικιακή ομάδα «60+», που, όμως, δε δίνει στατικά αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα 
καθώς εμφανίζεται με συχνότητα Ν=1. (Πίνακας 4), συνιστώντας περιορισμό της έρευνας. 
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Πίνακας 4: Μ.Ο., συχνότητες, κατώτερες και ανώτερες τιμές ηλιακών ομάδων  
στην υποκλίμακα «σχολικό κλίμα-συνάδελφοι» 

 Mean N Min Max 

31-40 4,09 18 3,17 5,00 

41-50 3,78 103 2,17 5,00 

51-60 3,77 49 2,50 5,00 

60+ 1,66 1 1,67 1,67 

Σύνολο ,80 171 1,67 5,00 

Μέτρια αποτυπώθηκαν και τα επίπεδα εργασιακού άγχους του δείγματος (Πίνακας 5).  

Πίνακας 5: Επίπεδα εργασιακού άγχους φιλολόγων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 

 Ν Μ.Ο. Τ.Α. 

Επίπεδα εργασιακού άγχους 171 3,25 0,5792 

Μέτρια προς υψηλά επίπεδα άγχους εκφράστηκαν στις διαστάσεις «εκπαιδευτική διαδικασία-
κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών» και «εργασιακός φόρτος-πίεση χρόνου» (Πίνακας 6).  

Πίνακας 6: Μ.Ο., και άλλες μετρήσεις των διαστάσεων του εργασιακού άγχους  

 

Στατιστικώς σημαντική φαίνεται να είναι η επίδραση του φύλου στα επίπεδα εργασιακού άγχους 
του δείγματος συνολικά, αλλά και στις διαστάσεις «σχέσεις με τα μέλη της σχολικής κοινότητας» 
και «συνθήκες εργασίας», με τις γυναίκες να εκφράζουν ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση 
με τους άνδρες (Μ.Ο.: 3,29 και 3,06 αντίστοιχα). 

Συνάμα, από τη σύγκριση των Μ.Ο. των επί μέρους ηλικιακών ομάδων και με οριζόμενο ως 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το p=0,05, προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στην υποκλίμακα «διοικητική οργάνωση/λειτουργία - κτιριακή/υλικοτεχνική υποδομή» και 
«αξιολόγηση», με τους ανήκοντες στην ηλικιακή ομάδα «31-40» να εκφράζουν άγχος μέτριου 
έως υψηλού βαθμού (Μ.Ο.: 3,42) και των «60+» να αποτυπώνει τα χαμηλότερα επίπεδα (Μ.Ο.: 
2,35) (Πίνακας 7). 
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Πίνακας 7: Μ.Ο., συχνότητες, τυπικές αποκλίσεις, κατώτερες και ανώτερες τιμές ηλιακών ομάδων  

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Σύνολο 31-40 18 3,42 ,492 2,26 4,00 

41-50 103 3,28 ,57 2,07 4,52 

51-60 49 3,13 ,592 1,90 4,48 

60+ 1 2,35 . 2,36 2,36 

Total 171 3,25 ,579 1,90 4,52 

Τέλος, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση –και μάλιστα αρνητική– σε επίπεδο 
σημαντικότητας p=0,05 ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και το εργασιακό άγχος και 
τις επί μέρους υποκλίμακές τους (Πίνακας 8).  

Πίνακας 8: Συντελεστής συσχέτισης Pearson r επαγγελματικής ικανοποίησης και εργασιακού άγχους 
φιλολόγων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 

 Επαγγελματική 
ικανοποίηση 

Εργασιακό Σύνολο Pearson Correlation άγχος Sig. (2-tailed)  -,213** 

, 005 

** Στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο p>0.05 

Συζήτηση και καταληκτικές επισημάνσεις 

Η παρούσα έρευνα είχε ως βασικό της στόχο τη διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης 
και του εργασιακού άγχους των φιλολόγων (ΠΕ02) εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών. Παρόμοιες εγχώριες και διεθνείς έρευνες έχουν κατά καιρούς ενδοσκοπήσει στα 
φαινόμενα, καμία, όμως, έως τώρα με επίκεντρο τη συγκεκριμένη ειδικότητα κι αυτό συνιστά 
την πρωτοτυπία της. 

Τα επίπεδα της επαγγελματικής ικανοποίησης του δείγματος από τα αποτελέσματα της έρευνας 
διαπιστώνεται ότι κρίνονται μέτρια προς υψηλά, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα προγενέστερων 
ερευνητικών εγχειρημάτων με ανάλογο περιεχόμενο (Koustelios και Tsigilis, 2005 · Τσανάκα, 
2016). 

Η ομαδοποιημένη μεταβλητή από την οποία αντλούν τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης οι 
ερωτώμενοι είναι το ««σχολικό κλίμα-σχέσεις με τους συναδέλφους», ενώ εξίσου 
ικανοποιημένοι φέρονται και από τη διάσταση «διοικητική οργάνωση-Διευθυντής», μεταβλητές 
που συνιστούν απόρροια της λειτουργίας παραγόντων που σχετίζονται με το εσωτερικό της 
σχολικής μονάδας, επιβεβαιώνοντας το θεωρητικό μοντέλο των Dinham και Scott (1998), που 
εξαίρει την έντονη επίδραση εσωτερικών παραγόντων στην ικανοποίηση των εργαζομένων. 
Μέτρια προς υψηλή αποτυπώνεται και η ικανοποίησή τους από την ειδικότητά τους, ενώ 
εκφράζουν δυσαρέσκεια για παραμέτρους που σχετίζονται με τις αποδοχές, την επαγγελματική 
τους εξέλιξη και τα προνόμια του επαγγέλματός τους.  
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Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει, επίσης, ότι το φύλο αποτελεί παράγοντα που 
επενεργεί στην επαγγελματική ικανοποίηση, εύρημα που έρχεται σε αντίθεση με τις περισσότερες 
έρευνες (Demirel, 2014; Μεστούση, 2016). Από τις συσχετίσεις που έγιναν διαπιστώνεται ότι οι 
γυναίκες εμφανίζουν ελαφρώς πιο αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης από τους άντρες στις 
υποκλίμακες «σχολικό κλίμα/σχέσεις με τους συναδέλφους» και «διοικητική 
οργάνωση/Διευθυντής», απόδειξη, ενδεχομένως, της βαρύτητας που δίνουν στην εδραίωση υγιών 
διαπροσωπικών και συνεργατικών σχέσεων στη ζωή τους. 

Όσον αφορά στην επίδραση της ηλικίας στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ικανοποίησης των 
φιλολόγων διαπιστώνεται ότι η ηλικία διαφοροποιεί σε σημαντικό βαθμό τη μεταβλητή «σχολικό 
κλίμα / συνάδελφοι», εύρημα που ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι οι νέοι ηλικιακά, όντες πιο 
ενθουσιώδεις, επενδύουν περισσότερο στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και κλίματος 
συνεργασίας και επικοινωνίας, έχοντας βαθύτερη την ανάγκη για ένταξη και αποδοχή από τους 
συναδέλφους. Μολαταύτα, πολλές είναι οι έρευνες που αποτυπώνουν υψηλού βαθμού 
ικανοποίηση από τις ηλικιακές ομάδες «51-60» και «60+» (Demirel, 2014; Τσανάκα, 2016), 
εξαιτίας παραγόντων που σχετίζονται με τις υψηλότερες αποδοχές, τα προνόμια και τις 
ανταμοιβές που απολαμβάνουν έναντι των νεοτέρων.  

Τα επίπεδα άγχους που εξέφρασε το δείγμα επιβεβαιώνουν ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 
είναι αγχογόνο, εύρημα που συνάδει με τα πορίσματα πλήθους ερευνών από τον ελλαδικό και 
διεθνή χώρο (Fontana & Abouserie, 1993; Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2002). Ειδικότερα, 
χαρακτηρίζονται «μέτρια», συμφωνώντας με τις διαπιστώσεις των Antoniou et al. (2006), 
Σπυρομήτρου (2016), Τσανάκα (2016) και διαφωνώντας με τα πορίσματα των Πετσή (2015) και 
Richards (2012), που κάνουν λόγο για άγχος υψηλού βαθμού.  

Αναφορικά με τη διερεύνηση των πηγών που λειτουργούν αγχογόνα για τους φιλολόγους της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών επισημαίνεται ότι δύο από τις επτά υποκλίμακες παρουσίασαν 
μέτριες έως υψηλές μέσες τιμές («εκπαιδευτική διαδικασία και συμπεριφορά των μαθητών», 

«εργασιακός φόρτος και πίεση χρόνου»), τέσσερις σημείωσαν μέτριες τιμές («επαγγελματική 

ενδυνάμωση, αυτονομία, κύρος του επαγγέλματος», «διοικητική οργάνωση, λειτουργία-κτιριακή/ 
υλικοτεχνική υποδομή», «σχέσεις με τα μέλη της σχολικής κοινότητας και «συνθήκες εργασίας») 
και μία («αξιολόγηση») σημείωσε χαμηλή μέση τιμή. Πρόκειται για παράγοντες που 
επαληθεύονται ως αγχογόνοι και από την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία (Antoniou et al., 2006;  
Μούζουρα, 2005; Παππά, 2008).  

Ως προς τον ρόλο των δημογραφικών δεδομένων η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε 
στατιστικώς σημαντική επίδραση του φύλου στα επίπεδα εργασιακού άγχους, διαπίστωση στην 
οποία καταλήγουν και άλλες συναφείς έρευνες (Antoniou et al., 2013; Μούζουρα, 2005). 
Συγκεκριμένα, συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους, οι γυναίκες παρουσίασαν 
υψηλότερα επίπεδα εργασιακού άγχους τόσο συνολικά όσο και στις υποκλίμακες «σχέσεις με τα 
μέλη της σχολικής κοινότητας» και «συνθήκες εργασίας», κάτι που ίσως οφείλεται στη διαφορά 
των ρόλων που επωμίζονται τα φύλα, στο διαφορετικό τρόπο σκέψης και στη διαφορετική τους 
κοινωνικοποίηση.  

Στατιστικά σημαντικός κρίνεται και ο παράγοντας ηλικία αναφορικά με την επίδρασή του όχι 
στο εργασιακό άγχος συνολικά, αλλά στις επιμέρους μεταβλητές «διοικητική οργάνωση, 
λειτουργία-κτιριακή/υλικοτεχνική υποδομή» και «αξιολόγηση». Πιο συγκεκριμένα, οι φιλόλογοι 
της ηλικιακής ομάδας «31-40» παρουσιάζουν υψηλότερου βαθμού άγχος στην πρώτη 
υποκλίμακα, διαπίστωση που ίσως οφείλεται στο ότι ακόμη δεν έχει επέλθει ολοκληρωτική 
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προσαρμογή τους στα δεδομένα της εργασίας τους. Αντίστοιχα, οι φιλόλογοι της ηλικιακής 
ομάδας «41-50» εμφανίζονται περισσότερο αγχωμένοι/ες στο ζήτημα της «αξιολόγησης», ενώ 
εκείνοι της υποομάδας «60+» δηλώνουν εξαιρετικά χαμηλού βαθμού άγχος, ίσως διότι 
ευρισκόμενοι/ες στη δύση της καριέρας τους δε νιώθουν απειλή από μια διαδικασία που 
πιθανότατα έχουν βιώσει αρκετές δεκαετίες πριν, στα πρώτα τους ξεκινήματα, και μάλιστα με τη 
μορφή του «επιθεωρητισμού». Περιορισμό της έρευνας, ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι στην 
ηλικιακή ομάδα «60+» ανήκει ένας μόνο συμμετέχων.  

Η διερεύνηση της σχέσης επαγγελματικής ικανοποίησης και εργασιακού άγχους αποτύπωσε 
αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, που σημαίνει πως συνολικά το εργασιακό 
άγχος του δείγματος μειώνεται με την αύξηση των επίπεδων επαγγελματικής ικανοποίησης και 
αντιστρόφως. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης μεταξύ όλων των 
υποκλιμάκων των ερωτηματολογίων, με εξαίρεση τον συνδυασμό «σχολικό κλίμα/συνάδελφοι» 
του ερωτηματολογίου επαγγελματικής ικανοποίησης και «συνθήκες εργασίας» του 
ερωτηματολογίου εργασιακού άγχους. 

Η έρευνα κατά την εκπόνησή της αντιμετώπισε περιορισμούς και προκλήσεις, με 
σημαντικότερους την πίεση χρόνου, γεγονός που υπαγόρευσε την υιοθέτηση της συγκεκριμένης 
ερευνητικής μεθόδου και μορφής ερευνητικού εργαλείου. Επιπλέον, κατέστη δυνατή η 
διερεύνηση συγκεκριμένων και όχι όλων των μεταβλητών που σχετίζονται με τα υπό μελέτη 
φαινόμενα, ενώ τίθεται και ζήτημα αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος καθώς προέρχεται από 
μία συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται εφικτή η γενίκευση 
των συμπερασμάτων στον συνολικό πληθυσμό των φιλολόγων σε επίπεδο επικράτειας. 
Καταληκτικά, τα αποτελέσματά της μπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο και να 
συμπληρωθούν από μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και 
τεχνικές ποιοτικής προσέγγισης και μάλιστα σε ευρύτερο και αντιπροσωπευτικότερο δείγμα 
πανελλαδικής εμβέλειας επιχειρώντας τη διερεύνηση αιτιακών σχέσεων ανάμεσα σε μεταβλητές 
που η συγκεκριμένη έρευνα δεν κατέδειξε. 
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Ο σύλλογος διδασκόντων  
ως ομάδα και η δυναμική της 
 

 

Αφροδίτη Ντίνου 

Φωτεινή Τσάγγα 
 

 

Περίληψη 

Περιγραφή του προβλήματος και σκοπός της εργασίας: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η 
μελέτη του θεσμού του Συλλόγου Διδασκόντων και η ανάδειξη της σημασίας και της αξίας του 
στην αποτελεσματική λειτουργία της Σχολικής Μονάδας και του Εκπαιδευτικού Συστήματος 
γενικότερα. 

Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Πραγματοποιείται αφενός μια ιστορική αναδρομή και αφετέρου μια 
βιβλιογραφική ανασκόπηση του θεσμού και προσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
ο Σύλλογος Διδασκόντων ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του. Αναδεικνύεται η 
δυναμική που διαθέτει ο Σύλλογος ως ομάδα και τα ευεργετικά αποτελέσματα που μπορεί να 
επιφέρει η συλλογική μορφή διοίκησης. Αποσαφηνίζονται έννοιες, όπως σχολική μονάδα, 
διοίκηση σχολικής μονάδας, συλλογική διοίκηση, συλλογικό όργανο, καθώς και ο όρος 
λειτουργία. Προσδιορίζεται η έννοια της “ομάδας” και διαχωρίζονται τα είδη της. Περιγράφονται 
τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα στάδια ανάπτυξής της, η εσωτερική της δομή, καθώς και η 
“συμπεριφορά” της σε καταστάσεις ανταγωνισμού και συγκρούσεων. Καθορίζεται η έννοια και 
το περιεχόμενο του όρου “απόφαση”, προσδιορίζεται η διάκρισή της, βάσει του αριθμού 
συμμετεχόντων σ’ αυτήν, καθώς και τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα μειονεκτήματα που 
εμφανίζει κάθε είδος. Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία λήψης απόφασης και τα στάδια 
που ακολουθούνται. Αναπτύσσεται η θεωρία της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων, καθώς 
αυτή αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στον χώρο της Εκπαίδευσης, που επηρεάζει 
την ποιότητά της. Περιγράφεται το Συμμετοχικό Μοντέλο Διοίκησης, καθώς και το μοντέλο 
διοίκησης, που βρίσκει εφαρμογή στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

Αποτελέσματα/ευρήματα: Από τη βιβλιογραφική έρευνα συγκεντρώθηκε και καταγράφηκε το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως επίσης τα καθήκοντα, οι 
αρμοδιότητές του και το έργο του στη σχολική μονάδα. Διαφαίνεται επίσης, ότι η αυξημένη 
συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στις αποφάσεις της ηγεσίας της σχολικής μονάδας, 
φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, τόσο στη διοίκηση, όσο και στις σχέσεις των μελών της 
σχολικής κοινότητας. 

Συμπεράσματα: Το γενικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι, ότι το Ελληνικό Εκπαιδευτικό 
Σύστημα εξακολουθεί να διέπεται από γραφειοκρατία και να είναι άκρως συγκεντρωτικό, 
ωστόσο το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης κερδίζει έδαφος και σ’ αυτό αποκτά σημαντικό ρόλο 
η συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων. 
Λέξεις κλειδιά: Σύλλογος Διδασκόντων, συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης, ομάδα, απόφαση, 
θεσμικό πλαίσιο, λειτουργία 
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Εισαγωγή 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι περισσότερες χώρες επένδυσαν στην Εκπαίδευση, για να 
ενισχύσουν την προοπτική ανάπτυξής τους, αλλά και να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό 
τους. Στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 έγιναν πολλές προσπάθειες σχεδιασμού καινοτόμων 
προγραμμάτων διδασκαλίας και εφαρμογής νέων διδακτικών μεθόδων, χωρίς ωστόσο τα 
αποτελέσματα να είναι πάντα ικανοποιητικά. Κατά τη δεκαετία του ΄80, όταν η επιστήμη της 
Διοίκησης σημείωνε εξαιρετική πρόοδο, πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν ότι, για να 
βελτιωθεί η ποιότητα της Εκπαίδευσης, το ενδιαφέρον πρέπει να μετακινηθεί από τη σχολική 
τάξη και τη διδακτική διαδικασία στο επίπεδο της σχολικής οργάνωσης και διοίκησης (Cheng, 
1993, όπ. αναφ. στο Χατζηπαναγιώτου, 2010, σ. 66). Στο μεταξύ, το ερευνητικό ενδιαφέρον 
στρέφεται στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας και στον προσδιορισμό των 
παραγόντων εκείνων που καθορίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα εκπαίδευσης των τελικών 
αποδεκτών, που είναι οι μαθητές (Fidler, 1996). Οι έρευνες για τη σχολική αποτελεσματικότητα 
τροφοδότησαν την κίνηση για τη σχολική βελτίωση, η οποία έδωσε έμφαση –μεταξύ άλλων– 
στον ρόλο και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών αλλά και στο θέμα ηγεσίας-διεύθυνσης 
των σχολικών μονάδων (Hopkins, 1984; Hopkins et al., 1994). Η κίνηση για τη σχολική βελτίωση 
τόνισε τη σημασία της αυτονομίας και της αυτοδιοίκησης των σχολείων, προκειμένου να 
εισάγονται οι εκπαιδευτικές καινοτομίες και να γίνονται αποδεκτές από το εκπαιδευτικό σώμα 
(Cadwell, 1990; Huberman, 1992; όπ. αναφ. στο Χατζηπαναγιώτου, 2010, σ. 67).  

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες διάφορες μορφές σχολικής αυτοδιοίκησης αποτέλεσαν το 
κεντρικό σημείο συζήτησης στη διεθνή βιβλιογραφία. Κάποιες απ’ αυτές, όπως η ενισχυμένη 
διοικητική αυτονομία των σχολείων και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των σχολικών 
συμβουλίων αποτέλεσαν στρατηγικές αλλαγής στις αναπτυγμένες χώρες (Gray, 1993) Οι 
κομητείες του Cambridge και του Solihull στην Αγγλία ήταν οι πρώτες που ξεκίνησαν το πείραμα 
της οικονομικής και διοικητικής αυτονόμησης των σχολείων από το 1980 (Caldwell & Spinks, 
1988). Το ερώτημα όμως που εύλογα προκύπτει είναι “τι σημαίνει εν τέλει αυτοδιοικούμενο 
σχολείο και ποια τα χαρακτηριστικά του;”. Εύστοχη είναι η απάντηση της Chapman (1990, όπ. 
αναφ. στο Χατζηπαναγιώτου, 2010, σ. 68) ότι: «αυτοδιοίκηση σημαίνει πως τα θέματα διοίκησης 

τίθενται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ίδιου του σχολείου και έτσι τα μέλη του 

(ο διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές, ο σύμβουλος, οι διοικητικοί προϊστάμενοι 

κ.ά.) έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία αλλά και ευθύνη για τη χρήση των υλικών και άυλων 

πόρων, προκειμένου βραχυπρόθεσμα να επιλύσουν τα προβλήματα και να υλοποιήσουν 

αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μακροπρόθεσμα να επιτύχουν την ανάπτυξη του 

σχολείου». 

Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής δύο: 

▪ Η σχολική μονάδα θεωρείται το βασικό κύτταρο λήψης αποφάσεων 
▪ Η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων και καινοτομιών δεν επιβάλλεται “εκ των άνω”. 

Αντίθετα, στηρίζεται στην ανάπτυξη του σχολείου, η οποία υποκινείται “από τη βάση” (House, 
1979; Fullan, 1988; Timar, 1989; όπ. αναφ. στο Χατζηπαναγιώτου, 2010, σσ. 68-69). 

Η ενίσχυση όμως της αυτοδιοίκησης του σχολείου δεν αποτελεί εγγύηση ούτε ότι τα σχολεία θα 
αξιοποιήσουν την παραχωρούμενη δύναμη ούτε ότι θα ανέβει το επίπεδο της προσφερόμενης 
εκπαίδευσης. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να πληρούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις: α) η 
σχολική αναμόρφωση της σχολικής μονάδας εδραιωμένη στη βάση της αυτονομίας β) η 
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ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στη σχολική οργάνωση και γ) η συμμετοχή κυρίως των 
εκπαιδευτικών, αλλά και όσων είναι αποδέκτες της εκπαίδευσης που παρέχουν τα σχολεία, 
προκειμένου να μοιράζεται η δύναμη και η ευθύνη της λήψης αποφάσεων. Με την τρίτη 
προϋπόθεση, τη συμμετοχή των μελών της, η σχολική μονάδα μπορεί να αναδειχθεί σε βασικό 
κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος, εάν της εκχωρηθούν αρμοδιότητες για λήψη 
ουσιαστικών αποφάσεων και, εάν αλλάξει το σύστημα της ιεραρχικά και γραφειοκρατικά 
δομημένης εκπαίδευσης (Hargreaves & Hopkins, 1992; Wallace, 1993; όπ. αναφ. στο 
Χατζηπαναγιώτου, 2010, σ. 71). Ένα μοντέλο διοίκησης που ανταποκρίνεται περισσότερο στον 
νέο ρόλο του σχολείου είναι το συμμετοχικό, το οποίο δημιουργεί μια κουλτούρα που προωθεί 
το όραμα της σχολικής μονάδας, αλλά και καλλιεργεί το επαγγελματικό ήθος των εκπαιδευτικών. 
Κυρίως όμως πρόκειται για κάτι που δεν επιβάλλεται “εκ των άνω” ή ¨εκ των έξω”, αλλά 
προκύπτει από την αξιοποίηση των εμπειριών όλων όσων συμμετέχουν στον ζωντανό οργανισμό 
που λέγεται σχολείο (Xατζηπαναγιώτου, 2010). 

Σε αντίθεση λοιπόν με την παραδοσιακή μορφή διοίκησης της σχολικής μονάδας, όπου συνήθη 
φαινόμενα αποτελούν ο ασφυκτικός εξωτερικός της έλεγχος από την κεντρική διοίκηση και η 
απουσία αυτονομίας των συμμετεχόντων, η νέα μορφή διοίκησης του σχολείου, η αυτοδιοίκηση, 
χαρακτηρίζεται από μία διευρυμένη αυτονομία, από έναν ενισχυμένο Σύλλογο Διδασκόντων, από 
κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, από μία υπεύθυνη 
συμμετοχικότητα (Brown, 1990, όπ. αναφ. στο Χατζηπαναγιώτου, 2010, σ. 72). Στην προσπάθεια 
να απεγκλωβιστούν τα σχολεία από το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, δόθηκε ιδιαίτερη 
βαρύτητα, τόσο στη διάσταση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας όσο και στη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στη διοίκηση του σχολείου. Η συζήτηση για την αυτοδιοίκηση της σχολικής 
μονάδας σε συνάρτηση με τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων έδωσε έμφαση όχι μόνο σε 
ζητήματα όπως η λειτουργία, η βιωσιμότητα και η αναπτυξιακή προοπτική του σχολείου, αλλά 
έθεσε και σε νέα βάση το ζήτημα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Acker, 
1999, όπ. αναφ. στο Χατζηπαναγιώτου, 2010, σ. 73). Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού απαιτεί 
υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και προϋποθέτει κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και κοινών 
στόχων. Το γεγονός ότι η σχολική μονάδα αποκτά τη δυνατότητα για ουσιαστική ανάληψη 
ευθυνών, διαμορφώνει εκ νέου τον επαγγελματικό ορίζοντα των εκπαιδευτικών και απαιτεί από 
αυτούς νέες ικανότητες. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να αποκτήσει 
αυτονομία στην άσκηση των καθηκόντων του, εσωτερικό κώδικα ηθικής, προσανατολισμό προς 
το συμφέρον του “πελάτη”, χαρακτηριστικά που μαζί με τα προϋπάρχοντα θα τον οδηγήσουν 
στον πλήρη επαγγελματισμό. Κλειδί όμως για την πραγματοποίηση του οράματος το σχολείο να 
διαμορφώνει πολιτική και να αποφασίζει βάσει των κοινωνικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων 
της περιοχής όπου λειτουργεί, είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού, 
με στόχο την υποστήριξη, τόσο της ατομικής όσο και της επαγγελματικής του ανάπτυξης (Taylor, 
1980, Wideen, 1987, Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000, όπ. αναφ. στο Χατζηπαναγιώτου, 2010, σσ. 
73-74). 

Η έννοια της ομάδας 

Ο όρος “Oμάδα” αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που τείνουν να επικοινωνούν 
μεταξύ τους για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και είναι τόσα σε αριθμό, ώστε κάθε ένα από τα 
άτομα αυτά να μπορεί να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα άμεσα και όχι διαμέσου άλλου προσώπου. 
Μάλιστα, σύμφωνα με τον Schein (1992), ομάδα είναι ο αριθμός των ατόμων εκείνων που: 
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▪ Αλληλεπιδρούν 
▪ Συναισθάνονται ο ένας τον άλλον 
▪ Αισθάνονται ότι αποτελούν μέλη μιας ομάδας 

Η έννοια και το περιεχόμενο της απόφασης 

Ο μονοσήμαντος προσδιορισμός της έννοιας και του περιεχομένου του όρου “Απόφαση” είναι 
δύσκολος, καθώς η σχετική βιβλιογραφία βρίθει ορισμών. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο 
όρος, παρατίθενται οι αντιπροσωπευτικότεροι εξ αυτών. Σύμφωνα με τους Butler (1991) & 
Drucker (1998, όπ. αναφ. στο Χατζηπαναγιώτου, 2010, σ. 44), η απόφαση ορίζεται “ως μία 

διαδικασία επιλογής μιας πορείας δράσης ανάμεσα σε έναν αριθμό εναλλακτικών λύσεων για την 

επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου” και υπογραμμίζει την ύπαρξη επιλογής και 
εναλλακτικών. Ένας δεύτερος ορισμός, την εκλαμβάνει ως “διαδικασία επίλυσης προβλημάτων 

που σχετίζονται με τον σκοπό και τους στόχους του οργανισμού” (Kosiol, 1962, όπ. αναφ. στο 
Χατζηπαναγιώτου, 2010) και τη συνδέει με την επίλυση προβληματικών ή γενικότερα αρνητικών 
καταστάσεων. Ο Μακρυδημήτρης (1989) (όπ.αναφ. Χατζηπαναγιώτου, 2010) την παρουσιάζει 
“ως μία διοικητική πράξη, που ορίζεται από το όργανο, που έχει δύναμη εξουσίας και απευθύνεται, 

με τη μορφή εντολής, σε ιεραρχικά εξαρτώμενα μέλη απαιτώντας την ακριβή εκτέλεσή της” και τη 
συσχετίζει με θέματα αρμοδιότητας και επιβολής εξουσίας. 

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στην εκπαίδευση 

Η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στον χώρο 
της Εκπαίδευσης, ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι που τίθενται από το εκπαιδευτικό 
σύστημα εν γένει. Θα πρέπει να υπάρχει εντός των σχολικών οργανισμών, τόσο μία σωστή και 
οργανωμένη διοίκηση όσο και ένας απόλυτος συντονισμός των πόρων και των λειτουργιών που 
υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία (Ρέππα, Ανθοπούλου, Κατσουλάκης, & 
Μαυρογιώργος, 1999). Μελέτες χρόνων σε σειρά σχολείων έδειξαν ότι μία αποτελεσματική 
διοίκηση επηρεάζει σημαντικά την πρόοδο και τη φοίτηση των μαθητών. Μία σταθερότητα εντός 
του σχολείου αλλά και μία άριστη εκπαιδευτική διοίκηση αποτελούν τα στοιχεία αυτά τα οποία 
θα συντελέσουν στη δημιουργία εμπιστοσύνης απέναντι στο σχολείο αλλά και στη διατήρηση 
μιας θετικής στάσης έναντι των εκπαιδευτικών (Ρέππα κ.ά, 1999). 

Η διοίκηση λοιπόν ενός σχολικού οργανισμού, αποτελεί τη διαδικασία συντονισμού των 
δραστηριοτήτων του σχολείου με βασικότερο και αντικειμενικό στόχο την παροχή των βέλτιστων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τους μαθητές. Το βασικό έργο της διοίκησης στην εκπαίδευση 
συνίσταται στις παρακάτω λειτουργίες (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008):  

▪ Στον καθορισµό και τον προγραμματισμό των αντικειμενικών στόχων για τη λειτουργία 
του εκπαιδευτικού συστήματος και της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων.  

▪ Στον συντονισµό και την οργάνωση των απαιτούμενων πόρων (ανθρώπινων, υλικών, 
τεχνικών), των δράσεων και των προσπαθειών για την παροχή εκπαίδευσης µε 
αποτελεσματικό τρόπο.  

▪ Στη διεύθυνση του ανθρώπινου δυναµικού της Εκπαίδευσης µε σκοπό την υλοποίηση των 
στόχων του οργανισμού. 

▪ Στην εκτίµηση, την πληροφόρηση και τον έλεγχο των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και 
τη λήψη αποφάσεων για πιθανή τροποποίηση ή όχι των δράσεων που ελήφθησαν κατά τη 
διάρκεια του αρχικού προγραμματισμού.  
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Τα πλέον γνωστά συστήματα διοίκησης, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή και στον εκπαιδευτικό 
τομέα είναι τα παρακάτω (Ανδρέου, 2001):  

▪ Το συγκεντρωτικό, όπου η εξουσία –η αρμοδιότητα δηλαδή για τη λήψη αποφάσεων– είναι 
συγκεντρωμένη στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας, ενώ τα περιφερειακά όργανα 
διοίκησης έχουν ελάχιστη ή και µηδενική αυτονοµία στη λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι 
τους επιβάλλεται άµεσα ή έµµεσα η εφαρμογή των δραστηριοτήτων της κεντρικής 
διοίκησης 

▪ Το αποκεντρωτικό, το οποίο βρίσκεται στον αντίποδα του συγκεντρωτικού συστήματος 
και ένα σηµαντικό µέρος εξουσίας της κεντρικής διοίκησης μεταβιβάζεται σε 
περιφερειακά όργανα διοίκησης. 

▪ Το σύστηµα αυτοδιοίκησης, όπου μεταβιβάζονται αρμοδιότητες και τοπικές εξουσίες σε 
περιφερειακά όργανα διοίκησης τα οποία, δεν έχουν ιεραρχική εξάρτηση από την κεντρική 
διοίκηση, που έχει συνήθως εποπτικό ρόλο και µπορεί να αυξήσει, να μειώσει ή να 
καταργήσει την εξουσία της αυτοδιοίκησης.  

▪ Το ομοσπονδιακό σύστηµα διοίκησης, στο οποίο υπάρχει µια εθνική-κεντρική διοίκηση 
για όλη τη χώρα μαζί µε περιφερειακές κυβερνήσεις, που έχουν σηµαντικές αρμοδιότητες 
(νοµοθετική και δικαστική λειτουργία για παράδειγμα) συνταγματικά κατοχυρωμένες. 

Σε χώρες µε εκπαιδευτικά συστήµατα συγκεντρωτικού χαρακτήρα, όπως το ελληνικό για 
παράδειγμα, η σχολική μονάδα δεν έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, ενώ διαθέτει ελάχιστο έως μικρό βαθµό αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων που την 
αφορούν. Κάθε απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο συντονίζει τη 
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος σε συνδυασμό με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές 
οργάνωσης να ακολουθούν πιστά τα όσα πρεσβεύει η κεντρική διοίκηση. Οι εκπαιδευτικοί με τη 
σειρά τους είναι δέσμιοι των αποφάσεων αυτών και οφείλουν να συμμορφωθούν και να 
διατελέσουν κατεστημένους ρόλους τυποποιώντας την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να 
καλύψουν την προορισθείσα από το Υπουργείο διδακτέα ύλη (Αναστασίου, 2011).  

Αντίθετα, στην αποκεντρωτική διοίκηση υπάρχει εκχώρηση δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων, 
τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ενώ δίνεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να είναι απαραίτητη η έγκριση από την κεντρική διοίκηση. Σε χώρες µε 
αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα, η διαχείριση ζητημάτων, όπως το πρόγραμμα 
διδασκαλίας ή η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού γίνεται από την ίδια τη σχολική μονάδα.  

Όπως είναι αντιληπτό, κάθε σύστημα, όποια μορφή και εάν έχει αυτό, παρουσιάζει, τόσο θετικά 
όσο και αρνητικά στοιχεία. Στην περίπτωση του συγκεντρωτικού συστήματος, παρατηρείται 
καλύτερος συντονισμός κατά την εκτέλεση των ενεργειών και δράσεων, δυνατότητα ελέγχου, 
ομοιόμορφη αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού. Στα 
μειονεκτήματα της μορφής αυτής διοίκησης συγκαταλέγονται η ανάπτυξη της γραφειοκρατίας, 
η καθυστέρηση των εργασιών, η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων και η αδυναμία ευελιξίας 
(Αναστασίου, 2011).  

Το αποκεντρωτικό σύστημα από την άλλη, συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα της ταχύτερης 
λήψης αποφάσεων, της γρηγορότερης επίλυσης προβλημάτων, της ανάπτυξης των ικανών 
στελεχών, της αύξησης της υπευθυνότητας, και της αφοσίωσης των εργαζομένων, αφού τους 
δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις 
ικανότητές τους. Από την άλλη παρουσιάζει και σημαντικά μειονεκτήματα, όπως είναι η 
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αδικαιολόγητη σπατάλη των πόρων αλλά και η αδυναμία της άμεσης επίλυσης ιδιαίτερα 
εξειδικευμένων ζητημάτων.  

Όπως είναι αντιληπτό, κανένα από τα δύο συστήματα δε μπορεί να εφαρμοστεί απόλυτα, καθώς 
συναντάται εφαρμογή και των δύο εντός των σχολικών οργανισμών. Τόσο στα συγκεντρωτικά 
όσο και στα αποκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα, υπάρχουν διαφορετικοί φορείς και 
κοινωνικές οµάδες που επιδιώκουν να κατακτήσουν και να διατηρήσουν τον έλεγχο της εξουσίας 
των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών του εκπαιδευτικού συστήματος. Άλλωστε, δε θα 
μπορούσε κανείς να αγνοήσει και την επιτακτική ανάγκη ύπαρξης ισορροπίας μεταξύ των 
κεντρικών αλλά και των περιφερειακών οργάνων διοίκησης. Οι νεοκλασικές θεωρίες γύρω από 
την εκπαίδευση ορίζουν ναι μεν, εξάρτηση από την κεντρική εξουσία αλλά σε συνδυασμό με την 
ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων και ανοίγουν τον δρόμο προς μία πιο δημοκρατική διοίκηση 
εκπαιδευτικών οργανισμών, όπου το σχολείο θα είναι παιδοκεντρικό και τα στελέχη της 
εκπαίδευσης δε θα είναι ελεγκτικά όργανα αλλά συμβουλευτικά.  

Κάθε σχολικός οργανισμός θα είναι ένα υποσύστημα, μέλος ενός μεγαλύτερου συστήματος, που 
θα αποτελείται από επιμέρους λειτουργικές μονάδες και θα αλληλεπιδρά με άλλα συστήματα και 
υποσυστήματα του ευρύτερου εξωτερικού του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
της εκπαιδευτικής μονάδας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και διοικητικών 
δραστηριοτήτων της, οι εισροές μετασχηματίζονται σε εκροές, δηλαδή σε νέες γνώσεις και 
εμπειρίες, σε τροποποιημένες συμπεριφορές για μαθητές και διδάσκοντες, σε μεταβολές των 
εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής (Αναστασίου, 2011).  

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων. Καθήκοντα και αρμοδιότητες  

Ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας αποτελούν 
τα θεσμικά όργανα της διοίκησής της. Η Υπουργική Απόφαση Φ353.1/324/105657/Δ1/16-10-
2002 ορίζει ότι «ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες 

του σχολείου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο τον Διευθυντή ή τον νόμιμο 

αναπληρωτή του». 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την 
καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και της καλύτερης λειτουργίας του σχολείου. 
Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και 
την προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της 
σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπισή τους. Αξιοποιεί 
τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς. 
Μπορεί ν’ αποφασίσει τον χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων με στόχο τον καλύτερο 
συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων. 

Σύσταση και λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων 

Στο άρθρο 37, της με Αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1340/16-
10-02), προσδιορίζεται η Σύσταση και η Λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων 
(Παναγοπούλου, 2006, σα. 18-19). 
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Το έργο του συλόγου διδασκόντων 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 (Φ 353.1/324/105657/Δ1/10-08-2002 Φ.Ε.Κ.1340 τ. Β’) ο Σύλλογος 
Διδασκόντων είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της Εκπαίδευσης, 
μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Το σχολείο έχει την υποχρέωση: 

▪ να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τις γνωστικές και νοητικές ικανότητες των μαθητών 
▪ να καλλιεργήσει συναισθηματικά τους μαθητές, ώστε να αποδεχτούν αρχές, οι οποίες θα 

στηρίξουν τις αξίες τους και θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, διαμορφώνοντας μ’ 
αυτόν τον τρόπο μία θετική στάση για τη ζωή και την κοινωνία 

▪ να καλλιεργήσει και να διευρύνει τις ψυχοκινητικές ικανότητες των μαθητών, 
▪ προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. 

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να 
προχωρήσει: 

(1) στον προγραμματισμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση και τέλος την αξιολόγηση του 
έργου του 

(2) στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν στα μέλη του να 
επιμορφώνονται διαρκώς και να ανανεώνουν τις γνώσεις τους, τόσο στον επιστημονικό τομέα 
όσο και στις Επιστήμες της Αγωγής, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους 

(3) στην εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής αποτυχίας και μαθητικής διαρροής 

(4) στην ανανέωση και αξιοποίηση των διατιθέμενων εποπτικών μέσων και της σύγχρονης 
τεχνολογίας στη διδακτική πράξη, με στόχο την αποτελεσματικότερη άσκηση του 
εκπαιδευτικού έργου.  

(https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1309-fek-1340-2002-kathikonta-armodiotites-stelechoi-
ekpaideysis.html, προσπελάστηκε 3-6-2017) 

Ο σύλλογος διδασκόντων ως ομάδα και η δυναμική της 

Η ομάδα αποτελεί ένα άθροισμα ατόμων, τα οποία αλληλεπιδρούν, επηρεάζουν το ένα το άλλο, 
επικοινωνούν και λειτουργούν με βάση την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Η δυναμική 
της ομάδας αφορά οτιδήποτε συμβαίνει μέσα σ’ αυτήν (κανόνες, σχέσεις, ρόλοι, επιδράσεις στη 
συμπεριφορά κ.λπ.) και είναι το στοιχείο που τη διαφοροποιεί από την απλή συνάθροιση ατόμων 
(Ι.Ν.Ε, Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Σ.Ε., 2012). Η άσκηση της διοικητικής εξουσίας από πολυμελή 
όργανα-ομάδες, η συλλογική-ομαδική δράση, εξασφαλίζει τη δημοκρατική λειτουργία των 
οργανώσεων, γιατί συνδέεται με την ανεξαρτησία, αμεροληψία και αντικειμενικότητα στη λήψη 
αποφάσεων, είναι πιο δημιουργική, βοηθά τα άτομα να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να 
καταλήγουν σε καλύτερες αποφάσεις (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

Για να είναι ένα σχολείο αποτελεσματικό θα πρέπει να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
οι οποίες να προέρχονται από μία ικανή ηγεσία, ένα θετικό κλίμα εντός του σχολείου και μία 
άριστη συνεργασία αυτού, τόσο με τους τοπικούς φορείς όσο και με τα μέλη των οικογενειών 
των μαθητών. Τα παραπάνω, για να λειτουργούν αποτελεσματικά θα πρέπει να υπάγονται σε ένα 

https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1309-fek-1340-2002-kathikonta-armodiotites-stelechoi-ekpaideysis.html
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1309-fek-1340-2002-kathikonta-armodiotites-stelechoi-ekpaideysis.html
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σύστημα συλλογικής διοίκησης, όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από κοινού από όλα τα μέλη 
της ομάδας. 

Κοινή πεποίθηση όλων τα τελευταία χρόνια αποτελεί η άποψη ότι η Συλλογική Διοίκηση και η 
αποκεντρωμένη εξουσία επιτυγχάνουν αποτελέσματα που φαντάζουν αδύνατα από μέρους της 
“up-down” γραφειοκρατικής δομής των σχολικών μονάδων (Somech, 2002, όπ. αναφ. στο 
Χατζηιωαννίδης, 2010, σ. 22), και επηρεάζουν 5 επίπεδα: 

▪ της απόφασης, καθώς μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα υπονόμευσης της 
επιλεγόμενης, ενώ, με τη δέσμευση των εμπλεκομένων, αυξάνεται η πιθανότητα αποδοχής 
και εφαρμογής της  

▪ του μαθητή, καθώς, στα σχολεία όπου μοιράζεται η εξουσία ανάμεσα στον διευθυντή και 
τους εκπαιδευτικούς, παρατηρείται διδασκαλία υψηλής ποιότητας και υψηλοί βαθμοί 
μάθησης (Brost, 2000 όπ. αναφ. στο Χατζηιωαννίδης, 2010, σ. 24) 

▪ του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία, ο οποίος, καθώς ενισχύεται το ηθικό του (Liontos, 
1994, όπ.αναφ στο Χατζηιωαννίδη,2010), δεσμεύεται στην ομάδα και παρουσιάζει 
αυξημένα κίνητρα για την εκτέλεση των αποφάσεων ((Smilie, 1992, όπ.αναφ. στο 
Χατζηιωαννίδης, 2010) και υψηλή παραγωγικότητα (Quinn, 2000, όπ.αναφ. στο 
Χατζηιωαννίδης, 2010) 

▪ του διευθυντή, ο οποίος αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες από τους εκπαιδευτικούς, που 
γνωρίζουν «εκ των έσω» τα προβλήματα (Smilie, 1992, όπ.αναφ. στο Χατζηιωαννίδης, 
2010) και 

▪ της σχολικής μονάδας, της οποίας βελτιώνεται το σχολικό κλίμα (Pasiardis, 1994, όπ. 
αναφ. στο Χατζηιωαννίδης, 2010, σ. 25) και η σχολική αποτελεσματικότητα (Brost, 2000 
όπ.αναφ. στο Χατζηιωαννίδης, 2010) 

Γίνεται αντιληπτό ότι. η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων 
είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό και την αποτελεσματική λειτουργία του. Για το λόγο 
αυτό, συγκαλούνται συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, που έχουν ως στόχο:  

▪ Τη λήψη αποφάσεων 
▪ Τη διατύπωση απόψεων, συλλογή πληροφοριών 
▪ Την ενημέρωση των διδασκόντων για εκπαιδευτικά ζητήματα 
▪ Την ανταλλαγή πληροφοριών 
▪ Την επίλυση προβλήματος που ενέκυψε στο σχολείο 
▪ Την παραγωγή ιδεών 

Αποδοτικότητα συνεργασίας του συλλόγου διδασκόντων 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, όντας το πιο σημαντικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας, 
οφείλει να είναι αποτελεσματικός. Η αποτελεσματική λειτουργία του επηρεάζεται από πολλούς 
παράγοντες, όπως είναι το μέγεθος, η συνοχή της, το κλίμα, η ποιότητα της ηγεσίας αλλά και η 
προσωπικότητα του κάθε μέλους ξεχωριστά. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι η ύπαρξη 
εμπιστοσύνης, συνεργασίας, ομαδικότητας και ενεργής συμμετοχής των μελών του στη λήψη 
αποφάσεων και αποτελεί το υπόβαθρο για τη μεγιστοποίηση των γνώσεων και μια γενικότερη 
εκπαίδευση των μαθητών.  

Για να αξιολογηθεί μία συνεδρίαση του Συλλόγων Διδασκόντων ως αποτελεσματική και 
αποδοτική, θα πρέπει να εξεταστούν τα παρακάτω κριτήρια (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008):  
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▪ O σκοπός της συνεδρίασης ήταν ξεκάθαρος σε όλους όσους συμμετείχαν;  
▪ Όλοι οι συμμετέχοντες έπρεπε να συμμετέχουν στη συνεδρίαση; Ποια η σχέση των 

συμμετεχόντων με το αντικείμενο της συνεδρίασης;  
▪ Κοινοποιήθηκαν έγκαιρα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθορίστηκαν ρόλοι (π.χ. 

προέδρου, γραμματέα, εισηγητών), ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν σωστά 
για τη συνάντηση;  

▪ Ο χρόνος χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά;  
▪ Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προς συζήτηση θέματα; Έγινε καταγραφή των 

βασικότερων απόψεων, ιδεών, προτάσεων σ’ έναν πίνακα και μετά ανάλυση αυτών;  
▪ Σε πολυπληθείς συλλόγους, γίνεται χωρισμός σε ομάδες υποσυνεδριάσεων;  
▪ Λαμβάνονται υπ’ όψιν οι περιορισμοί που επιβάλλει το περιβάλλον (π.χ. έλλειψη πόρων, 

συμφωνία του προϊσταμένου κ.λπ.) κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων;  
▪ Έγινε περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, προσδιορισμός των κριτηρίων με τα οποία 

θα ληφθούν οι αποφάσεις και επιλογή από ένα σύνολο εναλλακτικών λύσεων;  
▪ Η συνεδρίαση πέτυχε τον σκοπό για τον οποίο συγκλήθηκε;  
▪ Ποια ήταν η ποιότητα των αποτελεσμάτων; Τα αποτελέσματα είναι πραγματοποιήσιμα, 

δικαιολογούν τον χρόνο που δαπανήθηκε για τη συνεδρίαση; Θα μπορούσε να υπάρξει 
καλύτερο αποτέλεσμα για τον ίδιο χρόνο που δαπανήθηκε και την ίδια προσπάθεια; 

▪ Υπήρξε διάθεση δέσμευσης στις αποφάσεις; Επισημάνθηκαν οι ενέργειες που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν μετά τη συνεδρίαση, καθώς και τα άτομα που θα έχουν την ευθύνη 
αυτών των ενεργειών;  

▪ Αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός παρακολούθησης και αναθεώρησης των ενεργειών;  
▪ Εμφανίστηκαν φαινόμενα ισοπέδωσης, που οδηγούν σε συμβατότητες και συμβιβασμούς 

ή φαινόμενα πόλωσης, σύμφωνα με τα οποία τα άτομα εισάγουν στη συνεδρίαση 
προκαταλήψεις για ένα θέμα και, αντί για συζήτηση έχουμε μόνο όξυνση διαφωνιών;  

Η αποδοτικότητα μιας συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων εξαρτάται από αυτό που σήμερα 
καλείται ως δημιουργική σκέψη και εκφράζει άμεσα την ικανότητα αντίληψης, την πνευματική 
ευελιξία, την ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης του όποιου προβλήματος. Η ανάπτυξη της 
δημιουργικής σκέψης αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων 
και κατ’ επέκταση στην καλή λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Σε ένα παραγωγικό σχολείο ο 
αποτελεσματικός διευθυντής ενθαρρύνει τη φανταστική και πρωτότυπη σκέψη των διδασκόντων 
και ελαχιστοποιεί τις πρακτικές που καταπνίγουν τη δημιουργικότητα. Μερικές από τις τεχνικές 
δημιουργικής σκέψης είναι (Καζαμίας & Κασσωτάκης, 1995): 

(Α) Η παραγωγή δημιουργικών ιδεών (Brainstorming). Αφού διατυπωθούν και καταγραφούν 
όλες οι ιδέες, αρχίζει η διαδικασία των ερωτήσεων, για να διευκρινιστεί η βαθύτερη έννοια 
των ιδεών, ο τρόπος εφαρμογής, η επίδρασή της στη λειτουργία του σχολείου. Στόχος της 
τεχνικής αυτής είναι η απελευθέρωση της δημιουργικότητας των εκπαιδευτικών, ο 
περιορισμός των προκατειλημμένων κρίσεων, η σύντομη παρουσίαση, η μεγάλη ποσότητα 
και η δημιουργική σύνθεση των ιδεών (Καμπουρίδης, 2002).  

(Β) Η τεχνική του εντοπισμού των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του θέματος. 
Δηλαδή καταγράφουμε πρώτα τα θετικά, ύστερα τα αρνητικά και στη συνέχεια τα 
ενδιαφέροντα στοιχεία.  

(Γ) Η τεχνική του συνυπολογισμού όλων των παραγόντων (π.χ. οικονομικών, κοινωνικών, 
τεχνολογικών κ.ά.) που θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της τελικής απόφασης.  
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(Δ) Η τεχνική της άλλης οπτικής γωνίας σύμφωνα με την οποία οφείλουμε να δούμε το 
πρόβλημα από τη σκοπιά των άλλων. 

(Ε) Η τεχνική υιοθέτησης τεσσάρων ρόλων: του ερευνητή, του καλλιτέχνη, του δικαστή και 
του δικηγόρου. 

Συμπεράσματα 

Μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, πολλές από τις χώρες αναγνώρισαν την αξία της 
Εκπαίδευσης και θέλησαν να επενδύσουν σ’ αυτή, ώστε να οδηγηθούν σε ανάπτυξη, αλλά και να 
κατορθώσουν να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Μάλιστα, κατά τις δεκαετίες που 
ακολούθησαν έγιναν σοβαρές προσπάθειες σχεδιασμού καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας 
και εκπαιδευτικών μεθόδων που αποσκοπούσαν στην παροχή πλήρων και καινοτόμων 
υπηρεσιών εκπαίδευσης.  

Στο πεδίο της Εκπαίδευσης βρήκαν εφαρμογή και οι θεωρίες περί Διοίκησης Ανθρωπίνων 
Πόρων, καθώς ο χώρος αυτός διαθέτει οργανωτική δομή και ιεραρχία και διέπεται από 
συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας. Αρχικά, οι διάφορες μορφές διοίκησης διέπονταν από ένα 
αυστηρά συγκεντρωτικό μοντέλο με τον διευθυντή να κατέχει πλήρως τη διοίκηση του 
οργανισμού. Η πάροδος του χρόνου και η προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας έφερε στο 
προσκήνιο νέα πρότυπα διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας που εξάλειφαν την κεντρική και 
συγκεντρωτική διοίκηση και προήγαγαν τη συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στη διοίκηση 
του οργανισμού. Οι νέοι ρόλοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, απαιτούν 
υψηλό επαγγελματισμό, συνεργασία, κοινούς στόχους και αλληλεπίδραση.  

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, εξακολουθεί να διέπεται από γραφειοκρατία και να είναι 
άκρως συγκεντρωτικό. Στην κορυφή της πυραμίδας της ιεραρχίας βρίσκεται το Υπουργείο 
Παιδείας, το οποίο αποφασίζει για το σύνολο των πολιτικών που θα εφαρμοστούν σε εθνικό 
επίπεδο.  

Οι νεοκλασικές θεωρίες που τείνουν να εφαρμοστούν και στην ελληνική επικράτεια, τείνουν να 
απορρίψουν το μοντέλο αυτό και να εισάγουν ένα νέο μοντέλο, στο οποίο η συμμετοχή του 
Συλλόγου Διδασκόντων θα είναι ενεργή και θα έχει ουσιαστική θέση στη λήψη και τη διαδικασία 
αποφάσεων. Έτσι λοιπόν, επιτάσσεται η ανάγκη, τα σχολεία να αντιμετωπιστούν ως 
οικοσυστήματα, τα οποία θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον, ώστε να 
κατορθώσουν να εξελιχθούν, αλλά και να παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες εκπαίδευσης. Ο 
Σύλλογος Διδασκόντων φαίνεται πλέον να λειτουργεί ως ομάδα και να λαμβάνει ενεργά μέρος 
στη διοίκηση του οργανισμού. Η μετάβαση προς ένα συμμετοχικό μοντέλο είναι εμφανής και 
πλέον απαιτείται για το δυσκίνητο και γραφειοκρατικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
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https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1309-fek-1340-2002-kathikonta-armodiotites-stelechoi-ekpaideysis.html
https://oiko.wordpress.com/2012/01/06/
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Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού:  
Η συμβολή της επιμόρφωσης στην εργασιακή  
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
 

 

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος  

Ζωή Καρανικόλα  

Ευάγγελος Ζιάκας  
 

 

Περίληψη  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθεί η επίδραση της επιμόρφωσης στην ανάπτυξη 
της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Ακολουθήθηκε η ποσοτική 
μεθοδολογία με τη χρήση του ερωτηματολογίου, το οποίο χορηγήθηκε σε εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηλείας (975 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί). Συνολικά 
συμπληρώθηκαν και επιστράφηκαν 278 ερωτηματολόγια, η στατιστική επεξεργασία των οποίων 
έγινε με το λογισμικό SPSS, έκδοση 22. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι η 
επιμόρφωση βελτιώνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου τους, 
ενώ το 46% απάντησε ότι μετά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να 
ανταποκριθούν καλύτερα στα καθήκοντά τους. Επιπλέον, η επιμόρφωση τους βοηθά να 
αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται τις αδυναμίες και τις δυσκολίες του έργου τους. Τα 
αποτελέσματα αυτής της μελέτης έρχονται να ενισχύσουν τα αποτελέσματα άλλων παρόμοιων 
ερευνών (Skaalvik & Skaalvik, 2010; Καλαϊτζοπούλου, 2010; Bartlett, 2001; Schwepker, 2001) 
και να συμβάλουν στον σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. 
Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά δεν μπορούν να γενικευθούν καθώς αφορούν ένα συγκεκριμένο νομό. 
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικοί, κατάρτιση, αποτελεσματικότητα, ανάπτυξη 

 

Εισαγωγή 

Οι συνεχείς αλλαγές στον εργασιακό χώρο της εκπαίδευσης καθιστούν ζήτημα μείζονος 
σημασίας την επιμόρφωση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
εξελίσσεται και δεν περιορίζεται σε αυτόν του απλού καταθέτη γνώσεων. Βασικό ζητούμενό του 
είναι η ανανέωση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων του, όπως αυτές 
υπαγορεύονται από τις τοπικές, εθνικές αλλά και διεθνείς εξελίξεις. Η επιμόρφωση, η οποία 
συνδέεται με την απόδοση του εργαζόμενου και την εργασιακή ικανοποίηση καλείται να παίξει 
σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Ο εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργήσει ως ένα 
στέλεχος που αναπτύσσεται, εξελίσσεται και επενδύει στις γνώσεις και τις δεξιότητές του 
(Tamkin et al., 2004). Μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης που 
αυξάνουν τις προοπτικές καριέρας, η θέση εργασίας καθίσταται πιο ελκυστική (Dearden, Reed, 
& Van Reenan, 2006).  
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Επιπλέον, η απουσία στασιμότητας, η διεκδίκηση και επίτευξη υψηλών στόχων δύναται να 
οδηγήσουν τον επιμορφούμενο σε υψηλότερα ποσοστά εργασιακής ικανοποίησης και 
ενεργοποίησης, με αποτέλεσμα να επιθυμεί ο ίδιος προσφέρει περισσότερα στον οργανισμό 
(Mπουραντάς, 2003; Schuler & Jackson, 2006).  

Η παρούσα εργασία έρχεται να διερευνήσει τη συμβολή της επιμόρφωσης στην ανάπτυξη και 
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, είναι μια έρευνα της οποίας τα ευρήματα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών, ώστε αυτά να γίνουν πιο αποδεκτά από τους εκπαιδευτικούς αλλά και να 
συμβάλλουν στην εργασιακή αποτελεσματικότητά τους.  

Επιμόρφωση και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού 

Σύμφωνα με τις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα διασφάλισης της προόδου και αποδοτικότητας ενός υγιούς οργανισμού. Αυτό 
σημαίνει πως ένας οργανισμός για να αναπτυχθεί οφείλει να είναι ευέλικτος, να επιδιώκει την 
ανάπτυξη της γνώσης, των ικανοτήτων και της δημιουργικής σκέψης των υπαλλήλων του και να 
δημιουργεί υψηλού επιπέδου στελέχη με κίνητρα και εφόδια. Άλλωστε, τόσο η έννοια της 
ανάπτυξης του προσωπικού όσο και της επιμόρφωσής του αποτελούν βασικά στοιχεία της 
διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (Beardwell & Holden, 1994; Pfefer, 1994; Χυτήρης, 2001). 

Η επιμόρφωση αναφέρεται στην εξωσχολική και μετασχολική μόρφωση των ατόμων για τη 
συμπλήρωση των κενών της εκπαίδευσης και στη συνεχή ενημέρωσή τους επί των νέων 
εξελίξεων και τάσεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση τόσο της ατομικής, οικογενειακής και 
κοινωνικής διαβίωσης όσο και της επαγγελματικής τους απασχόλησης (Βαξεβανίδου & 
Ρεκλείτης, 2008). Σύμφωνα με τον Abiodun (1999), η επιμόρφωση εστιάζει στην ανάπτυξη 
συγκεκριμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων που χρειάζεται ένας εργαζόμενος προκειμένου να 
αποδώσει επαρκώς σε ένα δεδομένο επάγγελμα ή καθήκον, ενώ η εκπαίδευση αφορά στην 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες δε σχετίζονται απαραίτητα με μια συγκεκριμένη 
εργασία. 

Οι οικονομολόγοι κατηγοριοποιούν την επιμόρφωση σε ειδική, η οποία εφοδιάζει τους 
εκπαιδευόμενους με δεξιότητες που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και 
αποδοτικότητάς τους και σε γενική που συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν 
να αξιοποιηθούν σε παρόμοιους οργανισμούς (Garibaldi, 2006). 

Σε κάθε περίπτωση η επιμόρφωση συνδέεται με την απόκτηση ενός corpus γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων. Η παρεχόμενη, ωστόσο, γνώση δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένη και αποτελεί 
προϊόν μιας πολυμερούς διάδρασης, η οποία υπαγορεύεται από τις προτεραιότητες του κάθε 
πεδίου εκπαιδευτικής πολιτικής, από τις ιδιαιτερότητες των φορέων εφαρμογής αλλά και από την 
επιστημονική θεωρία και μεθοδολογία (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

Οι γνωστικές δεξιότητες, σύμφωνα με τους Hanushek et al. (2011), αφορούν κυρίως στην 
ικανότητα του ατόμου να έχει κριτική σκέψη και να μπορεί να επιλύει προβλήματα με τρόπο 
επιστημονικό και συστηματικό, ενώ, κατά τους Pink (2005) και Sternberg (1996), αφορούν στην 
ικανότητα της δημιουργικής αλλά και ανορθόδοξης σκέψης. Το άτομο, δηλαδή, θα πρέπει να 
μάθει να σκέφτεται διαφορετικά, να αμφισβητεί την υπάρχουσα κατάσταση, να πλάθει νέα 
σενάρια, να σχεδιάζει και να χαράσσει στρατηγικές.  
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Εξίσου σημαντική είναι και η αναγνώριση βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των 
εκπαιδευτικών, τα οποία τείνουν να αναπτύσσονται και να καλλιεργούνται μέσω της εκπαίδευσης 
και της επιμόρφωσης. Τέτοια χαρακτηριστικά θεωρούνται η εξωστρέφεια, η ανοιχτότητα, η 
ενσυναίσθηση, η ευελιξία.  

Τα εξωστρεφή άτομα είναι επικοινωνιακά, πρόθυμα, θετικά, φωτεινά, εκδηλωτικά, εκφραστικά 
και χαρακτηρίζονται από συναισθηματική σταθερότητα και υψηλή αυτοπεποίθηση (Barrick & 
Mount, 1993; Costa & McCrae, 1995). Η ανοιχτότητα σχετίζεται με τη δημιουργικότητα και την 
προσαρμογή στην αλλαγή, η οποία συνδέεται με την θετική εξέλιξη μιας κατάστασης (George & 
Zhou, 2001; Miller, Johnson, & Grau, 1994). Επιπλέον, περιλαμβάνει μια εσωτερική διαδικασία 
ανακάλυψης του ατόμου σε ό, τι αφορά τις προσωπικές πεποιθήσεις, αξίες και στάσεις (Fowers 
& Davidov, 2006). Ένα άτομο ανοιχτό σκέφτεται κριτικά, αποστασιοποιείται απέναντι σε μια 
κατάσταση, κοιτάζει πέρα από τα δεδομένα και τα αναμενόμενα, είναι δημιουργικό, ευγενικό, 
αισιόδοξο και θετικό (Barrick & Mount, 1993). Η ενσυναίσθηση, εν συνεχεία, έχει 
ανθρωποκεντρική βάση (Deserti & Rizzo, 2014) και αφορά στην ικανότητα κάποιου να μπαίνει 
στη θέση του άλλου, να καταλαβαίνει τις σκέψεις του, τα αισθήματά του, τις αρχές και τις αξίες 
του, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του (Fulton-Suri, 2003). Σύγχρονες έρευνες αναγνωρίζουν 
την ενσυναίσθηση ως έναν τρόπο όχι μόνο ανάπτυξης και εξέλιξης των οργανισμών αλλά και 
εφαρμογής των αλλαγών τόσο στον οργανισμό όσο και εντός των συστατικών μερών του 
οργανισμού, όπως είναι και οι εκπαιδευτικοί (Hyvärinen et al., 2015; Mattelmäki et al., 2014).  

Τέλος, η ευελιξία συνδέεται άμεσα με την ανοιχτότητα, ενώ είναι ένα χαρακτηριστικό που βοηθά 
τα άτομα να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις. Η ευελιξία, ως όρος, συνδέεται πλέον με το 
εργασιακό ωράριο, την άσκηση καθήκοντος, τη μισθοδοσία, τον τόπο εργασίας, τις πολιτικές και 
τη διοίκηση (Hardiman, 2003). 

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων επιμόρφωσης βασίζεται σε διάφορες θεωρίες και κυρίως σε 
αυτή της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δυναμικής της ομάδας. Άλλες έχουν γνωστική διάσταση 
(cognitive) και άλλες συμπεριφορική (behavioral). Σε κάθε, ωστόσο, περίπτωση βασικό 
ζητούμενο της επιμορφωτικής διαδικασίας είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των υπαλλήλων και των οργανισμών κατά συνέπεια (Amisano, 2010). 

Η αποτελεσματικότητα εν γένει συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων, επιθυμητών και 
προκαθορισμένων στόχων. Συγκεκριμένα, κατά τον Daft (2010), παράγοντες που μπορούν να 
οδηγήσουν στον σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας είναι μεταξύ 
άλλων οι πόροι μιας υπηρεσίες και ως πόροι αναφέρονται οι ικανότητες, οι δεξιότητες, η 
οργάνωση του οργανισμού και οι πληροφορίες. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η αποτελεσματικότητα 
(effectiveness) αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο ένας οργανισμός ή μια υπηρεσία 
πραγματοποίησαν τους στόχους τους, ενώ οι Mondy et al., (1990) υποστηρίζουν ότι αναφέρεται 
στον βαθμό στον οποίο ένας οργανισμός ή μια υπηρεσία παράγουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 
Επίσης, κατά τους Frøkjær et al., (2000), στους δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας 
συμπεριλαμβάνονται τόσο η ποιότητα των αποτελεσμάτων όσο και η εκτίμηση του σφάλματος. 
Η αποδοτικότητα, ωστόσο, αφορά στην ακριβή εκτίμηση των ενεργειών βάσει των οποίων θα 
επιτευχθούν οι στόχοι αλλά και στον καθορισμό των πόρων, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν προς 
όφελος της επίτευξης στόχων (Bernadin et al., 1995).  

Σε ένα πλαίσιο εργασιακής ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας, ο εργαζόμενος επιτυγχάνει και 
την εργασιακή ικανοποίηση. Τη συμβολή της επιμόρφωσης στην εργασιακή ικανοποίηση την 
έχουν αποδείξει πληθώρα ερευνών (Buradas, 2003; Karatepe, 2012; Siebern-Thomas, 2005; 
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Schuler & Jackson, 2006), καθώς υποστηρίζεται ότι έχει θετική επίδραση όχι άμεσα στην 
εργασιακή ικανοποίηση αλλά σε μια σειρά παραγόντων που επιδρούν σε αυτή, όπως την 
αυτοπεποίθηση, την αίσθηση επίτευξης και προσφοράς προς τον μαθητή και την κοινωνία, την 
ατομική και προσωπική αποτελεσματικότητα, την αύξηση γνώσεων και πρακτικών, τη βελτίωση 
ικανοτήτων διαχείρισης στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας (Beyth-Marom et al., 
2006). 

Μεθοδολογία 

Ερευνητικός σκοπός  

Αυτή η εργασία έρχεται να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του νομού Ηλείας αναφορικά με τη σχέση της επιμόρφωσης με την εργασιακή 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και κατά πόσο οι απόψεις αυτές διαφοροποιούνται από 
μεταβλητές, όπως το φύλο, η ηλικία, η θέση (δάσκαλος, νηπιαγωγός), είδος εργασίας (μόνιμος, 
αναπληρωτής), περιοχή εργασίας (αστική, ημιαστική αγροτική), οικογενειακή κατάσταση και τα 
έτη προϋπηρεσίας. 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

▪ Δύναται να βελτιώσει η επιμόρφωση την εργασιακή επίδοση και αποτελεσματικότητα των 
εκπαιδευτικών;  

▪ Ποια είναι η συμβολή της επιμόρφωσης στην προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης και 
προσωπικής ανάπτυξης;  

Δείγμα έρευνας  

Η έρευνα διεξήχθη στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηλείας. Από 
το σύνολο των 975 δασκάλων και νηπιαγωγών απάντησαν 278 (ποσοστό απόκρισης 35%). Τα 
ερωτηματολόγια παραδόθηκαν στους συμμετέχοντες το διάστημα Μαρτίου - Απριλίου του έτους 
2017, είτε προσωπικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Δομή ερωτηματολογίου 

Ως μεθοδολογικό εργαλείο επιλέχτηκε το ερωτηματολόγιο. Η επιλογή αυτού του εργαλείου έγινε 
πρωτίστως διότι χρησιμοποιείται συχνά στις κοινωνικές επιστήμες για διερευνητικούς, 
περιγραφικούς και ερμηνευτικούς σκοπούς (Robson, 2007). Επιπλέον, χρησιμοποιείται συχνά σε 
έρευνες που έχουν ως μονάδα ανάλυσης μεμονωμένους ανθρώπους και συνιστά την καλύτερη 
διαθέσιμη μέθοδο για τον κοινωνικό ερευνητή που ενδιαφέρεται να συλλέξει προσωπικά 
δεδομένα για να περιγράψει έναν σημαντικά μεγάλο πληθυσμό που είναι αδύνατο να 
παρατηρηθεί άμεσα (Babbie, 2011; Javeau, 2000). Κατά τον Cicourel, η ποσοτική έρευνα είναι 
περισσότερο επεξηγηματική και απρόβλεπτη στα αποτελέσματά της από ό, τι υποστηρίζεται από 
τους οπαδούς της ποιοτικής (όπ. αναφ. στο Bryman, 1992). Η σύνταξη ενός ερωτηματολογίου 
δεν είναι απλή υπόθεση κι, όπως ενδεικτικά αναφέρεται από τον Oppenheim, δεν αρκεί η καλή 
γνώση και ο σωστός χειρισμός της γλώσσας. Απαιτείται πειθαρχία κι ακρίβεια σε όλα τα στάδιά 
του, από την επιλογή των ερωτήσεων, τον σχεδιασμό, την πιλοτική έρευνα μέχρι τη διανομή και 
την επιστροφή του (όπ. αναφ. στο Bell, 2005).  

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο 
ερωτήσεων-προτάσεων κλειστού τύπου με τη χρήση της 5/βαθμης κλίμακας Likert, στην οποία 
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ο ερωτώμενος καλείται να δηλώσει τον βαθμό με τον οποίο συμφωνεί ή διαφωνεί με μία δήλωση 
(Creswell, 2011). Επιλέχθηκαν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου ώστε να υπάρξουν πολύ 
συγκεκριμένες απαντήσεις που θα συνδέονται με τη θεωρία αλλά και να μην υπάρχουν 
απαντήσεις που δε θα έχουν σχέση με το περιεχόμενο της μελέτης. Συγχρόνως, οι κλειστές 
ερωτήσεις, σε αντίθεση με τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου, κατανοούνται και απαντώνται πιο 
εύκολα γιατί απαιτούν λίγο χρόνο και γίνεται πιο εύκολα η στατιστική επεξεργασία τους 
(Βάμβουκας, 2010).  

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελείται από πέντε μέρη. Το Μέρος Α΄ αφορά στην καταγραφή 
των δημογραφικών και επαγγελματικών δεδομένων των ερωτώμενων. Το Μέρος Β΄ διερευνά τον 
βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τα προγράμματα επιμόρφωσης που έλαβαν μέρος. 
Το Μέρος Γ΄ εξετάζει τη σχέση της επιμόρφωσης με την εργασιακή επίδοση-
αποτελεσματικότητα των επιμορφούμενων. Το Μέρος Δ΄ ερευνά τη συμβολή της επιμόρφωσης 
στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Το Μέρος Ε΄ καταγράφει την επίδραση της 
επιμόρφωσης στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Στο παρόν κείμενο θα 
εστιάσουμε στα μέρη Α, Γ και Δ. 

Ο χρόνος συμπλήρωσής του δεν ξεπερνούσε τα 10 λεπτά, ενώ έμφαση δόθηκε στη χρήση απλής 
γλώσσας και στην επιλογή ευδιάκριτων και κατανοητών ερωτήσεων. Έντυπα συνοδευτικά του 
ερωτηματολογίου ήταν το ενημερωτικό σημείωμα για τους σκοπούς της έρευνας, το έντυπο 
συναίνεσης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή και η ανωνυμία των συμμετεχόντων και 
το ενημερωτικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία για δυνατότητα επικοινωνίας με την ερευνήτρια. 

Πριν την τελική διανομή των ερωτηματολογίων κρίθηκε σκόπιμη η πιλοτική διανομή του σε 
μικρό δείγμα δέκα (Ν=10) από τους συμμετέχοντες προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός 
αξιολόγησης και ανταπόκρισης. 

Ανάλυση Δεδομένων 

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε με τη χρήση του λογισμικού SPSS 22. Η ανάλυση 
μπορεί να χωριστεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση έγινε περιγραφική ανάλυση των δεδομένων 
και στη συνέχεια επαγωγική ανάλυση με τη χρήση t-tests και ΑNOVA ώστε να εξεταστεί η 
στατιστική σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Η αξιοπιστία της έρευνας διασφαλίστηκε και με τον 
δείκτη αξιοπιστίας Cronbach Α ο οποίος έλαβε τιμές από 0.86 έως 0.90. 

Ερευνητικά Αποτελέσματα 

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, τη βελτίωση δηλαδή της εργασιακής επίδοσης και 
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα της επιμόρφωσης, υπήρξαν τα 
ακόλουθα ευρήματα: 

Το 54.3% ήρθε σε επαφή με διδακτικές τεχνικές που δε γνώριζε, το 59.4% βοηθήθηκε να 
εντοπίσει τις αδυναμίες του και να τις βελτιώσει, ενώ το 48.9% βοηθήθηκε να βελτιωθεί στην 
επικοινωνία και τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Βελτίωση στις σχέσεις με τους γονείς είδε 
το 33% των συμμετεχόντων, ενώ το 58.6% δήλωσε ότι η επιμόρφωση βελτίωσε την ποιότητα του 
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, το 57.2% δήλωσε πως η επιμόρφωση βελτίωσε την 
αποτελεσματικότητα της διδακτικής πράξης, το 49.7% ότι το περιεχόμενο του προγράμματος είχε 
άμεση σχέση με την πραγματικότητα του εργασιακού χώρου, ενώ το 46% απάντησε ότι μετά το 
πρόγραμμα ένιωσε πως μπορούσε να ανταποκριθεί καλύτερα στην εργασία του. Τέλος, το 45.7% 



Τόμος Γ΄ 

─ 296 ─ 

 

δήλωσε ότι η επιμόρφωση αποτέλεσε το έναυσμα για καινοτόμες δράσεις στο σχολικό 
περιβάλλον. 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, τη συμβολή της επιμόρφωσης στην προοπτική 
επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης, ένα υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων 
(55% -69%) συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα της επιμόρφωσης είναι χρήσιμο για την 
επαγγελματική τους εξέλιξη και ανάπτυξη, τους δίνει το κίνητρο και το ερέθισμα να συνεχίσουν 
την ανάπτυξή τους και σε προσωπικό επίπεδο, να παρακολουθήσουν και άλλα επιμορφωτικά 
προγράμματα και τέλος να κατανοήσουν τη σημασία της δια βίου εκπαίδευσης. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι το ίδιο υψηλό ποσοστό, ούτε συμφώνησε ούτε διαφώνησε ότι η συμμετοχή σε 
προγράμματα επιμόρφωσης πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών και ότι ο εκπαιδευτής τους βοήθησε να αδράξουν το προσωπικό τους πρόγραμμα 
ανάπτυξης.  

Επαγωγική ανάλυση 

Προκειμένου να εξεταστεί τυχόν επίδραση των χαρακτηριστικών του δείγματος στις κύριες 
κλίμακες της μελέτης πραγματοποιήθηκε επαγωγική ανάλυση. Συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων και η ανάλυση 
διακύμανσης ANOVA. Οι μεν πρώτοι έλεγχοι επιλέχθηκαν για τις ανεξάρτητες μεταβλητές με 
δύο κατηγορίες απάντησης, που είναι το φύλο (άνδρας-γυναίκα), η θέση (δάσκαλος-νηπιαγωγός) 
και το είδος εργασίας (μόνιμος-αναπληρωτής), οι δε δεύτεροι επιστρατεύτηκαν για τις 
ανεξάρτητες μεταβλητές με περισσότερες κατηγορίες απάντησης, που είναι η ηλικία, η 
προϋπηρεσία, η οικογενειακή κατάσταση και η περιοχή υπηρεσίας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ηλικία ασκούσε στατιστικά σημαντική επίδραση στην Κλίμακα 
1 «Ικανοποίηση από Προγράμματα» (F=3.44, df=4, p=0.009). Ακόμη, η οικογενειακή κατάσταση 
ασκούσε επίδραση στις μέσες απαντήσεις σε τρεις από τις τέσσερεις κλίμακες, και συγκεκριμένα 
στην Κλίμακα 1 «Ικανοποίηση από Προγράμματα» (F=2.76, df=3, p=0.042), Κλίμακα 2 
«Εργασιακή Επίδοση/Αποτελεσματικότητα» (F=2.98, df=3, p=0.032), όπου οι άγαμοι 
εκπαιδευτικοί ήταν περισσότερο σύμφωνοι από ότι οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί με παιδιά (εξ 
ελέγχου Dunnett C). 

Η περιοχή υπηρεσίας επίσης ασκούσε στατιστικά σημαντική επίδραση στις μέσες απαντήσεις 
στην Κλίμακα 3 «Επαγγελματική Ανάπτυξη» (F=3.26, df=2, p=0.04, στην οποία οι εκπαιδευτικοί 
που δίδασκαν σε ημιαστικά σχολεία συμφωνούσαν περισσότερο από ότι οι εκπαιδευτικοί από 
αστικά σχολεία (εξ ελέγχου Dunnett C).  

Τέλος, η θέση εργασίας (δάσκαλος ή νηπιαγωγός) και το είδος της συνεργασίας (μόνιμος ή 
αναπληρωτής) δεν ασκούσαν στατιστικά σημαντική επίδραση στις κλίμακες της μελέτης. 

Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας και συγκρινόμενα με αποτελέσματα άλλων 
ερευνών συμπεραίνουμε ότι οι ερωτώμενοι δείχνουν να αντιλαμβάνονται τα επιμορφωτικά 
προγράμματα ως ένα μέσο που ενισχύει την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Όμως 
δεν αισθάνονται ότι έχει άμεσα θετική επίδραση σε ότι αφορά την επαγγελματική τους απόδοση 
και την ικανοποίηση των αναγκών τους, ενώ δηλώνουν ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση με την 
εργασιακή τους ικανοποίηση.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών για το αν η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα επιμόρφωσης τους βοήθησε να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους γονείς, καθώς οι 
απαντήσεις τους κυμαίνονται περίπου στα ίδια ποσοστά (30-36%) σε όλες τις βαθμίδες της 
κλίμακας, σκιαγραφώντας κατά κάποιο τρόπο τις σχέσεις των γονέων με τους εκπαιδευτικούς τα 
τελευταία χρόνια της κρίσης. Παρομοίως, τα ευρήματα της Γκλιάου-Χριστοδούλου (2005) 
δείχνουν ότι οι σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών είναι τυπικές και η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών πρέπει να συμβάλλει στην αλλαγή τους.  

Επιπλέον, έρευνα των Beyth-Marom et al. (2006) δείχνει ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
έχει θετική επίδραση σε μια σειρά από παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα και 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Οι παράγοντες αυτοί είναι η αυτοπεποίθηση, η 
αυτοαποτελεσματικότητα, η αίσθηση της επίτευξης και της προσφοράς προς τον μαθητή και την 
κοινωνία. Οπότε, η γενική αίσθηση είναι ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης δίνουν στον 
επαγγελματία εκπαιδευτικό τα εφόδια αυτά που χρειάζεται ώστε να μπορέσει να αναβαθμίσει την 
αντίληψη που έχει για το έργο του και τον ρόλο του. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται η ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και με 
περιεχόμενο και μεθόδους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
εκπαιδευτικών. Προκύπτει η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα επικοινωνίας, 
συνεργασίας και διαχείρισης κρίσεων τόσο μεταξύ τους όσο και μεταξύ σχολείου και γονέων με 
άμεσο αντίκτυπο και στις σχέσεις με τους μαθητές και τη δημιουργία κλίματος που προάγει τη 
μαθησιακή διαδικασία.  

Συμπεράσματα  

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που συντελούνται σε εκπαιδευτικό, 
κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο ώστε οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται ικανοί να 
ανταπεξέλθουν στον πολυδιάστατο ρόλο τους.  

Πριν τον σχεδιασμό και την εκπόνηση των προγραμμάτων κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή 
έρευνας σε περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο ώστε να ανιχνευθούν οι πραγματικές ανάγκες, 
τα ενδιαφέροντα, οι αδυναμίες και οι επιθυμίες των εκπαιδευτικών.  

Σήμερα που η ελληνική κοινωνία  –μέρος της οποίας είναι και οι εκπαιδευτικοί– εκτός των άλλων 
βιώνει οικονομική κρίση, θεωρείται επιτακτική ανάγκη η εξακτίνωση των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων ώστε να περιοριστεί το εμπόδιο του χρόνου και του κόστους των μετακινήσεων 
που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε αυτά. Οι 
διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής και των επιμορφωτικών προγραμμάτων οφείλουν να 
οργανώσουν προγράμματα που αναπτύσσουν και ενισχύουν δεξιότητες που προάγουν την 
ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωσή τους, αμβλύνοντας την επαγγελματική εξουθένωση που 
βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και προάγοντας την εργασιακή 
ικανοποίηση. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Πολιτεία, είναι σημαντικό να λειτουργήσει 
ενισχυτικά δίνοντας κίνητρα για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα όπως 
μοριοδότηση, οικονομική αποζημίωση, απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια 
της επιμόρφωσης.  
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Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να στηριχθεί ψυχολογικά και να νιώσει ότι αναγνωρίζεται ο ρόλος 
και η προσφορά του. Το τρίπτυχο ενίσχυση, ενθάρρυνση, ανταμοιβή, θα λειτουργήσει προς αυτή 
την κατεύθυνση. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  

Από τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει ότι μια σημαντική 
παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί σε μελλοντικές έρευνες είναι πώς η οικονομική κρίση 
επηρεάζει την εργασιακή αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών καθώς και 
την οργάνωση και προσφορά επιμορφωτικών προγραμμάτων. Καθώς στη βιβλιογραφία υπάρχει 
σχετικό έλλειμμα, μια τέτοια έρευνα και μάλιστα ποιοτική θα δημιουργούσε νέες γνώσεις 
(Creswell, 2011) και μέσα από την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να 
ενισχύσει την υπάρχουσα γνώση και να παράγει νέα, ώστε να σχεδιαστούν επικαιροποιημένα 
μοντέλα διερεύνησης του ρόλου της επιμόρφωσης στην εργασιακή ικανοποίηση σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης. Θα βοηθούσε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε πώς η οικονομική 
κρίση επηρεάζει την επαγγελματική ανάπτυξη και με ποιον τρόπο μπορεί η επιμόρφωση να 
συμβάλλει αρχικά στην άμβλυνση των δύσκολων καταστάσεων που αντιμετωπίζει ο 
εκπαιδευτικός σήμερα και ταυτόχρονα στην ενίσχυσή του, ώστε στην πορεία να τις αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο.  

Κάποιοι άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να ερευνηθούν, ως προς την επίδραση τους στην 
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, είναι οι κτιριακές υποδομές, οι αποδοχές, οι σχέσεις με 
τη διοίκηση, τους γονείς και τους μαθητές και το ευρύτερο περιβάλλον της σχολικής μονάδας.  

Κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δε μπορούν να 
γενικευτούν καθώς αυτή πραγματοποιήθηκε σε έναν μόνο νομό. Τα ευρήματα, ωστόσο, 
αποτελούν αφορμή για προβληματισμό, που μπορεί να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό 
προγραμμάτων που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς του νομού ή να αποτελέσουν την 
αφορμή για μια μελλοντική έρευνα σε πανελλαδικό ή περιφερειακό επίπεδο με πολύ μεγαλύτερο 
δείγμα. 
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Η προσωπικότητα του διευθυντή  
και η διαχείριση των σχέσεων  
στο σύλλογο διδασκόντων 
 

 

Αντώνιος Παπαδόπουλος  
 

 

Περίληψη  

Ο τομέας της σχολικής ηγεσίας δεν έχει ερευνηθεί σε βάθος, αφού υπάρχουν διαστάσεις και 
μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται με τον εξεταζόμενο τομέα, και οι οποίες, όταν εντοπιστούν, θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη και στον εμπλουτισμό της θεωρίας της σχολικής ηγεσίας. Σκοπός της 
εργασίας είναι κατά πόσον το είδος της προσωπικότητας του διευθυντή/ντριας σχετίζεται με τη 
διαχείριση των σχέσεων στο σύλλογο διδασκόντων, δηλαδή τις πρακτικές/στυλ ηγεσίας που 
αυτός/ή εφαρμόζει στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 
113 διευθυντές/ντριες δημοτικών σχολείων από όλη την Ελλάδα. Η στρατηγική δειγματοληψίας 
που χρησιμοποιήθηκε ήταν η απλή τυχαία δειγματοληψία. Για τη συλλογή των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ερευνητικά εργαλεία: α) το ερωτηματολόγιο δημογραφικών 
χαρακτηριστικών, β) το Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο Ηγεσίας (M.L.Q. - 5X Short) και γ) 
το Τεστ Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας - ΤΕΧΑΠ5 (ΤPQue5). Τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στη Δεκτικότητα στην Εμπειρία, την 
Προσήνεια και την Ευσυνειδησία με τη Μετασχηματιστική Ηγεσία (r = 0,31, 0,24 και 0,25. p < 
0,05 αντίστοιχα). Ακόμη, βρέθηκε αρνητική συσχέτιση της Ευσυνειδησίας και της Εξωστρέφειας 
με την Παθητική/Προς Αποφυγή Ηγεσία (r = - 0,22 και - 0,27 p < 0,05 αντίστοιχα). Ο 
διευθυντής/ντρια του σχολείου που παρουσιάζει σε υψηλό βαθμό τη Δεκτικότητα στην Εμπειρία, 
την Προσήνεια και την Ευσυνειδησία, χρησιμοποιεί περισσότερο τα τέσσερα χαρακτηριστικά 
της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας για τις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. 
Φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε κάθε ένα από τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, να 
βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, να μεταφέρει προσδοκίες για 
τους στόχους που πρέπει να ολοκληρωθούν και τέλος να αποτελεί πρότυπο επιδεικνύοντας 
εκείνες τις στάσεις και συμπεριφορές που θα ήθελε να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί. 
Λέξεις κλειδιά: προσωπικότητα, διευθυντής/ντρια, στυλ ηγεσίας, διαπροσωπικές σχέσεις, 
σύλλογος διδασκόντων 

 

Εισαγωγή 

Σε πολλές έρευνες όπως των Moss & Ngu (2009), Karaköse (2008), Judge et al. (2001), Sackett, 
Zedeck & Fogli (1998) και Chelladurai (1980), έχει διαπιστωθεί ότι προσωπικότητα του 
διευθυντή/ντριας παίζει σπουδαίο ρόλο στο στυλ ηγεσίας που υιοθετεί, ενώ οι σχέσεις που 
αναπτύσσονται ανάμεσα στο διευθυντή/ντρια και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας 
επηρεάζονται άμεσα από το στυλ ηγεσίας που υιοθετεί ο διευθυντής/ντρια (Αθανασούλα- Ρέππα, 
2008). Σύμφωνα με τη Brennan (2004) o κάθε ηγέτης επιλέγει ως στυλ ηγεσίας εκείνο το οποίο 
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συνάδει καλύτερα με τις αρχές, τα πιστεύω και την προσωπικότητά του. Ο τρόπος με τον οποίο 
ο διευθυντής/ντρια ασκεί την ηγεσία είναι καθοριστικός για την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού οργανισμού αλλά και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον 
Griffith (2006) η ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων και η γνωστοποίησή τους στο σύλλογο 
διδασκόντων, η δημιουργία οράματος, η παροχή των μέσων για την επίτευξή του, ο διάλογος, η 
εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, η δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας της 
ομάδας και η αναγνώριση, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η τακτική ανατροφοδότηση, όλα 
χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας και της αποτελεσματικής διοίκησης, θεωρούνται 
σήμερα ως οι πλέον ενδεδειγμένες μέθοδοι διοίκησης. 

Το Μοντέλο των Πέντε Παραγόντων 

Αρκετές έρευνες στο χώρο της προσωπικότητας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ενήλικη 
προσωπικότητα μπορεί να περιγραφεί μέσα από πέντε βασικούς παράγοντες, γνωστό ως το 
μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (McCrae & Costa, 1987). Αν και έχει δεχθεί έντονη κριτική, 
αποτελεί το επικρατέστερο μοντέλο προσωπικότητας και αποτελεί σπουδαία εξέλιξη στο χώρο 
των θεωριών της προσωπικότητας. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο η προσωπικότητα 
μπορεί να περιγραφεί με τους εξής πέντε παράγοντες: Openness (Δεκτικότητα σε εμπειρίες), 
Conscientiousness (Ευσυνειδησία), Extraversion (Εξωστρέφεια), Agreeableness (Προσήνεια) 
και Neuroticism (Νευρωτισμός). Κάθε παράγοντας αποτελείται από μία ομάδα με πιο ειδικά 
γνωρίσματα που σχετίζονται μεταξύ τους (McCrae & Costa, 1987; McCrae & John, 1992). 
Σύμφωνα με τους Pervin & John (2001) οι πέντε παράγοντες που αποτελούν το συγκεκριμένο 
μοντέλο και τα γνωρίσματα τους συνοψίζονται παρακάτω: 

(1) Openness (Δεκτικότητα στην εμπειρία): O συγκεκριμένος παράγοντας αναφέρεται στην 
αναζήτηση και εκτίμηση εμπειριών. Τα άτομα τα οποία είναι ανοιχτά είναι συνήθως περίεργα 
και ενδιαφέρονται για νέες απόψεις. 

(2) Conscientiousness (Ευσυνειδησία): Η ευσυνειδησία αξιολογεί το βαθμό της οργάνωσης, 
σταθερότητας και κινητοποίησης του ατόμου προς ένα στόχο. Τα άτομα που εμφανίζουν 
υψηλό βαθμό ευσυνειδησίας χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, εργατικότητα, πειθαρχία και 
φιλοδοξία. 

(3) Extraversion (Εξωστρέφεια): Η εξωστρέφεια σχετίζεται με την ποσότητα και την ένταση 
των διαπροσωπικών σχέσεων. Άτομα με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας είναι κοινωνικά, 
ενεργητικά, δραστήρια.  

(4) Agreeableness (Προσήνεια): H προσήνεια είναι μια προσωπική διάσταση και αφορά το 
είδος των διαπροσωπικών σχέσεων που το άτομο προτιμά, από τη συμπάθεια έως τον 
ανταγωνισμό.  

(5) Neuroticism (Νευρωτισμός): Αυτός ο παράγοντας αξιολογεί την προσαρμογή σε αντίθεση 
προς τη συναισθηματική αστάθεια. Προσδιορίζει την τάση των ατόμων προς κατάθλιψη, τις 
ουτοπικές ιδέες και τους ακατανίκητους πόθους. 

Η Θεωρία της Πλήρους Έκτασης της Ηγεσίας 

Η θεωρία Full Range Leadership Theory-F.R.L.T. (Avolio & Bass, 2004) και το εξ αυτής μοντέλο 
έχουν ως σκοπό να συμπεριλάβουν και να εξηγήσουν τα ηγετικά στυλ, την πλήρη έκταση των 
ηγετικών στυλ «Full Range», από τους ηγέτες που εμπνέουν και χαρισματικούς μέχρι τους προς 
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αποφυγή ηγέτες και περιλαμβάνουν τη Μετασχηματιστική Ηγεσία, τη Συναλλακτική Ηγεσία και 
την Παθητική/ Προς Αποφυγή Ηγεσία, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

(α) Η Μετασχηματιστική Ηγεσία 

Ο όρος μετασχηματιστική ηγεσία διατυπώθηκε από τον Bass (1985), είναι μια πολυδιάστατη 
έννοια (Avolio, Bass, & Jung, 1999; Bass, 1985, 1999), και στηρίζεται στη διάσταση που δίνει ο 
ηγέτης για την αλλαγή, τη δημιουργία οράματος, την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων και 
γενικά ότι αφορά στην ανάπτυξη του οργανισμού χωρίς να προσδοκά σε κάποιο ανταποδοτικό 
όφελος. Ένας «μετασχηματιστικός» ηγέτης μπορεί να είναι ο γονιός, ο προπονητής, ένας 
θρησκευτικός ηγέτης, ο επιχειρηματίας μετασχηματίζοντας και προκαλώντας κάθε φορά την 
οικογένεια, την ομάδα, τους θρησκευτικούς οπαδούς, τους υφισταμένους και τους φίλους 
(Murray, 2010). Ο Bass (1985) με τη θεωρία του έδωσε τα 4Ι. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν 
έναν σύγχρονο ηγέτη και σύμφωνα με τη μετασχηματιστική θεωρία είναι: 

(i) Εξιδανικευμένη Επιρροή (Idealized Influence)  

Οι μετασχηματιστές ηγέτες προκαλούν το θαυμασμό και το σεβασμό στους υφισταμένους και 
γι’ αυτό το λόγο οι ηγέτες μπορούν να ασκήσουν μεγάλη επιρροή σε αυτούς (Avolio & Bass, 
2004; Πασιαρδής, 2004). Οι συμπεριφορές τους προσδιορίζουν πως πρέπει κάποιος να 
συμπεριφέρεται μέσα από συγκεκριμένους ηθικούς κώδικες, έχοντας υπόψη τις ατομικές 
ανάγκες των υφισταμένων και η εξουσία τους δεν πηγάζει από τη θέση που κατέχουν, αλλά 
μάλλον από την προσωπικότητα και τον εξαίρετο χαρακτήρα τους (Bass & Avolio, 1994). 

(ii) Εμπνευσμένη Παρακίνηση (Idealized Motivation) 

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), μέσα από τις συμπεριφορές του, ο ηγέτης εμπνέει τους 
υφισταμένους προς την επίτευξη των στόχων και του οράματος του οργανισμού, οι οποίοι 
ενεργοποιούνται μέσα από τα αισθήματα αφοσίωσης που έχουν οι εργαζόμενοι προς τον 
οργανισμό. Η έμπνευση αυτή μπορεί και να γίνει χωρίς την ταύτισή τους με τον ηγέτη (Avolio 
& Bass, 2004), αλλά ο ηγέτης που εμπνέει μιλάει με απλά λόγια, μοιράζεται στόχους και δίνει 
όραμα για το τι είναι πιθανό και πως αυτό θα επιτευχθεί και προάγουν τις θετικές προσδοκίες 
περί των αναγκών που πρέπει να ικανοποιηθούν (Bass, 1988).  

(iii) Διανοητική Διέγερση (Intellectual Stimulation) 

Οι μετασχηματιστές ηγέτες δημιουργούν καταστάσεις που υποβοηθούν και ενθαρρύνουν τους 
εργαζομένους να βρουν έξυπνους και καινοτομικούς τρόπους για την επίτευξη στόχων του 
οργανισμού (Avolio & Bass, 2004). Ακόμη, είναι οι συμπεριφορές της ηγεσίας μέσω των 
οποίων αναπτύσσεται η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη των εργαζομένων για να 
μπορούν να σκέφτονται έξω από την πεπατημένη και να μπορούν να βρουν ευφάνταστες 
λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα (Πασιαρδής, 2004).  

(iv) Εξατομικευμένο Ενδιαφέρον (Individualized Consideration) 

Το εξατομικευμένο ενδιαφέρον είναι όλες οι συμπεριφορές του ηγέτη που αποδεικνύουν την 
ικανότητα να κατανοεί τους εργαζομένους αλλά και να μοιράζεται μαζί τους τα ίδια 
ενδιαφέροντα, τις ίδιες αναπτυξιακές ανάγκες και να ασχολείται με το κάθε άτομο ξεχωριστά. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τους Shin & Zhou (2003), ο ηγέτης αξιοποιεί ατομικά και διαφορετικά 
τους εργαζόμενους με βάση το ταλέντο και τις γνώσεις τους. Τους ενθαρρύνει να του μιλούν 
για τις ανησυχίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και προσπαθεί να βρει διεξόδους 
μέσα από τη συζήτηση (Πασιαρδής, 2004).   
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(β) Η Συναλλακτική Ηγεσία 

Ο συναλλακτικός ηγέτης εργάζεται προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης των ρόλων και των 
καθηκόντων, τα οποία απαιτούνται για τους συνεργάτες του, προκειμένου να έχουν τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα (Avolio & Bass, 2004). Επίσης, η συναλλακτική ηγεσία είναι μια 
διαδικασία ανταλλαγής (Antonakis et al., 2003; Miller & Miller, 2001), στηριζόμενη στην 
εκπλήρωση εποικοδομητικών υποχρεώσεων και ο ηγέτης απεικονίζεται να θέτει αντικειμενικούς 
στόχους στους εργαζόμενους και τους ελέγχει για το εάν πέτυχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
Ο ηγέτης της σχολικής μονάδας γνωρίζει τις ανάγκες του προσωπικού του και επιχειρεί να τους 
ικανοποιήσει, σε αντάλλαγμα τις εργασιακής τους απόδοσης (Bass, 1985; Leithwood, 1994; 
Ράπτης & Βιτσιλάκη, 2007). Η συναλλακτική ηγεσία περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

(i) Έκτακτη αμοιβή (Contingent Reward) 

Σύμφωνα με τους Avolio & Bass (2004), οι ηγέτες πρέπει πρώτα να διευκρινίζουν τους 
στόχους στους εργαζόμενους και παράλληλα να καθορίζονται τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, ο ηγέτης καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για την επίτευξη 
του κάθε στόχου, παρέχει βοήθεια ως αντάλλαγμα των προσπαθειών τους και ανακοινώνει 
στον καθένα που εργάζεται για την επίτευξη των στόχων τι να περιμένει ως ανταμοιβή όταν 
ολοκληρωθούν οι στόχοι. Τέλος, ο ηγέτης εκφράζει την ευχαρίστησή του προς όλους όσους 
εργάστηκαν για την επίτευξη των στόχων. 

(ii) Ηγεσία κατ’ εξαίρεση: Ενεργητική (Management by exception: Active) 

Σε αυτή την περίπτωση ο ηγέτης παρακολουθεί συνέχεια τους εργαζόμενους και μόλις 
εντοπίσει λάθη ή παραβιάσεις των εντολών του τότε επεμβαίνει (Northouse, 2010). Επίσης, 
άλλες φορές αφήνει τους εργαζόμενους να δουλεύουν για να πετύχουν τους στόχους του 
οργανισμού και δεν παρεμβαίνει, εκτός αν οι στόχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί στο χρονικό 
διάστημα που είχε συμφωνηθεί. Επιπλέον, ο ηγέτης εδώ επικεντρώνει την προσοχή του στην 
ανικανότητα του εργαζομένου, τα λάθη και αποκλίσεις από τα επιθυμητά αποτελέσματα 
(Avolio & Bass, 2004). 

(γ) Η Παθητική / Προς αποφυγή Ηγεσία 

Η Παθητική/ Προς αποφυγή ηγεσία αποτελεί το τρίτο στυλ του πλήρους φάσματος της ηγεσίας 
–FRLT και είναι ο τύπος ηγεσίας που είναι περισσότερο παθητικός και αντιδραστικός και δεν 
ανταποκρίνεται στις διάφορες καταστάσεις και στα προβλήματα του οργανισμού (Bass, 1999). 
Τα χαρακτηριστικά της Παθητικής/ Προς αποφυγή ηγεσία είναι τα ακόλουθα: 

(i) Ηγεσία κατ’ εξαίρεση: Παθητική (Management by exception: Passive) 

Σύμφωνα με τους Avolio & Bass (2004), εδώ ο ηγέτης δεν επεμβαίνει μέχρι τα πράγματα να 
γίνουν σοβαρά και περιμένει μέχρι οι υποθέσεις να πάνε λάθος για να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα. Ακόμη, ο ηγέτης πιστεύει στην αρχή «εάν δε σπάσει μην το διορθώσεις» και 
δηλώνει ότι θα αναλάβει δράση μόνο όταν τα προβλήματα γίνουν χρόνια.  

(ii) Ηγεσία προς αποφυγή (Laissez-faire) 

Η ηγεσία προς αποφυγή αντιπροσωπεύει την έλλειψη της ηγεσίας (Antonakis et. al., 2003). 
Σε αυτήν την περίπτωση ο ηγέτης αποφεύγει να πάρει αποφάσεις και να αντιμετωπίσει τα 
σοβαρά θέματα τα οποία προκύπτουν. Ο συγκεκριμένος ηγέτης είναι απών όταν τον 
χρειάζονται οι εργαζόμενοι και θεωρείται ενεργός μόνο όταν διαλέγει να αποφύγει να επέμβει 
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(Avolio & Bass, 2004). Η ηγεσία προς αποφυγή θεωρείται η πιο παθητική και 
αναποτελεσματική για κάποιον οργανισμό. 

Η σπουδαιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων στο σύλλογο διδασκόντων 

Το κάθε άτομο μπορεί να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις στην προσωπική, την κοινωνική, 
αλλά και στην επαγγελματική του ζωή. Από τα μέσα του 20ου αιώνα, με την ανάπτυξη της 
Διοικητικής Επιστήμης και τον προσανατολισμό της στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, οι 
ερευνητές και ερευνήτριες στράφηκαν στις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται στον 
χώρο της εκπαίδευσης.  

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών, εντός της σχολικής μονάδας, έχουν 
απασχολήσει πολλούς ερευνητές/τριες (Lortie, 1975; Nias, 1998; Sergiovanni, 2001). Η σημασία 
των καλών διαπροσωπικών σχέσεων των εκπαιδευτικών έχει επισημανθεί ήδη από τη δεκαετία 
του 1970 (Lortie, 1975). Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις σύμφωνα με τον Zahorik (1987) 
θεωρούνται βασική πηγή εσωτερικής αμοιβής, που αποκτά σημασία εξαιτίας της απουσίας 
ισχυρών εξωτερικών ανταμοιβών στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και εξαιτίας των 
προβλημάτων που συχνά προκύπτουν στις σχέσεις μαθητών/τριών με τους εκπαιδευτικούς. Οι 
σύγχρονες έρευνες πάνω στην εργασιακή ζωή των εκπαιδευτικών ξεκινούν από την υπόθεση ότι 
οι συναδελφικές σχέσεις βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις 
πολλαπλές απαιτήσεις του επαγγέλματος, μειώνουν το άγχος και αυξάνουν την ικανοποίησή 
τους. Από την άλλη μεριά, η έλλειψη καλών σχέσεων με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 
προκαλεί αισθήματα απογοήτευσης και πλήξης, τα οποία μεταφέρονται και στους μαθητές/τριες. 
Σύμφωνα με την Αναγνωστοπούλου (2005) οι κακές συναδελφικές σχέσεις όταν υπάρχουν στο 
γραφείο του συλλόγου διδασκόντων, έχουν επιπτώσεις στη γενικότερη στάση των εκπαιδευτικών 
απέναντι στα μαθήματα και με τους μαθητές/τριες και ευθύνονται κατά πολύ για την εξουθένωσή 
τους. Ακόμη, η Nias (1998) τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν αισθάνονται αποδεκτοί ως 
άνθρωποι μέσα στην επαφή με τους συναδέλφους και το διευθυντή/ντρια, δεν μπορούν να είναι 
ολοκληρωμένοι και χαλαροί μέσα στην τάξη. Όταν στο περιβάλλον του σχολείου αναπτύσσονται 
σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης, οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι μπορούν να 
δείξουν τις αδυναμίες τους ή τα προβλήματά τους, να τα μοιραστούν με τους υπόλοιπους και να 
δεχτούν βοήθεια, ώστε να αντεπεξέλθουν σε αυτά (Hargreaves, 1995). 

Η σχέση των Πέντε Παραγόντων με την ηγεσία 

Το μοντέλο των Πέντε Παραγόντων της προσωπικότητας αποτελεί μια σχετικά σύγχρονη 
προσέγγιση στην ανάλυση της σχέσης μεταξύ ηγετικής συμπεριφοράς και προσωπικότητας. Το 
μοντέλο αυτό είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένο καθώς παρέχει μια ενοποιημένη ταξινόμηση για τη 
μελέτη της προσωπικότητας και είναι απαραίτητο για την συγκέντρωση εμπειρικών ευρημάτων. 
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερευνητικά θέμα αποτελεί η σχέση μεταξύ των πέντε παραγόντων της 
προσωπικότητας ενός ηγέτη και των διάφορων στυλ ηγεσίας και αρκετοί είναι οι ερευνητές που 
ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα. 

Οι Bono & Judge (2004) στην έρευνά τους βρήκαν ότι η Προσήνεια συνδέεται θετικά με τη 
μετασχηματιστική ηγεσία καθώς οι χαρισματικοί ηγέτες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα 
παραμελημένα μέλη της ομάδας, δείχνοντας ευαισθησία και γενναιοδωρία απέναντί τους. 

Επιπλέον, η Εξωστρέφεια και η Δεκτικότητα στις εμπειρίες συνδέεται θετικά με τη 
μετασχηματιστική ηγεσία καθώς η δυνατότητα συναισθηματικής έκφρασης, που είναι μια πτυχή 
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του παραπάνω χαρακτηριστικού, και η προσαρμογή σε νέες καταστάσεις αποτελούν γνωρίσματα 
του ηγέτη. Ακόμη, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Νευρωτισμός σχετίζεται αρνητικά με τη 
μετασχηματιστική ηγεσία, καθώς υψηλές τιμές στην κλίμακα του νευρωτισμού συνεπάγονται με 
έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα για 
έναν ηγέτη. Τέλος, δεν αναφέρθηκε να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στη μετασχηματιστική 
ηγεσία και την ευσυνειδησία. 

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα στην έρευνα των Judge, Ilies, Bono & Gerhardt (2001), οι 
οποίοι διαπίστωσαν ότι ο Νευρωτισμός σχετίζεται αρνητικά με την ηγεσία, ενώ τα υπόλοιπα 
τέσσερα στοιχεία σχετίζονται θετικά. H Εξωστρέφεια αποτελεί τον πιο σταθερό παράγοντα 
συσχέτισης, η Προσήνεια και η Δεκτικότητα στις εμπειρίες συσχετίζονται με την ηγεσία. 

Σύμφωνα με τους Sackett, Zedeck & Fogli (1998) η μετασχηματιστική ηγεσία επηρεάζει τη 
σχέση της προσωπικότητας του ηγέτη με την απόδοση της ομάδας, αλλά αυτό που αλλάζει είναι 
ο βαθμός, δηλαδή η μετασχηματιστική ηγεσία διαμεσολαβεί πλήρως στη σχέση της 
προσωπικότητας του ηγέτη με την απόδοση της ομάδας, όταν τα άτομα μεγιστοποιούν τις 
προσπάθειές τους, και μερικώς όταν ο ρυθμός λειτουργίας της ομάδας είναι τυπικός. 

Οι Moss & Ngu (2009) εξέτασαν τη σχέση προσωπικότητας με τα ηγετικά στυλ. Αυτοί 
χρησιμοποίησαν το ΝΕΟ Ερωτηματολόγιο Πέντε Παραγόντων (NEO-FFI; Costa & McCrae, 
1985) για να μετρήσουν τους πέντε παράγοντες της προσωπικότητας, και το Πολυπαραγοντικό 
Ερωτηματολόγιο Ηγεσίας - 5X short (MLQ; Avolio & Bass, 2002) για να μετρήσουν το ηγετικό 
στυλ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Εξωστρέφεια και η Ευσυνειδησία συσχετίζονται θετικά με 
τη Μετασχηματιστική Ηγεσία, ενώ η Δεκτικότητα στις εμπειρίες και η Προσήνεια έχουν 
αντίστροφη σχέση με τη Συναλλακτική Ηγεσία. Τέλος, ο Νευρωτισμός παρουσιάζει μια θετική 
συσχέτιση με την Παθητική/Προς αποφυγή ηγεσία. 

Μεθοδολογία 

Σκοπός και ερευνητικό ερώτημα της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια εμπειρική μελέτη στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
έχει σκοπό να είναι να διερευνήσει και κατ’ επέκταση να μελετήσει τη σχέση του είδους της 
προσωπικότητας των διευθυντών/ντριών με τη διαχείριση των σχέσεων στο σύλλογο, δηλαδή τις 
πρακτικές/στυλ ηγεσίας που αυτοί εφαρμόζουν στα σχολεία. Το ερευνητικό ερώτημα της 
παρούσας μελέτης είναι: “Ποια η σχέση της προσωπικότητας του διευθυντή/ντριας με τη 
διαχείριση των σχέσεων στο σύλλογο διδασκόντων;” 

Πληθυσμός και δείγμα 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν διευθυντές και διευθύντριες δημοτικών σχολείων από όλη 
την Ελλάδα. Η στρατηγική δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η απλή τυχαία 
δειγματοληψία, δηλαδή κάθε μέλος του πληθυσμού των διευθυντών/ντριών έχει τις ίδιες 
πιθανότητες να επιλεχθεί (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2016. Τα ερωτηματολόγια ήταν 
ανώνυμα και στάλθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
των δημοτικών σχολείων που κληρώθηκαν. Στάλθηκαν 150 ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν 
πλήρως 113 (75,33%). Ο κάθε συμμετέχοντας στην έρευνα απαντούσε ατομικά και ο μέσος 
χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν 30 λεπτά. 
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Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούν 113 διευθυντές/ντριες δημοτικών σχολείων από όλη 
την Ελλάδα. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, από τους συμμετέχοντες στην έρευνα οι 70 (61,9%) 
ήταν άνδρες και οι 43 (38,1%) γυναίκες. 

Πίνακας 1: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες ως προς το φύλο των διευθυντών/ντριών 

Φύλο Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Άνδρας 70 61,9 

Γυναίκα 43 38,1 

Σύνολο 113 100 

Όσον αφορά την ηλικία, 1 (0,9%) άτομο ήταν μέχρι 29 ετών, 4 (3,5%) ήταν από 30 έως 39 ετών, 
38 (33,6%) ήταν από 40 έως 49, 69 (61,1%) ήταν από 50 έως 59 και 1 άτομο είχε ηλικία 60 ή 
περισσότερα έτη, όπως φαίνεται στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες ως προς την ηλικία των διευθυντών/ντριών 

Ηλικία Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Μέχρι 29 1 0,9 

30-39 4 3,5 

40-49 38 33,6 

50-59 69 61,1 

60 ή περισσότερο 1 0,9 

Σύνολο 113 100 

Τέλος, οι διευθυντές/ντριες ρωτήθηκαν για το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης που κατέχουν. Οι 
14 (12,4%) ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας, οι 55 (48,7%) ήταν απόφοιτοι 
Πανεπιστημίου, οι 43 (38,1%) ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ενώ μόλις ένας (0,9%) ήταν 
κάτοχος διδακτορικού (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Συχνότητες και σχετικές συχνότητες ως προς το μορφωτικό επίπεδο των διευθυντών/ντριών 

Μορφωτικό Επίπεδο Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Παιδαγωγική Ακαδημία 14 12,4 

Πανεπιστήμιο 55 48,7 

Μεταπτυχιακό 43 38,1 

Διδακτορικό 1 0,9 

Σύνολο 113 100 
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Τα μέσα συλλογής δεδομένων 

Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων και περιελάμβανε τέσσερα 
μέρη. Στο πρώτο μέρος υπήρχε μία συνοδευτική επιστολή στην οποία αναφέρονταν ο σκοπός της 
έρευνας, διασφαλιζόταν η ανωνυμία και ότι τα δεδομένα που θα προέκυπταν θα ήταν απόρρητα 
και θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. 
Το δεύτερο μέρος αφορούσε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των διευθυντών/ντριών που πήραν 
μέρος στην έρευνα. Στο τρίτο μέρος υπήρχε το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για να 
μετρήσει το στυλ ηγεσίας (M.L.Q 5X-Short) των Avolio και Bass (2004). Αρχικά μεταφράστηκε 
από τα αγγλικά στα ελληνικά από τον ερευνητή και επιθεωρήθηκε από επαγγελματίες 
μεταφραστές μέσα από τη χρήση της μεθόδου της αντίστροφης μετάφρασης (back translation) 
προκειμένου οι ερωτήσεις να είναι κατανοητές και με νόημα για τους συμμετέχοντες της έρευνας. 
Η μετάφραση δεν αντιμετώπισε κανένα σημαντικό πρόβλημα, καθιστώντας τις ερωτήσεις των 
κλιμάκων ικανές να μετρήσουν τα υπό εξέταση φαινόμενα. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος 
υπήρχε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της 
Προσωπικότητας, η κλίμακα ΤΕΧΑΠ-5 (TPQue5) του Tsaousis και Kerpelis (2004), αλλά επειδή 
είναι στην ελληνική γλώσσα, δε χρειάστηκε η παραπάνω διαδικασία. 

Αποτελέσματα 

Αρχικά, η Εξωστρέφεια και η Παθητική/Προς αποφυγή ηγεσία αρνητικά διαπιστώνουμε ότι 
σχετίζονται μια χαμηλή αρνητική συσχέτιση που είναι στατιστικώς σημαντική: [r(111) = - 0.272, 
p= 0.004]. 

Πίνακας 4: Συσχετίσεις των Πέντε Παραγόντων της προσωπικότητας με το στυλ ηγεσίας 

    * p<0.05    **p<0.001 

Όσον αφορά το Νευρωτισμό δε διαπιστώσαμε καμία στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με τα 
στυλ ηγεσίας. Ανάμεσα στη Δεκτικότητα στην εμπειρία και στη Μετασχηματιστική ηγεσία 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Εξωστρέφεια 1 0.102 0.115 0.132 -0.171 0.130 -0.012 -0.272* 

2 Ευσυνειδησία  1 0.274** 0.211*  -0.401** 0.245* 0.044 -0.220* 

3 Δεκτικότητα 
στην εμπειρία 

  1 0.533** 0.102 0.307*
* 

-0.031 -0.033 

4 Προσήνεια    1 -0.028 0.244* -0.159 -0.166 

5 Νευρωτισμός     1 0.044 -0.117 0.137 

6 Μετασχηματισ
τική Ηγεσία 

     1 0.169 -0.196* 

7 Συναλλακτική 
Ηγεσία 

      1 0.061 

8 Παθητική/ 
Προς αποφυγή 
Ηγεσία 

       1 
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διαπιστώνουμε μια χαμηλή θετική συσχέτιση που είναι στατιστικώς σημαντική: [r(111) = 0.307, 
p= 0.001]. Όσον αφορά την Προσήνεια διαπιστώνουμε μια χαμηλή θετική συσχέτιση με την 
Μετασχηματιστική ηγεσία που είναι στατιστικώς σημαντική: [r(111) = 0.244, p= 0.009].  

Επίσης, σχετικά την Ευσυνειδησία διαπιστώνουμε μια χαμηλή θετική συσχέτιση με τη 
Μετασχηματιστική ηγεσία που είναι στατιστικώς σημαντική: [r(111) = 0.245, p= 0.009]. Τέλος, 
διαπιστώνουμε και μια χαμηλή αρνητική συσχέτιση της Ευσυνειδησίας με την Παθητική/Προς 
αποφυγή ηγεσίας που είναι στατιστικώς σημαντική: [r(111) = -0.220, p= 0.019].  

Συμπεράσματα 

Διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα στη Δεκτικότητα στην εμπειρία και τη Μετασχηματιστική ηγεσία 
υπάρχει μια χαμηλή θετική συσχέτιση. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και σε παλιότερες 
έρευνες των Judge, Ilies, Bono & Gerhardt (2001) και των Bono & Judge (2004) και μπορεί να 
εξηγηθεί, καθώς η δυνατότητα συναισθηματικής έκφρασης, που είναι μια πτυχή του παραπάνω 
χαρακτηριστικού και η προσαρμογή σε νέες καταστάσεις αποτελούν γνωρίσματα του 
μετασχηματιστή ηγέτη. 

Επίσης, η Εξωστρέφεια του διευθυντή/ντριας συσχετίζεται αρνητικά με την Παθητική/Προς 
Αποφυγή ηγεσία. Αυτό εξηγείται, καθώς η εξωστρέφεια σχετίζεται με την ποσότητα και την 
ένταση των διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και ότι τα άτομα με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας είναι 
ενεργητικά και δραστήρια. Επομένως, αυτός ο παράγοντας της προσωπικότητας έρχεται σε 
αντίθεση με την Παθητική/Προς Αποφυγή ηγεσία που είναι ο περισσότερο παθητικός και 
αντιδραστικός τύπος ηγεσίας. Σε αυτό τον τύπο ηγεσίας ο διευθυντής/ντρια δεν ανταποκρίνεται 
στις διάφορες καταστάσεις και στα προβλήματα του σχολείου, αλλά και του συλλόγου 
διδασκόντων. Πρόκειται για ένα διευθυντή/ντρια, που αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες του, 
είναι απών ενώ η παρουσία του είναι αναγκαία και αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
των εκπαιδευτικών τις σχολικής μονάδας. 

Ακόμη, όσον αφορά την Προσήνεια διαπιστώνουμε μια χαμηλή θετική συσχέτιση με την 
Μετασχηματιστική ηγεσία. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και σε παλιότερες έρευνες των 
Bono & Judge (2004) και των Judge, Ilies, Bono & Gerhardt (2001). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί 
καθώς η προσήνεια είναι μια προσωπική διάσταση και αφορά το είδος των διαπροσωπικών 
σχέσεων που αναπτύσσει το άτομο. Οι μετασχηματιστές διευθυντές/ντριες δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στα μέλη του συλλόγου διδασκόντων και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις 
σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι συγκεκριμένοι διευθυντές/ντριες ενεργούν πάντοτε με 
τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνουν στους εκπαιδευτικούς ότι τους σέβονται, αλλά και ασχολούνται 
με τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά δείχνοντας ευαισθησία και κατανόηση στα προβλήματά 
τους προσπαθώντας να βρουν λύσεις μέσα από τη συζήτηση.  

Επίσης, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια χαμηλή θετική συσχέτιση της Ευσυνειδησίας με τη 
Μετασχηματιστική ηγεσία. Και σε παλιότερες έρευνες των Moss & Ngu (2009) και των Judge, 
Ilies, Bono & Gerhardt (2001) επιβεβαιώνεται η συγκεκριμένη σχέση. Το αποτέλεσμα αυτό 
εξηγείται, καθώς η ευσυνειδησία αξιολογεί το βαθμό της οργάνωσης, σταθερότητας και 
κινητοποίησης του διευθυντή/ντριας προς ένα στόχο, στο κοινό όραμα που υπάρχει στο σχολείο. 
Ακόμη, χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, εργατικότητα, πειθαρχία και φιλοδοξία. Επομένως, ο 
διευθυντής/ντρια που υιοθετεί τη Μετασχηματιστική ηγεσία παρουσιάζει όλα τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, αφού αποτελούν τα βασικά στοιχεία του σύγχρονου ηγέτη σύμφωνα με τη 
μετασχηματιστική θεωρία. 
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Τέλος, βρέθηκε χαμηλή αρνητική συσχέτιση της Ευσυνειδησίας με την Παθητική/Προς αποφυγή 
ηγεσίας που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο βαθμό Ευσυνειδησίας παρουσιάζει ο διευθυντής/ντρια 
τόσο μικρότερος είναι ο βαθμός να υιοθετήσει το στυλ της Παθητικής/Προς αποφυγή ηγεσία. Το 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν προκαλεί έκπληξη και μπορεί να εξηγηθεί, καθώς ο παράγοντας 
της ευσυνειδησίας αξιολογεί το βαθμό της οργάνωσης, σταθερότητας και κινητοποίησης του 
ατόμου προς ένα στόχο αλλά και τα άτομα χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, εργατικότητα, 
πειθαρχία και φιλοδοξία. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται σε αντίθεση με την Παθητική/Προς Αποφυγή 
ηγεσία όπου ο διευθυντής/ντρια που υιοθετεί το συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας είναι περισσότερο 
παθητικός, αντιδραστικός και δεν ανταποκρίνεται στις διάφορες καταστάσεις και στα 
προβλήματα του εκπαιδευτικού οργανισμού, αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες του, είναι απών 
ενώ η παρουσία του είναι αναγκαία ή αποτυγχάνει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συλλόγου 
διδασκόντων και δεν εκφράζει τις απόψεις του σε σημαντικά ζητήματα. 
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Ποιοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας  
εκπαίδευσης διεκδικούν διευθυντική θέση  
και ποιοι απέχουν: Κίνητρα, αντικίνητρα  
και παράγοντες που επηρεάζουν τη δόμηση  
των ταυτοτήτων ηγετών και ακολούθων 
 

 

Κωνσταντία Σπυριάδου 

Μανώλης Κουτούζης 
 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τα κίνητρα και αντικίνητρα των εκπαιδευτικών για τη διεκδίκηση 
διευθυντικής θέσης σε συνάρτηση με τα φερόμενα κεφάλαιά τους, καθώς και τα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα της θέσης αυτής. Τα προσδοκώμενα οφέλη της διευθυντικής θέσης 
καθίστανται κίνητρα που ενισχύουν τη δόμηση Ηγετικής Ταυτότητας, ενώ οι κίνδυνοι που 
συνδέονται με τις ευθύνες λειτουργούν αποτρεπτικά ως αντικίνητρα. Πραγματοποιήθηκαν 
ημιδομημένες τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε 22 διευθυντές, 9 υποψήφιους διευθυντές και 12 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, 
ενώ η εγκυρότητα και αξιοπιστία διασφαλίστηκε με τριγωνισμό πηγών δεδομένων. Η εκδήλωση 
Ηγετικής Ταυτότητας σχετίζεται με τα οφέλη της διευθυντικής θέσης, τη δυναμική της 
Προσωπικής και Κοινωνικής Ταυτότητας, την ειδικότητα, το φύλο, τα φερόμενα κεφάλαια 
(θεσμοποιημένο πολιτισμικό/κοινωνικό), ενώ η έγκριση της Ταυτότητας αυτής από το κοινωνικό 
πλαίσιο είναι υψίστης σημασίας. 
Λέξεις κλειδιά: κίνητρα, αντικίνητρα, ηγετική ταυτότητα, ταυτότητα ακόλουθου, κοινωνική 
ταυτότητα, προσωπική ταυτότητα 

 

Εισαγωγή 

Τα κίνητρα είναι «είδος εσωτερικής κίνησης που ωθεί κάποιον να κάνει πράγματα προκειμένου να 

επιτευχθεί κάτι» (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008, σ. 239). Τα εξωτερικά κίνητρα σχετίζονται με 
εξωτερικές συνέπειες που έχουν σκοπό να ανταμείψουν τον/την εργαζόμενο/η (αύξηση μισθού, 
προαγωγή), ενώ τα εσωτερικά συνδέονται με το προσωπικό ενδιαφέρον, την ηθική ικανοποίηση 
και αυτοπραγμάτωση (Coolican, 2001/2008; Luthans, 2011; Πλατσίδου & Γωνίδα, 2005; Ryan 
& Deci, 2000). Οι Δημητριάδης και συν. (2003, σ. 76) βασιζόμενοι στους Campbell & Pritchard 
(1976) αναφέρουν δύο κατηγορίες θεωριών υποκίνησης: 1) τις οντολογικές που εξετάζουν «τι» 
υποκινεί το άτομο και «ποιες» είναι οι ανάγκες του (Maslow-Ιεράρχηση Αναγκών, Herzberg- 
Θεωρία δύο παραγόντων, McClelland-Κίνητρο Επίτευξης), 2) τις διαδικαστικές/μηχανιστικές 
που επικεντρώνονται στο «πως», στην εξαρτώμενη από τις διαφοροποιημένες ανάγκες του 
ατόμου διαδικασία υποκίνησης (Vroom-Θεωρία των Προσδοκιών, Adams-Θεωρία της Ισότητας, 
Porter & Lawler-Θεωρία της Παρακίνησης).  
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Βάσει της «Ιεράρχησης των Αναγκών» (Maslow, 1954), οι ανθρώπινες ανάγκες χωρίζονται σε: 1) 
βασικές (φυσιολογικές, ασφάλειας, κοινωνικές), 2) ανάγκες ανάπτυξης (σεβασμού-
(αυτό)εκτίμησης, αυτοπραγμάτωσης/αυτοεκπλήρωσης) (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008; Luthans, 
2011; Schultz & Schultz, 2009). Κι ενώ ο McClelland (1953) διατύπωσε την ανάγκη για 
επιτεύγματα, για ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και εξουσία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την προώθηση συλλογικών στόχων ή/και για την προσωπική ανέλιξη, ο Vroom (1964) 
αναφέρθηκε στις προσδοκίες του ατόμου για την απόδοσή του, στη 
συντελεστικότητα/λειτουργικότητα (πιθανές ανταμοιβές) και στο σθένος (ελκυστικότητα 
αναμενόμενων ανταμοιβών) (Berry & Houston, 1993; Κουτούζης, 1999; Landy & Conte, 2010).  

Κίνητρα Ηγετών και Αντικίνητρα Ακόλουθων  

Σύμφωνα με τους DeRue & Ashford (2010, p. 629) τα άτομα ενσωματώνουν την Ταυτότητα 

του/της Ηγέτη/ας ή Ακόλουθου/ης ως μέρος της αυτοαντίληψής τους στο πλαίσιο της ατομικής 

εσωτερίκευσης, που αποτελεί κοινωνική διαδικασία (Uhl-bien et al., 2014; Van Quaquebeke & 
Eckloff, 2013; Van Quaquebeke et al., 2014). Όπως αναφέρουν οι Priest & Middleton (2016, p. 
39) «τα άτομα με ισχυρή και ολοκληρωμένη Ηγετική Ταυτότητα είναι περισσότερα υποκινημένα να 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη αυτής και να ασκήσουν ηγεσία σε σύγκριση με άτομα που δεν έχουν 

Ηγετική Ταυτότητα, ή για αυτά που η Ηγετική Ταυτότητα είναι λιγότερο σημαντική».  

Η Ηγετική Ταυτότητα είναι συνυφασμένη με την άσκηση εξουσίας/επιρροής, με προσωπικές-
κοινωνικές-οικονομικές ανταμοιβές. Τα προσδοκώμενα οφέλη (υλικά/άυλα) αποτελούν κίνητρα 
(Kellerman, 2012), ενισχύοντας την κατασκευή Ηγετικής Ταυτότητας –που καθίσταται μέρος της 
Προσωπικής Ταυτότητας (Day et al., 2009)– ιδίως για άτομα που αποκομίζουν ικανοποίηση 
επηρεάζοντας άλλους, στους οποίους χορηγούν Ταυτότητα Ακόλουθου (DeRue & Ashford, 2010, 
p. 638). Σύμφωνα με την Kellerman (2012) η ηγεσία αποτελεί μέσο για την απόκτηση χρημάτων, 
εξουσίας, κοινωνικού status, ένα θεσμικό μηχανισμό που μπορεί κάποιες φορές να εξυπηρετήσει 
το κοινό καλό. 

Αν και η Ηγετική Ταυτότητα προσφέρει αμοιβές, ενέχει κινδύνους που συνδέονται με ευθύνες, 
που μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Τα άτομα που εσωτερικεύουν Ταυτότητα Ακόλουθου 
επιχειρούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τους κινδύνους, επειδή η επιτυχία/αποτυχία 
ενός οργανισμού αποδίδεται στον/στην ηγέτη/α (DeRue & Ashford, 2010, p. 639), αν και η 
ευθύνη είναι συλλογική (Day, 2001; Ulrich & Smallwood, 2003). Όσοι/ες χορηγούν Ηγετική 

Ταυτότητα εσωτερικεύουν Ταυτότητα Ακόλουθου/ης –που είναι συνυφασμένη με την 
αναποτελεσματικότητα (Hoption, 2014; Hoption et al., 2012), καθώς η αποτελεσματικότητα 
θεωρείται χαρακτηριστικό της Ηγετικής Ταυτότητας (Uhl-Bien & Pillai, 2007), γιατί δεν έχουν 
εμπιστοσύνη (χαμηλή αυτοεπάρκεια) στις ηγετικές ικανότητές τους, γιατί δεν ενδιαφέρονται να 
συμμετέχουν ενεργά στις ομαδικές διαδικασίες (Marchiondo et al., 2015) ή γιατί φοβούνται την 
απόρριψη της ομάδας (DeRue & Ashford, 2010). 

Μεθοδολογία 

Πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές ημιδομημένες συνεντεύξεις (Burke & Miller, 2001; 
Glogowska et al., 2011) με μη αναλογική δειγματοληψία ποσόστωσης (Morrow et al., 2007) σε 
14 εδραιωμένους/ες, 8 νέους/ες διευθυντές/ες, 9 υποψήφιους/ες και 12 εκπαιδευτικούς-μη 
διεκδικούντες από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  
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Σύμφωνα με τους Carr & Worth (2001), Novick (2008), Holt (2010), Trier-Bieniek (2012), οι 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις εμπλουτίζουν το δείγμα λόγω πρόσβασης σε διάσπαρτες γεωγραφικά 
περιοχές και σε ακραία κοινωνικά στρώματα (ελίτ/ευπαθείς κοινωνικά ομάδες), διασφαλίζοντας 
την ανωνυμία των συνεντευξιαζόμενων. Εφαρμόστηκε η θεματική κωδικοποίηση προκειμένου 
να αναδειχθούν ταυτίσεις-διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις απαντήσεις (Ιωσηφίδης, 2008; Priporas 
et al., 2015), ενώ η εγκυρότητα και αξιοπιστία διασφαλίστηκε μέσω της χρήσης διαφορετικών 
πηγών ερευνητικών δεδομένων, γιατί συμμετείχαν ερωτώμενοι/ες με διαφορετικές ειδικότητες, 
ηλικία και θέση (Meijer et al., 2002).  

Προφίλ Συμμετεχόντων 

Πίνακας 1: Προφίλ συμμετεχόντων 

 

Αποτελέσματα Έρευνας 

Α. Κίνητρα Εκπαιδευτικών που Διεκδίκησαν Διευθυντική Θέση  

Οι περισσότεροι/ες διεκδικούντες (διευθυντές/υποψήφιοι) ανέφεραν κυρίως εσωτερικά κίνητρα, 
καθώς έχουν όραμα, επιθυμώντας «να αφήσουν τη σφραγίδα τους», «να στρέψουν τα πράγματα 
προς άλλη κατεύθυνση», ασκώντας οιονεί εκπαιδευτική πολιτική, ενώ, όπως φάνηκε, έχουν 
υψηλή αυτοεπάρκεια. 

«Ήμουν εργατικό παιδί και άριστη μαθήτρια.. […]…έβλεπα ανεπαρκείς διευθυντές… Όταν 

έκανα το μεταπτυχιακό στη διοίκηση έμαθα τις ικανότητες που πρέπει να έχει ο διευθυντής. Η 

διαφορά μεταξύ αυτών που έβλεπα και αυτών που έπρεπε να κάνει ο διευθυντής ήταν μεγάλη. 

Έτσι, είπα πρέπει να καταθέσω υποψηφιότητα και ήμουν η πρώτη στο νομό. Δεν καταλαβαίνω 

γιατί έπρεπε να κάνω πίσω» (Εδραιωμένη-Διευθύντρια-Δασκάλα). 

Οι διεκδικούντες είχαν εξωτερικά κίνητρα, όπως το επίδομα, το μειωμένο διδακτικό ωράριο, το 
υψηλό κοινωνικό status, «γιατί υπάρχει ο τίτλος, όταν κάποιος είναι διευθυντής σε μικρή 

κοινωνία», τη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τη δυνατότητα να εργαστούν στον τόπο 
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διαμονής τους. Σημαντικά κίνητρα για τους/τις εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ήταν η αποφυγή της 
πολυδιάσπασης και η ενδυνάμωση της μειονεκτούσας Επαγγελματικής τους Ταυτότητας. 

«Θεώρησα ότι θα έχω καλύτερους όρους εργασίας, θα είμαι σε ένα σχολείο. Ποτέ δεν μου είχε 

ανατεθεί από διευθυντή να κάνω κάτι εξωμουσικό, όπως γραμματειακή δουλειά. Είχαν ταυτίσει 

τον μουσικό με τις γιορτές. Αυτό με ενοχλούσε για να είμαι ειλικρινής» (Εδραιωμένη-
Διευθύντρια-Εκπαιδευτικός Ειδικότητας). 

Η διοικητική εμπειρία, οι συγκυρίες και η στήριξη του κοινωνικού πλαισίου απετέλεσαν το 
έναυσμα για τη διεκδίκηση διευθυντικής θέσης. 

«Θεωρούσα ότι ήμουν έτοιμος. Ήμουν 5 χρόνια υποδιευθυντής. Είχα αναλάβει πρωτοβουλίες 

για την οργάνωση του σχολείου και το άνοιγμά του στην κοινωνία. Όταν έκανα αίτηση 

αποχωρούσε ο προηγούμενος διευθυντής. Οι συνάδελφοι με αποδέχονταν ως φυσική συνέχειά 

του» (Εδραιωμένος-Διευθυντής-Δάσκαλος). 

Β. Η Επίδραση του Κοινωνικού Πλαισίου στη Διεκδίκηση Διευθυντικής Θέσης 

Οι περισσότεροι διεκδικούντες είχαν την στήριξη του επαγγελματικού και οικογενειακού 
περιβάλλοντος κατά τη φάση της εκδήλωσης και ανάπτυξης της Ηγετικής Ταυτότητας. 

«Η οικογένειά μου με ενθάρρυνε πάρα πολύ, όταν ξεκίνησα το μεταπτυχιακό. Όταν έδινα 

εξετάσεις για το διδασκαλείο, ο άνδρας μου έπαιρνε τα παιδιά για να διαβάζω» (Νέα-
Διευθύντρια-Δασκάλα). 

«Το γεγονός ότι είχα εκτεθεί αρκετά με ενθάρρυνε και βέβαια ο κοινωνικός αντίκτυπος με 

έσπρωξε σε ένα βαθμό να πιστέψω ότι μπορώ να τα καταφέρω» (Εδραιωμένος-Διευθυντής-
Δάσκαλος). 

Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων έχουν χαμηλό κοινωνικό status (στερεότυπα) 
αρκετοί/ες διεκδικούντες-εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων του δείγματος ενθαρρύνθηκαν από το 
επαγγελματικό τους περιβάλλον. 

«Όταν διεκδίκησα θέση υποδιευθύντριας ψηφίστηκα ομόφωνα από το σύλλογο. Υπήρχε 

σεβασμός στο πρόσωπό μου. Οι δάσκαλοι εμπιστεύτηκαν δύο ειδικότητες να διοικήσουν το 

σχολείο» (Νέα-Διευθύντρια-Εκπαιδευτικός Ειδικότητας). 

Κάποιοι/ες υποψήφιοι-διευθυντές-εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και εδραιωμένες-διευθύντριες 
ανέφεραν ότι δεν είχαν ενθάρρυνση από το κοινωνικό πλαίσιο. 

«Οι συνάδελφοι, η ιεραρχία, συγγενείς και φίλοι με αποθάρρυναν. Ο σύζυγός μου με υποστήριζε, 

αλλά κατά βάθος δεν το πίστευε, δεν το βόλευε» (Εδραιωμένη-Διευθύντρια-Δασκάλα). 

«Η οικογένειά μου με στήριξε. Στήριξη υπήρξε μόνο από συναδέλφους ειδικοτήτων» 
(Υποψήφιος-Διευθυντής-Εκπαιδευτικός Ειδικότητας). 

Γ. Αντικίνητρα Εκπαιδευτικών που δεν Διεκδίκησαν Διευθυντική Θέση 

Το κυριότερο εσωτερικό εμπόδιο ήταν η χαμηλή αυτοεπάρκεια όσον αφορά την ανταπόκριση 
στον πολυδιάστατο ρόλο που απαιτεί αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες. 

«Πραγματικά είναι τόσο ηλεκτρική η καρέκλα….. Να βλέπω επιθέσεις γονέων σε διευθυντές, να 

βλέπω χειροδικίες γονέων απέναντι σε διευθυντές, σκισμένα πουκάμισα» (Εκπαιδευτικός 
Ειδικότητας). 
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Οι εκπαιδευτικοί-ακόλουθοι θεωρούν ότι δεν διαθέτουν ηγετικά/ό χαρακτηριστικά/προφίλ, 
γνώση της νομοθεσίας/γραφειοκρατίας (χαμηλή αυτοεπάρκεια). 

«Θα μπορούσα να γίνω διευθύντρια από τα πρώτα μου χρόνια. Δεν ήθελα, όμως. Πίστευα ότι 

δεν είμαι ικανή να κρατήσω τα χαρτιά, τις αλληλογραφίες» (Δασκάλα). 

Ο διευθυντικός ρόλος είναι συνυφασμένος με την εξουσία, την επιβολή, τον έλεγχο, με 
χαρακτηριστικά που απωθούν εκπαιδευτικούς, που «αντιπαθούν την εξουσία». Τα λίγα χρόνια 
υπηρεσίας (νέοι) και η έλλειψη επιστημονικών προσόντων (παλαιοί) αποτελούν εξωτερικά 
εμπόδια.  

«Τώρα ειδικά δεν νομίζω….Δεν έχω τα προσόντα, γιατί θέλει να έχεις κανείς πολλά προσόντα» 
(Δασκάλα). 

Η συνεχής αλλαγή σχολείων και η έλλειψη χρόνου για τους/τις έχοντες/ες παράλληλη 
επαγγελματική δραστηριότητα αποτελούν, επίσης, εξωτερικά εμπόδια. 

Δ. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Διευθυντικής Θέσης  

Οι διεκδικούντες ανέφεραν κυρίως εσωτερικές αμοιβές, όπως την υλοποίηση οράματος –καθώς 
«ως δάσκαλος το όραμά σου περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους της τάξης»– την ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων, την αύξηση αυτοεπάρκειας και την ηθική ικανοποίηση. Ανέφεραν και 
εξωτερικές αμοιβές, όπως την κοινωνική καταξίωση, τη μείωση διδακτικού ωραρίου, το επίδομα, 
την άσκηση επιρροής και την κοινωνική αποδοχή που είναι σημαντικό κίνητρο για διευθυντές/ες-
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, που αισθάνονται «περηφάνεια, εκπροσωπώντας τις ειδικότητες σε 

θέση ευθύνης». 

Οι μη διεκδικούντες-ακόλουθοι επικεντρώθηκαν στις εξωτερικές αμοιβές, όπως στο επίδομα, στη 
μείωση διδακτικού ωραρίου και στην άσκηση επιρροής. 

«Η ικανότητα να μπορείς να περάσεις την γνώμη σου πολύ εύκολα στο υπόλοιπο συμβούλιο, να 

σε ακούσουν, να σε υπερψηφίσουν. Να γίνεις το πρόσωπο που θέλουν να αγαπήσουν για να 

έχουν ευκολία στη ζωή τους στο σχολείο» (Δάσκαλος). 

Οι μη διεκδικούντες ανέφεραν κάποιες εσωτερικές αμοιβές, όπως την υλοποίηση οράματος, την 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικού κεφαλαίου. 

«Ο διευθυντής είναι η ψυχή του σχολείου, ορίζει τη στρατηγική, τη φυσιογνωμία, το πρόσωπό 

του» (Εκπαιδευτικός Ειδικότητας). 

Ως προς τα μειονεκτήματα οι μη διεκδικούντες ανέφεραν τη δυσκολία διοίκησης ανθρώπινων 
πόρων, το φόρτο εργασίας, τις πολλαπλές ευθύνες, την αδυναμία αποτελεσματικής ανταπόκρισης 
στο διδακτικό έργο. 

«Πρέπει να ισορροπείς τη συμπεριφορά σου με όλους να προσπαθείς να τα έχεις καλά, που είναι 

πολύ δύσκολο όταν έχει 25 δασκάλους» (Εκπαιδευτικός Ειδικότητας). 

Οι διεκδικούντες (κυρίως διευθυντές/ες) ανέφεραν περισσότερα μειονεκτήματα, που σε 
φθίνουσα πορεία είναι: ο φόρτος εργασίας που λειτουργεί εις βάρος της υλοποίησης οράματος, η 
δυσκολία διοίκησης ανθρώπινων πόρων, η πολυμέρεια του ρόλου, καθώς νιώθουν ότι είναι «τα 

παιδιά για όλες τις δουλειές, που βγάζουν τη λάντζα», η χαμηλή χρηματική αμοιβή, τα προβλήματα 
υλικοτεχνικής φύσης, η ανεπαρκής νομοθεσία που δεν προστατεύει τους/τις εκπαιδευτικούς και 
η αδυναμία ανταπόκρισης στο διδακτικό έργο.  
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Ε. Ποιοι Διεκδικούν και Ποιοι Απέχουν 

Οι διεκδικούντες έχουν φιλοδοξίες, στόχους, ηγετική αυτοαντίληψη, ισχυρή παρουσία. 

«Αυτοί που αναλαμβάνουν θέσεις έχουν ισχυρή παρουσία. Να δείξεις ότι στο σχολείο είμαι 

ζωντανός άνθρωπος. Θα μπω μπροστά σε προβλήματα συναδέλφων με γονείς. Αυτά τα άτομα 

μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε σύγκριση με άτομα που είναι άφαντα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία» (Νέα-Διευθύντρια-Δασκάλα). 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν διεκδικούν διευθυντική θέση έχουν ανασφάλειες, φόβους, χαμηλή 
αυτοεπάρκεια, γιατί «αυτός που βγάζει δυναμισμό κερδίζει αυτόν που είναι δημιουργικός έχει 

ικανότητες, αλλά δεν έχει την εξωτερίκευση αυτών των στοιχείων ώστε να μπορεί να διεκδικήσει», 

ενώ αρκετοί/ες έχουν θέσει άλλες προτεραιότητες «δίνοντας βαρύτητα στην προσωπική ή 

επιστημονική τους ζωή». 

Η αριθμητική υπεροχή των δασκάλων και οι «πρωταγωνιστικοί» εκπαιδευτικοί τους ρόλοι, 
ενισχύουν το status της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θεωρούν 
ότι «το σύστημα είναι δασκαλοκεντρικό», ο ρόλος τους «υποδεέστερος, συμπληρωματικός, χωρίς 

ουσία», γεγονός που επιβεβαιώνεται από στερεότυπα για το «παιδαγωγικό έλλειμμα» και τη 

διοικητική αναποτελεσματικότητά τους, καθώς αναφέρθηκε ότι «ο δάσκαλος-διευθυντής μπορεί να 

διαχειριστεί καλύτερα τις καταστάσεις στο δημοτικό, διότι δεν είναι εξειδικευμένος σε ένα 

αντικείμενο, αλλά μπορεί να έχει σφαιρικότερη αντίληψη».  

«Είχα τη χαμηλότερη βαθμολογία από όλους τους υποψήφιους στη συνέντευξη. Η βασική 

προκατάληψη ήταν που είμαι ειδικότητα» (Εδραιωμένη-Διευθύντρια-Εκπαιδευτικός 
Ειδικότητας). 

«Με βλέπουν διαφορετικά ως διευθυντή, με μεγαλύτερη αμφισβήτηση οι ΠΕ70, που είναι 

περισσότεροι στο σχολείο» (Νέος-Διευθυντής-Εκπαιδευτικός Ειδικότητας). 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων αντιμετωπίζουν θεσμικά εμπόδια, γιατί μοριοδοτούνται σπουδές, 
στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση. 

«Στην επιλογή στελεχών ξεκινούσα με handicap. Όλοι οι συνάδελφοι είχαν διδασκαλείο. Δεν 

είχα την ευκαιρία να πάω σε διδασκαλείο….Το ΤΠΕ δεύτερου επίπεδου δεν είχα τη δυνατότητα 

να το παρακολουθήσω» (Εδραιωμένος-Διευθυντής-Εκπαιδευτικός Ειδικότητας). 

Το φύλο είναι σημαντικός παράγοντας, καθώς αν και οι γυναίκες υπερτερούν πληθυσμιακά, 
υποεκπροσωπούνται στην ιεραρχία. 

«Είναι τα στερεότυπα που υπάρχουν μέσα μας που σε εμποδίζουν. Σε φορτώνουν τα 

οικογενειακά βάρη και δεν μπορείς να ονειρευτείς. Λένε οι άνδρες: δεν σε εμπόδισα. Αλλά δεν 

έκανες κάτι να με ελαφρύνεις» (Εδραιωμένη-Διευθύντρια-Δασκάλα). 

Οι διεκδικούντες έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας και τίτλους σπουδών.  

«Είναι αδικημένοι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν ακαδημαϊκά προσόντα. Ενώ θα μπορούσαν 

να ασκήσουν διοικητικό έργο κάποιοι που είναι χαρισματικοί» (Εδραιωμένος-Διευθυντής-
Δάσκαλος). 

Όπως υποστηρίχθηκε, οι έχοντες συνδικαλιστική δράση «ηγούνται και δεν αφήνουν άλλους». Το 
θεσμικό πλαίσιο, η υπηρεσιακή κατάσταση (οργανική/απόσπαση), η σχέση των υποψήφιων με 
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το σύλλογο (ψηφοφορία) και οι συγκυρίες, επηρεάζουν την πρόθεση των εκπαιδευτικών να 
διεκδικήσουν διευθυντική θέση.  

«Ξέρω γυμναστές-διευθυντές σχολείων. Στα σχολεία αυτά δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος 

δάσκαλος. Οπότε υπήρξε ελεύθερο έδαφος» (Υποψήφιος-Διευθυντής-Εκπαιδευτικός 
Ειδικότητας). 

Συζήτηση/Συμπεράσματα 

Οι διεκδικούντες εστίασαν στις εσωτερικές αμοιβές του διευθυντικού ρόλου (υλοποίηση 
οράματος/ανάπτυξη κοινωνικών-ηγετικών δεξιοτήτων/ηθική ικανοποίηση) υποκινούμενοι από 
εσωτερικά κίνητρα, καθώς επιθυμούν να καλύψουν τις υψηλές ανάγκες αυτοπραγμάτωσης 
(Maslow, 1954). Έχουν ανάγκη για επιτεύγματα, υψηλές προσδοκίες για την απόδοσή τους, 
υψηλή αυτοεπάρκεια (Bandura, 1997; Paglis & Green, 2002; Σαββίδης, 2008; Tschannen-Moran 
& Gareis, 2004) και ισχυρή ηγετική αυτοαντίληψη που ενδυναμώνει την Ηγετική Ταυτότητα 
(Van Quaquebeke et al., 2011). Οι Ford et al. (2008, p. 29), Ibarra et al. (2008, p. 11), DeRue & 
Myers (2014, p. 849) υπογραμμίζουν ότι η ανάπτυξη Ηγετικής Ταυτότητας προϋποθέτει την 
αξιολόγηση των αμοιβών-κινδύνων του ρόλου, που επιβεβαιώνεται από απαντήσεις 
διεκδικούντων, γιατί αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους Ακόλουθους τα 
πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της διευθυντικής θέσης ένεκα της «άμεσης εμπειρίας» (Ibarra et 
al., 2008, p. 2).  

Οι μη διεκδικούντες-ακόλουθοι επικεντρώθηκαν στα μειονεκτήματα, στις εξωτερικές αμοιβές 
και στην άσκηση επιρροής των διευθυντών, η οποία πηγάζοντας από τη θεσμική τους εξουσία 
(Hogg, 2001), τους δημιουργεί συναισθήματα άγχους (Carsten et al., 2010; DeRue & Ashford, 
2010). Ειδικότερα, έχουν εσωτερικά εμπόδια (έλλειψη κοινωνικών-ηγετικών δεξιοτήτων, 
αδυναμία ανταπόκρισης στις ευθύνες-γραφειοκρατία-νομοθεσία), θεωρώντας τη διευθυντική 
θέση «ηλεκτρική καρέκλα» που ενέχει κινδύνους από τους οποίους επιθυμούν να προστατευθούν 
(DeRue & Ashford, 2010, p. 639), απηχώντας τη χαμηλή αυτοεπάρκεια και την απουσία 
κινήτρων, που παρουσιάζουν θετική συσχέτιση (Zhang & Lu, 2002). Τα «σχήματα εαυτού» 
(Markus, 1977) επηρεάζουν τα κίνητρα, τις επιδόσεις (Wood & Bandura, 1989) και τα 
συναισθήματα (Bandura, 1988), καθώς είτε αποστασιοποιούνται από την εξουσιαστική πτυχή 
του διευθυντικού ρόλου, είτε έχουν φόβους/ανασφάλειες αναφορικά με την ανταπόκριση σε 
αυτόν, είτε θέτουν άλλες προτεραιότητες, ιεραρχώντας τις Ταυτότητές τους (Deaux, 1993; Gecas 
et al., 1973; McCall & Simmons, 1978; Stets & Serpe, 2013; Stryker, 1980). 

Η έγκριση του κοινωνικού πλαισίου με τη μορφή λεκτικής πειθούς (Bandura, 1977; Holleb, 2016; 
Lunenburg, 2011) απετέλεσε το έναυσμα για το μετασχηματισμό της αυτοαντίληψης των 
διεκδικούντων σχετικά με την επάρκειά τους (Marchiondo et al., 2015; Tschannen-Moran & 
Gareis, 2007) και το κίνητρο για τη δόμηση Ηγετικής Ταυτότητας (DeRue & Ashford, 2010, p. 
629), γιατί οι κοινωνικά ενισχυόμενες Ταυτότητες καθίστανται προεξέχουσες (Stets & Serpe, 
2013). Στην περίπτωση κάποιων γυναικών κι εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, κυριαρχούμενων/ 
μειονοτικών λόγω των πολιτισμικών-κοινωνικών χαρακτηριστικών τους υποκατηγοριών (Hogg, 
2001; Van Knippenberg, 2011), δεν υπήρξε ανάλογη στήριξη, επιβεβαιώνοντας ότι η υψηλή 
αυτοεπάρκεια και ηγετική αυτοαντίληψη (Van Quaquebeke et al., 2011) αντιστάθμισαν την 
αποθάρρυνση του κοινωνικού πλαισίου. 

Το φύλο διαμεσολαβεί στην κατασκευή Ηγετικής Ταυτότητας, γεγονός που τεκμαίρεται από τη 
διαχρονική υποεκπροσώπηση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις (Collard, 2005; Kaparou & 
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Bush, 2007; Mitroussi & Mitrussi, 2009; Mwebi & Lazaridou, 2008), καθώς εσωτερικά (έμφυλα 
στερεότυπα/χαμηλή αυτοεπάρκεια) και εξωτερικά εμπόδια (οικογενειακές υποχρεώσεις/έλλειψη 
ενθάρρυνσης/μειωμένα κεφάλαια) (Cinamon, 2005, Pirouznia, 2006; Uwizyimana et al., 2014) 
οδηγούν στην εσωτερίκευση Ταυτότητας Ακόλουθης, στη δοξική εναρμόνιση με τις επιταγές της 
πολιτισμικά νομιμοποιημένης ανδρικής ηγεμονίας (Παπαγεωργίου, 2008), που έχει καταστήσει 
τις έμφυλες ιεραρχίες «φυσικές» (Bourdieu, 1998/2007).  

Στο πλαίσιο της συνεκτικής δασκαλοκρατούμενης/δασκαλοκεντρικής Πρωτοβάθμιας, η 
ειδικότητα των διεκδικούντων είναι βασική παράμετρος, καθώς οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 
έχοντας χαμηλού status Κοινωνική Ταυτότητα, μη ενσαρκώνοντας/εκπροσωπώντας τη Συλλογική 
Ταυτότητα (Turner, 1985; Turner et al., 1994) και το ομαδικό πρωτότυπο (Hogg & Terry, 2000; 
Hirst et al., 2009) δυσκολεύονται να αναπτύξουν/εδραιώσουν Ηγετική Ταυτότητα εξαιτίας της 
υποβαθμισμένης εργασιακής σχέσης/πολυδιάσπασης και των στερεοτύπων, καθώς θεωρούνται 
παιδαγωγικά και διοικητικά ανεπαρκείς, επιβεβαιώνοντας ότι οι κυρίαρχες ομάδες υποτιμούν 
μέλη ομάδων χαμηλού κοινωνικού status (Haslam, 2001; Reicher et al., 2010). Επιπλέον, έχουν 
θεσμικά εμπόδια, γιατί η μοριοδότηση σπουδών στις οποίες δεν είχαν πρόσβαση (διδασκαλείο), 
αποτελεί επιβαλλόμενη από τους συσχετισμούς του πεδίου της Πρωτοβάθμιας «αναπηρία» 
(Bourdieu, 2005).  

Αν και κάποιοι/ες διευθυντές-εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων επιχείρησαν να αναδομήσουν τη 
μειονεκτούσα Επαγγελματική και Κοινωνική τους Ταυτότητα, εκδηλώνοντας Ηγετική Ταυτότητα, 
εντούτοις, αμφισβητούνται οι ικανότητές τους από συναδέλφους τους και τα συμβούλια επιλογής 
στελεχών λόγω της υφιστάμενης οργανωσιακής κουλτούρας, καθώς οι δάσκαλοι/ες αποτελούν 
«την ελίτ», «την άρχουσα ομάδα» όχι με την μαρξιστική, αλλά με την κοινωνική-πολιτισμική 
έννοια (Bottomore, 1964/1980, p. 53). Οι «μη ελίτ», μη πρωτοτυπικοί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 
καθίστανται Ακόλουθοι (Hogg & Terry, 2000, pp. 129-130), γιατί οι κυρίαρχοι του πεδίου 
βασιζόμενοι στο αυξημένο συμβολικό τους κεφάλαιο (Bourdieu, 1997/2016) επιβάλλουν τη 
«δόξα» τους, την «ορθο-δοξία», το σύστημα αξιών/κανόνων τους μέσω μιας ιδιότυπης 
«παιδαγωγικής δράσης», η οποία μετασχηματίζοντας τη θέση κυριαρχίας σε νόμιμη εξουσία 
«φυσικοποιεί» και θεμελιώνει το κοινωνικά κατασκευασμένο πρότυπο/αρχέτυπο διευθυντή/ας-
δασκάλου/ας, γεγονός που συνιστά συμβολική βία (Bourdieu, 1998/2007, p. 11, p. 17). 

Η μοριοδότηση της αρχαιότητας –με εξαίρεση το Νόμο 3848/2010– υπερβαίνει υψηλά 
επιστημονικά προσόντα, επηρεάζοντας την πρόθεση διεκδίκησης διευθυντικής θέσης. Οι νέοι 
εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν Ταυτότητα Ακόλουθου έναντι των κυρίαρχων αρχαιότερων «που 

έχουν υποβληθεί στην απαραίτητη οργανωσιακή κοινωνικοποίηση» (Καλογιάννης, 2013, σ. 173). 
Το θεσμοποιημένο πολιτισμικό κεφάλαιο (μοριοδοτούμενοι τίτλοι σπουδών), που αποτελεί 
μέρους του ειδολογικού κεφαλαίου του εκπαιδευτικού πεδίου (Μωυσίδου, 2012), συμβάλλει 
στην αύξηση της αυτοεπάρκειας και στην ανάπτυξη ηγετικής αυτοαντίληψης (Komives et al., 
2006; Odom et al., 2012), ενισχύοντας την ομαλή μετάβαση στη νέα Ταυτότητα (Ibarra et al., 
2008), ενώ το κοινωνικό είναι εξίσου σημαντικό στην περίπτωση της ψηφοφορίας (Ν. 
4327/2015) και της συνέντευξης (Ν. 3848/2010), επειδή οι άτυπες ή/και θεσμοποιημένες 
κοινωνικές σχέσεις (Lee, 2010), εξασφαλίζουν την έγκριση του κοινωνικού πλαισίου, που 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εδραίωση Ηγετικής Ταυτότητας (DeRue & Ashford, 
2010). 

Τα κίνητρα-αντικίνητρα και η δυναμική/ισχύς της Προσωπικής Ταυτότητας δεν επαρκούν για να 
ερμηνεύσουν την πρόθεση των εκπαιδευτικών να διεκδικήσουν διευθυντική θέση, γιατί το 
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κοινωνικό-οργανωσιακό-θεσμικό πλαίσιο αναπόδραστα διαμεσολαβεί στην κατασκευή Ηγετικής 

Ταυτότητας, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί κοινωνική κατασκευή (Day & Harrison, 2007; Van 
Knippenberg, 2011). Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εκπαιδευτικοί που δομούν Ηγετική Ταυτότητα 
διαθέτουν ισχυρή Προσωπική Ταυτότητα (υψηλή αυτοεπάρκεια/ηγετική αυτοαντίληψη), ισχυρά 
εσωτερικά (όραμα/προσφορά) και εξωτερικά κίνητρα (επίδομα/μείωση ωραρίου/κοινωνικό 
status), την έγκριση του κοινωνικού πλαισίου, αυξημένα κεφάλαια (θεσμοποιημένο πολιτισμικό/ 
κοινωνικό), ισχυρή Έμφυλη (άνδρες), Επαγγελματική, Κοινωνική Ταυτότητα (δάσκαλοι, παλαιοί 
εκπαιδευτικοί), ενώ οι συγκυρίες διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο. Αυτοί οι παράγοντες 
επηρεάζουν καταλυτικά την πρόθεση των εκπαιδευτικών να μετασχηματίσουν την Ταυτότητα 

Ακόλουθου στην ισχυρή κοινωνικά Ηγετική Ταυτότητα. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή είναι ομαλή 
και ανεμπόδιστη για όσους/ες έχουν ως αφετηρία τους ισχυρές Ταυτότητες (Επαγγελματική, 
Κοινωνική, Έμφυλη), αλλά επίπονη και δυσχερής για όσους/ες έχουν αδύναμες/μειονεκτούσες 
Ταυτότητες, καθώς η δομή του πεδίου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αυτή που 
υπαγορεύει δυνατότητες και αδυναμίες (Bourdieu, 2005).  
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Αποτελεσματική ηγεσία:  
Ο διευθυντής σχολικής μονάδας  
και ο ρόλος του ως ένας  
αποτελεσματικός εκπαιδευτικός ηγέτης 
 

 

Ευστάθιος Στιβακτάκης  

Ευαγγελία Κρεβετζάκη  

Ιωσήφ Φραγκούλης  
 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής ηγεσίας 
στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και να επισημάνει μέσα από τη μελέτη της σχετικής 
βιβλιογραφίας, το ρόλο του διευθυντή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως έναν 
αποτελεσματικό εκπαιδευτικό ηγέτη. 

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση επισημαίνεται, η επίδραση που δέχονται οι εκπαιδευτικοί της 
σχολικής μονάδας από τον αποτελεσματικό ηγέτη Διευθυντή τους στη διαμόρφωση ενός 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ενός οράματος, που προάγει τις ατομικές συνεισφορές στη 
διαχείριση της σχολικής μονάδας. 

Σήμερα, στην εποχή της κρίσης για τη χώρα μας, γίνεται αντιληπτό περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά ότι ο ρόλος της αποτελεσματικής ηγεσίας κρίνεται ιδιαίτερα νευραλγικός στη διαχείριση 
των προβλημάτων, καθώς και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής μονάδας. 
Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματική ηγεσία, αποτελεσματικός ηγέτης, διευθυντής σχολείου, ρόλος 

 

Εισαγωγή 

Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργικών στοιχείων 
(μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, διοικητικοί φορείς), καθένα από τα οποία επιτελεί το δικό του 
επιμέρους έργο. Τα στοιχεία αυτά συλλειτουργούν, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν 
προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία της σχολικής μονάδας (Σαΐτης, 2008). 
Κάθε σχολική μονάδα δημιουργείται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς, οι οποίοι 
στοχεύουν στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων (Σαΐτης, 2008). Για την επίτευξη των 
στόχων λειτουργίας της σχολικής μονάδας απαραίτητη είναι η ύπαρξη κατάλληλων διευθυντών, 
οι οποίοι πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Ο συνδυασμός μοντέλων ηγεσίας, που 
θα ενσωματώνει προσεγγίσεις και στοιχεία από διάφορους τύπους ηγεσίας, αξιοποιώντας τις 
επιμέρους πρακτικές και βασισμένος στην ιδιαιτερότητα της κάθε σχολικής μονάδας μπορεί να 
συνδράμει στην προαγωγή των ανθρώπινων σχέσεων, καθώς και στη διατήρηση της συνοχής 
τόσο των εκπαιδευτικών και των μαθητών της σχολικής μονάδας, όσο και στο διοικητικό έργο 
του αποτελεσματικού διευθυντή εκπαιδευτικού ηγέτη της (Πασιαρδής, 2004; Pashiardis, 2014).  



Τόμος Γ΄ 

─ 326 ─ 

 

Η έννοια της ηγεσίας 

Είναι αναμφισβήτητο ότι η έννοια της ηγεσίας θεωρείται ζωτικής σημασίας για τις ομάδες, τους 
οργανισμούς, τις χώρες ακόμα και για ολόκληρο τον κόσμο και περικλείει διάφορες έννοιες και 
σημασίες όπως θα φανεί στη συνέχεια (MacBeath & Myers, 1999; Sergiovanni, 1984, 1987, 
2000). Ορισμένοι θεωρούν την ηγεσία ως τη διαδικασία εκείνη, η οποία οδηγεί μια ομάδα να 
δράσει σύμφωνα με τους σκοπούς του ηγέτη της, όπως αυτό συμβαίνει σε κάποιο οικονομικό 
οργανισμό ή επιχείρηση, ή σύμφωνα με κοινούς σκοπούς, όπως στην περίπτωση ενός σχολείου 
(Sergiovanni, 1996). Άλλοι μελετητές αποδίδουν στην ηγεσία περιεχόμενο που συνδέεται με 
εγγενή χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ατόμων (Sergiovanni, 1996; Katz, 1974; όπ. αναφ. στο 
Παπαναούμ, 1995, σσ. 32-33). Ο Gardner (1990), ερμηνεύει την ηγεσία ως τη διαδικασία της 
πειθούς με την οποία ένα άτομο παρακινεί μια ομάδα να επιδιώξει να πραγματώσει αντικείμενα 
που πιστεύει ότι είναι απαραίτητα και συμμερίζονται απόλυτα και από τους οπαδούς του. Ο 
Whitaker (1983), κατανοεί την ηγεσία ως την επίδραση της ομαδικής δραστηριότητας στον 
προσδιορισμό του τι χρειάζεται να γίνει, πώς να γίνει και αν αυτό έχει γίνει με επιτυχία. Στη 
περίπτωση αυτή η ηγεσία παραπέμπει στις οργανωτικές δραστηριότητες των μελών της ομάδας 
(Gardner, 1990; Whitaker, 1983; όπ. αναφ. στο Παπαναούμ, 1995, σ. 78, Hord, 1992; Leitwood, 
1994; Hoy & Miskel, 1996). 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αποσαφηνίσουμε ότι οι έννοιες της ηγεσίας και της 
διεύθυνσης δεν είναι ταυτόσημες. Η διεύθυνση βασίζεται στην επίσημη θέση εξουσίας για τη 
διαμόρφωση και μετασχηματισμό της οργανωτικής συμπεριφοράς, ενώ η ηγεσία πηγάζει από 
διαδικασίες κοινωνικής επιρροής (Μιχόπουλος, 2004, σ. 77, Τσίμπος, 2005). Την άποψη αυτή 
επιβεβαιώνει και ο Hollander (1985), ο οποίος τονίζει ότι η ηγεσία, ως διαδικασία, είναι χρήση 
επιρροής για την κατεύθυνση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων της ομάδας προκειμένου 
αυτή να επιτύχει τους επιθυμητούς ομαδικούς ή οργανωτικούς στόχους (Hollander, 1985, όπ. 
αναφ. στο Μιχόπουλος, 2004, σ. 77). Τι είδους προσωπικότητα έχει ο ηγέτης; Σύμφωνα με τους 
Caldwell and Spinks (1992), Telford (1996), ο ηγέτης ορίζεται ως: α) το πρόσωπο που ασκεί την 
εξουσία και παίρνει σημαντικές αποφάσεις, β) το πρόσωπο που έχει ως έργο του τη διεύθυνση 
και το συντονισμό των δραστηριοτήτων της ομάδας που αποβλέπουν στην υλοποίηση των κοινών 
τους στόχων, γ) το πρόσωπο που μπορεί να επηρεάζει τα μέλη μιας οργανωμένης ομάδας στο να 
θέτουν και να υλοποιούν κοινούς στόχους, δ) το πρόσωπο που έχει την ικανότητα να βοηθά τους 
άλλους να κατανοήσουν κάτι που κάνουν και το λόγο που το κάνουν (Caldwell & Spinks, 1992; 
Telford, 1996 όπ. αναφ. στο Ματσαγγούρας, 2000, σ. 173). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του ηγέτη παραπέμπουν άμεσα στις ιδιότητες καθώς και στην ποιότητα της 
ηγεσίας αναφορικά με τη σχολική οργάνωση, το κλίμα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται 
ανάμεσα στα μέλη μιας σχολικής μονάδας, τα οποία περιγράφονται αναλυτικότερα στη συνέχεια 
(MacBeath & Myers, 1999, σσ. 127-128, Harris & Chapman, 2002; Harris & Muijs, 2006). 

Μορφές ηγεσίας και χαρακτηριστικά του ηγέτη 

Οι πρώτες ερευνητικές προσεγγίσεις που έλαβαν υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά του ηγέτη 
στον καθορισμό της αποτελεσματικής ή μη συμπεριφοράς του, διεξάγονται στο τέλος της 
δεκαετίας του 1950, αν και οι έρευνες του είδους αυτού κορυφώθηκαν τη δεκαετία του 1980. Οι 
Ritchie & Moses (1983) στη μελέτη τους παρέχουν ένα σύνολο γνωρισμάτων και 
χαρακτηριστικών που μετρήθηκαν σε ένα κέντρο αξιολόγησης και έδειξαν ένα θετικό 
συσχετισμό με τη διευθυντική επιτυχία. Τα γνωρίσματα αυτά είναι: ικανότητα προφορικής 
επικοινωνίας, ενεργητικότητα, επιρροή, ανοχή της αβεβαιότητας, αντίσταση στην πίεση, 
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οργάνωση και σχεδιασμός, εσωτερικά πρότυπα εργασίας, η ανάγκη για πρόοδο, το εύρος των 
ενδιαφερόντων, η ευελιξία συμπεριφοράς, η επίγνωση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Ο Stogdill 
(1981), στη δική του μελέτη κατέληξε ότι ο ηγέτης χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα 
γνωρίσματα: ισχυρή τάση για υπευθυνότητα και πραγμάτωση του έργου, επιμονή στην επίτευξη 
των στόχων, πρωτοτυπία στην επίλυση των προβλημάτων, τάση για ανάληψη πρωτοβουλιών, 
ικανότητα επηρεασμού της εργασιακής συμπεριφοράς (Ritchie & Moses, 1983; Stogdill, 1981; 
όπ. αναφ. στο Μιχόπουλος, 2004, σσ. 78-79). 

Όπως φαίνεται από τα όσα προηγήθηκαν οι θεωρίες που έχουν διαμορφωθεί για το χαρισματικό 
ηγέτη αναφέρονται πρώτον, στις συναισθηματικές αποκρίσεις των υφισταμένων προς την ηγεσία 
(αυτοσυναίσθημα, αξίες, κίνητρα, βαθμός εμπιστοσύνης προς τον ηγέτη), και δεύτερο στο βαθμό 
που ο ηγέτης εδραιώνει και προωθεί κάποιο όραμα μαζί με τους υφισταμένων του, τρίτο διατηρεί 
θετική εικόνα στις αντιλήψεις τους, έχει την εμπιστοσύνη τους, δημιουργεί αλλά και αναμένει 
από αυτούς υψηλές προσδοκίες. Με άλλα λόγια το χαρακτηριστικό της χαρισματικής ηγεσίας 
είναι ότι ο ηγέτης καταφέρνει να κάνει τους υφισταμένους του να ενδιαφέρονται για συμφέροντα 
ευρύτερης οργάνωσης παρά για το δικό τους προσωπικό συμφέρον (Πασιαρδής, 2004; 
Μπουραντάς, 2005). 

Οι Conger & Kanungo (1987), θεωρούν ότι το «χάρισμα του ηγέτη» δεν είναι παρά φαινόμενο 
«απόδοσης» από την πλευρά των οπαδών. Χαρισματικός ηγέτης, δηλαδή, είναι αυτός που έτσι 
τον βλέπουν οι οπαδοί ή οι υφιστάμενοί του. Το χάρισμα αυτό που αποδίδεται στον ηγέτη, 
παρουσιάζει τις ακόλουθες μορφές συμπεριφοράς: εξτρεμιστικό όραμα, ριψοκίνδυνη 
συμπεριφορά, χρήση μη συμβατικών στρατηγικών, ακριβής αξιολόγηση της κατάστασης, 
αξιοποίηση της δυσαρέσκειας, μετάδοση αυτοπεποίθησης και τέλος χρήση της προσωπικής 
ισχύος (Conger & Kanungo, 1987, όπ. αναφ. στο Κάντας, 1998, σ. 177). 

Οι μορφές αυτές συνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της πετυχημένης ηγεσίας, η οποία 
παρουσιάζει έντονες συναισθηματικές ιδιότητες αλλά και μη συμβατικές στρατηγικές. Βέβαια, 
έχοντας ορίσει την ηγεσία ως μια τέτοια διαδικασία, θα πρέπει να την διαφοροποιήσουμε από τη 
διαδικασία παροχής εντολών ή διαταγών ή ακόμη δωροδόκησης ή συμμόρφωση κάποιων ατόμων 
προκειμένου να υπακούουν σ’ αυτές τις εντολές ή διαταγές. Την άποψη αυτή ο Sergiovanni 
(1996) την περιγράφει ως «παιδαγωγική ηγεσία». Τη θεμελιώνει μέσα από ένα χρήσιμο 
διαχωρισμό τεσσάρων μορφών της ηγεσίας όπως: τη «γραφειοκρατική», την «οραματιστική», την 
«επιχειρησιακή» και την «παιδαγωγική». Η γραφειοκρατική ηγεσία, χαρακτηρίζεται από 
συστήματα τα οποία δίνουν έμφαση στην επιτήρηση, την αξιολόγηση και τα κίνητρα. Η 
οραματιστική βασίζεται στην έμπνευση και «στη δύναμη του προφορικού λόγου για το τι πρέπει 

να γίνει». Η επιχειρησιακή ηγεσία, εφαρμόζοντας τις αρχές της αγοράς, ενθαρρύνει τον 
ανταγωνισμό, τα κίνητρα και την κατάταξη σε κατηγορίες του τύπου: κερδισμένοι και χαμένοι. 
Η παιδαγωγική ηγεσία κατασκευάζει και επενδύει στο επαγγελματικό δυναμικό των 
εκπαιδευτικών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η παιδαγωγική ηγεσία φαίνεται να ταυτίζεται με τη 
«δυναμική», όπως περιγράφεται από το Sergiovanni. Επομένως, ο πλέον κατάλληλος όρος για 
την παιδαγωγική ηγεσία είναι η «δυναμική ηγεσία» γιατί, ανάμεσα στα τέσσερα είδη ηγεσίας, η 
παιδαγωγική απαιτεί τη μεγαλύτερη εσωτερική δύναμη και ηθική ακεραιότητα. Η δυναμική 
ηγεσία δεν είναι δυνατή με την έννοια της άσκησης προσωπικής ή θεσμικής εξουσίας, αλλά 
δυνατή από την άποψη της εσωτερικής πεποίθησης ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της 
ενδυνάμωσης της θέσης και της αφοσίωσης των άλλων, ακόμη και με το τίμημα της υποβίβασης 
του εαυτού μας (MacBeath & Myers, 1999; Saleh, & Khine, 2014). 
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Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διευθυντή-εκπαιδευτικού ηγέτη 

Σύμφωνα με το Ζαβλανό (2003, σσ. 187-188), ο ηγέτης έχει όραμα και πιστεύει ότι η ποιότητα 
αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό για κάθε εκπαιδευτικό. Είναι πρότυπο για τους άλλους. 
Εμψυχώνει το προσωπικό και του αναθέτει εξουσία, ώστε να έχει έλεγχο του δικού του χώρου 
εργασίας. Ενεργεί ως μέντορας με σύνεση και με σωστές συμβουλές καθοδηγεί τους νεώτερους. 
Εμπνέει και να παρακινεί το ανθρώπινο δυναμικό. Ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και προωθεί 
τις καινοτομίες. Διατυπώνει στόχους και στρατηγικές. Είναι αποτελεσματικός στην επικοινωνία. 
Προσαρμόζεται στις αλλαγές. Δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του προσωπικού και 
των μαθητών. Συντονίζει και να υποστηρίζει την ομαδική εργασία. Επιλύει προβλήματα. 
Κατανοεί τα προβλήματα των υφισταμένων. Γνωρίζει τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας. 
Διαχειρίζεται την αβεβαιότητα. Παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Δίνει έμφαση στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Είναι κοινωνικά υπεύθυνος και έχει αυτογνωσία. Στο μεγαλύτερο 
μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας η ηγεσία ταυτίζεται με την άσκηση του διευθυντικού ή 
εποπτικού ρόλου. Κατά τους Katz και Κahn (1978), ηγεσία αναφύεται όταν ένα πρόσωπο ασκεί 
επιρροή και κάποια άλλα πρόσωπα υφίστανται αυτή την επιρροή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν 
υπάρχει ηγεσία. Βασικό χαρακτηριστικό της ηγεσίας είναι να υπάρχει διαφοροποιημένη 
συμπεριφορά από την τυπική. Σύμφωνα με τον Hollander (1985) ηγεσία είναι μια διαδικασία 
κατά την οποία ένα άτομο επηρεάζει μια ομάδα με σκοπό να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι 
αυτής της ομάδας ή της οργάνωσης. Εκφράζεται μέσα από τρεις κυρίως μορφές: α) ως 
χαρακτηριστικό της θέσης όπου η επιρροή πηγάζει από τη θέση και όχι από το ίδιο το άτομο, β) 
ως εγγενές χαρακτηριστικό του ατόμου, και γ) ως κατηγορία συμπεριφοράς. Κατά την άσκηση 
της διοίκησης με βάση την εξουσία που δίνει η συγκεκριμένη θέση ισχύει το στοιχείο της 
προσωπικής επιρροής που χαρακτηρίζει την ηγεσία. Η διαφορά ανάμεσα στην άσκηση της 
διοίκησης και τη διάχυση του έργου της ηγεσίας εξακολουθεί να παραμένει ανοικτή και μερικοί 
εκτιμούν ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, οι Bennis & Nanus 
(1985) υποστηρίζουν ότι οι διευθυντές (managers) είναι αυτοί που κάνουν τα πράγματα «σωστά», 
ενώ οι ηγέτες είναι αυτοί που κάνουν τα «σωστά πράγματα» (Katz & Κahn, 1978; Hollander, 
1985; Bennis & Nanus, 1985, όπ. αναφ. στο Κάντας, 1998, σ. 131). 

Η σχετική με την ηγεσία, και τους αποτελεσματικούς ηγέτες βιβλιογραφία των δεκαετιών ΄70 και 
΄80 επανεξέτασε τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ηγετικές ικανότητες των διευθυντών- 
ηγετών των σχολικών μονάδων. Πρωταρχικά συνέβαλλε στο να γίνει αντιληπτή η επίδραση των 
προσωπικών χαρακτηριστικών και των ατομικών συμπεριφορών των αποτελεσματικών ηγετών 
και του ρόλου τους στο να καθιστούν τους οργανισμούς επιτυχείς. Οι μελέτες διαχώρισαν τους 
ηγέτες από τους διαχειριστές και εισήγαγαν ένα νέο χαρακτηριστικό της ηγεσίας το «όραμα» ενώ 
παράλληλα ερεύνησαν τη σπουδαιότητα των ιδιοτήτων της νέας ηγεσίας (Mendez-Morse, 1992).  

Αυτή η νέα πτυχή της ηγεσίας προβάλλεται ως «οραματιστική ηγεσία» και περιλαμβάνει τέσσερις 
διαφορετικούς τύπους οράματος: οργάνωση, μέλλον, προσωπικό, και στρατηγική Το οργανωτικό 
όραμα ενέχει την ύπαρξη ολοκληρωμένης εικόνας των συστατικών στοιχείων τόσο του ίδιου του 
συστήματος όσο και η κατανόηση των συσχετισμών τους. Το προσωπικό όραμα περιλαμβάνει 
τις προσωπικές προσδοκίες του ηγέτη για τον οργανισμό και δρα ως κίνητρο για τις πράξεις του 
ηγέτη που θα συνδέσουν το οργανωτικό και μελλοντικό όραμα (Manasse, 1986, σσ. 157-162). 
Σημαντική διάσταση του οράματος αποτελεί η έννοια του «κοινού οράματος». Αρκετές μελέτες 
δείχνουν ότι η παρουσία προσωπικού οράματος από την πλευρά του ηγέτη, το οποίο 
συμμερίζονται τα μέλη του οργανισμού, μπορεί να διαφοροποιήσει τους πραγματικούς ηγέτες 
από τους απλούς διαχειριστές (Manasse, 1986, σ. 151). Ωστόσο, οι ηγέτες προχωρούν πέρα από 
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την ανάπτυξη ενός κοινού οράματος εκτιμούν το ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών τους. 
Παρέχουν, δηλαδή, ένα περιβάλλον που προάγει ατομικές συνεισφορές στη συνδιαχείριση του 
οργανισμού. Οι ηγέτες αναπτύσσουν και διατηρούν τις συνεργατικές σχέσεις που σχηματίστηκαν 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της υιοθέτησης του κοινού οράματος. Διαμορφώνουν 
ομάδες, υποστηρίζουν την ομαδική προσπάθεια, αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι 
ομάδες και τα άτομα, παρέχουν τα απαραίτητα αποθέματα και ανθρώπινα και υλικά, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί το κοινό όραμα (Mendez-Morse, 1992). Ο τρόπος με τον οποίο ο διευθυντής 
θα ασκήσει το ρόλο του εξαρτάται βέβαια, από το είδος του εκπαιδευτικού συστήματος μέσα στο 
οποίο εντάσσεται το σχολείο καθώς και από την προσωπικότητα και τις απόψεις των άμεσων 
προϊσταμένων του. Σε συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα οι πρωτοβουλίες που μπορεί να 
αναπτύξει ένας διευθυντής είναι περιορισμένες. Στις περισσότερες φορές θα ενεργεί ως 
διορισμένος προϊστάμενος παρά ως ο εμπνευσμένος ηγέτης. Σε ένα αποκεντρωτικό σύστημα 
όμως, η φιλοσοφία και η προσωπικότητα του διευθυντή επηρεάζουν περισσότερο τον τρόπο με 
τον οποίο διοικείται το σχολείο (Μαραθεύτης, 1981, σ. 49, Brundrett et.al., 2003).  

Οι θέσεις γύρω από την αποτελεσματική ηγεσία έρχονται να ενισχύσουν το ρόλο του, ο οποίος 
ανάμεσα στ’ άλλα, καλείται να προωθήσει την υλοποίηση των σκοπών του σχολείου, 
δημιουργώντας το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα, μέσα στο οποίο προάγονται οι ανθρώπινες 
σχέσεις και διατηρείται η συνοχή του προσωπικού και των μαθητών ως συνεργαζόμενης ομάδας. 
Η κατανόηση αυτού του ρόλου διαφέρει από διευθυντή σε διευθυντή. Είναι αυτονόητο ότι 
εξαρτάται τόσο από την ιδιοσυγκρασία και την όλη προσωπικότητα του, όσο και από τη 
φιλοσοφία που υπηρετεί (Μαραθεύτης,1981, σσ. 45-50). 

Οι φιλοσοφικές και ιδιοσυγκρατικές όψεις της αποτελεσματικής ηγεσίας εκφράζονται από το 
Μαραθεύτη (1981, σ. 48), ο οποίος διακρίνει τους διευθυντές ως προς τον τρόπο με τον οποίο 
κάνουν χρήση της εξουσίας και των ευθυνών τους σε: 

(α) Απολυταρχικούς διευθυντές που με τη δύναμη της εξουσίας τους αποφασίζουν μόνοι και 
επιβάλουν τη γνώμη τους στους άλλους. Αποτέλεσμα της αυταρχικής συμπεριφοράς τους 
είναι να δημιουργείται φόβος, άγχος και αντίδραση λόγος για τον οποίο θεωρούνται και 
αποκρουστικοί.  

(β) Δημοκρατικούς διευθυντές. Ο τύπος των διευθυντών αυτών προωθούν την επίτευξη των 
στόχων του σχολείου με δημοκρατικά μέσα, όπως είναι ο διάλογος, η πειθώ, η συμμετοχή των 
μελών στη λήψη αποφάσεων. Έτσι δημιουργείται από το διευθυντή ένα άνετο, καλό μη 
εκφοβιστικό ή εξουσιαστικό εργασιακό κλίμα που εκτιμάται ιδιαίτερα από το διδακτικό 
προσωπικό και τους μαθητές. 

(γ) Πλαδαρούς ή ελευθεριάζοντες διευθυντές. Ο διευθυντής αυτός έχει μειωμένο κύρος και στη 
διοίκηση του σχολείου παρατηρείται ασυνέπεια και αναρχία με αρνητικές επιπτώσεις τόσο 
στην προσωπική ευχαρίστηση του προσωπικού όσο και στην απόδοση της εργασίας  

Οι αντιθετικές εννοιολογήσεις, όπως «δημοκρατικός» έναντι του «αυταρχικού» και 
«καθοδηγητικός» έναντι του «επιτρεπτικού-φιλελεύθερου» δεν είναι και πολύ αξιόπιστες γιατί 
υπονοούν ότι κάποιες συμπεριφορές είναι αποτελεσματικές και κάποιες όχι. Η αυταρχική ηγεσία, 
για παράδειγμα, δεν πετυχαίνει ορισμένους στόχους. Η συλλογικότητα, δείχνει ότι το όραμα είναι 
κοινό και δεν ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντή (Smith, 2002; Στιβακτάκης, 2005). 

Στο ένα άκρο του δημοκρατικού διευθυντή η ηγεσία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
επιτρεπτική-φιλελεύθερη μέχρι του σημείου, όπου οι ομάδες να μπορούν να λειτουργούν σε 
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ξεχωριστά «δημοκρατικά» γκρουπ με ελάχιστη ή και με καθόλου κεντρική ηγεσία, η οποία και 
είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί μια έννοια συνεκτικότητας στο σχολείο. Κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να παραπέμψει σε μια αποσπασματική και συγκεχυμένη αίσθηση του «ποιος είναι 
υπεύθυνος», αλλά μπορεί, επίσης, να υπονοήσει ότι με συνεχή, δυνατή και ενεργή ηγεσία, το 
έργο του διευθυντή να αποβεί εξαιρετικά παραγωγικό. Στο άλλο άκρο της αλυσίδας βρίσκεται η 
αυταρχικότητα, όπου οι αποφάσεις τείνουν να λαμβάνονται χωρίς διαβουλεύσεις. Η 
αποτελεσματική ηγεσία θα πρέπει να επικεντρώνεται στο να υποστηρίξει τους ρόλους όλου του 
προσωπικού του σχολείου έτσι ώστε να ενθαρρύνει το θετικό ήθος και την αποτελεσματική  
μαθησιακή κουλτούρα (Smith, 2002, p. 14, Κρεμάδης & Θωμοπούλου, 2012). 

Ο επαγγελματισμός των αποτελεσματικών διευθυντών/εκπαιδευτικών ηγετών 

Οι Ηersey & Blanchard (1982), προτείνουν μια σειρά από ηγετικά προφίλ που συνδέονται με την 
ωριμότητα και τον επαγγελματισμό των διευθυντών. Σύμφωνα με τις απόψεις αυτές υπάρχουν 
τέσσερις τύποι συμπεριφορών, καθένας από τους οποίους είναι κατάλληλος για ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο ωριμότητας. Όποιο ηγετικό προφίλ και αν αναπτυχθεί, δεν θα πρέπει να 
ενθαρρύνει την εξάρτηση και την από πάνω προς τα κάτω λήψη των αποφάσεων, αλλά και ούτε 
να εμποδίζει τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα, ή πάνω από όλα την εφαρμογή των 
αλλαγών. Το πρότυπο που τείνει να διαμορφώνεται από τους Hersey & Blanchard (1982), δείχνει 
ότι, οι ηγέτες κλίνουν προς ένα προφίλ που είναι είτε προσανατολισμένο προς τις εργασίες είτε 
προς τα άτομα. Το προσανατολισμένο στις εργασίες προφίλ ενυπάρχει όταν οι ηγέτες καθορίζουν 
και δομούν όλες τις εργασίες που αυτοί και οι συνάδελφοι τους θα πρέπει να κάνουν έτσι ώστε 
να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους. Αυτό μερικές φορές περιγράφεται ως «ηγεσία στόχων». 
Το προφίλ που είναι προσανατολισμένο προς τα άτομα, από το άλλο μέρος, αναφέρεται στον 
ηγέτη ο οποίος βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην αμοιβαία υποστήριξη, στην αποφυγή 
συγκρούσεων και στην αφοσίωση στη γνώμη και στα συναισθήματα των άλλων ώστε να 
επιτυγχάνει με ευχέρεια τους σχολικούς στόχους. Οι περισσότεροι ηγέτες δεν είναι 
προκατειλημμένοι για κανένα από τα δύο προφίλ. Θα ήταν εύλογο να πούμε ότι το να είναι 
αποτελεσματικός ένας ηγέτης διευθυντής ισοδυναμεί με το να είναι ικανός να υιοθετεί το προφίλ 
που ταιριάζει στην εκάστοτε περίσταση. Αλλά ποιες είναι οι περιστάσεις με τις οποίες βρίσκονται 
αντιμέτωποι οι διευθυντές των σχολείων; Αξίζει να περιγράψουμε στη συνέχεια τα ηγετικά 
προφίλ, όπως:  

(α) Οι ηγέτες δίνουν το παράδειγμα. Το να ενσαρκώνει κανείς την ηγεσία με το παράδειγμά 
του είναι μια πολύπλοκη και συναισθηματική διαδικασία, η οποία αντικατοπτρίζει τους 
τύπους συμπεριφοράς και νοοτροπίας που χαράζουν και προωθούν οι διευθυντές στο σχολείο.  

(β) Οι ηγέτες προσδίδουν μια αποστολή στον οργανισμό που διοικούν. Κάθε επιτυχημένο 
σχολείο έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, δηλαδή, την αίσθηση ότι γνωρίζει που και πως 
βαδίζει. Αυτό δε γίνεται μόνο με την απλή διατύπωση στόχων την οποία όλα τα σχολεία 
κάνουν, αλλά και με τη γνώση του τι πρόκειται να συμβεί σε αυτό το ταξίδι.  

(γ) Οι ηγέτες παρέχουν δομές. Οι δομές είναι οι βασικοί θεμέλιοι λίθοι κάθε σχολείου. 
Αφορούν ανάγκες, όπως την οργάνωση των τάξεων, το ποιος διδάσκει ποιον και πού, το 
σχεδιασμό διαδικασιών, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα προγράμματα συναντήσεων, τα δίκτυα 
επικοινωνίας, κ.τ.λ. Οι διευθυντές ενδιαφέρονται για τη δημιουργία και διατήρηση εκείνων 
των δομών, που συντελούν στο να λειτουργεί το σχολείο αποτελεσματικά. Φροντίζουν την 
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ανανέωση κα αλλαγή των δομών όπου και όποτε χρειαστεί και τις καθώς και την 
αναπροσαρμογή τους στις εκάστοτε διαφορετικές συνθήκες και στις απότομες αλλαγές. 

(δ) Οι ηγέτες χρειάζεται να νοιάζονται. Οι πιο αποτελεσματικοί ηγέτες είναι ικανοί να 
κατανοούν τις απόψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των άλλων συναδέλφων τους. 
Με άλλα λόγια, είναι ικανοί να συμπάσχουν. Εάν οι διευθυντές ως ηγέτες κατανοούν και 
νοιάζονται για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του σχολείου, τότε είναι σε θέση να 
καταλάβουν τις διαφορετικές καταστάσεις και να δίνουν κίνητρα που θα βοηθούν στην καλή 
λειτουργία και βελτίωση του σχολείου. 

(ε) Οι ηγέτες λειτουργούν μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Το πλαίσιο του σχολείου επηρεάζει 
την λειτουργία όλων των ηγετών που είναι ευαίσθητοι στα προβλήματα και στα ζητήματα που 
δημιουργούνται. Όπως οι ηγέτες επηρεάζουν τα σχολεία, έτσι και τα σχολεία επηρεάζουν τους 
ηγέτες και τον τρόπο που εξασκούν την ηγεσία. Οι διευθυντές ενός μικρού επαρχιακού 
σχολείου με συγκαταβατικούς γονείς θα λειτουργήσουν μέσα σε ένα πολύ διαφορετικό 
πλαίσιο από αυτό του διευθυντή που δουλεύει σε ένα μεγάλο, με ελλείψεις σχολείο της πόλης. 

Οι ηγέτες, σύμφωνα με το ρόλο που θα αναλάβουν, θα πρέπει να επηρεάζουν τον τρόπο λήψης 
των αποφάσεων. Υπάρχουν βασικά δύο διαδικασίες λήψης αποφάσεων, γνωστές ως η 
συγκεντρωτική και η μη συγκεντρωτική. Η συγκεντρωτική σημαίνει ότι ο διευθυντής παίρνει το 
εξουσιαστικό προφίλ και ότι όλες οι αποφάσεις παίρνονται κεντρικά μετά από κάποιες 
συζητήσεις με άτομα που μπορεί να έχουν ένα μερίδιο στην απόφαση. Οι μη συγκεντρωτικές 
αποφάσεις, ωστόσο, βασίζονται σε διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς 
διεξάγοντας διάλογο με το διευθυντή προτού οι αποφάσεις παρθούν, αρθρώνοντας επιχειρήματα 
και κοινές απόψεις που αφορούν, το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό (Smith, 2002, p. 171, 
Pashiardis, 1997, 2014; Nicolaidou & Ainscow, 2002). 

Επιπρόσθετα προτείνεται οι διευθυντές να διεκδικούν εκ νέου τους ρόλους τους και ως 
«εκπαιδευτικοί ηγέτες». Η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχουν πολλοί διευθυντές οι οποίοι δε 
«διαχειρίζονται» απλά τα σχολεία τους, αλλά είναι εκπαιδευτικοί ηγέτες από μόνοι τους. Πολλοί 
ειδικοί (Sergiovanni, 1996, 2000; Hill, 1999), υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί ηγέτες είναι 
παράγοντες αλλαγής και πρωτοπόροι μαθητές και όχι απλά διαχειριστές. Τι άραγε χαρακτηρίζει 
αυτούς τους ηγέτες; 

Οι πρόσφατες θεωρίες για την ηγεσία, περιόριζαν αυτά τα χαρακτηριστικά σε αρκετές 
μεταβλητές, οι οποίες διευκόλυναν τις εμπειρικές μελέτες, αλλά αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό, το 
πολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο που τα συγκροτούσε (Sergiovanni, 1987). Όπως 
αποσαφηνίζεται στη σχετική βιβλιογραφία, το ζήτημα δεν είναι απλά να κάνει ο διευθυντής τους 
άλλους να ακολουθήσουν το όραμά του, αλλά να αναπτυχθεί ένα από κοινού όραμα. Ο Owens 
(1995, p. 134) μάλιστα τοποθετεί ανάγλυφα τη θέση αυτή μέσα στο πλαίσιο της συμμετοχικής 
δύναμης και της ανοιχτής επικοινωνίας.  

Η δημιουργία ενός κοινού συμμετοχικού οράματος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να γίνει 
«μοίρασμα της εξουσίας», που στο παραδοσιακό σχολείο, την εξουσία κατείχαν αυτοί που ανήκαν 
στην ιεραρχία και δημιουργούσαν ένα περιβάλλον αυταρχικής διοίκησης. Με το συμμετοχικό 
όραμα, διευκολύνεται η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και ανοιχτής επικοινωνίας, στοιχεία που 
παραπέμπουν στην ομαδική-συνεργατική προσπάθεια της σχολικής μονάδας. 

Μία από τις ιδιότητες των ηγετών που ανέκυψε σε μία από τις παλιότερες μελέτες του McBer 
ήταν η «παράβαση των κανόνων». Ακόμη και μέσα στις άκαμπτες δομές του στρατού, η 
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παράβαση των κανόνων φαινόταν να είναι το κλειδί προς την επιτυχία. Μπορεί ακόμη και να 
υποστηριχθεί ότι όσο πιο αυταρχική ή πιο γραφειοκρατική είναι η δομή, τόσο πιο μεγάλη 
προβάλλει η ανάγκη για παράκαμψη των κανόνων. Αυτή η άποψη επαναλαμβάνεται και στην 
έρευνα του Gardner (1989) η οποία επιβεβαιώνεται και στην έρευνα των Boylett & Finley (1996) 
οι οποίοι είχαν ένα δείγμα 1.000 διευθυντών σχολείων. Οι έρευνες αυτές αναγνώρισαν ως ένα 
από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά, ενός επιτυχημένου διευθυντή, «την υγιή έλλειψη σεβασμού 

προς την εξουσία». Η περιγραφή της έλλειψης σεβασμού της εξουσίας ως «υγιής» μπορεί να είναι 
προκλητική αλλά υπενθυμίζει την πολυπλοκότητα του έργου μιας πετυχημένης διεύθυνσης. 
Είναι, ωστόσο, σημαντικό, όταν εξετάζεται η ηγεσία, να αναλύεται παράλληλα ο ρόλος του 
διευθυντή, αλλά χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι, παρόλο που ο διευθυντής έχει πολλές 
αρμοδιότητες όσον αφορά την ηγεσία, υπάρχουν και άλλοι μέσα στο σχολείο οι οποίοι όφειλαν 
να συμμετέχουν σε παρόμοιες αρμοδιότητες. Η ηγεσία, δηλαδή, είναι μια λειτουργία ολόκληρης 
της ομάδας προσωπικού και όχι η ευθύνη ενός και μόνο ατόμου. Όπως τεκμηριώνεται και από 
άλλες μελέτες οι ηγετικοί ρόλοι είναι δυνατόν να διαιρεθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες και οι 
οποίες δεν συνιστούν ευθύνες μόνο του διευθυντή. Οι κατηγορίες αυτές των ρόλων είναι: 

(α) Ρόλοι που συνδέονται με άλλα άτομα. Οι ηγέτες θα πρέπει να λειτουργούν βέβαια ως οι 
κεφαλές του σχολείου και να μιλούν σε εκδηλώσεις όπως, οι ανοιχτές συγκεντρώσεις για τους 
νέους γονείς, οι συναντήσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο σχολείο 
κτλ. Στα πλαίσια αυτού του ρόλου, ο ηγέτης επιτηρεί, επιλέγει, εκπαιδεύει, και δίνει κίνητρα 
στο προσωπικό του σχολείου. Αυτό συχνά επιτυγχάνεται με τη στενή συνεργασία με 
διαφορετικά άτομα και διαφορετικές ομάδες και τμήματα, και περιλαμβάνει την εποπτεία 
συναντήσεων προσωπικού, συναντήσεις τμημάτων κι άλλα συναφή. 

(β) Ρόλοι που συνδέονται με τη συλλογή και μεταφορά πληροφοριών. Ο ρόλος αυτός αφορά 
τρεις βασικές διαδικασίες: α) την παρακολούθηση, τον εντοπισμό δεδομένων και την 
αξιολόγηση των αναγκών του σχολείου από τμήματα ή projects, από τη συλλογή 
πληροφοριών από άτομα, ομάδες, ντοκουμέντα και αναφορές, β) τη διασπορά πληροφοριών 
και γνωστοποίηση τους σε όποιον τις χρειάζεται, και γ) τη μεταβίβαση της συγκεκριμένης 
αυτής οπτικής θέασης των σχολικών ζητημάτων σε μαθητές, γονείς, επιθεωρητές, 
κυβερνώντες, υπαλλήλους εκπαιδευτικούς και άλλους παράγοντες. 

(γ) Ρόλοι που περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων. Το σχολείο δεν είναι δυνατόν να 
λειτουργήσει δίχως την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο. 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, συζητείται ευρέως η άποψη ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 
δημιουργεί τις απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις οι οποίες συμβάλλουν στην προσωπική 
ενδυνάμωση και ανάπτυξη όλων των ατόμων που εργάζονται μέσα σ΄ έναν οργανισμό, ώστε να 
μπορέσουν αυτά να συμμετέχουν στις κοινές αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη, την ανάπτυξη 
και ενίσχυση του οργανισμού (Ubben, Hughes, & Norris, 2001). Σύμφωνα με τους Burns (1978, 
2003), Leithwood & Jantzi (1990), Κάντας (1998), Hallinger (1992), Gurr (2002), o στόχος 
πρέπει να είναι η μετάβαση από το διευθυντή-διαχειριστή στο διευθυντή της εκπαιδευτικής 
ανανέωσης και του μετασχηματισμού (transformational leadership) της σχολικής μονάδας.  

Επίλογος 

Οι αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες, οφείλουν να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις νέες 
εκπαιδευτικές αλλαγές, σε μια περίοδο που ο χαρακτήρας και η αποστολή των σχολείων 
επανακαθορίζονται, ενώ παράλληλα οφείλουν να αποτελέσουν τμήμα μιας νέας αντίληψης για 



Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αποτελεσματικότητα 
 

─ 333 ─ 

τη δημόσια διοίκηση, η οποία απομακρύνεται από τη γραφειοκρατική θεσμοθετημένη 
προσέγγιση. Οι αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες δεν αρκεί μόνο να εκτελούν μηχανιστικές 
διαδικασίες αλλά να μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αναλαμβάνουν νέους σύνθετους 
ρόλους (Jarvis, 2004). Επομένως απαιτείται να κατανοούν ευρύτερα τα ζητήματα της διοίκησης 
και να έχουν ικανότητες στοχοθεσίας, προγραμματισμού, δημιουργικότητας, ανάληψης 
πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων και επικοινωνίας (Φραγκούλης, 2018). 
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Αντιλήψεις σχολικών διευθυντών  
για την επαγγελματική ανάπτυξη  
και τον ηγετικό τους ρόλο  
 

 

Μαρία Τσαρούχα 

Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου 
 

 

Περίληψη 

Ο σχολικός διευθυντής ως σύγχρονος ηγέτης καλείται να διαδραματίσει έναν πολυδιάστατο και 
απαιτητικό ρόλο: να διοικήσει αποτελεσματικά την σχολική μονάδα αλλά ταυτόχρονα να έχει 
όραμα, να εμπνέει τον σύλλογο διδασκόντων, να ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της ομάδας και 
των ατόμων, να φροντίζει για την σωστή εκπαίδευση των μαθητών και να επικοινωνεί 
αποτελεσματικά με την εκτός σχολείου κοινότητα. Για την επιτέλεση ενός τόσο απαιτητικού 
έργου ο ηγέτης χρειάζεται να έχει συνειδητοποιήσει τον ρόλο του και να διαθέτει δεξιότητες που 
αναπτύσσονται μέσα από τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ποιοτικής εμπειρικής έρευνας για τις 
αντιλήψεις των διευθυντών σχολικών μονάδων αναφορικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο και 
την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Για τις ανάγκες της έρευνας διενεργήθηκαν ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις με 20 διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολεία του 
Νομού Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση δεδομένων στηρίχτηκε στην εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι διευθυντές-ηγέτες σχολικών μονάδων (i) 
αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους κυρίως ως την ευθύνη που φέρουν τόσο για την επιτυχή 
διεκπεραίωση του καθημερινού προγράμματος όσο και για την επιτυχία των μαθητών (ii) 
εμποδίζονται στο έργο τους κυρίως λόγω των πολλαπλών αρμοδιοτήτων και της μεγάλης 
γραφειοκρατίας, (iii) πιστεύουν ότι η πολιτεία δεν προσφέρει επαρκείς και οργανωμένες 
ευκαιρίες και κίνητρα για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, και (iv) επισημαίνουν ότι 
κινητοποιούνται οι ίδιοι ως άτομα, προκειμένου να εντοπίσουν και να συμμετάσχουν σε 
επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα δια βίου μάθησης.  

Μέσα από την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και με την απόκτηση 
σύγχρονης γνώσης και δεξιοτήτων οι σχολικοί διευθυντές κρίνουν ότι θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν καλύτερα στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις του πολυδιάστατου ηγετικού 
τους ρόλου, με την αρωγή πάντα διοικητικού προσωπικού που θα τους αποφορτίσει από τις 
γραφειοκρατικές αρμοδιότητες.  
Λέξεις κλειδιά: σχολικοί διευθυντές, εκπαιδευτική ηγεσία, επαγγελματική ανάπτυξη, δια βίου 
μάθηση 
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα 
σχετικά με την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των 
εκπαιδευτικών ηγετών1. Ο σχολικός διευθυντής αποτελεί το κομβικό εκείνο σημείο στην πορεία 
της σχολικής μονάδας που σηματοδοτεί τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους 
μαθητές και την αύξηση της απόδοσης του σχολείου. Έτσι, καθίσταται σαφής και ρητή η ανάγκη 
για διαρκή και συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών, στο πλαίσιο της 
δια βίου μάθησης, γεγονός που είναι πρόδηλο κι από τις σπουδές της εκπαιδευτικής ηγεσίας που 
καθιστούν τη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη αναπόσπαστο στοιχείο του επιτυχημένου ηγέτη 
(Harrison & Killion, 2007; Gabriel, 2005).  

Επαγγελματικός ρόλος  

Σύμφωνα με το AITSL2 (2015) οι σχολικοί ηγέτες δρουν σε πέντε διαφορετικούς 
επαγγελματικούς τομείς, στο πλαίσιο της σύγχρονης επαγγελματικής τους δράσης: καθοδήγηση 
της διδασκαλίας και της μάθησης, ανάπτυξη προσωπική και ομαδική, καθοδήγηση για την 
βελτίωση, την καινοτομία και την αλλαγή, καθοδήγηση της διαχείρισης και της ηγεσίας του 
σχολείου και, συνεργασία με την κοινότητα. Με άλλα λόγια, ο διευθυντής – ηγέτης καλείται να 
έχει αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί και να 
επιτελέσει επιτυχώς το ρόλο του. Ανάλογα με το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας, οι ρόλοι 
που αναλαμβάνουν οι σχολικοί ηγέτες –θεσμοθετημένοι ή όχι–, συνιστούν όλους τους πιθανούς 
τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη λειτουργία του σχολείου. Η σύγχρονη έρευνα αποδεικνύει ότι ο ρόλος του 
ηγέτη της σχολικής μονάδας είναι κομβικός, εφόσον συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία αυτής 
αλλά και στην πρόσβαση όλων των μαθητών στην ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση (Brauckmann 
& Pashiardis, 2009). Από την άλλη πλευρά οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ηγέτες 
ασκούν ηγεσία, διαφέρουν και ποικίλλουν, όπως διαφέρουν μεταξύ τους και τα ίδια τα ηγετικά 
στελέχη. Οι Harrison και Killion (2007) μάλιστα, προτείνουν δέκα (10) διαφορετικούς πιθανούς 
ρόλους που μπορεί να αναλάβει ένας σχολικός ηγέτης ως: προμηθευτής υλικού, ειδικός 
διδακτικής, ειδικός αναλυτικού προγράμματος, υποστηρικτής στην τάξη, διευκολυντής μάθησης, 
μέντορας, σχολικός ηγέτης, εκπαιδευτής πληροφοριών, καταλύτης αλλαγής αλλά και 
εκπαιδευόμενος.  

Επαγγελματική Ανάπτυξη Ηγετών Εκπαίδευσης στον Διεθνή χώρο και στην Ελλάδα 

Γύρω από τον όρο επαγγελματική ανάπτυξη (professional development) εντοπίζεται αυξημένη 
ποικιλότητα οριοθέτησης στη βιβλιογραφία (Coffield, 2000). Οι Fullan και Hargeaves (1992), 
ορίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη ως συμπλήρωση ήδη υπαρχουσών γνώσεων αλλά και 
απόκτηση νέων, με στόχο την προώθηση και την βελτίωση των επαγγελματικών δυνατοτήτων. 
Παρόμοια, οι Brown και Brooks (1991) περιγράφουν την επαγγελματική ανάπτυξη ως μια 
κατάσταση, κατά την οποία το άτομο διαρκώς επιλέγει, προσαρμόζεται και εξελίσσεται στο 
πλαίσιο ενός επαγγέλματος. Με τον ίδιο όρο περιγράφεται και η ανάπτυξη του ατόμου στον 
επαγγελματικό του κλάδο, καθώς είναι μία διαρκώς εξελισσόμενη και δυναμική πορεία κατά την 
                                                      
1 Στο παρόν κείμενο οι όροι εκπαιδευτικός ηγέτης, σχολικός ηγέτης, ηγέτης εκπαίδευσης και σχολικός 

διευθυντής χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι. 
2 AITSL: Australian Institute for Teaching & School Leadership 
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οποία αλλάζει διαρκώς και η ατομική συμπεριφορά (Δημητρόπουλος, 2002). Στο ίδιο μήκος 
κύματος, η Σιδηροπούλου-Δημακάκου (2006), ορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη ως ανάπτυξη 
όλων εκείνων των πλευρών της ανθρώπινης προσωπικότητας που σχετίζονται με τις 
επαγγελματικές επιλογές αλλά και την πρόοδο στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 
λειτουργίες. Επισημαίνει ότι αυτή αποτελεί μία μακροχρόνια και δια βίου διαδικασία που 
συντελεί στην λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στη διαμόρφωση επαγγελματικών αξιών και 
προτύπων, ανάπτυξη επαγγελματικού εαυτού, ταυτότητας κ.ά. Ο Παπασταμάτης (2010) ορίζει 
την επαγγελματική ανάπτυξη γενικά ως την προσπάθεια για διαρκή και συστηματική απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες κρίνονται ως αναγκαίες για την επιτυχημένη διεκπεραίωση 
των επαγγελματικών καθηκόντων. Ειδικά για την επαγγελματική ανάπτυξη της ομάδας των 
εκπαιδευτικών και των σχολικών ηγετών οι Bubb και Earley (2008), αναφέρουν ότι πρόκειται 
για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη για την 
αύξηση της ικανότητας της αυτοβελτίωσης και της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, την 
επαγγελματική ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό στην εργασία με μαθητές και συναδέλφους. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών αποτελεί στην εποχή μας ένα πεδίο έντονου 
επιστημονικού ενδιαφέροντος αλλά και χάραξης πολιτικής. Πολλές χώρες έχουν αρχίσει να 
μεριμνούν αναφορικά με το είδος και τον τύπο εκπαίδευσης κι επαγγελματικής ανάπτυξης των 
σχολικών ηγετών, προκειμένου να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις 
(Brauckmann & Pashiardis, 2009; Schleicher, 2012). Σύμφωνα και με συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι σχολικοί ηγέτες είναι βασικοί 
παράγοντες για την επίτευξη υψηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και συνεπώς η 
επαγγελματική τους ανάπτυξη χρήζει ιδιαίτερης μέριμνας και προσοχής, τόσο στη μορφή όσο 
και στο περιεχόμενό της (Council of the European Union, 2009).  

Στην Ελλάδα η επιμόρφωση, κατάρτιση κι επαγγελματική ανάπτυξη των ηγετικών στελεχών 
ακολούθησε πορεία ανάλογη με εκείνη των εκπαιδευτικών, εφόσον οι σχολικοί διευθυντές αλλά 
και τα ηγετικά στελέχη στην εκπαίδευση προέρχονται από το σώμα των εκπαιδευτικών. Λίγο 
πριν από την είσοδο του 21ου αιώνα, εντοπίζεται έντονα αποσπασματικός χαρακτήρας σε ό,τι 
αφορά την παροχή επιμορφωτικών δράσεων για σχολικούς διευθυντές στη χώρα μας –σε 
σύγκριση με την ανάλογη προσφορά για τους απλούς εκπαιδευτικούς– καθώς και απουσία ενός 
διακριτού συστήματος επιμόρφωσης ηγετικών στελεχών (Ανδρέου, 1997). Μέχρι και σήμερα δεν 
προσφέρονται στην Ελλάδα σπουδές διευθυντικών στελεχών –σε προπτυχιακό επίπεδο–, ενώ 
μόλις πρόσφατα συμπεριλήφθηκαν σε πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών μαθήματα που 
αφορούν την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Μάλιστα, τα τελευταία μόλις χρόνια, 
ξεκίνησε και η κατάρτιση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που αφορούν την παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας. 
Ακόμη όμως δεν έχει θεσπιστεί ένα οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
εκπαιδευτικών ηγετών, ενώ πολλές φορές, ακόμα και τα προγράμματα που εφαρμόζονται 
κεντρικά από την πολιτεία δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά της σύγχρονης ηγετικής κι εκπαιδευτικής πραγματικότητας (Γεωργογιάννης, 
2004; Παπαναούμ, 2003; Χατζηπαναγιώτου, 2001).  

Σκοπός και Μεθοδολογία της έρευνας  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις γνώσεις και τις απόψεις ηγετών σχολικών 
μονάδων αναφορικά με το επαγγελματικό τους προφίλ. Ανιχνεύτηκαν οι αντιλήψεις τους ως προς 
τον επαγγελματικό τους ρόλο, ως ηγετών εκπαίδευσης, οι αντιλήψεις τους σχετικά με την 
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επαγγελματική τους ανάπτυξη αλλά και τη συμμετοχή τους στη δια βίου μάθηση. Για την 
επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ερευνητική προσέγγιση, με 
εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη. Το δείγμα αποτέλεσαν 20 διευθυντές και διευθύντριες 
(15 άντρες, 5 γυναίκες) σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
στον Νομό Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προσεγγίστηκαν με την μέθοδο της σκόπιμης 
δειγματοληψίας και της χιονοστιβάδας. Η ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων έγινε 
σύμφωνα με την εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory), με την ακόλουθη διαδικασία: 
(i) απομαγνητοφώνηση, (ii) επιλογή, από το αρχικό κείμενο, των σχετικών με το θέμα της 
έρευνας σημείων (iii) εντοπισμός επαναλαμβανόμενων εννοιών και ιδεών και ομαδοποίησή τους 
σε ευρύτερες θεματικές ενότητες (v) εκ νέου ομαδοποίηση των θεματικών ιδεών σε θεματικούς 
άξονες, (vi) αντιστοίχιση των αξόνων στους στόχους της έρευνας (Auerbach & Silverstein, 2003).  

Από την παραπάνω διαδικασία κωδικοποίησης προέκυψαν 195 συναφή σημεία, 87 
επαναλαμβανόμενες ιδέες, 12 ευρύτερες θεματικές ενότητες, 3 θεωρητικές κατασκευές (άξονες) 
που αντιστοιχήθηκαν με τους αρχικούς ερευνητικούς στόχους: 1. Αντιλήψεις σχολικών 
διευθυντών για τον επαγγελματικό τους ρόλο, 2. Γνώση και αντίληψη του όρου «επαγγελματική 
ανάπτυξη» σε σχέση με τη δική τους επαγγελματική εξέλιξη και 3. Απόψεις των διευθυντών για 
τη συμμετοχή τους στη δια βίου μάθηση. 

Αποτελέσματα της έρευνας  

Επαγγελματικός ρόλος 

Η καταγραφή των απόψεων των διευθυντών και διευθυντριών σχολικών μονάδων κρίνεται ως 
βαρύνουσας σημασίας, καθώς στοιχειοθετεί μία πρώτη εικόνα για την αντίληψη που έχουν οι 
ίδιοι για την εργασία τους και τον ηγετικό ρόλο που ασκούν, μέσα στο πλαίσιο του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες 
χαρακτήρισαν τη συγκεκριμένη θέση τους ως ‘πολυσύνθετη’, ‘πολυδιάστατη’ και ‘απαιτητική’, 
λόγω των πολλαπλών αρμοδιοτήτων και των διαφορετικών ρόλων που επιτελεί ο διευθυντής σε 
μια σύγχρονη σχολική μονάδα. Κατ΄ επέκταση, πολλοί από αυτούς βιώνουν αρνητικά 
συναισθήματα: «Κουραστική... Πιεστική δουλειά, αγχωτική και πολύ λάθος εκτιμημένη από 
όλους. Πολύ λάθος». Οι πολλές ευθύνες και αρμοδιότητες αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες 
ως σημαντικό τμήμα του επαγγελματικού ρόλου του σχολικού διευθυντή, τονίζοντας 
χαρακτηριστικά ότι: «κάνεις κάθε μέρα τόσα πολλά και διαφορετικά που σε πιάνει τρέλα!». Από 
την άλλη πλευρά, αρκετοί αντιλαμβάνονται την επαγγελματική τους θέση ως ευχάριστη και 
ενδιαφέρουσα, κυρίως χάρη στην καθημερινή επαφή με τα παιδιά. Επιπλέον, οι διευθυντές και 
οι διευθύντριες υποστήριξαν την άποψη ότι, για να μπορέσει κανείς να αντεπεξέλθει στις 
πολλαπλές απαιτήσεις του συγκεκριμένου επαγγελματικού ρόλου, χρειάζεται συγκεκριμένα 
προσόντα και ικανότητες όπως διορατικότητα, πολυπραγμοσύνη, οργάνωση, υπομονή, ηγετικές 
και επικοινωνιακές δεξιότητες.  

Οι συμμετέχοντες-ουσες θεωρούν κυρίαρχο χαρακτηριστικό της θέσης τους την επαφή/ 
συναλλαγή με ανθρώπους, και μάλιστα με τέσσερις διαφορετικές ομάδες: τους εκπαιδευτικούς 
της σχολικής μονάδας, τους μαθητές, τους γονείς των μαθητών και τους φορείς της εξωσχολικής 
κοινότητας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «(Η δουλειά μας) έχει να κάνει με το ανθρώπινο 
δυναμικό, με τους μαθητές με τους γονείς, με τους εκπαιδευτικούς, την τοπική διοίκηση». 
Εντοπίζουν μάλιστα τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ως μια από τις πιο δύσκολες και 
απαιτητικές αρμοδιότητές τους. Η σχέση και η αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους 
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εκπαιδευτικούς, η απρόσκοπτη κι αμφίδρομη επικοινωνία με αυτούς, είναι ένα στοιχείο κομβικό 
για το ευνοϊκό σχολικό κλίμα και την εν γένει αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. 
Κεντρικό ρόλο τους θεωρούν επίσης τη φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου σε 
όλα τα επίπεδα, και τη διεκπεραίωση των καθηκόντων, ώστε να τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα 
αλλά και να αντιμετωπίζονται άμεσα οι καθημερινές κρίσεις και δυσκολίες. Αυτό εκφράζεται και 
στο υψηλό αίσθημα προσωπικής ευθύνης που αισθάνονται, κατά την επιτέλεση του έργου τους, 
για την επίλυση όλων των προβληματικών καταστάσεων: «Πρέπει εγώ να λύσω όλα τα 
προβλήματα». Σε συνάρτηση με την ευθύνη τους για την ασφάλεια των μαθητών στο σχολείο, 
αρκετοί διευθυντές και διευθύντριες αναφέρθηκαν στην φροντίδα των υποδομών, των κτηριακών 
εγκαταστάσεων, των προμηθειών αλλά και της επικοινωνίας με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες 
ως έναν ακόμη βασικό ρόλο του διευθυντή, γεγονός που τους κάνει να αισθάνονται συχνά ως «ο 
άνθρωπος για όλες τις δουλειές στο σχολείο».  

Ο παιδαγωγικός ρόλος στη σχολική μονάδα θεωρήθηκε επίσης σημαντικός, καθώς και οι 
διευθυντές επιτελούν διδακτικό έργο. Επιπλέον, ως παιδαγωγικοί προϊστάμενοι της σχολικής 
μονάδας αναγνώρισαν ως έναν ακόμη ρόλο τους την παροχή παιδαγωγικών και διδακτικών 
κατευθύνσεων και τη συνολική επίβλεψη της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την οποία 
πολλές φορές αισθάνονται ότι παραμελούν, κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου από τον φόρτο των 
διεκπεραιωτικών καθηκόντων: «Το κυρίως μέλημά μας θα έπρεπε να είναι το παιδαγωγικό, αλλά 
πολλές φορές ασχολούμαστε με άλλα θέματα.». Σαφείς υπήρξαν και οι αναφορές των 
συμμετεχόντων στον ρόλο τους στη δημιουργία οράματος και έμπνευσης για το σχολείο καθώς 
και στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής: «βασικό μέλημά μας θα έπρεπε να είναι το όραμα, με 
τον ρόλο μας και την εκπαιδευτική πολιτική που θέλουμε να χαράξουμε». Ωστόσο, όπως 
υποστήριξαν δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν ουσιαστικά με το έργο αυτό. Στην ίδια 
κατεύθυνση, όλοι οι συμμετέχοντες-ουσες συμφώνησαν ότι η διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας 
είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και απορροφά τον περισσότερο χρόνο της καθημερινής τους δράσης 
–ιδιαίτερα σε σχολεία στα οποία δεν παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη: «υπάρχει σίγουρα η 
γραφειοκρατία, η οποία αναλώνει μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του διευθυντή..». 

Επαγγελματική ανάπτυξη  

Οι απόψεις των σχολικών διευθυντών και των διευθυντριών ως προς τον τρόπο που 
αντιλαμβάνονται την επαγγελματική τους ανάπτυξη, ως ατομική πορεία σταδιοδρομίας, εντός 
των ορίων ενός επαγγέλματος ή της επαγγελματικής περιοχής, ποικίλλουν. Οι περισσότεροι 
τείνουν να ταυτίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη με έννοιες όπως η δια βίου μάθηση, οι 
επιμορφωτικές δράσεις και τα σεμινάρια. Άλλοι αντιμετωπίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη 
ως μια διαδικασία απόκτησης περισσότερων γνώσεων και δεξιοτήτων, μια πορεία 
αυτοβελτίωσης, εξέλιξης και προσαρμογής στις καθημερινών απαιτήσεων της θέσης που 
στελεχώνουν. Οι σχολικοί ηγέτες τόνισαν, μάλιστα, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια επαγγελματικής 
ανάπτυξης από τη στιγμή της ανάληψης της διευθυντικής σχέσης και στο εξής. Υπό αυτό το 
πρίσμα υποστήριξαν ότι στην Ελλάδα, η επαγγελματική ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού 
περιορίζεται μόνο στο στάδιο ανέλιξης από τον απλό εκπαιδευτικό στον διευθυντή της σχολικής 
μονάδας, καθώς πιστεύεται ότι ελάχιστοι θα μπορέσουν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο –
του Προϊσταμένου ή Συμβούλου Εκπαίδευσης–, τόσο λόγω των αυξημένων προσόντων που 
απαιτούνται όσο και του μικρού αριθμού αντίστοιχων θέσεων στο επίπεδο αυτό. Θεωρούν τελικά 
ότι όταν ένας εκπαιδευτικός αναλάβει και τον ρόλο του διευθυντή ολοκληρώνεται και η 
επαγγελματική του ανάπτυξη: «Συνήθως οι διευθυντές εκεί σταματούν. Δεν υπάρχει ανάπτυξη, 
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δεν υπάρχει εξέλιξη». Μια άλλη ομάδα επισήμανε ότι δεν ασχολήθηκε συνειδητά με το θέμα της 
επαγγελματικής ανάπτυξης, αλλά ότι αυτή προέκυψε βάση συγκυριών: «Δε νομίζω ότι έβαλα 
ποτέ στόχο να αναπτυχθώ επαγγελματικά».  

Συμμετοχή στη δια βίου μάθηση 

Αναφορικά με τη συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης, η πλειονότητα των 
συμμετεχόντων δήλωσε θετικό και έντονο ενδιαφέρον. Ως ισχυρότερα κίνητρα για συμμετοχή σε 
επιμορφωτικές δράσεις δια βίου μάθησης, οι διευθυντές-ντριες ονόμασαν την ανάγκη βελτίωσης 
του εαυτού και την αύξηση της αποτελεσματικότητας στον επαγγελματικό τους ρόλο. Κάποιοι 
χαρακτήρισαν τη διάθεσή τους για διαρκή εξέλιξη και βελτίωση «εσωτερική ανάγκη», ενώ άλλοι 
διευκρίνισαν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη μέσω προγραμμάτων δια βίου μόρφωσης –και 
συνακόλουθα τα κίνητρα που σχετίζονται με αυτήν–, είναι «κάτι που απλώς συμβαίνει, χωρίς 
συνειδητή σκέψη και προσπάθεια». Οι διευθυντές και οι διευθύντριες που έλαβαν μέρος στην 
έρευνα υποστήριξαν ότι προσπαθούν να συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις δια βίου 
μάθησης προκειμένου να ‘μην μένουν στάσιμοι’, καθώς η ανανέωση κι αποφυγή της μονοτονίας 
αναφέρθηκε από πολλούς ως εσωτερικό κίνητρο. Αξιοσημείωτη επίδραση φαίνεται να ασκεί και 
η ανάγκη για επιστημονική πρόοδο αλλά και το αίσθημα του εσωτερικού καθήκοντος απέναντι 
στη σχολική κοινότητα, το έργο της οποίας αυτοί διευθύνουν. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι πολλές 
φορές οι διευθυντές χρειάζονται κι επιζητούν τον εμπλουτισμό, την υποστήριξη και την 
ανανέωση του γνωστικού τους υποβάθρου σε όλα τα επίπεδα, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να 
επιτευχθεί, καθώς στη χώρα μας δεν υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα κατάρτισης, ειδικά 
σχεδιασμένα για διευθυντές αλλά και εξωτερικά κίνητρα –ηθικά ή οικονομικά– για συμμετοχή 
σε αυτά. Έτσι θεωρούν ότι ουσιαστικά δεν τους παρέχεται καμιά εξωτερική ώθηση για την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη, τουναντίον συχνά οι συνθήκες λειτουργούν αποτρεπτικά: 
«εξωτερικά κίνητρα στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν».  

Συζήτηση / Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι σχολικοί διευθυντές θεωρούν ότι επιτελούν έναν 
ρόλο πολυδιάστατο και πολυσύνθετο (ACSD, 2014). Αυτό, κατά κύριο λόγο, αποδίδεται τόσο 
στον πολύπλοκο τρόπο οργάνωσης του διοικητικού και γραφειοκρατικού συστήματος της χώρας 
μας όσο και στις διαφορετικές ομάδες ανθρώπων –εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης– με τους οποίους συνεργάζεται ένας σχολικός διευθυντής στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του (Day & Harris, 2002; Harrison & Killion, 2007). Οι συμμετέχοντες στην 
έρευνα αναγνωρίζουν την υψηλή σημασία του επαγγελματικού τους ρόλου για τη γενικότερη 
επιτυχία και αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού, θέση που συμφωνεί με τη διεθνή 
βιβλιογραφία για τη συμβολή των σχολικών ηγετών στην εκπαιδευτική ευημερία του σχολικού 
οργανισμού και των μαθητών (AITSL, 2015; Brauckmann & Pashiardis, 2009; ISLLC, 1996; 
Marzano et al., 2005). Επιπλέον διευθυντές και διευθύντριες αντιλαμβάνονται τον επαγγελματικό 
τους ρόλο ως ιδιαίτερα δύσκολο και πιεστικό, εξαιτίας των πολλαπλών αρμοδιοτήτων που αυτός 
περιλαμβάνει, ένα εύρημα που επίσης εναρμονίζεται με τις σύγχρονες διεθνείς περιγραφές και 
προδιαγραφές του εργασιακού προφίλ του σχολικού ηγέτη (ACSD, 2014; Brauckmann & 
Pashiardis, 2009; Darling-Hammond et al., 2007). Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την 
αποτελεσματική άσκηση του απαιτητικού έργου τους είναι η ανάπτυξη καλής επικοινωνίας και 
συνεργασίας με τους συναδέλφους, τους γονείς και με την τοπική κοινωνία, και μοχλός για την 
επίτευξη αυτών είναι οι ίδιοι (Darling-Hammond, 2007; ISLLC, 1996; Ιορδανίδης, 2005; 
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Ρεντίφης, 2016). Το καθημερινό έργο των σχολικών διευθυντών επιβαρύνεται φάνηκε ότι 
επιβαρύνεται από την αυξημένη διοικητική γραφειοκρατία του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, η ενασχόληση με την οποία απορροφά σημαντικό μέρος του καθημερινού χρόνου 
των διευθυντών. Στο σημείο αυτό προστίθεται και η διαχείριση θεμάτων υλικοτεχνικής 
υποδομής, εγκαταστάσεων καθώς και τήρησης του αναλυτικού προγράμματος και των κανόνων 
που αφορούν την ασφάλεια των μαθητών. Συνέπεια των παραπάνω είναι συχνά να μην υπάρχει 
ο απαιτούμενος χρόνος για την ουσιαστική ενασχόληση των σχολικών διευθυντών με ρόλους 
καθοδηγητικούς και παιδαγωγικούς/επιστημονικούς, παρότι τόσο οι συμμετέχοντες όσο και η 
βιβλιογραφία συμφωνούν ως προς τη σημαντικότητα αυτών (AITSL, 2015; Brauckmann & 
Pashiardis, 2009) 

Τα ευρήματα που αφορούν τις θεωρήσεις των διευθυντών και διευθυντριών για την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη επιβεβαιώνουν και διαφωτίζουν σε άλλα σημεία την ήδη 
υπάρχουσα βιβλιογραφία. Οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων ταυτίζονται με την έννοια της 
επαγγελματικής ανάπτυξης ως professional development στη βιβλιογραφία, της ανάπτυξης 
δηλαδή του επαγγελματία στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου, με σκοπό 
την βελτίωση του επαγγελματικού του ρόλου (Brown & Brooks, 1991; Fullan & Hargeaves, 
1992; Δημητρόπουλος, 2002; Κασσωτάκης, 2002). Μια μερίδα των συμμετεχόντων θεωρεί την 
επαγγελματική ανάπτυξη απλά ως προαγωγή στο επόμενο επίπεδο της ιεραρχίας του 
εκπαιδευτικού επαγγέλματος, ως ανάληψη δηλαδή μιας ανώτερης βαθμίδας. Μία ακόμη 
ενδιαφέρουσα διαπίστωση της έρευνας προέκυψε από τις δηλώσεις συμμετεχόντων, οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη ως κάτι που είτε απλά προέκυψε/συνέβη είτε 
ήταν προϊόν τυχαίων και απρογραμμάτιστων γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους πορείας, χωρίς δηλαδή τη δική τους συνειδητή και σκόπιμη επιδίωξη. Η 
διαπίστωση αυτή έρχεται να συμφωνήσει με τις βασικές θέσεις των σύγχρονων θεωριών του 
Χάους και του Τυχαίου στη Σταδιοδρομία, όπου εξαίρεται η σημαντικότητα των απρόβλεπτων 
και τυχαίων γεγονότων στη διαχείριση της πορείας σταδιοδρομίας του ανθρώπου (Pryor & 
Bright, 2014; Krumboltz, 2009).  

Αναφορικά με το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους στη δια βίου μάθηση οι σχολικοί ηγέτες 
συμφώνησαν ότι στην Ελλάδα παρέχονται ελάχιστα ή μηδαμινά κίνητρα και ώθηση στους 
διευθυντές για βελτίωση ή εξέλιξη, είτε αυτά αφορούν προαγωγή και αμοιβή είτε ακόμη και 
ηθική ικανοποίηση, εύρημα που έχει επιβεβαιωθεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και από 
άλλες έρευνες που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα (Αθανασούλα-Ρέππα, 2001; Ανδρέου, 
1997, 1999; Μαυρογιώργος, 1996; Παπαιωάννου κ.ά., 2012). Εκτιμούν μάλιστα ότι το όποιο 
ενδιαφέρον για επαγγελματική ανάπτυξη προκύπτει είτε από μια προσωπική εσωτερική ανάγκη 
για πρόοδο είτε από την αίσθηση του καθήκοντος προκειμένου να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις 
και δεξιότητες για την άσκηση του ηγετικού ρόλου που διαδραματίζουν, έχοντας ευθύνη τόσο 
για την πρόοδο του οργανισμού όσο και για τα γενικότερα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι απόψεις 
αυτές συνάδουν σαφώς με τη σύγχρονη θεώρηση του σχολικού ηγέτη ως παράγοντα-καταλύτη 
στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του σχολείου (Brauckmann & Pashiardis, 2009; Council of 
the European Union, 2009; Harrison & Killion, 2007;  ISLLC, 1996;  Lahui-Ako, 2001; Marzano 
et al., 2005). Τέλος, οι διευθυντές και οι διευθύντριες τόνισαν τη διάθεσή τους για συμμετοχή σε 
επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα δια βίου μάθησης, τα οποία θα πρέπει να οργανώνονται 
από την πολιτεία και παράλληλα να ανταποκρίνονται –ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο– 
στις συγκεκριμένες ανάγκες των σχολικών διευθυντών ως διακριτής επαγγελματικής ομάδας από 
το σύνολο των εκπαιδευτικών.  
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Επίλογος 

Οι συμμετέχοντας και οι συμμετέχουσες στην έρευνα συνειδητοποιούν «ότι έχουμε υποχρέωση 
να βελτιωνόμαστε …να συμβάλλουμε με τη στάση μας, με τη συμπεριφορά μας στο να 
βελτιώνουμε τις γνώσεις μας, τις δεξιότητές και τις ικανότητές μας». Κατέδειξαν, με άλλα λόγια 
ως τη σημαντικότερη υποχρέωσή τους, στο πλαίσιο μιας διαρκώς εξελισσόμενης εκπαιδευτικής 
κοινότητας, να αναπτύσσονται επαγγελματικά και να συμμετέχουν σε δράσεις δια βίου μάθησης 
και κατάρτισης, προκειμένου να ανταποκρίνονται όχι μόνο στις αυξανόμενες απαιτήσεις του 
ρόλου τους αλλά και στις ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών. Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, 
οι διευθυντές και οι διευθύντριες που έλαβαν μέρος στην έρευνα υποστήριξαν ότι ο περιορισμός 
της γραφειοκρατίας, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου του ρόλου του 
διευθυντή ως απλού διεκπεραιωτή της σχολικής καθημερινότητας, θα συνέβαλε στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των ίδιων αλλά και του σχολείου, εν γένει.  
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Συμπεριφορικά οικονομικά  
και εκπαίδευση: 
Από τη σκοπιά ενός μαθητή 
 

 

Μάριος-Παντελής Σαπουντζάκης 

Κωνσταντίνος Σαπουντζάκης 
 

 

Περίληψη 

Η χρήση των συμπεριφορικών οικονομικών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα ζήτημα 
πολύπλευρο και απαιτητικό που χρήζει μελέτης. Η επιστήμη των συμπεριφορικών οικονομικών 
βασιζόμενη, κατά κύριο λόγο, στη θεωρία της ώθησης, ασχολείται κυρίως με τη χρήση του 
συμπεριφορισμού στο κομμάτι των επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ και των οικονομικών 
γενικότερα. Η παρούσα εργασία, αποτελεί μια εμπειρική μελέτη που αρχικά, συγκρίνει δύο 
παιδαγωγικά συστήματα/προσεγγίσεις, εν συνεχεία ανάγεται στην χρήση των συμπεριφορικών 
οικονομικών ως βοήθημα του εκπαιδευτικού για την αποτελεσματικότητα του έργου του και 
τέλος τεκμηριώνεται πειραματικά το τεθέν ερευνητικό ερώτημα «Κατά πόσο η θεωρία της 
ώθησης βοηθάει το έργο του εκπαιδευτικού;», εφαρμοσμένο εντός της σχολικής τάξης.  Μετά 
από όλη την έρευνα παρατηρήθηκαν τρία κύρια συμπεράσματα-αποτελέσματα. Πρώτον, ότι 
υπάρχει σαφής σύνδεση και συσχετισμός της προσκοπικής μεθόδου διαπαιδαγώγησης (και του 
προσκοπικού εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει) και άρα στοιχεία των συμπεριφορικών 
οικονομικών εφαρμόζονται στο εκπαιδευτικό φάσμα για πάνω από εκατό χρόνια. Δεύτερον, ότι 
η προσκοπική μέθοδος διαπαιδαγώγησης υπερέχει της δασκαλοκεντρικής μεθόδου, άρα και το 
προσκοπικό εκπαιδευτικό σύστημα υπερέχει του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
αντίστοιχα. Τρίτον, ότι όντως η θεωρία της ώθησης και τα συμπεριφορικά οικονομικά βοηθούν 
αρκετά το έργο του εκπαιδευτικού, πειραματικώς αποδεδειγμένα, άλλα το θέμα χρήζει άμεσης 
περαιτέρω διερεύνησης, ούτως ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν μέγιστη επιβεβαίωση στο 
αποτέλεσμα.  
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, καινοτομία, ψυχολογία, συμπεριφορικά οικονομικά, ώθηση, 
σχολική αποτελεσματικότητα 

 

Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή, η εκπαίδευση είναι κάτι το διαρκώς αναπτυσσόμενο. η παρούσα εργασία 
έρχεται να δώσει μια πρόταση για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση. 
Αποτελεί μια μελέτη που συγκρίνει δύο παιδαγωγικά συστήματα/προσεγγίσεις και στην πορεία 
ανάγεται στην χρήση των συμπεριφορικών οικονομικών ως βοήθημα του εκπαιδευτικού για την 
αποτελεσματικότητα του έργου του. Μέσω συνδυασμού ποσοτικής και ποιοτικής παράλληλα 
έρευνας διεξήχθη αφενός η σύγκριση των παιδαγωγικών μεθόδων και αφετέρου η 
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αποτελεσματικότητα των συμπεριφορικών οικονομικών και της θεωρίας της ώθησης (nudge 
theory) γενικότερα σαν εκπαιδευτικό βοήθημα. 

Θεωρητική πλαισίωση 

Σε μια έρευνα όπως αυτή, κρίνεται αναγκαία η διασάφηση κάποιων εννοιών, με σκοπό την κατά 
το δυνατόν καλύτερη κατανόησή της ενώ παράλληλα χρήζει αποσαφήνισης και διασαφήνισης το 
γενικότερο πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται.  

Ορισμοί 

(α) Συμπεριφορισμός 

Ο συμπεριφορισμός (ή μπιχεβιορισμός) αποτελεί ένα από τα κυριότερα ρεύματα της 
ψυχολογίας, έχοντας ως θεμελιώδες αξίωμα ότι η μάθηση και η απόκτηση της γνώσης είναι 
αποτέλεσμα συνεξαρτήσεων ανάμεσα στα ερεθίσματα που δέχεται το άτομο από το 
περιβάλλον του και τις αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά. Με άλλα λόγια δηλαδή, ότι η 
συμπεριφορά του ατόμου ελέγχεται και διαμορφώνεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες 
(Οικονόμου, 2018). 

(β) Συμπεριφορικά Οικονομικά 

Τα Συμπεριφορικά Οικονομικά είναι ένας καινοφανής κλάδος που συνδυάζει την Οικονομική 
Επιστήμη με όρους και πειράματα κυρίως από την επιστήμη της Ψυχολογίας και αποτελεί 
ουσιαστικά την επιστήμη που μελετά τις γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές επιρροές 
στη συμπεριφορά των ανθρώπων, κυρίως όσον αφορά την οικονομική τους συμπεριφορά 
(απέναντι σε οικονομικά θέματα) αλλά και γενικότερα όσων οδηγούν στη λήψη αποφάσεων 
(Nudge Unit Greece, 2018). 

(γ) Νυγμός (Nudge) 

Ο Νυγμός ή (Παρ)ώθηση (nudge), είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να παρακινήσουμε 
κάποιον να πράξει συγκεκριμένα, χωρίς να του στερούμε εναλλακτικές ή να επηρεάζουμε 
τους οικονομικούς του στόχους (Nudge Unit Greece, 2018). 

(δ) Λήψη αποφάσεων 

Η λήψη αποφάσεων είναι η διαδικασία επιλογής μεταξύ δύο ή περισσότερων εναλλακτικών 
λύσεων. Η επιλογή αυτή είναι αναγκαία, εξαιτίας της απόστασης που παρατηρείται μεταξύ 
μιας πραγματικής και μιας επιθυμητής κατάστασης (Βάθης κ.ά., 1999). 

(ε) Σχολική αποτελεσματικότητα 

Η σχολική αποτελεσματικότητα, λόγω των πολλών παραγόντων που εμπεριέχει αλλά και των 
κριτηρίων που την καθορίζουν, φαντάζει αδύνατον να έχει έναν μοναδικό ορισμό. Σύμφωνα 
με τους Κουτσούλη και Χαραλάμπους (2010), δανειζόμενοι στοιχεία από τον τομέα των 
επιχειρήσεων, μπορούμε να ορίσουμε την αποτελεσματικότητα ως τη λογική της επιδίωξης 
του μέγιστου αποτελέσματος με το ελάχιστο δυνατό κόστος (Κουτσούλης & Χαραλάμπους, 
2010; Πάντα & Καραγιάννης, 1997). 
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Αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση 

Ορίζοντας την αποτελεσματικότητα 

Ένα ερώτημα που θέτει βάσεις στην αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση είναι το: «Γιατί 
σχολεία µε αρχικά συγκρίσιµο επίπεδο μαθητών διαφέρουν σημαντικά στο κατά πόσο 
επιτυγχάνουν το στόχο τους;» (Reynolds et al., 1994). Στην προσπάθεια ορισμού της 
αποτελεσματικότητας έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί. Το 1991 ο Mortimore όρισε το 
αποτελεσματικό σχολείο ως το σχολείο του οποίου οι μαθητές έχουν μεγαλύτερη επίδοση από 
αυτή που προσδοκάται µε βάση τα δεδομένα και τα τελικά αποτελέσµατά του, ενώ στη συνέχεια, 
ο Gaskell το 1995 ορίζει το αποτελεσματικό σχολείο ως αυτό που μετρά την επιτυχία, από τη 
στιγµή μάλιστα που επιδεικνύεται, ως απάντηση των αναγκών των μαθητών συνδυάζοντας τους 
στόχους και το πρόγραµµα σπουδών. Και οι δυο προαναφερθέντες ορισμοί μελετούν από 
διαφορετική σκοπιά τον τρόπο με τον οποίο θεωρείται ένα σχολείο αποτελεσματικό. 

Παράγοντες που την συνιστούν 

Το 1979 ο Edmonds στην δική του προσπάθεια να ορίσει την αποτελεσματικότητα στην 
εκπαίδευση ανέφερε ότι οι πέντε παράγοντες που συνιστούν το αποτελεσματικό σχολείο είναι οι 
εξής: 

▪ Ισχυρή διοίκηση του σχολείου  
▪ Σχολικό κλίµα που εγγυάται τη μαθησιακή πρόοδο  
▪ Υψηλές προσδοκίες για τις μαθητικές επιδόσεις  
▪ Σαφές πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητικών επιδόσεων  
▪ Έµφαση στην απόκτηση βασικών μορφωτικών δεξιοτήτων 

Έπειτα από τον Edmonds, υπήρξαν και άλλοι που «πρόσθεσαν» παράγοντες που συνιστούν το 
αποτελεσματικό σχολείο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν αφενός αυτό του Mortimore 
και των συνεργατών του το 1995 οι οποίοι αναφέρουν 11 παράγοντες αποτελεσματικότητας, οι 
οποίοι ήταν:  

▪ Διοίκηση με επαγγελματισμό 
▪ Κοινά οράματα και στόχοι 
▪ Μαθησιακό περιβάλλον 
▪ Ελκυστικό περιβάλλον εργασίας 
▪ Επικέντρωση στη διδασκαλία και στη μάθηση 
▪ Σκοποθετική διδασκαλία 
▪ Υψηλές προσδοκίες 
▪ Θετική ενίσχυση 
▪ Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών 
▪ Δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μαθητών 
▪ Συνεργασία σχολείου και οικογένειας  
▪ Λειτουργία του σχολείου ως ενός οργανισμού μάθησης 

(Mortimore et al., 1995, όπ. αναφ. στο Θωμά, 2010). Αφετέρου, υπάρχει το παράδειγμα της 
Πασιαρδή το 2001 η οποία αναφερόμενη σε παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας, 
συνοψίζει τους προηγούμενους και τονίζει τους εξής: 

▪ Εκπαιδευτική ηγεσία-Οργάνωση και διεύθυνση του σχολείου 
▪ Έμφαση στη σχολική διδασκαλία 
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▪ Διαπροσωπικές σχέσεις 
▪ Υψηλές προσδοκίες των μαθητών για όλους τους μαθητές 
▪ Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών 
▪ Συμμετοχή των γονέων στο σχολείο 
▪ Παροχή χωριστού προϋπολογισμού σε κάθε σχολική μονάδα 

(Πασιαρδή, 2001, όπ. αναφ. στο Θωμά, 2010) 

Εκπαιδευτικά Συστήματα 

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας συγκρίθηκαν δυο υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα, ένα το 
οποίο δεν χρησιμοποιεί ώθηση κι ένα το οποίο χρησιμοποιεί ήδη, ούτως ώστε να μπορέσει να 
διαπιστωθεί η χρηστικότητα του συστήματος της ώθησης. Τα συγκεκριμένα συστήματα είναι το 
Ελληνικό Εκπαιδευτικό και το Προσκοπικό αντίστοιχα. 

Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Διάρθρωση 

Η διάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, έχει τρείς πυλώνες, τις λεγόμενες 
εκπαιδευτικές βαθμίδες οι οποίες είναι: 

▪ Η πρωτοβάθμια, που απασχολεί παιδιά κυρίως 4-12 ετών και περιλαμβάνει όλων των ειδών 
τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία (κοινά, ολοήμερα, 
ειδικά). 

▪ Η δευτεροβάθμια, που απασχολεί κυρίως εφήβους 13-18 ετών (κατά περίπτωση και άνω 
των 18 ετών όπως π.χ. η τάξη μαθητείας στα επαγγελματικά λύκεια ή τα σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας) και περιλαμβάνει όλων των ειδών τα γυμνάσια (γενικό, πειραματικό, μουσικό 
κ.ο.κ.) και τα λύκεια (γενικό, επαγγελματικό, πειραματικό κ.ο.κ.). 

▪ Η τριτοβάθμια, που απασχολεί ενήλικες άνω των 18 και περιλαμβάνει όλων των ειδών τις 
ανώτερες και ανώτατες σχολές (π.χ. Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.ο.κ.)  

Παράλληλα, άξιο αναφοράς είναι ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι αυτή που 
περιλαμβάνει το δημοτικό και το γυμνάσιο, δηλαδή άτομα ηλικίας 6-15 ετών. 

Στο Σχήμα 1, παρατίθεται αναλυτικά η δομή του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Μέθοδος διάδοσης γνώσεων 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται κατά κύριο λόγο στην δασκαλοκεντρική μέθοδο 
διδασκαλίας. Η εν λόγω μέθοδος ορίζει μια εκπαίδευση παθητική στην οποία ο 
δάσκαλος/καθηγητής αποτελεί αυθεντία, κέντρο, άξονας και καθοδηγητής της τάξης του, καθώς 
επίσης και η κύρια πηγή γνώσης. Βασική αρχή της δασκαλοκεντρικής μεθόδου αποτελεί η 
προσαρμογή του μαθητή στον καθορισμένο τρόπο διδασκαλίας από τον διδάσκοντα και στοιχεία 
αυτής της μεθόδου αποτελούν ο προγραμματισμός, η λογικοποίηση, η επανάληψη, η 
απομνημόνευση και η προσφορά όσο το δυνατόν περισσότερων γνώσεων (Γκίνης, 2005). Δηλαδή 
ουσιαστικά αποτελεί μια μέθοδο διδασκαλίας μετωπική όπου ο καθηγητής μιλάει και ο μαθητής 
ακούει, οδηγώντας στη λεγόμενη ξερή αποστήθιση.  

 



Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αποτελεσματικότητα 
 

─ 349 ─ 

 
(Πηγή: ΚΕ.ΣΥ.Π. Γρεβενών, 2012) 

Σχήμα 1: Σχηματική απεικόνιση της δομής του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Αρχικά συμπεράσματα 

Σε όλο τον κόσμο, όπως και στην Ελλάδα, είναι κοινώς αποδεκτό το γεγονός ότι ως κυρίαρχο 
μοντέλο μέχρι και σήμερα, παραμένει αυτό της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας. 
Αποσπασματικά εφαρμόζονται μόνο κάποιες μέθοδοι, μαθητοκεντρικές και συνεργατικές. 
Κάποια πειραματικά σχολεία επίσης, εφαρμόζουν αποκλειστικά μαθητοκεντρικές μεθόδους. 
Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες ευνοούν την ανάπτυξη συνεργατικών, και μαθητοκεντρικών 
μοντέλων.  

Από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι παραδεκτό ότι απουσιάζει η πρακτική εφαρμογή 
των γνώσεων με πειράματα, εργαστήρια κ.ο.κ, η οποία σαφώς δεν εμφανίζεται σε όλα τα σχολεία 
αλλά κυρίως στα Επαγγελματικά Λύκεια, κατά περίπτωση, και σε ορισμένα Γενικά Γυμνάσια και 
Λύκεια. Εξαίρεση του κανόνα αποτελεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου σε ορισμένες σχολές, 
για την απόκτηση του βασικού πτυχίου περιλαμβάνεται και πρακτική άσκηση. Παραδείγματα 
τέτοιων σχολών αποτελούν στα Α.Ε.Ι. η Νομική, η Ιατρική, Φαρμακευτική κ.ο.κ. και όλες 
ανεξαιρέτως οι σχολές των Τ.Ε.Ι. συμπεριλαμβανομένων και των σχολών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
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Προσκοπικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Διάρθρωση 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει μεγάλη διοικητική διάρθρωση. Παρόλα αυτά, θα 
ασχοληθούμε με το κομμάτι της διάρθρωσης αναφορικά με το εκπαιδευτικό κομμάτι. Οι τρείς 
εκπαιδευτικές βαθμίδες του προσκοπικού εκπαιδευτικού συστήματος ανά τον κόσμο είναι: 

▪ Η Αγέλη Λυκοπούλων, που απασχολεί παιδιά 5-11 ετών και περιλαμβάνει στο πρόγραμμα 
τις βασικότερες γνώσεις ενός προσκόπου. 

▪ Η Ομάδα Προσκόπων, που απασχολεί εφήβους 12-15 ετών και η Κοινότητα Ανιχνευτών, 
που απασχολεί εφήβους 16-18 ετών και περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι γνώσεων 
του προσκοπικού προγράμματος και την εφαρμογή αυτών γενικότερα αντίστοιχα. 

▪ Τα ενήλικα στελέχη, τα οποία καταρτίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης, όλο το κομμάτι 
που αφορά το προσκοπικό πρόγραμμα και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε διάφορα 
αντικείμενα ανάλογα με το αντικείμενο που θα ασχοληθούν (βλ. με την εκπαίδευση των 
παιδιών στα προαναφερθέντα τμήματα ή ακόμα και με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων 
έτσι ώστε να γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές)  

 
(Πηγή: Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, 2011) 

Σχήμα 2: Σχηματική απεικόνιση της διάρθρωσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων 

Μέθοδος διάδοσης γνώσεων 

Η προσκοπική μέθοδος διαπαιδαγώγησης είναι μια πολύπλευρη μέθοδος διαπαιδαγώγησης, 
καθαρά μαθητοκεντρική, η οποία εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή σε πάνω από 169 χώρες του 
κόσμου και περιλαμβάνει:  

▪ Τον νόμο και την υπόσχεση, που εισάγουν ένα πλαίσιο ηθικών αρχών και αποτελούν έναν 
κώδικα «αυτοδέσμευσης» για τη ζωή κάθε Προσκόπου που στηρίζεται στο τρίπτυχο: 
Καθήκον στο Θεό, Καθήκον στην Πατρίδα και το Συνάνθρωπο, Καθήκον στον εαυτό του. 

▪ Τη μάθηση μέσα από την πράξη (πρακτική εφαρμογή, χρήση εμπειριών και βιωμάτων). 
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▪ Τη δράση σε μικρές ομάδες (ομαδοσυνεργατική δράση με την κάθε ομάδα να είναι 
αυτοδιοικούμενη, δημοκρατικά διατηρημένη και σε διαρκή συνεργασία με τις άλλες 
ομάδες και τους ενήλικες). 

▪ Το συμβολικό πλαίσιο (όπως π.χ. η στολή, τα διακριτικά κ.ο.κ.), που δημιουργεί το 
ιδιότυπο Προσκοπικό περιβάλλον και αναπτύσσει το Προσκοπικό πνεύμα, όντας πάντα 
επικεντρωμένο στις εκάστοτε ανάγκες τις κάθε ηλικιακής ομάδας (π.χ. Μίμηση και 
Φαντασία-Λυκόπουλα, Περιπέτεια-Ομάδα, Επιβίωση και Ανίχνευση-Ανιχνευτές, 
«Αίσθηση του Υπηρετείν»-Ενήλικες) 

▪ Το προοδευτικό σύστημα ατομικής προόδου (Εξατομικευμένοι στόχοι ανάπτυξης, 
αξιολόγηση και αναγνώριση προόδου)  

▪ Την υποστήριξη των ενηλίκων και το προσωπικό παράδειγμα (Οδηγεί στην εκπαίδευση 
ενηλίκων και στη συμβουλευτική) 

▪ Τη φύση και τη ζωή μέσα σ’ αυτήν (Πρόσκοποι Αθήνας, 2014). 

Εμβαθύνοντας καλύτερα, παρατηρούνται πολλές θεωρίες της εκπαίδευσης που συμβάλλουν στην 
αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατά περίπτωση πάλι 
εφαρμόζονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Παράλληλα, οι αρχές της διδακτικής και της εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες μεταλαμπαδεύονται 
στα ενήλικα στελέχη μαζί με το πλαίσιο ηθικών αξιών και πνευματικής καλλιέργειας που 
εισάγεται είναι μεγίστης σημασίας για κάθε άνθρωπο.  

Συσχετισμοί – Συγκρίσεις 

Συσχετισμός του Προσκοπικού Εκπαιδευτικού Συστήματος με τη Θεωρία της Ώθησης 

Παρατηρώντας σφαιρικά τον ορισμό του νύγματος (ώθησης), γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι η 
ώθηση είναι μια παρέμβαση, η οποία επιδρά ηπίως στη συμπεριφορά των ανθρώπων. 
Παράλληλα, στην προσκοπική μέθοδο, είναι εμφανές ότι αφενός ο μαθητοκεντρικός της 
χαρακτήρας και αφετέρου όλα τα στοιχεία που την συνθέτουν πιστοποιούν την ύπαρξη πολλών 
νυγμάτων-ωθήσεων όπως παρατηρούνται και στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 1: Συσχετισμός Προσκοπικής Μεθόδου – Θεωρίας της Ώθησης 

Στοιχείο Προσκοπικής 
Μεθόδου  

Ώθηση που 
χρησιμοποιείται 

Αποτέλεσμα 

Νόμος και Υπόσχεση Εισαγωγή πλαισίου 
ηθικών αξιών 

Αποτελεσματική καλλιέργεια ηθικών αξιών 
από μικρή ηλικία 

Μάθηση μέσα από την 
πράξη 

Πρακτική εφαρμογή 
μέσω εμπειριών  
και βιωμάτων 

Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
κέντριση ενδιαφέροντος εκπαιδευόμενων, πιο 
επιτυχημένη μάθηση 

Δράση σε μικρές 
ομάδες 

Ομαδοσυνεργατική  Αίσθηση δημοκρατίας και ενότητας, 
καλλιέργεια αυτονομίας του ατόμου και της 
ομάδας, δημιουργία και ανάπτυξη της 
«αίσθησης του εμείς», ανάπτυξη ικανότητας 
συνεργασίας 



Τόμος Γ΄ 

─ 352 ─ 

 

Πίνακας 1: Συσχετισμός Προσκοπικής Μεθόδου – Θεωρίας της Ώθησης 

Στοιχείο Προσκοπικής 
Μεθόδου  

Ώθηση που 
χρησιμοποιείται 

Αποτέλεσμα 

Συμβολικό πλαίσιο Συμβολισμοί, 
Παιχνίδια 

Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 
κέντριση ενδιαφέροντος εκπαιδευόμενων και 
κατά συνέπεια πιο επιτυχημένη μάθηση, μέσα 
από κάτι διαφορετικό 

Προοδευτικό σύστημα 
ατομικής προόδου  

Στόχοι, Βαθμίδες 
ανάπτυξης 

Δημιουργία και ενίσχυση πρωτοβουλιών, 
προσωπική ανάπτυξη και αυτοαξιολόγηση 

Υποστήριξη ενηλίκων Προσωπικό 
παράδειγμα, Σχολές 
εκπαίδευσης 

Στήριξη μελών, εκπαίδευση 

Φύση Ζωή στη φύση Περιβαλλοντική ευαισθησία, σεβασμός στη 
φύση 

Αναλύοντας τον παραπάνω πίνακα, θα μπορούσε κάλλιστα να ειπωθεί ότι μέσω της προσκοπικής 
μεθόδου, εφαρμόζονται τεχνικές που ταιριάζουν στη θεωρία της ώθησης, επιτυγχάνοντας σε 
τελική φάση οι εκπαιδευτικοί στόχοι της μεθόδου. 

Άρα συμπερασματικά, η προσκοπική μέθοδος διαπαιδαγώγησης χρησιμοποιώντας, ίσως εν 
αγνοία της, την θεωρία της ώθησης, επιτυγχάνει σε σημαντικό βαθμό αποτελεσματική 
εκπαίδευση.  

Σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων 

Παραλληλίζοντας τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα μπορεί να ειπωθεί ότι αναφορικά με τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες στις οποίες χωρίζονται υπάρχει αντιστοιχία. Συγκεκριμένα, στη σχέση 
του Ελληνικού με το Προσκοπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ταυτίζεται 
με την Αγέλη, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την ομάδα και την κοινότητα και η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με τους ενήλικες αντίστοιχα. 

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό κομμάτι, το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα εφαρμόζει κυρίως 
την δασκαλοκεντρική μέθοδο και ακολουθεί θεωρητική και κατά περίπτωση πρακτική 
εκπαιδευτική προσέγγιση ενώ το Προσκοπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα εφαρμόζει 
μαθητοκεντρικές μεθόδους και συνδυάζει την καλλιέργεια ηθικών αξιών και εκπαίδευσης σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. 

Όσον αφορά τα αντικείμενα που διδάσκονται, το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα έχει 
συγκεκριμένα σχολικά μαθήματα, με ορισμένη για κάθε έτος ύλη (όπως είναι η Νεοελληνική 
Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Ιστορία, η Φυσική, η Βιολογία, η Χημεία και άλλα) ενώ το 
Προσκοπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα έχει επίσης συγκεκριμένα μαθήματα-πρακτικές που 
διδάσκονται με βάση την ηλικία (όπως είναι οι Αστερισμοί, το Ανεμολόγιο, η Μετεωρολογία, οι 
Α΄ Βοήθειες, οι Κόμποι, η Σκαπανική, οι Συνδέσεις, η Τοπογραφία και άλλα) αλλά η ύλη είναι 
διευρυμένη και πέραν κάποιων βασικών στοιχείων παρατηρούνται μικρές διαφοροποιήσεις που 
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υπόκεινται και στον εκπαιδευτή, κάτι που δεν ισχύει κατά βάση στην εκπαίδευση των ενηλίκων 
μελών όπου η ύλη είναι πιο συγκεκριμένη. 

Πειραματική απόδειξη 

Με βάση αυτή τη σύγκριση και έχοντας αφενός ως δεδομένο την αποτελεσματικότητα στην 
εκπαίδευση και αφετέρου ως πρότυπο το προσκοπικό εκπαιδευτικό σύστημα και την επιτυχία 
που έχει χρησιμοποιώντας στοιχεία που επαφίονται στην θεωρία της ώθησης θελήσαμε να 
ανάγεται γενικότερα στην εκπαίδευση και ειδικότερα στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Γι’ 
αυτό, διεξήχθη ένα πείραμα σε πλαίσιο εντός σχολικής τάξης. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της μεθόδου της εφαρμοσμένης εμπειρικής 
έρευνας. Αποτελεί δε εφαρμοσμένη έρευνα, λόγω του στόχου επίλυσης πρακτικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός καθημερινά στην δουλειά του και εμπειρική ερεύνα, διότι 
παράλληλα βασίζεται σε μετρήσεις και παρατηρήσεις. 

Σχετικά με τη διεξαγωγή του πειράματος 

Το πείραμα διεξήχθη εντός σχολικής τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου του κέντρου της 
Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, σε δύο τμήματα της Δευτέρας Λυκείου και στο μάθημα Γενικής 
Παιδείας με τίτλο «Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης των Η/Υ», ευρέως γνωστό και ως 
πληροφορική, εφαρμόθησαν στοιχεία της θεωρίας της ώθησης για να ελεγχθεί το γενικό 
ερευνητικό ερώτημα: «Κατά πόσο η θεωρία της ώθησης βοηθάει το έργο του εκπαιδευτικού;». 

Τα δύο τμήματα είχαν δυναμικό είκοσι και είκοσι ενός μαθητών αντίστοιχα. Οι μαθητές τους, 
βρίσκονταν ήδη στην 2η ενότητα με τίτλο «Θέματα θεωρητικής επιστήμης των υπολογιστών», 
στο κεφάλαιο 2.2, με τίτλο «Αλγόριθμοι» και στην παράγραφο 2.2.7, με τίτλο «Εντολές και δομές 
αλγορίθμου». Σε συνεργασία με την διδάσκουσα καθηγήτρια, οργανώθηκε ένα σχέδιο για το 
επόμενο μάθημα με μόνη διαφοροποίηση ότι αντί για τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, θα 
εφαρμόζονταν και τεχνικές που επαφίονται στη θεωρία της ώθησης, ούτως ώστε να διαπιστωθεί 
το κατά πόσο η θεωρία της ώθησης βοηθάει το έργο του εκπαιδευτικού ελέγχοντας, στη σύγκριση 
πάντοτε της παραδοσιακής διδασκαλίας με την διδασκαλία με χρήση ωθήσεων, δύο βασικά 
στοιχεία: α. Πόσοι μαθητές προσέχουν σε μεγάλο ποσοστό την ώρα του μαθήματος; και β. Πόσοι 
μαθητές έπειτα από το συγκεκριμένο μάθημα θα είναι συνεπείς στα καθήκοντα που θα τους 
ανατεθούν; 

Στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, οι μαθητές του κάθε τμήματος σε ξεχωριστή διδακτική ώρα, 
διάρκειας σαράντα πέντε λεπτών, αρχικά μετέβησαν στο Εργαστήριο Πληροφορικής του 
λυκείου, με επτά προετοιμασμένες θέσεις εργασίας, αντί για την σχολική τους τάξη. Έπειτα 
χωρίστηκαν σε επτά τυχαίες ομάδες μεγέθους τριών ατόμων έκαστη, δίνοντας σε κάθε μαθητή 
ένα χαρτί με έναν αριθμό από το 1 έως το 7, ώστε να επιτευχθεί μια ποικιλομορφία σε μαθητές 
με διαφορετικές σχολικές επιδόσεις. Ύστερα δόθηκε στην κάθε ομάδα φύλλο εργασίας με δύο 
προβλήματα προς επίλυση (για το σχολείο) και δυο κώδικες προς αποκωδικοποίηση ως εργασία 
για το σπίτι. Να σημειωθεί ότι αφενός ο ρόλος του καθηγητή ήταν καθηγητής-παρατηρητής, 
στοιχείο που διευκρινίστηκε στους μαθητές, και αφετέρου ορίστηκε στόχος σε περίπτωση 
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επιτυχούς ολοκλήρωσης και των δύο προβλημάτων από όλες τις ομάδες πριν τη λήξη της 
διδακτικής ώρας, διδακτική επίσκεψη εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Παράλληλα, άξια αναφοράς 
είναι α. ότι συμπτωματικά, είχε γίνει επανάληψη στο προηγούμενο μάθημα, εν’ όψει μάλιστα της 
έναρξης της περιόδου των διαγωνισμάτων για το Α΄ Τετράμηνο και β. ότι οι μαθητές δεν 
γνώριζαν ότι εκείνη τη στιγμή διεξάγονταν πείραμα αλλά θεωρήθηκε ως προετοιμασία και μέρος 
της επανάληψης. 

Μετά τη διεξαγωγή του πειράματος, ο ρόλος της διδάσκουσας καθηγήτριας περιελάμβανε τη 
λεπτομερή αναφορά σχετικά με την επιτυχία ή όχι του πειράματος, η οποία θα συμπεριλάμβανε 
επίσης και στατιστικά στοιχεία συγκριτικά με την προσοχή των μαθητών κατά μέσο όρο σε ένα 
τυπικό μάθημα και σε αυτό με τη χρήση ωθήσεων.  

Για τους σκοπούς του πειράματος, ορίστηκε βαθμολογημένη κλίμακα αναφορικά με το ποσοστό 
προσοχής του μαθήματος στο σύνολο μιας διδακτικής ώρας ως εξής: 

Πίνακας 2: Βαθμολογημένη κλίμακα ποσοστού προσοχής κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας που 
διεξάγεται το μάθημα 

Βαθμολογημένη κλίμακα ποσοστού προσοχής και συμμετοχής στο μάθημα  

Λεπτά προσοχής* Ποσοστό προσοχής** Χαρακτηρισμός 

35-45’ >80% Πλήρης 

21-35’  51-80% Μερική 

11-20’ 25-50% Περιστασιακή 

0-10΄ <25% Μηδενική 

*Υπολογισμένα κατά προσέγγιση 
**Η αντιστοιχία υπολογισμένη προσεγγιστικά 

Αποτελέσματα 

Μετά από το πείραμα, η έρευνα απέδωσε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, θετικά ως προς τους 
στόχους που τέθηκαν αρχικά. Στους χαρακτηρισμούς της συμμετοχής χρησιμοποιήθηκε η 
προαναφερθείσα βαθμολογημένη κλίμακα του ποσοστού προσοχής κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος (διδακτικής ώρας). Συνοπτικά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 3: Συγκριτικά αποτελέσματα σε σχέση με τη συμμετοχή των μαθητών 
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Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3, τα αποτελέσματα είναι αξιοσημείωτα και θετικότατα. Στην 
αναφορά της διδάσκουσας καθηγήτριας του μαθήματος στο εν λόγω σχολείο, αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας: Αξιοσημείωτα είναι τόσο το 
ποσοστό συνεργασίας των μαθητών όσο και η διάθεση συμμετοχής τους. Η μαθητοκεντρική 
προσέγγιση κινητοποίησε ακόμη και μαθητές που συστηματικά απέχουν από τη διαδικασία του 
μαθήματος».  

Παρατηρώντας ενδελεχώς τον παραπάνω πίνακα, βλέπουμε ότι και στα 2 τμήματα 
εκμηδενίστηκε η «Μηδενική» και η «Περιστασιακή» προσοχή. Άρα στο μάθημα με την χρήση 
ωθήσεων υπήρξε πλήρης συμμετοχή όλων των μαθητών τουλάχιστον για το 51% του μαθήματος.  

Στο 1ο τμήμα, παρατηρείται η αύξηση του ποσοστού των μαθητών με πλήρη συμμετοχή κατά 
30% (αριθμητικά 6 μαθητές) και στο δεύτερο κατά 45% (αριθμητικά 9 μαθητές κατά προσέγγιση 
δεκάδας). Βλέποντας όμως σε τελική ανάλυση το 1ο τμήμα, δυναμικότητας 20 μαθητών, εκ των 
οποίων οι 18 (90%) παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του 
μαθήματος και οι 2 (10%) σε ποσοστό τουλάχιστον 51% του μαθήματος, ενώ παράλληλα στο 2ο 
τμήμα, δυναμικότητας 21 μαθητών, εκ των οποίων οι 20 παρακολουθούν και συμμετέχουν 
ενεργά σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του μαθήματος και ένας μόνο μαθητής (5%) σε ποσοστό 
τουλάχιστον 51% του μαθήματος, ως εκ τούτου θεωρήθηκε το πείραμα επιτυχές και το 
αποτέλεσμα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Συνεπώς, η θεωρία της ώθησης φαίνεται να βοηθάει το έργο 
του εκπαιδευτικού. Εν συντομία, λοιπόν, τα αποτελέσματα είναι τα εξής:  

▪ Αύξηση κατά 37,5% του αριθμού των μαθητών με πλήρη προσοχή στο μάθημα. 
▪ Εξάλειψη της μηδενικής και περιστασιακής προσοχής (ποσοστό <50% του μαθήματος). 
▪ Παρέμειναν 1-2 μαθητές με μερική προσοχή (51-80% του μαθήματος) ανά τμήμα. 

Στο πείραμα αυτό, λόγω του ότι η πλειοψηφία των ομάδων των μαθητών και από τα δύο τμήματα, 
κατόρθωσε να ολοκληρώσει και τους δυο κώδικες προς αποκωδικοποίηση που δόθηκαν στο 
φύλλο εργασίας εντός του προβλεπόμενου χρόνου (της διδακτικής ώρας), δεν ήταν στατιστικής 
σημασίας η μελέτη του δεύτερου ερωτήματος «Πόσοι μαθητές έπειτα από το συγκεκριμένο 
μάθημα θα είναι συνεπείς στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν;» και συνεπώς, αποκλείστηκε 
από την παρούσα μελέτη. 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Από τη θεωρητική ανασκόπηση, συμπεραίνεται εύλογα ότι το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας 
χρήζει αντικατάστασης ή ριζικής αναδιαμόρφωσης προκειμένου να είναι πλήρως 
αποτελεσματικό. 

Από τον συσχετισμό της θεωρίας της ώθησης και της προσκοπικής εκπαιδευτικής μεθόδου, 
παρατηρείται ότι τωόντι συμπίπτουν και συσχετίζονται σε αρκετά σημεία και άρα, εφαρμόζεται 
ουσιαστικά για πάνω από 100 χρόνια η θεωρία της ώθησης στην εκπαίδευση. 

Από τη σύγκριση των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων, φαίνεται ότι το προσκοπικό εκπαιδευτικό 
σύστημα υπερέχει του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (και η προσκοπική μέθοδος 
υπερέχει του δασκαλοκεντρικού συστήματος αντίστοιχα), τόσο ως προς την προσέγγιση όσο και 
προς την επιτυχία τους συγκριτικά με την αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση. 

Από την πειραματική απόδειξη, προκύπτει ότι πράγματι η εφαρμογή της θεωρίας της ώθησης 
στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, αποτελεί ένα βοήθημα 
αφενός στο έργο του εκπαιδευτικού και αφετέρου στους ίδιους τους μαθητές, των οποίων το 
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ενδιαφέρον κεντρίζεται και οι ίδιοι κινητοποιούνται. Συνεπώς, θα μπορούσε να προταθεί η χρήση 
της θεωρίας της ώθησης στην εκπαίδευση. Παρ’ όλ’ αυτά, η επιτυχία της κρίνεται κυρίως από 
τον διδάσκοντα καθηγητή, του οποίου η ευρηματικότητα και η φαντασία παίζουν καταλυτικό 
ρόλο άλλα πολύ πιθανόν να κρίνεται και από την ειδικότητα. Δι’ αυτού, συστήνεται η περεταίρω 
ενδελεχής έρευνα έτσι ώστε να αποδειχθεί το κατά πόσο όντως η θεωρία της ώθησης βοηθάει το 
έργο του εκπαιδευτικού ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

Επίλογος 

Τα αποτελέσματα του πειράματος, αν και μικρής κλίμακας, φάνηκαν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα 
και πολύπλευρα. Η χρήση των συμπεριφορικών οικονομικών και της θεωρίας της ώθησης έχει 
ιδιαίτερο μέλλον και σημαίνουσα αξία. Αξίζει λοιπόν η περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος, 
κάτι το οποίο ήδη προετοιμάζεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.  

Ευχαριστίες 

Είναι αδύνατο να ξεκινήσει ένα τέτοιο εγχείρημα από μόνο του. Γι’ αυτό, χρειάζεται να 
αποδοθούν θερμές ευχαριστίες σε κάποια συγκεκριμένα άτομα. Αρχικά, ευχαριστούμε ιδιαίτερα 
την κ. Μαρούδα Βασιλοπούλου, Πληροφορικό και διδάσκουσα καθηγήτρια του μαθήματος 
«Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης των Η/Υ» στο 17ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης για την 
καταλυτική βοήθεια που παρείχε και την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε αναφορικά με τη 
διεξαγωγή του πειράματος της παρούσας μελέτης. Εν συνεχεία, θα ήταν παράλειψη να μην 
ευχαριστήσουμε και τους καθηγητές του 17ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης κ. Παύλο 
Παυλίδη, Θεολόγο και κ. Παντελή Σαμψώνογλου, Μαθηματικό οι οποίοι παραχώρησαν δύο 
διδακτικές ώρες (μια για κάθε τμήμα) για τους σκοπούς του πειράματος και τέλος, τον κ. 
Δημήτριο Βένο, Φιλόλογο και Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος επέτρεψε τη διεξαγωγή 
του πειράματος. 
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https://71sbebl.files.wordpress.com/2011/02/1_cebaceb5cf86ceb1cebbceb1ceb9cebf_cebfcf81ceb3ceb1cebdcf89cf83ceb7_ceb4ceb9cebfceb9cebaceb7cf83ceb7cf82_cf83ceb5cf80.pdf
https://71sbebl.files.wordpress.com/2011/02/1_cebaceb5cf86ceb1cebbceb1ceb9cebf_cebfcf81ceb3ceb1cebdcf89cf83ceb7_ceb4ceb9cebfceb9cebaceb7cf83ceb7cf82_cf83ceb5cf80.pdf
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  
στα δημοτικά σχολεία  
της Δυτικής Θεσσαλονίκης 
 

 

Κωνσταντίνος Ζ. Σβώλης  
 

 

Περίληψη 

Σε ένα ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της χώρας μας, είναι η συνεχής βελτίωση της θέσης τους στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτό 
προσπαθούν να το πετύχουν με τη βελτίωση της Εκπαίδευσης που προσφέρουν στους πολίτες 
τους. Ένα σημαντικό εργαλείο σε αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να είναι η εφαρμογή της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) στην Εκπαίδευση. 

Στόχος της έρευνάς μας ήταν να διερευνήσουμε αν εφαρμόζεται η Δ.Ο.Π. ως μέθοδος διοίκησης 
στα Δημοτικά Σχολεία της δυτικής Θεσσαλονίκης σήμερα, αν το θεωρούν αυτό αναγκαίο 
εκπαιδευτικοί και γονείς και στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται να διατυπώσουμε προτάσεις 
για την εφαρμογή της με στόχο τη βελτίωση της Ποιότητας και των αποτελεσμάτων της μάθησης. 

Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2016, στα Δημοτικά Σχολεία των τεσσάρων 
Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιήσαμε τη 
μέθοδο της ποιοτικής έρευνας που περιλάμβανε συνέντευξη με ημιδομημένο ερωτηματολόγιο 
και ηχητική καταγραφή των απαντήσεων.  

Με βάση τα δεδομένα της έρευνας, έχουμε καλή εικόνα για τις ποιοτικές διαδικασίες που 
εφαρμόζονται στα 14 από τα 103 Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης, περίπου 13,6 % 
του συνόλου. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν σημεία της εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο που 
υπάρχει ποιότητα και σημεία στα οποία παρατηρείται έλλειψη ποιότητας.  

Τελικά συμπεραίνεται ότι δεν εφαρμόζεται η Δ.Ο.Π. στα Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης αλλά παρ’ όλ’ αυτά πολλές λειτουργίες και διαδικασίες τους είναι σύμφωνες με 
αυτήν. Ακόμη εντοπίστηκαν οι αιτίες μη εφαρμογής της Δ.Ο.Π. Γονείς και εκπαιδευτικοί 
συμφωνούν στην εφαρμογή της και διατυπώνονται προτάσεις για το σκοπό αυτό. 
Λέξεις κλειδιά: διοίκηση ολικής ποιότητας, δημοτικό σχολείο, εκπαιδευτικός, μαθητής, γονέας 

 

Εισαγωγή 

Από το 1900 περίπου παρουσιάζονται οι πρώτες θεωρίες για τη βελτίωση της Ποιότητας των 
προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στους καταναλωτές, με απώτερο σκοπό τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Οργανισμών. 
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Ο Grosby προσεγγίζει την Ποιότητα ως συμμόρφωση στην απαίτηση του πελάτη ενώ με βάση 
τον Deming η Ποιότητα αποτελεί ένα βαθμό ομοιομορφίας και αξιοπιστίας, που μπορεί να 
προβλεφτεί, με χαμηλό κόστος και κατάλληλο για την αγορά (Τahidu et al., 2014). 

Πρώτη προτεραιότητα της Δ.Ο.Π. ως συστήματος διοίκησης είναι η αδιάκοπη βελτίωση κατά τη 
διαδικασία της παραγωγής, ώστε να έχουμε καλύτερα προϊόντα ή υπηρεσίες με το λιγότερο 
δυνατό κόστος (Deming, 1986). 

Ο Deming εισήγαγε τον κύκλο της συνεχούς βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών που 
περιλαμβάνει τέσσερα στάδια που περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή σε μικρό πεδίο, έλεγχο 
αποτελεσμάτων και εφαρμογή σε όλο το εύρος. 

 
Εικόνα 1: Στάδια συνεχούς βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών 

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται μέσα από την ομαδική εργασία με στόχο την 
επίλυση προβλημάτων, τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών, την ανταγωνιστική συγκριτική 
αξιολόγηση και τη συνεχή μέτρηση αποτελεσμάτων (Masoumeh et al., 2011). 

Τελικά η Δ.Ο.Π. είναι η κουλτούρα διοίκησης που αφορά όλον τον Οργανισμό, περιλαμβάνει την 
ηγεσία, όλα τα Τμήματα και όλους τους εργαζόμενους, τους οποίους ωθεί σε συνεργασία και 
δραστηριοποίηση, έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων αναφορικά με τις 
παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των αποδεκτών τους, 
εσωτερικών και εξωτερικών, και τελικά τη βελτίωση της θέσης του Οργανισμού στην αγορά. 

H Δ.Ο.Π. στην εκπαίδευση 

Η Δ.Ο.Π. στο χώρο του σχολείου ενεργοποιεί όλους τους παράγοντες της σχολικής ζωής ώστε 
να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη των αποφάσεων, να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας και 
τις λειτουργικές διαδικασίες για να πετύχουν άνοδο της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 
εκπλήρωση των προσδοκιών μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών με απώτερο στόχο τη συμβολή 
στη συνολική προσπάθεια βελτίωσης σε εθνικό επίπεδο. 

Ο Deming, πατέρας των θεωριών της Ποιότητας, υποστηρίζει ότι «η βελτίωση καθώς και η 
διαχείριση της εκπαίδευσης, απαιτούν την εφαρμογή των ίδιων αρχών που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της οποιασδήποτε διαδικασίας, κατασκευής ή υπηρεσίας» 
(Felder et al., 1999).  

Εξειδικεύοντας τα 14 σημεία της θεωρίας του Deming για την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στην 
εκπαίδευση απαιτούνται: 

Σταθερότητα σκοπού βελτίωσης μέσω ενός οράματος που κοινοποιείται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους. Υιοθέτηση από τη Διοίκηση της νέας φιλοσοφίας και λήψη των απαραίτητων 
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μέτρων. Εξέταση επιπέδου ποιότητας μέσω συχνών και σύντομων τεστ με στόχο τη βελτίωση. 
Μείωση κόστους με επιλογή των κατάλληλων προμηθευτών. Συνεχής και διαρκής βελτίωση κάθε 
δραστηριότητας. Οργάνωση επιμορφώσεων σχετικά με την Ποιότητα. Αποτελεσματική ηγεσία. 
Αποβολή του φόβου που προκαλούν οι προσωπικές αξιολογήσεις. Κατάργηση εμποδίων 
επικοινωνίας και εισαγωγή κλίματος συνεργασίας. Εξάλειψη συνθημάτων βελτίωσης χωρίς 
βελτίωση των μεθόδων. Εξάλειψη αριθμητικών στόχων. Προστασία της περηφάνιας των 
ανθρώπων και αναγνώριση του έργου τους. Συνεχής επιμόρφωση όλων και της Διοίκησης στα 
αντικείμενα της εργασίας τους. Συμμετοχή όλων για την υλοποίηση της Δ.Ο.Π. 

Ήταν ενάντια στις προσωπικές αξιολογήσεις ο Deming γιατί θεωρούσε ότι έχουν μεγάλο κόστος 
και προκαλούν φόβο. Θεωρούσε δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη βούληση να προσφέρουν 
ό,τι καλύτερο μπορούν και ότι η διοίκηση θα πρέπει να τους δίνει την ευκαιρία να το κάνουν 
(Lunenburg, 2010). 

Πιστεύει ακόμη ο Deming ότι η επιτυχία ενός σχολείου πρέπει να κρίνεται όχι από τις επιδόσεις 
των μαθητών του σε τελικά διαγωνίσματα αλλά από την εφαρμογή γνώσεων που προσέλαβαν 
και δεξιοτήτων που κατέκτησαν στις προκλήσεις της πραγματικής ζωής. Οι μαθητές πρέπει να 
είναι σε θέση να αξιολογούν την εργασία τους και την πρόοδό τους. Πιστεύει ακόμη ότι 
Διευθυντές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες 
στατιστικού ελέγχου σχετικά με τις διαδικασίες μάθησης, για να μπορούν να παρουσιάζουν το 
βαθμό επιτυχίας των μεθόδων που χρησιμοποιούν. Πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 
νιώθουν ασφάλεια στους χώρους εργασίας και γι’ αυτό απορρίπτει τις πρακτικές της προσωπικής 
αξιολόγησης (Teigland, 1993). 

Βασικοί Συντελεστές στην εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στο Δημοτικό Σχολείο 

Διευθυντής 

Βασικοί συντελεστές στην εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στο σχολείο είναι η Διεύθυνσή του, οι 
εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και οι γονείς. 

Η Διεύθυνση θα πρέπει:  

▪ να διαπιστώνει, με τη συμβολή των συλλογικών οργάνων, την αναγκαιότητα βελτίωσης 
και πού πρέπει να γίνει με βάση τις ανάγκες των μαθητών/τριών,  

▪ να φροντίζει να εμπεδώνεται από όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς, η 
παραπάνω αναγκαιότητα, 

▪ να τους επιμορφώνει σχετικά με τη Δ.Ο.Π,  
▪ να συστήνει ομάδα ποιότητας η οποία θα συνδιαμορφώσει το όραμα της βελτίωσης μαζί 

με τους ενδιαφερομένους,  
▪ να φροντίζει το παραπάνω όραμα να γίνει κτήμα όλων, 
▪ να ενεργοποιεί όλους σε συνθήκες δημοκρατίας, άριστων σχέσεων και συλλογικής λήψης 

αποφάσεων (Πασιαρδής, 2012),  
▪ να συστήνει κύκλους ποιότητας κατά τάξη που θα συνεδριάζουν συχνά όπως και η 

Ολομέλεια Ποιότητας, 
▪ να εκπονεί, σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα, μακροχρόνιο σχέδιο βελτίωσης, το 

οποίο θα εγκρίνεται από την Ολομέλεια Ποιότητας, 
▪ να εξασφαλίζει στήριξη στο σχέδιο βελτίωσης από τις Αρχές της Εκπαίδευσης (OECD, όπ. 

αναφ. στο Καψάλης, 2005), 
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▪ να ενθαρρύνει τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης που θα αξιολογούνται και θα 
ανταμείβονται (Salami et al., 2013), 

▪ να ενθαρρύνει τη συνεργασία και να εξαλείφει τα εμπόδια επικοινωνίας, να αφιερώνει τον 
περισσότερο χρόνο σε συζήτηση για την επίλυση προβλημάτων (Σαΐτης, όπ. αναφ. στο 
Καψάλης, 2005). 

▪ να παρακολουθεί από κοντά και να ελέγχει τις διαδικασίες βελτίωσης και να γίνονται 
διορθωτικές κινήσεις αν χρειάζεται, 

▪ να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα, υλικά και εξοπλισμό, 
▪ να εφαρμόζει αποτελεσματικές τεχνικές παρακίνησης, 
▪ να επιδιώκει την καλή γνώση των Τ.Π.Ε. και την χρήση τους από όλους/ες τους/τις 

εκπαιδευτικούς (Keung et al., 2013). 

Εκπαιδευτικός 

Ο/Η εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη έχει τον ίδιο ρόλο που έχει ο Διευθυντής/ντρια μέσα στο 
σχολείο. Κατά συνέπεια ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να:  

▪ συντονίζει τις διαδικασίες που συντελούνται στην τάξη και καθοδηγεί διακριτικά τη 
μάθηση,  

▪ διαχειρίζεται τους/τις μαθητές/τριες του/της με δημοκρατική ευαισθησία, δικαιοσύνη και 
αλληλοεκτίμηση με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους,  

▪ δημιουργεί μέσα στην τάξη μέσω θετικής ανατροφοδότησης ένα κλίμα ομαδικής 
συνεργασίας με άριστες σχέσεις και συμμετοχή όλων στη λήψη των αποφάσεων,  

▪ εφαρμόζει δίκτυα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών, του ίδιου και 
των γονέων,  

▪ αναπτύσσει ένα όραμα προσωπικών αξιών και προσπάθειας, που θα περιλαμβάνει 
μακροπρόθεσμους στόχους βελτίωσης.  

▪ επιλέγει μορφές διδασκαλίας που ενεργοποιούν το/τη μαθητή/τρια, 
▪ γνωρίζει καλά την διδακτέα ύλη του μαθήματος και σχεδιάζει προσεκτικά τα βήματα της 

διδασκαλίας,  
▪ γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών και το κοινωνικό-οικονομικό 

τους υπόβαθρο,  
▪ προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και τους πείθει για τη σπουδαιότητα του 

μαθήματος και την ανάγκη συνεχούς προσπάθειας για αναζήτηση και μάθηση,  
▪ τους/τις κάνει ικανούς/ες να εφαρμόζουν στην πράξη αυτό το οποίο διδάχτηκαν εντός και 

εκτός σχολείου,  
▪ να αξιολογεί συνεχώς την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του/της (Ζαβλανός, 

2003). 

Μαθητές 

Αναφορικά με τους/τις μαθητές/τριες ο Weaver αναφέρει ότι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά 
στις διαδικασίες μάθησης και να αξιολογούνται συνεχώς με στόχο τη συνεχή λήψη διορθωτικών 
μέτρων για τη βέλτιστη απόδοση τους (Allen, όπ. αναφ. στο Tahidu et al., 2014). 

Η άποψη ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν και είναι ευθύνη του σχολείου να τους διδάξει 
διατρέχει τα αποτελεσματικά σχολεία. Η διδασκαλία έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα όταν 
ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του προγράμματος σπουδών. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα να 
γίνεται σε σχολεία με μεγάλο αριθμό μειονεκτούντων μαθητών, στα οποία θα πρέπει να 
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εφαρμόζονται τυποποιημένα συστήματα αξιολόγησης της διδασκαλίας, για να είναι παρόμοιες οι 
συνθήκες, τα χρονικά πλαίσια κ.λ.π., στα πλαίσια της δικαιοσύνης και της ισότητας μεταξύ όλων 
των μαθητών (Lezotte, 2001). 

Οι μαθητές που δέχονται την ευεργετική επίδραση της αγάπης του δασκάλου τους, μπορούν να 
βελτιώσουν την απόδοσή τους, να είναι υπάκουοι, να έχουν σεβασμό, να κοινωνικοποιηθούν 
ευκολότερα, να συνεργάζονται (Γαλανάκης κ.ά, 2015).  

Γονείς  

Οι γονείς μπορούν να συνεργάζονται με το σχολείο και να καταθέτουν τις προτάσεις τους σχετικά 
με τη βελτίωση της εκπαίδευσης μέσα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα. 

Ο Τσιότρας (2002) αναφέρει ότι θα ήταν πολύ ωφέλιμο οι γονείς να έχουν ενεργό ρόλο και 
επικοινωνία με το σχολείο και να συμμετέχουν σε ομάδες επίλυσης προβλημάτων από κοινού με 
εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Η Έρευνά μας 

Κατά την έρευνά μας εξετάσαμε τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο ελληνικό Δημοτικό 
Σχολείο σήμερα ερευνώντας στα δημοτικά σχολεία της περιοχής των τεσσάρων δήμων του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Σκοπός μας ήταν να 
διαπιστώσουμε αν εφαρμόζεται σε αυτά η Δ.Ο.Π., σε ποια σημεία της εκπαίδευσης στο Δημοτικό 
Σχολείο πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει ποιότητα εκπαιδευτικοί και γονείς και αν θεωρούν 
αναγκαία την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. και σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται να καταθέσουμε 
προτάσεις με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. 

 Το δείγμα μας ήταν οι Διευθυντές, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που υπηρετούν 
στα δημοτικά σχολεία της παραπάνω περιοχής και οι γονείς που έχουν παιδιά σε αυτά, ένας-μια 
από κάθε περίπτωση από κάθε Δήμο. Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της ποιοτικής έρευνας με 
χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου για εκπαιδευτικούς και ελαφρώς διαφοροποιημένου για 
τους γονείς, με ηχητική καταγραφή. Με την ποιοτική έρευνα ερευνούμε σε μεγαλύτερο βάθος 
(Cohen et al., 2000). Επίσης αποκομίζουμε επιπλέον στοιχεία μέσω της ανίχνευσης των 
συναισθημάτων του ερωτώμενου (Bell, 1997). 

Καθένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν από διαφορετικό σχολείο. Με βάση τα 
δεδομένα, έχουμε καλή εικόνα για τις ποιοτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στα 14 από τα 
103 Δημ. σχολεία του Π.Σ. της Δυτικής Θεσσαλονίκης, περίπου 13,6 % του συνόλου. 

Διαπιστώσαμε μια τάση γήρανσης στους/στις Διευθυντές/ντριες οι οποίοι έχουν περίπου 30 έτη 
προϋπηρεσίας και στους/στις εκπαιδευτικούς με 15 ως 27 έτη. 

Όσον αφορά τις επιπλέον σπουδές παρατηρούμε ότι όλοι/ες οι Διευθυντές/ντριες έχουν κάνει 
τουλάχιστον τη διετή μετεκπαίδευση στα Παιδαγωγικά (Διδασκαλείο) και το 50% από αυτούς 
έχουν δεύτερο πτυχίο ή Μεταπτυχιακό. Επίσης και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του δείγματος 
διαθέτουν σε ποσοστό περίπου 38% δεύτερο πτυχίο ή Μεταπτυχιακό, που σημαίνει ότι οι 
εκπαιδευτικοί Π.Ε. στη Δυτική Θεσσαλονίκη σε ένα μεγάλο ποσοστό διαθέτουν δεύτερο πτυχίο 
ή Μεταπτυχιακό. 

Οι γονείς του δείγματος ανήκουν ηλικιακά στη 10ετία 32-41 κατά 50% και στη 10ετία 42-51 
επίσης κατά 50%. Είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης κατά 50%, Α.Ε.Ι. 25% και Τ.Ε.Ι. 25%. 
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Ευρήματα της Έρευνας - Συμπεράσματα 

Με βάση τα ευρήματα Διευθυντές, εκπαιδευτικοί και γονείς επισημαίνουν ότι θα πρέπει να 
υπάρχει Ποιότητα στα παρακάτω σημεία των σχολείων τους: κτιριακές υποδομές (88%), 
συνεργασία μεταξύ όλων (88%), συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών από το κράτος (81%), 
ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα (69%), τεχνολογική Υποδομή (69%), εποπτικά μέσα 
(69%), οργάνωση και λειτουργία του σχολείου (69%), συμπεριφορές (63%), κριτική ικανότητα 
των μαθητών (63%), έλεγχος διαδικασιών και αποτελεσμάτων (63%), δαπάνη από το Δήμο 
(25%). 

 
Γράφημα 1: Τομείς στους οποίους θα πρέπει να υπάρχει Ποιότητα 

Έλλειψη Ποιότητας, όσον αφορά το σχολείο τους αναγνώρισαν στα παρακάτω σημεία: 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός (81%), επιμόρφωση εκπαιδευτικών (57%), κτιριακές υποδομές (50%), 
κρατική υποστήριξη (44%), ένταξη Μειονοτήτων (44%), αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (38%), 
επικοινωνία (31%), έλεγχος καταλληλότητας (31%), προσωπικό μη σταθερό (19%), παιδαγωγική 
υποστήριξη (19%). 

 
Γράφημα 2: Τομείς στους οποίους δεν εντοπίζεται Ποιότητα 
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Δεν εφαρμόζεται η Δ.Ο.Π στα Δημοτικά Σχολεία του Π.Σ. της Δυτικής Θεσσαλονίκης γιατί 

εντοπίστηκαν: έλλειψη οράματος σε κεντρικό επίπεδο και κατά σχολείο, έλλειψη αυτονομίας των 

δημοτικών σχολείων, οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών καθορίζονται κεντρικά 
όπως γίνεται και η λήψη των Αποφάσεων. Το 94% πιστεύει ότι το Α.Π.Σ. θα πρέπει να είναι 
ανοιχτό για να μπορούν να προστίθενται και στόχοι τοπικά με βάση τις ικανότητες των 
μαθητών/τριών και τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιοχών και το Πρόγραμμα Λειτουργίας πρέπει 
να είναι ευέλικτο με στόχο τη βελτίωση. 

Έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην ποιότητα,  

Έλλειψη κύκλων ποιότητας κατά τάξη, σε ένα μόνο σχολείο γίνονται συνεδριάσεις των 
εκπαιδευτικών της ίδιας τάξης και σε ένα άλλο απογευματινές συνεδριάσεις βελτίωσης μια φορά 
το μήνα με εθελοντική συμμετοχή. 

Συνεχείς μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο Διευθυντών/ντριών και εκπαιδευτικών, με βάση τον 
Deming συγκαταλέγεται στις επτά θανάσιμες ασθένειες της Δ.Ο.Π. (Ζαβλανός, 2003). 

Ανάλωση των Διευθυντών/ντριών σε ατέρμονη γραφειοκρατία. Κάθε Διευθυντής έχει διδασκαλία 
27% ως 40% του εργασιακού του χρόνου. Από το υπόλοιπο που απομένει οι τρεις Διευθύντριες 
δηλώνουν ότι απαιτείται τουλάχιστον το 50% για γραφειοκρατικές εργασίες και η μια 75%. 
Επίσης, όλες τονίζουν ότι πολλές φορές χρειάζεται να δουλέψουν και το απόγευμα, σημειώνοντας 
ότι έτσι ο χρόνος για συνεργασίες επίλυσης προβλημάτων είναι πολύ μικρός.  

Έλλειψη εκτίμησης της γενικής εικόνας του σχολείου και αυτοαξιολόγησης, 

Λιγοστή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα αντικείμενά τους, από τους Σχολικούς Συμβούλους, 
σε ιδιαίτερες θεματικές (92%) ή ενδοσχολική επιμόρφωση (9%) ή συστηματικά από ιδιωτικούς 
φορείς (17%). Το 91% αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσής τους ως μέσο 
για τη βελτίωσή τους. 

Μηδενική επιμόρφωση για τους γονείς. Τρεις από τους γονείς ανέφεραν ότι παρακολούθησαν μια 
μόνο επιμορφωτική συνάντηση στο σχολείο τους τα τελευταία δυο χρόνια, ο ένας εξ’ αυτών 
αναφέρθηκε στη χαμηλή συμμετοχή των γονέων σε αυτό. Όλοι τους εξέφρασαν επιθυμία για 
αύξηση της επιμόρφωσής τους εντός του σχολείου. 

Εκπαιδευτικοί και γονείς αναγνώρισαν ότι υπάρχει ανάγκη εφαρμογής διαδικασιών βελτίωσης της 

Ολικής Ποιότητας στο σχολείο τους (100%). 

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα σχολεία είναι 
συμβατές με τις αρχές της Δ.Ο.Π. γιατί πραγματοποιούνται: (α) ετήσιος προγραμματισμός και 
απολογισμός, που κατατίθεται στο Σχολικό Σύμβουλο. Εκπαιδευτικός ειδικότητας, με μη 
σταθερή θέση, ανέφερε ότι συνήθως απουσιάζει από τον αρχικό προγραμματισμό καθώς 
καθυστερεί η τοποθέτησή της. (β) συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων για παιδαγωγικά θέματα 
με στόχο τη βελτίωση, (γ) επιλογή από τους εκπαιδευτικούς μεθόδων διδασκαλίας που 
ενεργοποιούν το μαθητή/τρια,  

Επιλέγονται από όλους τους εκπαιδευτικούς (100%) οι μέθοδοι διδασκαλίας που ενεργοποιούν 
το μαθητή, (ομαδοσυνεργατική, Project, ανακαλυπτική) με το 42% να εφαρμόζει και εναλλαγή 
με δασκαλοκεντρική για λόγους ιδιαίτερων συνθηκών. Ένας εκπαιδευτικός τόνισε ότι στην τάξη 
του δε μπορεί να σχηματίσει ομάδες μεγαλύτερες των 2 μαθητών λόγω έλλειψης χώρου.  
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Οι γονείς θεωρούν καλύτερες τις μεθόδους ενεργοποίησης του μαθητή σε ποσοστό 75% ενώ το 
25% την εναλλαγή με τη δασκαλοκεντρική ανάλογα με τη φύση του μαθήματος. Όλοι θεωρούν 
ότι η μέθοδος διδασκαλίας συμβάλει στη βελτίωση της Ποιότητας όπως και η δημιουργική 
εργασία τους. 

Το 63% πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι μόνο καθοδηγητές-συντονιστές της 
μάθησης και το 31% θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι καθοδηγητές και πάροχοι της γνώσης, όταν 
απαιτείται. Ένας γονέας (6%) δήλωσε ότι θα πρέπει να είναι μόνο πάροχοι.  

Λειτουργία υποστηρικτικών δομών για τη μάθηση, όπως Τμήματα Υποδοχής, Τμήματα Ένταξης, 

Ενισχυτική Διδασκαλία, εκπαιδευτικοί και γονείς (93%) πιστεύουν ότι όλοι οι μαθητές/τριες 
μπορούν να μάθουν με κατάλληλη προσέγγιση, Εκπαιδευτικός προτείνει ολιγομελή τμήματα για 
να μπορεί να γίνει εξατομίκευση. Γονέας προτείνει πίεση προς το γονέα που το παιδί του 
χρειάζεται βελτίωση και στήριξη των αλλοδαπών μαθητών γιατί οι γονείς τους δε μπορούν να 
τους βοηθήσουν. 

Στα 13 σχολεία (87%) φοιτούν μετανάστες και όλοι θεωρούν ότι η ομαλή ένταξή τους βοηθά στη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

Στα περισσότερα σχολεία (93%) λειτουργούν δομές Αντισταθμιστικής Αγωγής που θεωρούν ότι 
συμβάλουν στη βελτίωση της Ποιότητας. 

Υπαρξη κοινωνικών υποστηρικτικών δομών που συνεργάζονται με το σχολείο. Πιστεύουν (100%) 
ότι η επίλυση των οικογενειακών προβλημάτων των μαθητών και η βελτίωση της συμπεριφοράς 
τους συμβάλλουν στην επίτευξη Ποιότητας στη μάθηση. 

Συνεχής αξιολόγηση αποτελεσμάτων και διαδικασιών μάθησης με προφορική εξέταση και σύντομα 

τεστ, οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων (92%) προτιμούν προφορική εξέταση και μικρά, 
συχνά τεστ ενώ το 33% εφαρμόζει και μεγάλα διαγωνίσματα στο τέλος των κεφαλαίων. Ένας 
εκπαιδευτικός (8%) ανέφερε ότι η αξιολόγηση των μαθητών θα πρέπει να γίνεται μέσω της 
κοινωνίας και μέσα σε αυτήν. Οι γονείς (100%) προτιμούν την αξιολόγηση των παιδιών τους με 
προφορική εξέταση και μικρά, συχνά τεστ. 

Καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων. Μεταξύ εκπαιδευτικών: υψηλό (63%) μέτριο (37%). 
Μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών: υψηλό (69%) μέτριο (31%). Μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων: 
υψηλό (50%) μέτριο (50%). Το κλίμα σχέσεων μεταξύ τους φαίνεται να είναι καλό. Μπορεί να 
βελτιωθεί. 

Αναγνωρίζονται ως βασικοί παράγοντες της καθημερινής σχολικής ζωής οι εκπαιδευτικοί 
(100%), οι γονείς (82%), οι μαθητές/τριες (63%), ο Δήμος (19%), το λοιπό προσωπικό του 
σχολείου (6%) και το Κράτος (6%). Σημαντικά υποβαθμισμένοι παράγοντες Δήμος, λοιπό 
προσωπικό του σχολείου και κράτος.  

 Σχετικά με την παρακίνηση των εκπαιδευτικών όλοι παραδέχονται ότι το σχολείο δε διαθέτει 
άλλου είδους εργαλεία (οικονομικά κ.ά) παρακίνησης για τη βελτίωση, εκτός από αυτά που 
αναφέρονται στα ανώτερα επίπεδα της πυραμίδας του Maslow. 

 Το 50% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι ο μισθός τους είναι καλός με βάση τις υπάρχουσες 
συνθήκες ενώ το υπόλοιπο 50% δεν είναι ευχαριστημένο. Όλοι πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είναι 
κάπως καλύτερος. Ιδιαίτερα το επίδομα των Διευθυντών (100%) θεωρείται δυσανάλογα μικρό 
σε σχέση με το μεγάλο όγκο δουλειάς που αυτοί προσφέρουν και τις ευθύνες τις οποίες 
επωμίζονται. 
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Για τους/τις εκπαιδευτικούς η ευχαρίστηση στο σχολείο πραγματοποιείται στα ανώτερα επίπεδα 
της πυραμίδας του Maslow (100%) μέσα από τα καλά αποτελέσματα και το χαμόγελο των 
μαθητών/τριών τους, το καλό κλίμα συνεργασίας, την κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική 
υποδομή, το καλό περιβάλλον (εκπαιδευτικοί και γονείς) του σχολείου και την αποδοχή τους από 
αυτό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων.  

Εκπαιδευτικοί και γονείς συμφωνούν (100%) ότι βασικός στόχος του σχολείου θα πρέπει να είναι 
η Ποιότητα των γνώσεων. Πέντε από αυτούς (31%) δηλώνουν ότι πρέπει να υπάρχει και ένα 
ελάχιστο ποσότητας.  

Χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με όλους είναι να 
έχουν κρίση, ήθος ανθρωπιά, αλληλοσεβασμό, ενσυναίσθηση, ευαισθησίες, αλληλεγγύη, να 
έχουν όρια και πρόγραμμα, να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην καθημερινότητα και να 
μετασχηματιστούν σε δημοκρατικούς πολίτες. 

Τα χαρακτηριστικά που αναφέρεται πιο πάνω ότι πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές 
περιλαμβάνονται στις αρχές της Ποιότητας (Teigland, 1993). 

Επίσης το ανοιχτό Α.Π.Σ. αποτελεί προϋπόθεση των διαδικασιών βελτίωσης. 

Οι εκπαιδευτικοί (100%) πιστεύουν ότι οι γονείς μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της 
Ποιότητας μέσω της υλικής στήριξης και της συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση του παιδιού 
τους, ενώ το 42% τονίζει ότι οι γονείς δε θα πρέπει να παρεμβαίνουν σε θέματα παιδαγωγικά ή 
λειτουργίας του σχολείου. Θεωρούν τη συνεργασία μαζί τους πολύ καλή εκτός από μεμονωμένες 
περιπτώσεις. 

Ένας εκπαιδευτικός διατύπωσε την άποψη ότι θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί με τους γονείς να έχουν 
σύμπνοια για να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα και ένας άλλος ότι τα αποτελέσματα θα ήταν 
πολύ καλύτερα αν υπήρχε αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων 
και αν αποτελούσαν ομάδα. 

Οι γονείς (100%) θεωρούν ότι μπορούν να συντελέσουν στην ποιοτική μάθηση μέσω της καλής 
συνεργασίας (75%) και είναι όλοι (100%) ευχαριστημένοι από τη συνεργασία τους με τους 
εκπαιδευτικούς. Ένας γονέας εξέφρασε μικρή δυσαρέσκεια για το σχολείο επειδή χάνονται, κατά 
την άποψή του, πολλές ώρες μαθήματος. 

Όλοι πιστεύουν ότι ο Δήμος μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της Ποιότητας στο σχολείο, 
μέσα από τη βελτίωση των κάθε είδους υποδομών και την οικονομική στήριξη (88%), την 
υλοποίηση καινοτόμων δράσεων (44%) και τις κοινωνικές του υπηρεσίες (50%). Θεωρούν τη 
συνεργασία τους καλή με το Δήμο.  

Το σχολείο δεν έχει κοινωνικές υπηρεσίες αλλά όλοι συνεργάζονται με κοινωνικές δομές που 
ανήκουν σε άλλους φορείς, συνήθως Δήμους, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και θεωρούν 
ότι η συνεργασία με αυτές συμβάλει θετικά στην βελτίωση της Ποιότητας. 

Εκπαιδευτικοί και γονείς (94%) πιστεύουν ότι η αυτοαξιολόγηση θα συμβάλει θετικά στη 
βελτίωση της προσπάθειας και των αποτελεσμάτων του σχολείου σε όλους τους τομείς και ένας 
από τους εκπαιδευτικούς επισημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει με σωστούς όρους και προσεκτική 
εξέταση σε ότι αφορά την τυχόν συμμετοχή των γονέων και του Δήμου και τον τρόπο που θα 
γίνει αυτή. Ένας άλλος εκπαιδευτικός τόνισε ότι στο συγκεκριμένο πεδίο δε χρειάζεται να γίνει 
κάτι παραπάνω απ’ ότι γίνεται σήμερα, απλά να υλοποιούνται οι προτάσεις της βάσης. 
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Όσον αφορά την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι δε θα 
συντελέσει στην άνοδο της ποιότητας (100%) εφόσον έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, σύνδεση 
δηλαδή με βαθμό και μισθό. Πιστεύουν κατά (33%) ότι μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού και της Ποιότητας στο σχολείο εφόσον είναι συμβουλευτική και συνδέεται μόνο 
με επιμόρφωση. Μια εκπαιδευτικός τόνισε ότι θα ήθελε να αξιολογηθεί με ένα τεστ που θα 
γράψουν οι μαθητές της και ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσουν οι γονείς τους. 

Οι γονείς (100%) πιστεύουν ότι θα συντελέσει στην άνοδο της Ποιότητας στο Δημοτικό σχολείο. 
Ένας γονέας (25%) εξέφρασε αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα της κρίσης και ανέφερε ότι 
θα επέλεγε την αυτοαξιολόγηση ως μέθοδο αξιολόγησης στο σχολείο. Ένας άλλος γονέας (25%) 
τόνισε ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα πρέπει να μην έχει χαρακτήρα τιμωρητικό και να 
συνδέεται με τη βελτίωση του. 

Μεταξύ αυτοαξιολόγησης και προσωπικής αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν σαφώς την 
πρώτη. Απορρίπτουν τη δεύτερη λόγω του φόβου που προκαλεί. Ο φόβος τους έχει να κάνει 
κυρίως με το πελατειακό σύστημα και κατά συνέπεια την αμφιβολία της αντικειμενικότητας των 
αξιολογητών, το κακό παρελθόν του «επιθεωρητισμού» (Διαμαντής κ.ά., 2005) και τον 
τιμωρητικό χαρακτήρα που της προσδόθηκε το 2013 με το Π.Δ. 152. Άλλωστε και ο Deming 
είναι κατά της αξιολόγησης προσώπων, όπως περιγράφει στο 8ο από τα 14 σημεία που διατύπωσε 
σχετικά με την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και οι δυο από τους 
τέσσερις γονείς αναφέρονται ο μεν ένας στην αντικειμενικότητα του αξιολογητή και ο δεύτερος 
στο γεγονός ότι η προσωπική αξιολόγηση θα πρέπει να συνδέεται με βελτίωση του 
εκπαιδευτικού. 

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι εκπαιδευτικοί και γονείς των Δημοτικών Σχολείων 
διακατέχονται σε γενικές γραμμές από τις περισσότερες αρχές της Δ.Ο.Π. 

Συνάγεται ότι αν οι διαδικασίες της Δ.Ο.Π. εφαρμοστούν συγκροτημένα στα Δημοτικά Σχολεία, 
με στατιστικές διεργασίες και σχέδια δράσης βελτίωσης θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα για 
μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. 

Εκπαιδευτικοί και γονείς πρότειναν να υπάρχει ένα γενικό όραμα στην Π.Ε. και ένα σε κάθε 
σχολείο εφόσον κρίνεται σκόπιμο, διακομματική συνεννόηση για την Παιδεία, ομάδα Ποιότητας 
σε κάθε σχολείο, να διατεθούν περισσότεροι πόροι για βελτίωση υλικοτεχνικών υποδομών, ώστε 
κάθε μαθητής να έχει ένα μικρό υπολογιστή, σε κάθε αίθουσα να υπάρχει διαδραστικός πίνακας, 
χάρτες και εποπτικά όργανα, βελτίωση κτιριακών υποδομών, αθλητικές υποδομές με 
προδιαγραφές, εργαστήριο Φυσικής, αίθουσες Αγγλικών, Μουσικής, Χορού, Βιβλιοθήκη, 
περιορισμό μετακινήσεων εκπαιδευτικών και σταθερότητα προσωπικού σε κάθε σχολείο, 
συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων, συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών αλλά και 
εκπαιδευτικών και γονέων, αύξηση αντισταθμιστικών δομών, ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
όπου ο εκπαιδευτικός θα επιλέγει την ύλη του, σύνδεση του σχολείου με ηλεκτρονικές 
βιβλιοθήκες, καθορισμός στόχων και εκπαιδευτικού υλικού από το σχολείο, κοινωνική υπηρεσία 
σε κάθε σχολείο, να θεσπισθεί κεντρικός κώδικας συμπεριφοράς από το Υπουργείο για να μπουν 
όρια στους μαθητές, χορήγηση διπλωμάτων για τους μαθητές στα μαθήματα ειδικοτήτων, 
πραγματοποίηση, εκτός λειτουργίας, κοινών προγραμμάτων για γονείς και μαθητές, δυνατότητα 
παρακίνησης από το σχολείο, ανεξαρτησία του σχολείου, εκπαιδευτικοί και μαθητές να είναι 
χαρούμενοι στο σχολείο. 
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Προτάσεις 

Παρακάτω παραθέτουμε τις προτάσεις μας για την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στα Δημοτικά Σχολεία 
με βάση τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε αλλά και τις προτάσεις που έκαναν οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί και οι γονείς προτείνουμε τα παρακάτω: 

▪ Διατύπωση ευέλικτου κεντρικού οράματος από την κεντρική ηγεσία της Εκπαίδευσης με 
τη δυνατότητα εμπλουτισμού του από το σχολείο με βάση τις ανάγκες του και τις 
προτεραιότητές του. 

▪ Μακροχρόνιο κεντρικό σχεδιασμό βελτίωσης με ορίζοντα 20ετίας από διακομματική 
επιτροπή για να μην υπάρχουν συχνές αλλαγές. 

▪ Θέσπιση Ανοιχτού Α.Π.Σ. με κεντρικούς στόχους και δυνατότητα προσθήκης στόχων από 
την Περιφερειακή Δ/νση, τη Δ/νση Εκπαίδευσης και το σχολείο. 

▪ Ενίσχυση της αυτονομίας των σχολείων σε σχέση με τους στόχους, το πρόγραμμα 
λειτουργίας και την παρακίνηση των εκπαιδευτικών. 

▪ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. και συνεχής 
επιμόρφωσή τους στην κατεύθυνση της βελτίωσης του έργου που έχουν να επιτελέσουν. 

▪ Σύσταση σε κάθε σχολείο ομάδας βελτίωσης ποιότητας με εθελοντική συμμετοχή. 
▪ Καθιέρωση μικρών σύντομων συνεδριάσεων συνεργασίας, στη διάρκεια του 

προγράμματος μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας τάξης με στόχο τη βελτίωση 
συμπεριφορών και αποτελεσμάτων. 

▪ Έκθεση εκτίμησης της γενικής εικόνας του σε κάθε σχολείο, στην αρχή του σχολικού 
έτους, με ετήσιους στόχους και προγραμματισμό βελτίωσης που θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες ενέργειες, σχέδιο δράσης με στόχο τη βελτίωση και απολογισμό στο τέλος 
του σχολικού έτους. 

▪ Αύξηση του διαστήματος της θητείας των Διευθυντών και κατά το δυνατόν σταθερότητα 
προσωπικού. 

▪ Γραμματειακή υποστήριξη σε κάθε σχολείο ώστε ο Διευθυντής να μην καταλήγει να είναι 
ο γραμματέας του αλλά να μπορεί εκτός από τα διδακτικά του καθήκοντα να ασκεί το 
διοικητικό και παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει στην κατεύθυνση εφαρμογής της Δ.Ο.Π. 

▪ Συχνή στατιστική καταγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων αφενός για να υπάρχει 
εικόνα αφετέρου για να μπορεί να γίνει σχεδιασμός βελτίωσης. 

▪ Βελτίωση του κλίματος σχολείου και γονέων. 

Επίσης απαιτείται: 

▪ Βελτίωση των κτιριακών υποδομών και δημιουργία αιθουσών ειδικοτήτων, αθλητισμού 
και πολιτισμού με προδιαγραφές. 

▪ Ενίσχυση των Τάξεων Υποδοχής και των δομών Αντισταθμιστικής Αγωγής. 
▪ Ίδρυση και στελέχωση κοινωνικής υπηρεσίας σε κάθε σχολείο. 
▪ Ενίσχυση των Συλλόγων Γονέων για να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους. 
▪ Ενίσχυση των Δήμων και βελτίωση της συνεργασίας τους με τα σχολεία. 
▪ Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης με αρκετά βιβλία για κάθε μάθημα του Δημοτικού 

Σχολείου για να επιλέγει κάθε εκπαιδευτικός το βιβλίο που επιθυμεί. 
▪ Βιβλιοθήκη σε κάθε σχολείο και διασύνδεσή της με άλλες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. 
▪ Θέσπιση κεντρικού κώδικα συμπεριφοράς με συγκεκριμένα όρια από το Υ.Π. για τους 

μαθητές. 
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▪ Χορήγηση πιστοποιήσεων μάθησης για τους μαθητές του Δ.Σ. στα μαθήματα ειδικοτήτων.  
▪ Πραγματοποίηση, εκτός λειτουργίας σχολείου, κοινών προγραμμάτων για γονείς και 

μαθητές, γιατί συμβάλουν στη βελτίωση των σχέσεων τους. 

Βιβλιογραφικές αναφορές  
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Περίληψη  

Η ραγδαία ανάπτυξη και διείσδυση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης (Castells, 
1998). Οι εξελίξεις αυτές δεν αφήνουν ανεπηρέαστη και την εκπαίδευση, η οποία είναι 
αλληλένδετη με τις κοινωνικές μεταβολές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιρροή των 
τεχνολογιών αυτών στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Η εξέλιξη της 
εκπαίδευσης συμβαδίζει με την εξέλιξη της κοινωνίας. Οι ταχύτατα συντελούμενες αλλαγές στο 
χώρο της τεχνολογίας και της επικοινωνίας καθώς και η διάδοση του διαδικτύου μετεξέλιξαν 
αναπόφευκτα τη διοικητική διαδικασία, από το κλασσικό συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης σε 
ένα πιο άμεσο και ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η 
εισαγωγή και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο έχει επιφέρει καταλυτικές αλλαγές 
τόσο στο πεδίο οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας όσο και στη λειτουργία του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Η προσαρμογή αυτή μπορεί να υποστηριχθεί δια µέσου ενός 
μοντέλου διοίκησης το οποίο θα συμβαδίζει µε τις αρχές του management και θα αναφέρεται στις 
διαδικασίες, τις εισροές και τα αποτελέσµατα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 
διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες 
καθώς και ο βαθμός ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη οργάνωση και λειτουργία του 
σχολείου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν 
ιδιαίτερα θετική στάση στην ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη λειτουργία και στην 
οργάνωση της σχολικής μονάδας. Ωστόσο, προκύπτουν προβλήματα και εμπόδια κατά την 
προσπάθεια ένταξης των Νέων Τεχνολογιών.  
Λέξεις κλειδιά: οργάνωση-διοίκηση, ΤΠΕ, Εκπαιδευτικός 

 

Εισαγωγή 

Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναφέρονται σε κάθε μορφής 
ψηφιακό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αυτόνομα ή ως στοιχείο ενός τεχνολογικού 
συστήματος, για την αναζήτηση, την πρόσβαση, την επεξεργασία, την παραγωγή, τη διαμόρφωση 
και παρουσίαση καθώς και την καταχώρηση, τη συλλογή, την ανάλυση, την αναπαράσταση και 
βεβαίως τη διακίνηση (μετάδοση, ανταλλαγή) της πληροφορίας. Στη διεθνή βιβλιογραφία 
συναντώνται αρκετές προσπάθειες εννοιολογικού προσδιορισμού των Τεχνολογιών της 
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Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σύμφωνα με την UNESCO, για να προσδιοριστεί ο 
όρος ΤΠΕ, θα πρέπει πρώτα να οριστούν η έννοια της επιστήμης της Πληροφορικής και η έννοια 
της Τεχνολογίας της Πληροφορικής (Anderson & Van Weert, 2002). Η επιστήμη της 
Πληροφορικής αφορά στο σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση, χρήση και συντήρηση 
συστημάτων επεξεργασίας της πληροφορίας, καθώς επίσης και στο υλικό των υπολογιστών και 
του λογισμικού τους. Η τεχνολογία της Πληροφορικής ορίζεται ως το σύνολο των υπολογιστικών 
συστημάτων και των τεχνολογικών εφαρμογών της Πληροφορικής στην κοινωνία. Με βάση 
αυτήν την οριοθέτηση, οι ΤΠΕ ορίζονται ως ο συνδυασμός της τεχνολογίας της Πληροφορικής 
με άλλες συσχετιζόμενες τεχνολογίες και ειδικότερα με αυτές των επικοινωνιών. Η διεθνής 
απόδοση του όρου είναι «Information and Communication Technologies» (ICT). Ο όρος αυτός 
σχετίζεται με όλα εκείνα τα μέσα που μεταφέρουν μηνύματα όλων των ειδών (εικόνες, ήχοι, 
σειρές χαρακτήρων κ.ά.) και προωθούν την επικοινωνία και την πληροφόρηση (Κόμης & 
Μικρόπουλος, 2001). Αναφέρεται στο σύνολο των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται 
για την αναζήτηση, τη συλλογή, τη μετάδοση, τη διόρθωση, την επεξεργασία, την αποθήκευση 
και την αναπαράσταση των πληροφοριών σε διάφορες μορφές, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
να αποτελεί τον κύριο φορέα των ΤΠΕ (Παναγιωτακόπουλος & Κουστουράκης, 2005). Η 
ανάπτυξη της δικτυακής τεχνολογίας και των δικτύων, τα οποία αποτελούν και την υλική βάση 
για τη διακίνηση της πληροφορίας, σηματοδότησε τη μετάβαση από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές μετέτρεψαν το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής κοινωνίας σε 
Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Η Κοινωνία της Πληροφορίας χαρακτηρίζεται από: α) την έκρηξη της πληροφορίας, την αύξηση 
της ποσότητας και του όγκου των πληροφοριών, καθώς όλο και περισσότερες πληροφορίες 
παράγονται συνεχώς και ταυτόχρονα αυξάνονται οι δυνατότητες πρόσβασης στις πηγές τους, β) 
την ταχύτητα με την οποία διακινείται η πληροφορία μέσα στην κοινωνία και η οποία έχει 
αυξανόμενες τάσεις, γ) τη χρονική απόσταση ανάμεσα στο εκάστοτε συμβάν και στη μετάδοση 
της πληροφορίας που προκύπτει από αυτό, η οποία τείνει να μηδενιστεί και δ) την πυκνότητα 
των πληροφοριών, από το βαθμό δηλαδή συγκέντρωσής τους. Στην Κοινωνία της Πληροφορίας 
σημασία έχει η γνώση μέσω της ανταλλαγής μεγάλου πλήθους πληροφοριών και η γνώση της 
Πληροφορικής, μέσω του χειρισμού των μέσων της Πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
εφαρμογές, λογισμικά κ.λ.π.) (Σταχτέας, 2002). 

Η συνύπαρξη λοιπόν της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ορολογία των ΤΠΕ δεν είναι 
τυπική, αλλά αντιπροσωπεύει την όλο και μεγαλύτερη σύζευξη ανάμεσα στην αξία της 
πληροφορίας και τη δυνατότητα επικοινωνίας της. 

Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Η επιστημονική έρευνα επιδεικνύει έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μελετών και ερευνητικών 
εργασιών που δείχνουν ότι οι ΤΠΕ κινητοποιούν την προσοχή και την αντίληψη των μαθητών, 
πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες ανάκλησης πληροφοριακών στοιχείων και παράλληλα 
προσφέρουν ένα πεδίο για την ερμηνευτική κατανόηση δεδομένων και φαινομένων. Επίσης, 
σημαντικός αριθμός ερευνών επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση των ΤΠΕ στην κατανόηση 
βασικών εννοιών γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές 
Επιστήμες, καθώς και στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία 
συνθηκών οικοδόμησης της νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές (Crock et al., 2010). Στη 
βιβλιογραφία καταγράφονται αρκετές προσπάθειες ταξινόμησης των εκπαιδευτικών εφαρμογών 
των ΤΠΕ, οι οποίες ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Συχνά, όμως, κατηγοριοποιούνται 
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σε: συστήματα καθοδήγησης και διδασκαλίας, συστήματα μάθησης μέσω καθοδηγούμενης 
ανακάλυψης και διερεύνησης και συστήματα έκφρασης, αναζήτησης και επικοινωνίας (Κόμης, 
2004). Οι διαφορετικές προσεγγίσεις, που αφορούν στην ένταξη των τεχνολογιών της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι κάθε φορά συνάρτηση 
πολλών παραμέτρων που σχετίζονται: 

▪ με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 
▪ τη βαθμίδα εκπαίδευσης που αφορά η εισαγωγή 
▪ τους προς επίτευξη διδακτικούς και γνωστικούς στόχους 
▪ τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες 
▪ την περίοδο της εισαγωγής 
▪ το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης 
▪ τις φιλοσοφικές και ιδεολογικές θεωρήσεις των πρωτεργατών 
▪ την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί έναν υπό 
έμφαση στόχο των επίσημων εκπαιδευτικών πολιτικών σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ των 
οποίων και στη χώρα μας, καθώς διατυπώνονται αισιόδοξες εκτιμήσεις ως προς τις δυνατότητες 
των υπολογιστών και του Διαδικτύου να συμβάλλουν στην αναδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών 
δομών, στην αναβάθμιση της διδακτικής διαδικασίας και στη βελτίωση της ποιότητας της 
μάθησης (Mui, Kan, & Chun, 2004). Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο 
εκδηλώνουν, με εμφανή τρόπο, την πρόθεση κυβερνήσεων, εκπαιδευτικών και επιστημονικών 
φορέων να βασιστούν στις ΤΠΕ προκειμένου να εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
πολίτες για μάθηση καθώς και για την απόκτηση πληροφορικού γραμματισμού, που θα επιτρέψει 
τη συμμετοχή τους στην «Κοινωνία της Γνώσης» (OECD, 2004). Ο πληροφορικός γραμματισμός 
αφορά στις ικανότητες κατανόησης και χρήσης πληροφοριών, οι οποίες προσφέρονται σε 
πολλαπλές μορφές, προέρχονται από ποικιλία πληροφοριακών πηγών και μπορούν να 
παρουσιασθούν μέσω υπολογιστή (Gilster, 1997). Η απόκτησή τους θεωρείται σημαντικό προσόν 
γιατί:  

(α) πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες για την ένταξη και συμμετοχή των πολιτών σε μια 
κοινωνία βασισμένη στη γνώση και την πληροφορία. 

(β) επιτρέπουν την προσαρμοστικότητα των επαγγελματικών προσόντων στις απαιτήσεις που 
δημιουργούν οι συνεχείς εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία. 

(γ) προάγουν την καινοτομία τόσο σε τομείς εφαρμογών της τεχνολογίας όσο και της 
γενικότερης παραγωγικής διαδικασίας. 

(δ) διευκολύνουν την προσωπική και κοινωνική καθημερινότητα με την πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες. 

(ε) παρέχουν σημαντικές δυνατότητες πρόσβασης σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής μεθοδολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
προωθούν διαδικασίες δια βίου μάθησης (Means, Toyama, Murphy, Bakia, & Jones, 2009). 

Το «ψηφιακό χάσμα» αναδύεται ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, που αντανακλά 
προϋπάρχουσες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και οι προσπάθειες εξάλειψής του 
εστιάζουν στη βελτίωση της ευχρηστίας των ψηφιακών μέσων και την ενίσχυση της εκπαίδευσης 
στις ΤΠΕ (Witte & Mannon, 2010). 



Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αποτελεσματικότητα 
 

─ 373 ─ 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και η στάση τους απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί σε μεγάλο 
βαθμό εξαιτίας όλων των ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών και της ένταξης των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση. Από φορέας γνώσης γίνεται διαμεσολαβητής της γνώσης αυτής ανάμεσα στον ίδιο 
και τους μαθητές του (Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2006). Οι εκπαιδευτικοί είναι 
απαραίτητο πλέον να είναι πλήρως ενημερωμένοι, εξοικειωμένοι και έτοιμοι να ενσωματώσουν 
τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική τους πρακτική, ώστε να μη δημιουργήσουν ψηφιακό χάσμα και 
ανισότητες με τους μαθητές τους και να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα εργασιακά τους 
καθήκοντα (Παναγιωτακόπουλος κ.ά, 2005). Ειδικότερα, χρειάζεται να είναι σε θέση να 
σχεδιάζουν και να υποστηρίζουν κατάλληλα εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στις 
Νέες Τεχνολογίες, να αναζητούν νέους τρόπους και καινοτόμες δράσεις για την ενσωμάτωσή 
τους στην εκπαιδευτική τους καθημερινότητα, να είναι σε θέση να κατανοούν και να εφαρμόζουν 
τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και να εμπλουτίζουν 
συνεχώς το εκπαιδευτικό τους υλικό με αντίστοιχες εφαρμογές (Κασιμάτη κ.ά., 2002).  

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω των ΤΠΕ είναι 
καθοριστικές για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς 
αποτελούν δείκτη των στάσεών τους, της συμπεριφοράς τους και των πράξεών τους σχετικά με 
την ένταξη των ΤΠΕ στην τάξη. Μέσα από τη γνώμη τους για την ικανότητά τους να 
χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική πηγάζει και η αυτοπεποίθησή τους και η 
αυτοαποτελεσματικότητά τους κατά τη χρήση τους (van Braak et al., 2004). Όσοι εκπαιδευτικοί 
έχουν θετική στάση και θεωρούν χρήσιμη την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, τείνουν και 
να τις χρησιμοποιούν περισσότερο στη διδασκαλία τους, ενώ αυτοί που έχουν αρνητική αντίληψη 
είναι περισσότερο επιφυλακτικοί και αποφεύγουν συστηματικά τη χρήση τους. 

Ένας από τους βασικότερους είναι το άγχος που νιώθουν, μήπως δεν μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν επαρκώς στις απαιτήσεις της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Το άγχος αυτό μπορεί να προέρχεται είτε από την έλλειψη εμπειρίας και εξοικείωσης με τις ΤΠΕ, 
είτε από την ανησυχία ότι οι Νέες Τεχνολογίες θα επηρεάσουν αρνητικά τη μορφή της 
διδασκαλίας και θα παραγκωνίσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού (Σταχτέας, 2002). Η προσωπική 
χρήση και εξοικείωση με τον υπολογιστή βοηθά τους εκπαιδευτικούς να ξεπεράσουν τους φόβους 
τους, τις ανασφάλειες και τις αναστολές τους, ώστε να μπορέσουν να τον εντάξουν στη 
διδασκαλία τους. Οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη εξοικείωση, με επαρκές γνωστικό υπόβαθρο 
και με την κατάλληλη επιμόρφωση στις ΤΠΕ νιώθουν λιγότερο άβολα και επιφυλακτικά απέναντι 
στις Νέες Τεχνολογίες και δε θεωρούν ότι απειλούνται, αλλά ότι διαθέτουν ένα ισχυρό 
παιδαγωγικό εργαλείο που θα ενισχύσει τη συνεργατικότητα, τα κίνητρα και τη μαθησιακή 
διαδικασία των εκπαιδευομένων. Η ηλικία είναι ένας ακόμα παράγοντας που σχετίζεται 
σημαντικά και με την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ, καθώς από σχετικές έρευνες 
έχει φανεί ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί δε φοβούνται να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν με 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση που εντάσσουν τις ΤΠΕ, καθώς γι’ αυτούς ο 
υπολογιστής δεν είναι κάτι ξένο και άγνωστο (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). Το φύλο είναι 
επίσης ένας παράγοντας που αναφέρεται ότι επηρεάζει τη χρήση των ΤΠΕ χωρίς όμως να 
διαφαίνονται έντονες διαφοροποιήσεις (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). Οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί τείνουν να έχουν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια κατά τη χρήση των 
ΤΠΕ ίσως λόγω των διαφορετικών προτεραιοτήτων που θέτουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ή 
στη φύση του γνωστικού αντικειμένου (van Braak et al., 2004).  
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Τέλος, το γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής δε βοηθά στην ανάπτυξη των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, από τη στιγμή που στα περισσότερα σχολεία δεν προβλέπεται 
τεχνολογικός εξοπλισμός σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, ή έστω μια επαρκής αίθουσα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία όμως θα είναι προσβάσιμη από όλους τους εκπαιδευτικούς 
(Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2011). Οι «αδυναμίες» αυτές οφείλονται στον ανεπαρκή συντονισμό 
των στόχων, περιεχομένων και μεθόδων της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ενσωμάτωση των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2011). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
πάνω στις ΤΠΕ είναι απαραίτητο να είναι διαρκής και συχνή, ώστε να είναι σε θέση να 
παρακολουθήσουν τις έντονες αλλαγές που χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική τεχνολογία 
(Παναγιωτακόπουλος & Κουστουράκης, 2005). Για το λόγο αυτό χρειάζεται να αποτελεί 
επιδίωξη του εθνικού σχεδιασμού για την παιδεία και να εντάσσεται στις γενικότερες 
στρατηγικές αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης 
και της πληροφορίας (Αλμπανοπούλου κ.ά., 2005). Η στήριξη και η ευελιξία συνεπώς από την 
πλευρά της ηγεσίας σε ένα σχολικό χώρο, η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η 
εξοικείωση τους με τις ΤΠΕ είναι παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν θετικά και να 
συμβάλλουν σε ένα ασφαλές, δημιουργικό και άνετο περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς, ώστε 
να είναι σε θέση να εντάξουν αποτελεσματικά τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία τους 
(Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2005; Τζιμογιάννης & Κόμης, 2006). 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας που παρουσιάζεται στη συνέχεια είναι να διερευνηθούν οι στάσεις των 
εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. Η έρευνα διεξήχθη τον Μάϊο του 2017 με κύριο 
ενδιαφέρον τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. 
Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο οι εκπαιδευτικοί είχαν τη 
δυνατότητα να το συμπληρώνουν μέσω διαδικτύου. Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 82 
εκπαιδευτικούς. Επειδή η έρευνα διεξήχθη μέσω διαδικτύου δεν είναι δυνατό να εντοπίσουμε την 
τοποθεσία των εκπαιδευτικών. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις μεθόδους 
έρευνας, ιδιαίτερα στην περιοχή της εκπαίδευσης, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας λαμβάνει έναν 
κεντρικό ρόλο. Ωστόσο, η διεξαγωγή µιας έρευνας είναι µία σύνθετη, πολύπλοκη, δαπανηρή και 
χρονοβόρα διαδικασία. Ο ερευνητής ξεκινά να σχεδιάζει ένα ερωτηµατολόγιο έχοντας στο µυαλό 
του ότι το ενδιαφέρον και η συνεργασία των ανταποκρινόµενων πρέπει να υποκινηθούν (Cohen 
& Manion, 1997). Όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες πρέπει να είναι παρούσες σε µορφές οι 
οποίες δεν θα δηµιουργούν προβλήµατα κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάλυσης της ερµηνείας 
των αποτελεσμάτων (Bell, 1997).  

To ερωτηματολόγιο της έρευνας ήταν δομημένο σε τρία τμήματα και περιλάμβανε ερωτήσεις 
κλειστού τύπου (Bell, 1997). H κατασκευή του στηρίχθηκε στην σχετική βιβλιογραφία και 
συγκεκριμένα στις έρευνες των Τζιμογιάννη & Κόμη (2006) και Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 
(2010). Στο πρώτο τμήμα ζητούνταν να συμπληρωθούν τα προσωπικά/δημογραφικά στοιχεία των 
ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, έτη διδακτικής εμπειρίας, κατηγορία ειδικότητα, 
βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν, επιμορφώσεις κτλ). Τα στοιχεία αυτά είχαν ως 
στόχο την αναγνώριση του κοινωνικού προφίλ των εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο τμήμα του 
ερωτηματολογίου οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά 
με τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία τους και αποσκοπούσαν στη διερεύνηση 
των γνώσεων τους σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες. Το τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου 
διερευνούσε τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. Οι εκπαιδευτικοί 
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κλήθηκαν σε αυτό το τμήμα να διατυπώσουν τη γνώμη τους σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο 
ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη διαδικασία της διδασκαλίας. Στο δεύτερο και στο 
τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου περιέχονταν ερωτήματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε κλίμακα 
μέτρησης στάσεως σύμφωνα με τη μέθοδο Likert. Όλα τα ερωτήματα ήταν υποχρεωτικό να 
συμπληρωθούν. Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε μέσω της υπηρεσίας Google Forms της Google. 
Μέσω των google forms οι εκπαιδευτικοί είχαν άμεση πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο και οι 
απαντήσεις δίνονταν online. Τα ερευνητικά ερωτήματα Η έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει 
το βαθμό και τις διαδικασίες ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία καθώς και 
τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές και τις Νέες Τεχνολογίες και πως αυτές 
επηρεάζουν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών μέσα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης.  

Προσωπικά / Δημογραφικά Δεδομένα 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 82 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 35 (42.7%) ήταν 
άνδρες και οι 47 (57.3%) γυναίκες.  

Η ερώτηση σχετικά με την ηλικία των ερωτηθέντων περιλάμβανε τέσσερα επίπεδα ηλικίας: 
εκπαιδευτικοί έως 30 ετών, εκπαιδευτικοί ηλικίας 31-40 ετών, εκπαιδευτικοί 41-50 ετών και 
εκπαιδευτικοί 51 ετών και άνω. Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 30 ετών ήταν 19 (23.2%). Οι 
εκπαιδευτικοί ηλικίας 31-40 ετών ήταν 43(52.4%). Οι εκπαιδευτικοί 41-50 ετών ήταν 17 (20.7%), 
ενώ τέλος οι εκπαιδευτικοί 51 ετών και άνω ήταν 3 (3.7%). 

 Η ερώτηση σχετικά με τη διδακτική εμπειρία των ερωτηθέντων περιλάμβανε πέντε επίπεδα: 
χωρίς διδακτική εμπειρία, διδακτική εμπειρία έως 5 έτη, διδακτική εμπειρία 6 έως 10 έτη, 
διδακτική εμπειρία 11 έως 15 έτη και διδακτική εμπειρία από 15 έτη και άνω. Οι εκπαιδευτικοί 
χωρίς διδακτική εμπειρία ανέρχονται σε ποσοστό 28% (23 εκπαιδευτικοί), οι εκπαιδευτικοί με 
διδακτική εμπειρία έως 5 έτη ανέρχονται σε ποσοστό 19,5% (16 εκπαιδευτικοί), οι εκπαιδευτικοί 
με διδακτική εμπειρία 6 έως 10 έτη ανέρχονται σε ποσοστό 24.4% (20 εκπαιδευτικοί), οι 
εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία 11 έως 15 έτη ανέρχονται σε ποσοστό 15.9% (13 
εκπαιδευτικοί) και τέλος οι εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία 15 έτη και άνω ανέρχονται σε 
ποσοστό 12,2% (10 εκπαιδευτικοί). 

Η ερώτηση σχετικά με την ειδικότητα των ερωτηθέντων περιλάμβανε τέσσερις περιοχές: 
ειδικότητες θετικών μαθημάτων, ειδικότητες θεωρητικών μαθημάτων, ξένων γλωσσών και 
ειδικότητες Πληροφορικής. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικότητα σε θετικά μαθήματα 
ανέρχονται σε ποσοστό 43.9% (36 εκπαιδευτικοί), οι εκπαιδευτικοί με ειδικότητα θεωρητικών 
μαθημάτων ανέρχονται σε ποσοστό 32.9% (27 εκπαιδευτικοί), οι εκπαιδευτικοί με ειδικότητα σε 
ξένες γλώσσες ανέρχονται σε ποσοστό 1.2% (1 εκπαιδευτικός) και οι εκπαιδευτικοί με ειδικότητα 
στην Πληροφορική ανέρχονται σε ποσοστό 22% (18 εκπαιδευτικοί) (εικόνα 1). 

Η ερώτηση σχετικά με τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν περιλάμβανε πέντε 
επίπεδα: καμία βαθμίδα, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και άλλο. Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν 
σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης ανέρχονται σε ποσοστό 34.1% (28 εκπαιδευτικοί), οι 
εκπαιδευτικοί με βαθμίδα εκπαίδευσης το δημοτικό ανέρχονται σε ποσοστό 31.7% (26 
εκπαιδευτικοί), οι εκπαιδευτικοί με βαθμίδα εκπαίδευσης το γυμνάσιο ανέρχονται σε ποσοστό 
7.3% (6 εκπαιδευτικοί), οι εκπαιδευτικοί με βαθμίδα εκπαίδευσης το λύκειο ανέρχονται σε 
ποσοστό 13.4% (11 εκπαιδευτικοί) και τέλος οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε άλλη βαθμίδα 
εκπαίδευσης ανέρχονται σε ποσοστό 13.4% (11 εκπαιδευτικοί). 
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Εικόνα 1: Σύνθεση του δείγματος ως προς τη περιοχή ειδικότητας 

Η ερώτηση σχετικά με το εάν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήση κάποια 
επιμόρφωση σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες περιλάμβανε δύο επίπεδα: ναι, όχι. Οι 
εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση σχετική με τις Νέες Τεχνολογίες 
καταλαμβάνουν ποσοστό 67.1% (55 εκπαιδευτικοί), οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν 
παρακολουθήσει κάποια σχετική επιμόρφωση καταλαμβάνουν ποσοστό 32.9% (27 
εκπαιδευτικοί). 

Μελετώντας προσεκτικά τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών που δεν έχουν παρακολουθήσει 
κάποια σχετική επιμόρφωση παρατηρούμε τις εξής συσχετίσεις: 

▪ Το 81.5% των εκπαιδευτικών αυτών είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν καθόλου 
διδακτική εμπειρία ή έχουν έως 5 έτη.  

▪ Το 85.2% των εκπαιδευτικών αυτών δεν υπηρετούν σε συγκεκριμένη βαθμίδα της τυπικής 
εκπαίδευσης ή δεν υπηρετούν σε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Ίσως απασχολούνται σε ΙΕΚ 
και οι επιμορφώσεις δεν απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς αυτών των βαθμίδων. 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

Η ερώτηση σχετικά με το εάν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο 
σπίτι περιλάμβανε δύο επίπεδα: ναι, όχι. Ήταν αξιοσημείωτο ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν Η/Υ. 

Η ερώτηση σχετικά με το εάν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο στο 
σπίτι περιλάμβανε δύο επίπεδα: ναι, όχι. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν σύνδεση είναι 
το 97.6% (80 εκπαιδευτικοί) ενώ μόνο 2 εκπαιδευτικοί δε διαθέτουν (ποσοστό 2.4%). 

Η ερώτηση σχετικά με το εάν οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες 
στη διδασκαλία τους περιλάμβανε δύο επίπεδα: ναι, όχι. Το ποσοστό των εκπαιδευτικών τις 
χρησιμοποιούν είναι το 86.6% (71 εκπαιδευτικοί) ενώ εκείνοι που δεν τις χρησιμοποιούν 
καταλαμβάνουν ποσοστό 13.4% (11 εκπαιδευτικοί) (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Σύνθεση δείγματος ως προς το εάν χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία ή όχι 

Μελετώντας προσεκτικά τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών που δεν κάνουν χρήση των 
Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία τους παρατηρούμε τις εξής συσχετίσεις: 

▪ Το 63.7% των εκπαιδευτικών αυτών δεν έχει παρακολουθήσει κάποια σχετική 
επιμόρφωση. 

▪ Οι εκπαιδευτικοί έχουν καθόλου ή πολύ μικρή διδακτική εμπειρία. 
▪ Το 72,7% είναι εκπαιδευτικοί θεωρητικών μαθημάτων. 
▪ Το 63,7% είναι γυναίκες. 

Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών σε εφαρμογές γραφείου (Word, excel, κλπ) 
παρατηρείται ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες αρκετές 
ώρες την εβδομάδα. Για εφαρμογές επεξεργασίας γραφικών το μεγαλύτερο μέρος αφιερώνει 
περίπου μία ώρα την εβδομάδα. Στα ψηφιακά παιχνίδια οι ερωτηθέντες αφιερώννουν ελάχιστο ή 
και καθόλου χρόνο. Σε αντίθεση, η χρήση του YouTube είναι αρκετή μέσα στη βδομαδα και από 
όλους σχεδόν τους ερωτηθέντες. Τα ποσοστά των ερωτηθέντνων είναι μοιρασμένα ως προς τη 
χρήση των κοινωνικών δικτύων, των blogs και των wikis (Εικόνα 3). 

Αναφορικά με τις απόψεις των ερωτηθέντων σε σχέση με τους παράγοντες που θεωρούν πως 
αποτρέπουν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία, τα υποκείμενα της έρευνας 
ανέφεραν: την ανεπάρκεια γνώσεων, την έλλειψη χρόνου λόγω ανάγκης για κάλυψη της 
διδακτέας ύλης, τον ανεπαρκή αριθμό των διαθέσιμων υπολογιστών και περιφερειακών (π.χ. 
εκτυπωτών), την έλλειψη επαρκούς τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία και συντήρηση των 
υπολογιστών, την έλλειψη αρκετού διαθέσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού, την έλλειψη 
ενδιαφέροντος/προθυμίας του σχολείου για τη χρήση υπολογιστών. Η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων εκπαιδευτικών θεωρεί πως όλοι οι παραπάνω παράγοντες αποτρέπουν τη χρήση 
των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία. Ως κύριους παράγοντες ανέφεραν: την ανεπάρκεια 
γνώσεων, την έλλειψη χρόνου αλλά κυρίως τον ανεπαρκή αριθμό διαθέσιμων υπολογιστών και 
περιφερειακών, καθώς επίσης και την έλλειψη επαρκούς τεχνικής συντήρησης (Εικόνα 4). 

Μελετώντας προσεκτικά τα ερωτηματολόγια ως προς τους παράγοντες που αποτρέπουν τη χρήση 
Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία παρατηρούμε τις εξής συσχετίσεις: 

▪ Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν σημαντικό παράγοντα την ανεπάρκεια γνώσεων, θεωρούν 
εξίσου σημαντικό παράγοντα την έλλειψη επαρκούς τεχνικής υποστήριξης για τη 
λειτουργία και συντήρηση των υπολογιστών. 
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▪ Οι εκπαιδευτικοί που δεν χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία τους 
θεωρούν πως η ανεπάρκεια γνώσεων, η έλλειψη επαρκούς τεχνικής υποστήριξης για τη 
λειτουργία και συντήρηση των υπολογιστών αλλά και ο ανεπαρκής αριθμός διαθέσιμων 
υπολογιστών και περιφερειακών αποτρέπουν τη χρήση των νέων Τεχνολογιών. 

 
Εικόνα 3: Συχνότητα χρήσης Νέων Τεχνολογιών 

 

 
Εικόνα 4: Παράγοντες που αποτρέπουν τη χρήση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
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Στάσεις απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες 

Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση σχετικά με τον τρόπο ένταξης των 
Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, από τις απαντήσεις των υποκειμένων προέκυψαν πέντε 
διαφορετικές επιλογές: α) ως ξεχωριστό μάθημα, β) ως διδακτέο θέμα ενταγμένο σε υπάρχοντα 
μαθήματα, γ) ως βοηθητικό μέσο για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων, δ) ως ξεχωριστό μάθημα, 
ε) ως βοηθητικό μέσω για τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων. Οι εκπαιδευτικοί που 
θεωρούν πως οι Νέες Τεχνολογίες πρέπει να ενταχθούν στην εκπαίδευση ως ξεχωριστό μάθημα 
ανέρχονται σε ποσοστό 13.4% (11 εκπαιδευτικοί), οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν πως οι Νέες 
Τεχνολογίες πρέπει να ενταχθούν στην εκπαίδευση ως διδακτέο θέμα ενταγμένο σε υπάρχοντα 
μαθήματα ανέρχονται σε ποσοστό 12.2% (10 εκπαιδευτικοί), οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν πως 
οι Νέες Τεχνολογίες πρέπει να ενταχθούν στην εκπαίδευση ως βοηθητικό μέσο για τη διδασκαλία 
άλλων μαθημάτων ανέρχονται σε ποσοστό 24.4% (20 εκπαιδευτικοί), οι εκπαιδευτικοί που 
θεωρούν πως οι Νέες Τεχνολογίες πρέπει να ενταχθούν στην εκπαίδευση ως ξεχωριστό μάθημα 
αλλά και ως βοηθητικό μέσο για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων ανέρχονται σε ποσοστό 48.8% 
(40 εκπαιδευτικοί).  

Η ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης των Η/Υ για την αποτελεσματική διδασκαλία 
μαθημάτων περιελάμβανε τέσσερα επίπεδα: α) όλων των μαθημάτων, β) ορισμένων μαθημάτων, 
γ) των θετικών μαθημάτων, δ) κανενός μαθήματος. Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν πως οι Η/Υ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδιασκαλία όλων των μαθημάτων ανέρχονται σε ποσοστό 
80.5% (66 εκπαιδευτικοί), οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν πως οι Η/Υ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη διδιασκαλία ορισμένων μαθημάτων καταλαμβάνουν ποσοστό 17.1% (14 
εκπαιδευτικοί), οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν πως οι Η/Υ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
διδιασκαλία των θετικών μαθημάτων ανέρχονται σε ποσοστό 2.4% (2 εκαπιδευτικοί). Σε σχέση 
με τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όπως προκύπτει από την Εικόνα 5 οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 
δε θεωρούν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδεύση κακή ή ανώφελη. Αντίθετα την 
βρίσκουν εξαιρετικά χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις όμως ως προς 
το κατά πόσο είναι χρονοβόρα και ασφαλής η χρήση αυτή. 

 

 
Εικόνα 5: Σύνθεση δείγματος ως προς τη γνώμη των εκπαιδευτικών για την χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
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Συμπεράσματα 

Αποτελεί σήμερα κοινή διαπίστωση ότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη των 
επιστημών και της τεχνολογίας και ότι η επιστημονική και η τεχνολογική πρόοδος επιδρούν 
καταλυτικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή, στις εργασιακές σχέσεις, στην εκπαίδευση και 
στον πολιτισμό. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, λόγω του εγκάρσιου 
χαρακτήρα τους, διαπερνούν σταδιακά το σύνολο του κοινωνικού ιστού και καθιστούν 
καταλυτική την παρουσία τους σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια δυναμική μετατόπιση της Πληροφορικής από γνωστικό 
αντικείμενο σε εργαλείο υποστήριξης της διδασκαλίας και της μάθησης σε όλο το φάσμα του 
προγράμματος σπουδών. Η ραγδαία εξέλιξη των Νέων Τεχνολογιών έχει οδηγήσει στην 
ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εφαρμογών, όπως εκπαιδευτικά λογισμικά, εφαρμογές 
πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας, εφαρμογές στο Διαδίκτυο, οι οποίες αναπτύσσονται 
δυναμικά και αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις εκπαιδευτικές συνήθειες και τις 
διδακτικές πρακτικές.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν ιδιαίτερα θετική 
στάση στην ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να χρησιμεύσουν και ως βοηθητικά μέσα 
για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, ενώ θεωρούν την ενσωμάτωση τους χρήσιμη και 
ενδιαφέρουσα αφού θα βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, προκύπτουν προβλήματα και εμπόδια στην προσπάθεια ένταξης των Νέων Τεχνολογιών 
στην εκπαιδευτική πράξη. Αρχικά η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνεί πως ένας 
σημαντικός παράγοντας που αποτρέπει τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία είναι η 
ανεπάρκεια των γνώσεων. Η συστηματική επιμόρφωση επομένως των εκπαιδευτικών πρέπει να 
αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας στην εκπαιδευτική πολιτική. Άλλοι εξίσου σημαντικοί 
παράγοντες που αποτρέπουν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία είναι ο μη 
επαρκής εξοπλισμός των αιθουσών από περιφερειακές συσκευές αλλά και από Η/Υ. Επίσης, 
εντοπίζεται έλλειψη επαρκούς τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία και συντήρηση των 
υπολογιστών. Οι παραπάνω παράγοντες δυσκολεύουν το έργο των εκπαιδευτικών. Τέλος, το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι τόσο αυστηρό και περιορισμένο σε χρόνο ώστε οι 
εκπαιδευτικοί να μην έχουν αρκετό χρόνο για πειραματισμούς και νέες πρακτικές λόγω ανάγκης 
για κάλυψη της διδακτέας ύλης. 

Η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη ώστε οι Νέες 
Τεχνολογίες να ενσωματωθούν με επιτυχία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η εφαρμογή 
διαδικασιών συνεχούς επιμόρφωσης και δια βίου κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, είναι 
αναγκαία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη επιμορφωτική παρέμβαση. Παράλληλα, η 
εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει να στηρίζεται στην καλύτερη υλικοτεχνική 
υποδομή και δικτύωση των σχολικών μονάδων και στην ανάπτυξη του κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού που θα στοχεύει στην βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη 
δημιουργία μαθητοκεντρικών μαθησιακών περιβαλλόντων και στην ανάπτυξη στρατηγικών 
διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και της σύγχρονης πραγματικότητας μέσα από 
ενεργητικές και συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης. Με τους παραπάνω τρόπους οι Νέες 
Τεχνολογίες θα ενσωματωθούν αποτελεσματικά και με επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και θα μπορέσουμε να συμπορευτούμε με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στο δρόμος της 
ανάπτυξης μέσω των Νέων Τεχνολογιών. 
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Περίληψη  

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου καθώς και για την ενίσχυση της οικονομικής 
δραστηριότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η 
μαθητεία αποτελεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τις 
τελευταίες δεκαετίες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος της μαθητείας είναι η προετοιμασία 
των υποψήφιων εργαζόμενων στην απόκτηση γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων για την ομαλότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς 
Επαγγελματικών Λυκείων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τη συμβολή της 
μαθητείας στην ένταξη των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην αγορά εργασίας. Ως εργαλείο διεξαγωγής 
της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο επιτρέπει τη συλλογή των απόψεων 
των εκπαιδευτικών σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί των Επαγγελματικών Λυκείων στην 
πλειοψηφία τους αναγνωρίζουν τη συμβολή της μαθητείας στην ένταξη των αποφοίτων τους στην 
αγορά εργασίας. Εκφράζουν την άποψη πως το σύστημα μαθητείας βοηθά τους εκπαιδευόμενους 
όχι μόνο να αποκτήσουν γνώσεις, αλλά να αναπτύξουν και ποικίλες δεξιότητες σε πραγματικό 
εργασιακό περιβάλλον. Σημαντικά οφέλη αποκτά και η σχολική μονάδα από τη συμμετοχή της 
στο πρόγραμμα μαθητείας, όπως επίσης και οι ίδιοι καθώς αποκτούν άμεση εποπτεία από τον 
τρόπο λειτουργίας του εργασιακού περιβάλλοντος. Τέλος ωφελούνται και οι επιχειρήσεις καθώς 
στο έμψυχο δυναμικό τους συμμετέχουν άτομα με υψηλή θεωρητική κατάρτιση.  
Λέξεις κλειδιά: μαθητεία, απόφοιτοι επαγγελματικών λυκείων, εκπαιδευτικοί, αγορά εργασίας 

 

Εισαγωγή 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί ζήτημα κεντρικής σημασίας για την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας (Nilsson, 2010). Στο πλαίσιο αυτό, η μαθητεία 
αποτελεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, με στόχο την προσφορά υποψήφιων εργαζόμενων που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις 
και δεξιότητες για να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις της αγορά εργασίας (Fuller & 
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Unwin, 2011). Τα τελευταία χρόνια στον ο θεσμός της μαθητείας αναπτύχθηκε σημαντικά στον 
ευρωπαϊκό χώρο και υποστηρίζεται σθεναρά τόσο από τον κόσμο των επιχειρήσεων όσο και από 
την επίσημη πολιτεία όσο και τους παραγωγικούς φορείς. Σήμερα, οι περισσότερες χώρες στην 
Ευρώπη οργανώνουν ολοκληρωμένα προγράμματα μαθητείας στο πλαίσιο της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε μία προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις 
σύγχρονες προκλήσεις (Βοσνιακού, 2017). Παράλληλα, παρατηρείται ένα ολοένα αυξανόμενο 
χάσμα μεταξύ των επιθυμητών δεξιοτήτων των εργαζομένων από την πλευρά των εργοδοτών και 
των πραγματικών, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Στο 
πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανεργία που παρατηρείται σε αρκετούς 
κλάδους της οικονομίας η μαθητεία συνιστά ένα θεσμό που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά 
στην αποτελεσματικότερη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και στην ευρύτερη ποιοτική 
αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου (Φραγκούλης & Ανάγνου, 2018). Σύμφωνα με τα 
σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα η μαθητεία έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα τόσο για τους 
μαθητευόμενους όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις (Wolter & Ryan, 2011). Για τους 
μαθητευόμενους, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και πρακτικών δεξιοτήτων που συνάδουν με 
τις απαιτήσεις των εργοδοτών συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας (Noelke & Hom, 2011). Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, σημαντικά οφέλη εντοπίζονται 
στον περιορισμό του κόστους προσέλκυσης και επιλογής άλλων υποψηφίων, στην 
αποδοτικότερη εκπαίδευση των εργαζομένων-πρώην μαθητευόμενων, στην ενθάρρυνση της 
καινοτομίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (Lerman, 2014). 

Η έννοια της μαθητείας 

Η έννοια της μαθητείας έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά για να περιγράψει διαφορετικά μοντέλα 
μάθησης με βάση την εργασία, επιτρέποντας έτσι την απόκτηση και ανάπτυξη των απαιτούμενων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την επιτυχή άσκηση ενός επαγγέλματος. Σύμφωνα με τον Ιακωβίδη 
(1984), η μαθητεία αποτελεί μια διαδικασία μάθησης που συμβαίνει μέσω της παρατήρησης και 
της αφομοίωσης της γνώσης, ενώ παράλληλα επιτελείται μέσω καθοδήγησης και παρέμβασης 
από άτομα που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από το μαθητευόμενο. Έτσι, η μαθητεία ουσιαστικά 
ενσωματώνει τόσο την τυπική όσο και την άτυπη μάθηση, καθώς και την απόκτηση εμπειρίας 
γύρω από ένα επάγγελμα (Βοσνιακού, 2017). Με την πάροδο του χρόνου, η μαθητεία εξελίχθηκε 
σε ένα περισσότερο συγκεκριμένο μοντέλο μάθησης, το οποίο συνδυάζει την ενδοεπιχειρησιακή 
εκπαίδευση και τη θεωρητική κατάρτιση, βασιζόμενη στις αρχές της δυϊκότητας. Ο Ryan (2000) 
υποστηρίζει ότι η μαθητεία υποδηλώνει ένα επίσημο και δομημένο πρόγραμμα επαγγελματικής 
προετοιμασίας, το οποίο συνδυάζει την παροχή γνώσεων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο με την 
απασχόληση σε μία θέση εργασίας, προσφέροντας εργασιακή εμπειρία και πιστοποίηση στο 
μαθητευόμενο σχετικά με αυτή την εμπειρία. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, η 
μαθητεία είναι μία συστηματική και μακροχρόνια κατάρτιση σε ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα, 
η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένα πρότυπα (ILO, 2012).  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
αναφέρει ότι η μαθητεία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) περιλαμβάνει μάθηση που 
εναλλάσσεται μεταξύ εκπαιδευτικού πλαισίου και χώρου εργασίας, β) είναι μέρος ενός επίσημου 
προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, γ) μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 
προγράμματος ο μαθητευόμενος λαμβάνει πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα, δ) ο 
μαθητευόμενος έχει την ιδιότητα του εργαζόμενου και αμείβεται για την εργασία του, και ε) 
ιδανικά η μαθητεία βασίζεται σε ένα συμβόλαιο ή σε μία επίσημη συμφωνία μεταξύ του εργοδότη 



Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αποτελεσματικότητα 
 

─ 385 ─ 

και του μαθητευόμενου, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις το συμβόλαιο αυτό γίνεται με το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα (CEDEFOP, 2014). Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σχέδιο εφαρμογής του 
θεσμού της μαθητείας μεταλυκειακά, αυτή ορίζεται ως ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο 
μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής (Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2016). Έτσι, ο μαθητευόμενος συνδέεται με 
συμφωνητικό μαθητείας με το εργοδότη, λαμβάνοντας αμοιβή ή επίδομα, και η μαθητεία 
υλοποιείται με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μάθησης που επιμερίζεται μεταξύ εργασίας 
και εκπαίδευσης. 

Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της μαθητείας στη χώρα μας 

Το μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ στη χώρα μας θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 
4386/16, άρθρ.66. Η λειτουργία του εφαρμόζεται στη χώρα μας για 2η σχολική χρονιά. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας (βλ. Πίνακα 1), το σχολικό έτος 2017-2018 υπάρχουν 
3452 μαθητευόμενοι/ες σε 406 τμήματα 187 ΕΠΑΛ, οι οποίοι παρακολουθούν 16 ειδικότητες. 

Πίνακας 1: Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ 

Σχολικό Έτος Ειδικότητες ΕΠΑΛ Τμήματα Μαθητευόμενοι/ες 

2016-17 7 120 180 1175 

2017-18 16 187 406 3452 

ΔΙΑΦΟΡΑ +129% +56% +126% +194% 

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/32019-11-12-17-me-
epityxia-synexizetai-i-mathiteia-sta-epaggelmatika-lykeia-3  

Στο θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 4386/16) προβλέφθηκε η προαιρετικότητα της τάξης μαθητείας και 
ορίστηκε ότι σε αυτήν εφαρμόζεται το δυικό σύστημα, το οποίο έχει διάρκεια ένα σχολικό έτος 
και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, 28 ωρών εβδομαδιαίως 
επιμερισμένων σε τουλάχιστον σε 4 ημέρες και β) εργαστηριακά μαθήματα Ειδικότητας (7 ωρών 
εβδομαδιαίως) και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης (διάρκειας 70 ωρών, 
προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου 
Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, οι οποίες διεξάγονται 
ετησίως από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού) στη σχολική μονάδα. Την ευθύνη της τοποθέτησης των μαθητευομένων σε 
χώρους εργασίας έχει το εκάστοτε ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. σε συνεργασία με το οικείο Κέντρο Προώθησης 
Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. Συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του μαθητή και του εργοδότη 
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου). Στους μαθητευόμενους παρέχεται 
αμοιβή ίση με το 75% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα. Ο εργοδότης που συμμετέχει σε πρόγραμμα Μαθητείας, οφείλει να 
ορίσει υπεύθυνο εκπαιδευτή, ο οποίος πρέπει να έχει παρακολουθήσει ειδικό επιμορφωτικό 
πρόγραμμα, εστιασμένο σε παιδαγωγικού περιεχομένου γνώσεις και δεξιότητες, προσαρμοσμένο 
στις ειδικές συνθήκες, και να έχει πιστοποιηθεί. Η αξιολόγηση της μάθησης στο χώρο εργασίας 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της μάθησης, όπως αποτυπώνεται σε εβδομαδιαία βάση στο 
ημερολόγιο μάθησης και σε τελική εξέταση, μετά το πέρας της μαθητείας. Η τελική εξέταση 
μπορεί να περιλαμβάνει εξετάσεις, επίδειξη δεξιοτήτων, παρουσίαση έργων (projects). Όσον 

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/32019-11-12-17-me-epityxia-synexizetai-i-mathiteia-sta-epaggelmatika-lykeia-3
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/32019-11-12-17-me-epityxia-synexizetai-i-mathiteia-sta-epaggelmatika-lykeia-3
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αφορά τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ), αναφέρεται ότι τα ΠΣ στον χώρο εργασίας 
αναπτύσσονται με βάση τα υφιστάμενα επαγγελματικά περιγράμματα κάθε ειδικότητας. Στο 
πλαίσιο της μαθητείας αξιοποιούνται συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες συνάδουν 
τόσο με το πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο και με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα της μαθητείας (Φραγκούλης 
& Ανάγνου, 2018). 

Η αναγκαιότητα της μαθητείας 

Τα τελευταία χρόνια, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί έναν σημαντικό 
μηχανισμό ανταπόκρισης των χωρών στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες αφορούν την 
προετοιμασία των νέων για την εργασιακή τους ζωή, την αύξηση της απασχολησιμότητας και 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (Steedman, 2010). Τα προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης συμβάλλουν με κρίσιμο τρόπο στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού ανθρώπινου 
κεφαλαίου, το οποίο είναι απαραίτητο για την εθνική οικονομία των χωρών και την κοινωνική 
ευημερία. Στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει η ανάγκη για μεταρρύθμιση των 
εκπαιδευτικών τους συστημάτων ώστε αυτά να συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της ανεργίας και των υψηλών ποσοστών σχολικής διαρροής, δεδομένου ότι η ομαλή και 
αποτελεσματική μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της επαγγελματικής αδράνειας των νέων 
(Βοσνιακού, 2017). Ένας τρόπος, λοιπόν, για την αντιμετώπιση και αποτελεσματική διαχείριση 
της δομικής ανεργίας είναι η υποστήριξη των υποψήφιων εργαζομένων στην προσπάθειά τους 
να αποκτήσουν τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζονται για την ομαλή τους 
ένταξη στην αγορά εργασίας. Για την ενθάρρυνση ενός αναπτυξιακού μοντέλου που βασίζεται 
στη γνώση και στην εξειδίκευση, οι αναπτυγμένες οικονομίες οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι 
νέοι που δεν επιλέγουν να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν δεξιότητες και να αναπτύξουν ικανότητες που έχουν αξία στην αγορά εργασίας 
(Steedman, 2010). Οι δεξιότητες και ικανότητες αυτές, όχι μόνο αυξάνουν την πιθανότητα 
εύρεσης θέσεων εργασίας αλλά παράλληλα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, η μαθητεία αποτελεί ένα θεσμό που μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 
στις παραπάνω ανάγκες. Σήμερα, πολλοί νέοι επιλέγουν να συμμετέχουν σε προγράμματα 
μαθητείας αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και οφέλη τους. Αρχικά, οι μαθητευόμενοι 
βρίσκουν εργασία ταχύτερα, δεδομένων των αναβαθμισμένων δεξιοτήτων τους, οι οποίες 
διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους στο χώρο εργασίας και επιτρέπουν την αύξηση της 
παραγωγικότητάς τους (Acemoglu & Pischke, 1998). Σε δεύτερο επίπεδο, οι απόφοιτοι 
προγραμμάτων μαθητείας έχουν ήδη ελεγχθεί και αξιολογηθεί από τους εργοδότες και έχουν 
αυξημένες πιθανότητες συνέχισης στην ίδια θέση εργασίας, δεδομένου του αυξημένου κόστους 
προσέλκυσης και εύρεσης άλλου υποψηφίου με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και προσόντα 
(Bonnal, Mendes, & Sofer, 2002). Τέλος, οι μαθητευόμενοι που έχει πιστοποιηθεί και έχει 
μαθητεύσει σε μία θέση εργασίας παρέχουν τη δυνατότητα στον εργοδότη να παρατηρήσει τις 
ήπιες δεξιότητές τους (π.χ. δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας κτλ), με αποτέλεσμα να 
είναι σε θέση να καταρτίσει ένα σχέδιο περαιτέρω εκπαίδευσης ταχύτερα (Wolter & Ryan, 2011). 
Συνολικά, τα οφέλη της μαθητείας είναι πολλαπλά τόσο για τους εκπαιδευόμενους τόσο και για 
τις επιχειρήσεις όσο και για τις σχολικές μονάδες που εφαρμόζει το πρόγραμμα της μαθητείας. 
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Οφέλη μαθητείας 

Οφέλη για τους μαθητευόμενους 

Τα οφέλη της μαθητείας για τους μαθητευόμενους είναι πολλαπλά, καθώς συνδυάζοντας τη 
μάθηση με την εργασία, οι νέοι αποκτούν εμπειρία και πρακτικές δεξιότητες που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργοδοτών CEDEFOP (2015). Οι Bonnal et al. (2002) 
διαπίστωσαν ότι στη Γαλλία, οι νέοι που έχουν ολοκληρώσει την περίοδο μαθητείας έχουν 
αυξημένες πιθανότητες εργασίας απευθείας μετά την αποφοίτησή τους, ενώ οι Noelke & Hom 
(2011) στην Ουγγαρία, βρήκαν ότι οι μαθητευόμενοι είναι λιγότερο πιθανό να είναι άνεργοι για 
αρκετό χρονικό διάστημα μετά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Από τη μελέτη της 
σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας γίνεται αντιληπτό ότι το βασικό πλεονέκτημα της μαθητείας 
είναι η διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Οι Van der 
Velden, Welter & Wolbers (2001) τεκμηρίωσαν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν 
συστηματικά προγράμματα μαθητείας έχουν χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους, 
ειδικότερα σε ότι αφορά τα ποσοστά σε επαγγέλματα που απαιτούν συγκεκριμένες τεχνικές 
δεξιότητες. Ομοίως, οι Quintini & Martin (2006) έδειξαν ότι στις ευρωπαϊκές χώρες όπου ο 
θεσμός της μαθητείας είναι περισσότερο ανεπτυγμένος, οι νέοι έχουν καλύτερα αποτελέσματα 
όσον αφορά την απασχόλησή τους συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες. Μάλιστα, στην ίδια 
έρευνα βρέθηκε ότι στη Δανία, την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία, όπου οι θέσεις 
μαθητείας είναι πολυάριθμες, η ανεργία στους νέους ανέρχεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά, τα 
οποία είναι αρκετά χαμηλότερα από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Σε μεταγενέστερη 
έρευνα των Quintini & Manfredi (2009) βρέθηκε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που είναι περισσότερο 
επιτυχημένες ως προς τη μετάβαση των νέων από τη βασική εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, ο 
θεσμός της μαθητείας είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένος. Ιδιαίτερα στην Αυστρία, τη Δανία και τη 
Γερμανία, οι μαθητευόμενοι έχουν αυξημένες πιθανότητες σταθερής εργασίας, σε αντίθεση με 
άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, όπου τα ποσοστά 
διακοπτόμενης εργασίας είναι πολύ υψηλά. Επιπλέον, σε αρκετές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι 
τα οφέλη της μαθητείας είναι σημαντικότερα σε όρους επιτυχούς μετάβασης στην αγορά 
εργασίας συγκριτικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που δεν συνοδεύεται από 
μαθητεία. Για παράδειγμα, οι Bertschy, Cattaneo & Wolter (2009) κατέδειξαν ότι στην Ελβετία, 
οι μαθητευόμενοι που ολοκληρώνουν την περίοδο της μαθητείας έχουν αυξημένη πιθανότητα 
εύρεσης μίας θέσης εργασίας που συνάδει με τις δεξιότητές τους, σε σχέση με τους αποφοίτους 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Παρόμοια ευρήματα έχουν αναφερθεί και στην περίπτωση του 
Ηνωμένου Βασιλείου (Ryan, 2001). Όπως αναφέρει ο Ryan (1998), τα οφέλη της μαθητείας στην 
απασχόληση οφείλονται κυρίως στη βελτιωμένη ευθυγράμμιση μεταξύ των δεξιοτήτων που 
αποκτούν οι μαθητευόμενοι και των απαιτήσεων των εργοδοτών, με αποτέλεσμα τα οφέλη αυτά 
να εντοπίζονται σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής τους. Μάλιστα, σε μελέτη του Ryan 
(2001) βρέθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις, η ανεργία για τους νέους που έχουν συμμετάσχει σε 
προγράμματα μαθητείας είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 
Οι Bellman, Bender & Hornsteiner (2000), αναλύοντας τον αντίκτυπο της μαθητείας στη 
διάρκεια της εργασίας στη Γερμανία, διαπίστωσαν ότι αυτή είναι δύο φορές μεγαλύτερη για 
αυτούς που έχουν υπάρξει μαθητευόμενοι σε σχέση με αυτούς που έχουν ολοκληρώσει την 
τυπική επαγγελματική εκπαίδευση.  
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Οφέλη για τις επιχειρήσεις 

Ο θεσμός της μαθητείας, εκτός από τους ίδιους τους μαθητευόμενους, έχει σημαντικά οφέλη για 
τους εργοδότες, καθώς η κατάρτισή στους στις επιχειρήσεις επιτρέπει τη διαμόρφωση των 
κατάλληλων και επιδιωκόμενων εργασιακών συνηθειών (CEDEFOP, 2015). Σημαντικό 
πλεονέκτημα της μαθητείας για τις επιχειρήσεις είναι και το γεγονός ότι οι μαθητευόμενοι, μετά 
την ολοκλήρωση της μαθητείας, έχουν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν ευκολότερα στις 
επιχειρήσεις, καθώς έχουν εμπειρία και γνωρίζουν την ιδιαίτερη οργανωσιακή κουλτούρα, 
στρατηγική και φιλοσοφία τους (Βοσνιακού, 2017). Επίσης, όπως αναφέρει ο Lerman (2014), 
σημαντικό στοιχείο για τις επιχειρήσεις είναι ότι η απασχόληση μαθητευόμενων παρέχει τη 
δυνατότητα επέκτασης της παραγωγής χωρίς να μειώνεται η ποιότητα, με αποτέλεσμα να 
μπορούν να ανταπεξέρχονται σε έκτακτες αυξήσεις της ζήτησης. Σε έρευνα των Beicht & Ulrich 
(2009) βρέθηκε ότι τα οφέλη της μαθητείας για τις επιχειρήσεις της Γερμανίας είναι πολλαπλά 
σε μακροχρόνιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις εξοικονομούν χιλιάδες 
ευρώ από την προσέλκυση, επιλογή και εκπαίδευση υποψηφίων, ενώ επωφελούνται και από το 
ότι οι μαθητευόμενοι τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας γρήγορα εντός της επιχείρησης και σε 
άμεση συνάφεια με τις δεξιότητές τους και, παράλληλα, ενσωματώνονται άμεσα στη φιλοσοφία 
της. Σύμφωνα με το Lerman (2014), τα οφέλη των επιχειρήσεων από τη μαθητεία μετά την 
ολοκλήρωσή της είναι δύσκολο να αποτιμηθούν, ωστόσο, αφορούν κυρίως το μειωμένο κόστος 
προσέλκυσης και επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων, την αποτελεσματικότερη 
εκπαίδευση των πρώην μαθητευόμενων στις συγκεκριμένες ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες και 
την αυξημένη σταθερότητα του μισθολογικού κόστους, καθώς οι εξωτερικές προσλήψεις συχνά 
διαταράσσουν το μίγμα των οικονομικών απολαβών του προσωπικού. Ένα ακόμη επιπλέον 
πλεονέκτημα της μαθητείας είναι η ενθάρρυνση της καινοτομίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η σχέση μαθητείας και καινοτομίας οφείλεται στο ότι 
οι εργαζόμενοι υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης είναι πιθανότερο να αναγνωρίζουν τις 
πολυπλοκότητες της παραγωγικής διαδικασίας μίας επιχείρησης και, άρα, να είναι σε θέση να 
εφαρμόζουν ευκολότερα νέες τεχνολογίες (Βοσνιακού, 2017). Τέλος, σύμφωνα με τον 
CEDEFOP (2011), η μαθητεία βελτιώνει το μίγμα εργαζόμενων διαφορετικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.  

Οφέλη για τη σχολική μονάδα 

Σημαντικά επίσης είναι τα οφέλη της μαθητείας και για το εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα 
για την ποιότητα των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα των 
οποίων θα πρέπει να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τις αγοράς εργασίας, ενισχύοντας 
το ρόλο τους (Hoeckel, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και 
υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ο 
θεσμός της μαθητείας αναβαθμίζεται και προσανατολίζεται στις απαιτήσεις της αγοράς. 
Μάλιστα, αύξηση παρατηρείται στη δημόσια χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων, αν και 
τα εμπειρικά ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους είναι σχετικά πρόσφατα 
(Muhlemann et al, 2007). Στις σχολικές μονάδες στις οποίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα της 
μαθητείας αναπτύσσεται κουλτούρα συμμετοχικότητας καθώς αναπτύσσονται σχέσεις 
επικοινωνίας και συνεργασίες μεταξύ σχολείου και επιχειρήσεων με αποκλειστικό γνώμονα την 
καλύτερη δυνατή ένταξη των μαθητών στις επιχειρήσεις και στις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας.  
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Μεθοδολογία Έρευνας 

Σκοπός Έρευνας 

Γενικός σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών επαγγελματικών 
Λυκείων σε σχέση με τη συμβολή της μαθητείας στην ένταξή των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην 
αγορά εργασίας. 

Στόχοι Έρευνας 

Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν οι ακόλουθοι:1) να διερευνηθούν οι λόγοι συμμετοχής των 
μαθητών των ΕΠΑΛ σε προγράμματα μαθητείας, 2) να διαπιστωθεί ο βαθμός διερεύνησης των 
εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μαθητείας, 3) να διερευνηθούν οι 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ σε σχέση με τη σύνδεση του περιεχομένου του 
προγράμματος μαθητείας με τα ενδιαφέροντα των καταρτιζόμενων και τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, 4) να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ σε σχέση με τις 
ενέργειες των κεντρικών εκπαιδευτικών αρχών για την ένταξη των μαθητευόμενων στην αγορά 
εργασίας. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Ως ερευνητικά ερωτήματα διατυπώθηκαν τα ακόλουθα: 1) Οι λόγοι συμμετοχής των αποφοίτων 
των ΕΠΑΛ σε προγράμματα μαθητείας εξαρτώνται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά; 
2) Η μεθοδολογία διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 
μαθητείας σχετίζεται με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά; 3) Το περιεχόμενο του 
προγράμματος μαθητείας σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας; 4) Ποιες ενέργειες κάνουν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ για την ένταξη των μαθητών 
τους στην αγορά εργασίας; 

Δείγμα της Έρευνας 

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 40 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΕΠΑΛ στις Περιφερειακές 
Ενότητες Κιλκίς, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης. Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε επί τούτου για 
το συγκεκριμένο σκοπό (δειγματοληψία σκοπιμότητας), λαμβάνοντας υπόψη την αρχική 
στοχοθεσία της έρευνας καθώς και τις συνθήκες απρόσκοπτης και λειτουργικής διενέργειας της 
πρωτογενούς έρευνας (Fogelman & Comber, 2007) 

Περιορισμοί της Έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένο δείγμα εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ των περιοχών 
Κιλκίς, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης με βάση δειγματοληψία σκοπιμότητας (purposive sampling). 
Ένα μικρό, στοχευμένο και σκοπίμως επιλεγμένο δείγμα, δεν αποτελεί a priori μειονέκτημα για 
την έρευνα, καθώς δύναται να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα, εφόσον είναι προσεκτικά 
επιλεγμένο για τη συγκεκριμένη περίσταση (Fogelman & Comber, 2007). Παρόλα αυτά, υπάρχει 
ένας σχετικός περιορισμός στο κατά πόσο τα ευρήματα της έρευνας δύνανται να γενικευθούν για 
το σύνολο των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ όλης της επικράτειας.  

Αποτελέσματα Έρευνας 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, αρχικά καταγράφηκε το προφίλ των 
συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών, το οποίο αποτυπώνεται στον Πίνακα 2. Πιο 
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συγκεκριμένα, 21 υποκείμενα (52%) ήταν γυναίκες ενώ 19 (48%) ήταν άνδρες. Όσον αφορά την 
ηλικία, 17 υποκείμενα (42%) είχαν ηλικία μεταξύ 45-55 ετών, 12 υποκείμενα (30%) είχαν ηλικία 
μεταξύ 35-44 ετών, 10 υποκείμενα (25%) είχαν ηλικία άνω των 55 ετών ενώ 1 υποκείμενο (3%) 
είχε ηλικία κάτω των 35 ετών. Σχετικά με τα έτη προϋπηρεσίας στη τεχνική επαγγελματική 
εκπαίδευση, 18 συμμετέχοντες (44%) είχαν από 11-15 έτη υπηρεσίας, 11 συμμετέχοντες (26%) 
είχαν προϋπηρεσία άνω των 15 ετών σε ΕΠΑΛ, 9 συμμετέχοντες (25%) είχαν προϋπηρεσία 
μεταξύ 6-10 έτη, ενώ 2 συμμετέχοντες (5%) είχαν προϋπηρεσία από 1-5 έτη.  

Πίνακας 2: Το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα 

Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικοί 

Φύλο Γυναίκες (21) 52% - άνδρες (19) 48% 

Ηλικία <35 >ετών: (1) 3%, 35-44 ετών: (12) 30%,  

45-55 ετών: (17) 42%, >55 ετών: (10) 25% 

Έτη υπηρεσίας σε ΕΠΑΛ 1-5 έτη: (2) 5%, 6-10 έτη: (9) 25%,  

11-15 έτη: (18) 44% >15 έτη: (11) 26% 

Περιοχή σχολικής μονάδας αστική: (10) 25%, ημιαστική: (17) 41%,  

αγροτική: (13) 34% 

Έπειτα, διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους λόγους συμμετοχής των 
αποφοίτων ΕΠΑΛ στα προγράμματα μαθητείας. Όπως προέκυψε, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 
οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα μαθητείας αποκτούν σε μεγάλο βαθμό 
πρακτικές γνώσεις (97%) καθώς και οριζόντιες ικανότητες (86%), ενώ το μεγαλύτερο όφελος 
(98%) είναι η συμβολή της μαθητείας στην ομαλότερη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. 
Εν συνεχεία, ανιχνεύτηκαν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη μεθοδολογία 
διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων στα προγράμματα μαθητείας. Όπως 
προέκυψε από τα αποτελέσματα, το προσωπικό των φορέων υλοποίησης της μαθητείας γνωρίζει 
να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, σε ποσοστό 63%. 

Αναφορικά με τη διερεύνηση των κινήτρων (λόγων) συμμετοχής των καταρτιζομένων στα 
προγράμματα μαθητείας, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να καταγράψουν τους λόγους για 
τους οποίους θεωρούν πως οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ συμμετέχουν στο θεσμό της μαθητείας. Όπως 
αποτυπώνεται και στον Πίνακα 3, τα βασικά κίνητρα των αποφοίτων είναι: η ένταξη στην αγορά 
εργασίας (96%), η απόκτηση αρχικής επαγγελματικής εμπειρίας (92%), η παρότρυνση από το 
οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον (86%), η παρότρυνση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 
(83%) καθώς και η απόκτηση εισοδήματος (76%).  

Εξάλλου, όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 
τα αντικείμενα κατάρτισης που αναπτύσσονται στα προγράμματα μαθητείας σχετίζονται σε 
μεγάλο βαθμό τόσο με τα ενδιαφέροντα των αποφοίτων (87%) όσο και με τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας (76%).  
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Πίνακας 3: Κίνητρα-Λόγοι συμμετοχής αποφοίτων ΕΠΑΛ σε προγράμματα μαθητείας 

Κίνητρο Ποσοστό 

Ένταξη στην αγορά εργασίας 96% (38/40) 

Απόκτηση αρχικής επαγγελματικής εμπειρίας 92% (36/40) 

Παρότρυνση από οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον 86% (35/40) 

Παρότρυνση από εκπαιδευτικούς 83% (33/40) 

Απόκτηση εισοδήματος  76% (30/40) 

Μια ακόμη διάσταση της έρευνας, υπήρξε η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τις ενέργειες και διαδικασίες ένταξης των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην αγορά εργασίας. 
Όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν πως το 
προσωπικό των φορέων υλοποίησης της μαθητείας δεν γνωρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό να 
χρησιμοποιεί τα απαραίτητα εργαλεία για την διευκόλυνση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην αγορά 
εργασίας (Πίνακας 4).  

Πίνακας 4: Κατά πόσο το προσωπικό των φορέων υλοποίησης της μαθητείας γνωρίζει να χρησιμοποιεί 
σωστά τα απαραίτητα εργαλεία για την ένταξη των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην αγορά εργασίας 

Πάρα πολύ πολύ Αρκετά Ελάχιστα Καθόλου 

7% (3/40) 15% (6/40) 27% (11/40) 35% (14/40) 16% (6/40) 

Εξάλλου, ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της έρευνας αναφορικά και με την αναγκαιότητα 
ύπαρξης ενός συστήματος Ολοκληρωμένης Προσέγγισης (κατάρτιση-μαθητεία-Συνοδευτικές 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες-προώθηση στην απασχόληση) για την υποβοήθηση της ένταξης των 
αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην αγορά εργασίας (Πίνακας 5). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
εκπαιδευτικοί θεωρούν στη πλειοψηφία τους απαραίτητη την ύπαρξη ενός σχετικού 
υποστηρικτικού συστήματος σε ποσοστό 80%, επισημαίνοντας με αυτό τον τρόπο τη 
σπουδαιότητα που θα είχε στη πράξη η ύπαρξη ενός συστήματος ολοκληρωμένης προσέγγισης.  

Πίνακας 5: Σε ποιο βαθμό θεωρούν οι εκπαιδευτικοί απαραίτητο ένα σύστημα Ολοκληρωμένης 
Προσέγγισης (κατάρτιση-μαθητεία-Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες-προώθηση στην 

απασχόληση) για την υποβοήθηση της ένταξης των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην αγορά εργασίας 

Πάρα πολύ πολύ Αρκετά Ελάχιστα Καθόλου 

80% (32/40) 14% (6/40) 6% (2/40) 0% 0% 

Επίλογος-Συμπεράσματα  

Ο θεσμός της μαθητείας στη τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση προετοιμάζει τους νέους 
απόφοιτους των Επαγγελματικών Λυκείων για την ομαλή μετάβασή τους από το χώρο της 
εκπαίδευσης στον επαγγελματικό στίβο, προσφέροντάς τους εμπειρία και εξοικείωση με τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η σύνδεση των Επαγγελματικών Λυκείων με 
την αγορά εργασίας προσδίδει μια σειρά από οφέλη τα οποία μπορούν να καρπωθούν οι 
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συμμετέχοντες στα προγράμματα μαθητείας, καθώς μέσω της συμμετοχής τους αφομοιώνουν 
γνώσεις και δεξιότητες, χρήσιμες για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.  

Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους αναγνωρίζουν το κομβικό ρόλο της μαθητείας ως 
παράγοντα ενίσχυσης της ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, οι 
εκπαιδευτικοί εκφράζουν την πεποίθηση πως ο θεσμός της μαθητείας λειτουργεί επικουρικά όχι 
μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά και στην υιοθέτηση ποικίλων δεξιοτήτων σε πραγματικό 
εργασιακό περιβάλλον. Εξάλλου, ως σημαντικά καταγράφονται τα οφέλη που φαίνεται να 
αποκτούν και οι σχολικές μονάδες από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μαθητείας, όπως 
επίσης και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, καθώς αποκτούν άμεση εποπτεία από τον τρόπο λειτουργίας 
του εργασιακού περιβάλλοντος. Τέλος, εκτίμηση των εκπαιδευτικών είναι πως ωφελούνται και 
οι επιχειρήσεις καθώς στο έμψυχο δυναμικό τους συμμετέχουν νεαρής ηλικίας άτομα με υψηλή 
θεωρητική κατάρτιση και θέληση για ένταξη στην αγορά εργασίας.  

Γενική εκτίμηση των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών είναι πως ειδικά στη σημερινές 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας στη 
δευτεροβάθμια τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο 
για την έγκαιρη και ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της μαθητείας οι 
μαθητές όχι μόνο αποκτούν γνώσεις, αλλά αναπτύσσουν ποίκιλες δεξιότητες, απαραίτητες για 
την επιτυχή άσκηση του ρόλου τους ως εργαζόμενων στις σύγχρονη και συχνά μεταβαλλόμενη 
αγορά εργασίας. 
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Στάσεις και αντιλήψεις αποφοίτων περιφερειακού  
διδασκαλείου δημοτικής εκπαίδευσης για τον  
θεσμό της μετεκπαίδευσης δασκάλων:  
Το παράδειγμα του διδασκαλείου  
«Αλέξανδρος Δελμούζος» της Ρόδου 
 

 

Γεώργιος Φούζας  

Αλιβίζος Σοφός  
 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των στάσεων και 
αντιλήψεων των αποφοίτων του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος 
Δελμούζος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε ένα σύνολο ερωτημάτων που σχετίζονται με την 
παρεχόμενη σε αυτούς μετεκπαίδευση στη συγκεκριμένη δομή, προκειμένου να εντοπιστούν 
αφενός τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και αφετέρου ο βαθμός της ικανοποίησης από τη 
συνολική επιμορφωτική λειτουργία και η αποτελεσματικότητά της στην επαγγελματική τους 
ανάπτυξη.  
Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, επαγγελματική ανάπτυξη, μετεκπαίδευση 
δασκάλων, περιφερειακά πανεπιστήμια, διδασκαλείο δημοτικής εκπαίδευσης 

 

Εισαγωγή 

Ο θεσμός της μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών υπήρξε ο μακροβιότερος επιμορφωτικός θεσμός 
στην πατρίδα μας. Η πορεία των 90 ετών που διήνυσε, από τη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών την δεκαετία του 1920 έως την αναστολή λειτουργίας των Διδασκαλείων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και των Διδασκαλείων Νηπιαγωγών το 2012, είναι μια πορεία 
αδιαμφισβήτητης προσφοράς για τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Αν και οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κάθε περιόδου προφανώς διαφέρουν, 
είναι αρκετά ασφαλές να υποστηρίξει κανείς πως η μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο συνεχίστηκε 
για τόσες δεκαετίες ακριβώς επειδή συντελούσε όσο καμία άλλη επιμορφωτική δραστηριότητα 
και δομή στην ουσιαστική υποβοήθηση του εκπαιδευτικού της τάξης μέσω της εισαγωγής, 
διδασκαλίας και πρακτικής εφαρμογής όλων εκείνων των καινοτόμων θεωριών και πρακτικών 
που απαιτούνταν για την πραγματική αναβάθμιση και εξέλιξη του παιδαγωγικού έργου.  

Με την ένταξη της μετεκπαίδευσης στα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, το Διδασκαλείο απέκτησε έναν πολυεπίπεδο, 
διεισδυτικό και αμιγώς επιστημονικό χαρακτήρα και καθιερώθηκε ως η πλέον αποτελεσματική 
και δημοφιλή επιμορφωτική δράση του Υπουργείου Παιδείας. 
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Κάθε χρόνο χιλιάδες μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας λάμβαναν μέρος στις εισαγωγικές 
εξετάσεις για τα Διδασκαλεία και περίπου 750 εισέρχονταν σε αυτά (στην πλήρως λειτουργική 
τους φάση – μετά το 2006) κάθε έτος. Όλοι αυτοί και αυτές οι εκπαιδευτικοί υπήρξαν σε μεγάλο 
βαθμό οι πολλαπλασιαστές και υποστηρικτές της νέας, προοδευτικής και καινοτόμου 
παιδαγωγικής αντίληψης στη δημόσια εκπαίδευση. 

Το Διδασκαλείο «Αλέξανδρος Δελμούζος» της Ρόδο 

Το ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε με το Π.∆. 221 (Φ.Ε.Κ. 191/4-9-2000), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο νόμο 2327 του 1995. Η έναρξή λειτουργίας του έγινε το ακαδημαϊκό έτος 2001-
2002, οπότε και εισήχθησαν σε αυτό τριάντα δυο (32) μετεκπαιδευόμενοι και μετεκπαιδευόμενες 
στην κατεύθυνση τα Γενικής Αγωγής. Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2002-2003) άρχισε να 
λειτουργεί σε αυτό και η κατεύθυνση της Ειδικής Αγωγής, καθιστώντας το με τον τρόπο αυτό 
ακαδημαϊκά ολοκληρωμένο. Το Διδασκαλείο τα Ρόδου έφερε το όνοµα «Αλέξανδρος 
∆ελµούζος», σε ένδειξη τιµής για τον αείµνηστο παιδαγωγό και αγωνιστή της επικράτησης της 
προοδευτικής αγωγής και του δηµοτικισµού στη χώρα µας, ο οποίος έζησε και 
δραστηριοποιήθηκε κυρίως τις αρχές του 20ου αιώνα, ως καθηγητής του περίφηµου 
Παρθεναγωγείου του Bόλου. Το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος 
∆ελµούζος» εντάχθηκε στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, το οποίο είχε την αποκλειστική ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του. Ως έδρα 
του είχε την πόλη της Pόδου και στέγασε τις αίθουσες και τις υπηρεσίες του στο κτίριο στο οποίο 
λειτουργούσε παλαιότερα η Παιδαγωγική Aκαδηµία Pόδου, στην Πλατεία I. Zίγδη. Στα 11 έτη 
λειτουργίας του (2001-2012) εισήχθησαν σε αυτό 548 δάσκαλοι και δασκάλες εκ των οποίων 
αποφοίτησαν επιτυχώς οι 485.  

Η Έρευνα  

Βασικός σκοπός της έρευνάς μας είναι η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των 
αποφοίτων του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου σε ένα σύνολο ερωτημάτων που σχετίζονται με την παρεχόμενη σε 
αυτούς μετεκπαίδευση στη συγκεκριμένη δομή, προκειμένου να εντοπιστούν αφενός τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της και αφετέρου ο βαθμός της ικανοποίησης από τη συνολική επιμορφωτική 
λειτουργία και αποτελεσματικότητά της. Ως κύριο ερευνητικό μας ερώτημα προσδιορίζεται το 
εξής: « Ικανοποίησε η φοίτηση σε δομή μετεκπαίδευσης και ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο Δ.Δ.Ε. τους 

εκπαιδευτικούς που το επέλεξαν;» 

Επιπροσθέτως, εστιάζει και στα παρακάτω επιμέρους διερευνητικά ερωτήματα: 

▪ Η ικανοποίηση εστιάζεται σε συγκεκριμένους παράγοντες-συγκεκριμένα δεδομένα;  
▪ Σχετίζεται η ικανοποίηση με τις προσδοκίες-στόχους που είχαν θέσει πριν από τη φοίτησή 

τους; 
▪ Διαφοροποιείται ο βαθμός ικανοποίησης σε σχέση με τα δημογραφικά ή υπηρεσιακά 

χαρακτηριστικά των αποφοίτων, την κατεύθυνση φοίτησης ή/και τις βασικές τους 
σπουδές; 

▪ Αποτέλεσε η φοίτηση στο συγκεκριμένο Δ.Δ.Ε. έναυσμα για επαγγελματική ή/και 
επιστημονική εξέλιξη; 
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▪ Εντοπίζουν οι απόφοιτοι κάποια βασικά θετικά ή αρνητικά στοιχεία/χαρακτηριστικά του 
συγκεκριμένου Δ.Δ.Ε. τα οποία επηρέασαν τη φοίτησή τους;  

▪ Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποια βασικά δομικά και λειτουργικά στοιχεία θα μπορούσε 
να επαναλειτουργήσει ο θεσμός, σύμφωνα με τους/τις αποφοίτους; 

Προσδιορισμός Πληθυσμού Αναφοράς και Δείγματος 

Πληθυσμός αναφοράς μας υπήρξαν οι 485 απόφοιτοι του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης 
«Αλέξανδρος Δελμούζος» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου 
Αιγαίου για το σύνολο των έντεκα (11) ετών λειτουργίας του. Από τα άτομα αυτά οι 193 ήταν 
άνδρες (ποσοστό 39,8%) και οι 292 γυναίκες (ποσοστό 60,2%). Οι 272 (ποσοστό 56.1%) 
αποφοίτησαν από την κατεύθυνση της Γενικής Αγωγής ενώ 213 (ποσοστό 43.9%) από την 
κατεύθυνση της Ειδικής Αγωγής. Το 73% ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας (353 άτομα) 
ενώ το 27% (132 άτομα) ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι 
απόφοιτοι του Δ.Δ.Ε. της Ρόδου έφεραν την καταγωγή τους από 41 διαφορετικούς νομούς της 
πατρίδας μας και υπηρετούσαν (σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δώσει κατά την εγγραφή τους) 
σε 40 διαφορετικές υπηρεσιακές περιοχές (ΠΥΣΠΕ). Ο μέσος όρος ηλικίας τους (κατά την 
εγγραφή τους) ήταν 40 έτη ενώ ο μέσος όρος ετών υπηρεσίας τους (κατά την εγγραφή τους) ήταν 
12,5 έτη. Όλοι και όλες ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου Π.Ε. 70 / Δασκάλων και 
υπηρετούσαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η συντριπτική πλειοψηφία τους υπηρετούσε 
(σύμφωνα με τα στοιχεία της εγγραφής τους) στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Τέλος, 
πληθυσμός αναφοράς για τη διαδικασία της ημιδομημένης συνέντευξης υπήρξε το δείγμα της 
τελικής μας έρευνας, όπως αυτό παρουσιάζεται και παρακάτω.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων το δείγμα 
της έρευνάς μας αποτελείται από 136, συνολικά, άτομα. Από αυτά, τα 76 είναι γυναίκες (ποσοστό 
55,9%) και τα 60 άνδρες (ποσοστό 44,1%). Το δείγμα μας αντιστοιχεί σε ποσοστό 28% του 
συνολικού πληθυσμού, ποσοστό το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητικό για μελέτες 
περίπτωσης όπως είναι η παρούσα έρευνα. Το δείγμα που επελέγη για τη διαδικασία της 
ημιδομημένης συνέντευξης αντιστοιχεί σε 14 άτομα. 

Ερευνητικές Μέθοδοι και Τεχνικές 

Για την επίλυση κάθε ερευνητικού προβλήματος απαιτείται, μετά τον καθορισμό του ίδιου του 
προβλήματος και τη διατύπωση των υποθέσεων μελέτης, να υπάρξει ο κατάλληλος 
μεθοδολογικός σχεδιασμός καθώς και η επιλογή επαρκών μέσων συλλογής δεδομένων. Η ίδια η 
φύση του προβλήματος καθορίζει εν πολλοίς τη μέθοδο και τις τεχνικές που θα ακολουθήσει ο 
ερευνητής (Βάμβουκας, 2000). 

Η έρευνά μας, με βάση το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της ανήκει, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
των κοινωνικών επιστημών στη γενικότερη ταξινόμηση των «επισκοπήσεων» (Cohen & Manion, 
1994). Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δυο (2) κύρια μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής 
δεδομένων: α) το ηλεκτρονικό δομημένο ανώνυμο ερευνητικό ερωτηματολόγιο και β) η 
ημιδομημένη συνέντευξη. Με τα εργαλεία αυτά επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε και να 
εξετάσουμε το βασικό μας ερευνητικό σκοπό, που δεν ήταν άλλος από τη διαπίστωση του βαθμού 
ικανοποίησης των αποφοίτων του Δ.Δ.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος» από τη φοίτησή τους σε 
αυτό. Επίσης, η χρήση δυο διαφορετικών εργαλείων ελαχιστοποιεί τυχόν ελλείψεις και 
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παραλήψεις μέσω της αναίρεσης των αδυναμιών του ενός εργαλείου από τα πλεονεκτήματα του 
άλλου.  

Μέθοδος Ανάλυσης των Ερευνητικών Δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνάς μας έγινε με χρήση των στατιστικών πακέτων της I.B.M. 
S.P.S.S. V.15 &21. Επίσης, για την ιεραρχική ταξινόμηση του δείγματός μας χρησιμοποιήθηκε 
το στατιστικό πακέτο SPAD 4.5. Άδειες και αντίγραφα των παραπάνω στατιστικών πακέτων 
διατέθηκαν από το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο τα κατέχει νόμιμα. Η 
κωδικοποίηση των ερωτηματολογίων έγινε με το πρόγραμμα EXCEL της MICROSOFT. Με το 
ίδιο πρόγραμμα δημιουργήθηκαν και τα στατιστικά γραφήματα – διαγράμματα. Για την ποιοτική 
ανάλυση περιεχομένου της συνέντευξης και του ανοικτού μας ερωτήματος χρησιμοποιήσαμε το 
δωρεάν πακέτο του ειδικού λογισμικού QSR NVivo, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των 
CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software) για ανάλυση δεδομένων στην 
ποιοτική έρευνα. 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες στατιστικές μέθοδοι (Κατσής, Σιδερίδης, 
& Εμβαλωτής, 2010): 

▪ Πίνακες απόλυτων συχνοτήτων και ποσοστών για την περιγραφική ανάλυση κάθε 
ερωτήματος. 

▪ Διαγράμματα. 
▪ Ιεραρχική ταξινόμηση του δείγματος (Cluster Analysis). 
▪ Για τη διερεύνηση κριτηρίων διαφοροποίησης του δείγματός μας (πάντα σε σχέση με το 

κύριο ερευνητικό μας ερώτημα) πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων (Factor 
Analysis) και συγκεκριμένα διερευνητική ανάλυση παραγόντων (Exploratory Factor 
Analysis. 

▪ Σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής και προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη συνάφειας / 
συσχέτισης ανάμεσα σε δυο ανεξάρτητες ονομαστικές μεταβλητές του ερωτηματολογίου 
(π.χ. «Ικανοποίηση από τη φοίτηση» με «Έτη Υπηρεσίας») εφαρμόστηκε το στατιστικό 
κριτήριο χ2. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι έγιναν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
α=0,005.  

▪ Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων και του ανοικτού ερωτήματος, με 
κωδικοποίηση σε επίπεδο φράσης-λέξης. 

Κύρια Αποτελέσματα 

Α. Συνολική ικανοποίηση 

 
Γράφημα 1: Συνολική Ικανοποίηση 

Σειρά1; Ναι; 
90; 66%

Σειρά1; Όχι; 
46; 34%

Συνολική Ικανοποίηση

Ναι

Όχι
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Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται ο βαθμός συνολικής ικανοποίησης των στόχων και των 
προσδοκιών των αποφοίτων του Διδασκαλείου «Αλέξανδρος Δελμούζος» της Ρόδου, όπως 
εκείνοι/ες τους είχαν θέσει πριν την έναρξη της φοίτησής τους. Το συγκεκριμένο ερώτημα («Θα 

λέγατε, με βάση και τις απαντήσεις σας στην προηγούμενη ερώτηση, ότι η φοίτησή σας σε 

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ικανοποίησε τις προσδοκίες και τους στόχους που είχατε 

θέσει κατά την εισαγωγή σας;») βρίσκεται στον πυρήνα της έρευνάς μας και οι απαντήσεις που 
δόθηκαν σε αυτό είναι εξόχως σημαντικές και θα αναλυθούν συνδυαστικά με άλλες παραμέτρους 
σε δεύτερο χρόνο. Σε αυτό το ερώτημα κλειστού τύπου 90 απόφοιτοι (ποσοστό 66,2%) απαντούν 
θετικά ενώ 46 άτομα (ποσοστό 33,8%) μας δίνουν αρνητική απάντηση. Οι θετικές απαντήσεις 
είναι διπλάσιες από τις αρνητικές και μας δίνουν μια σαφή εικόνα για την ικανοποίηση των 
αποφοίτων. Παρόλα αυτά, το ποσοστό που καταγράφουν οι αρνητικές απαντήσεις χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής και διερεύνησης, κυρίως ως προς την πηγή του.  

Έτσι, λοιπόν, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η κύρια μάζα των αποφοίτων ικανοποιήθηκε από 
την φοίτησή της (πάντα σε σχέση με τα όσα είχαν θέσει ως κυρίαρχα ζητήματα κατά την είσοδό 
τους) στο Διδασκαλείο «Αλέξανδρος Δελμούζος». Το συμπέρασμα αυτό μας επιτρέπει να 
αξιολογήσουμε θετικά τη συγκεκριμένη δομή και μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε, 
ερευνητικά και συνδυαστικά, τους άξονες αυτής της ικανοποίησης.  

Β. Απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα του ερωτηματολογίου 

Ως προς τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας να 

μετεκπαιδευτούν, προκύπτουν κυρίως τα εξής:  

1ον: Ήταν απαραίτητο για την υπηρεσιακή εξέλιξή τους. Πράγματι, υψηλό ποσοστό των 
συμμετεχόντων στην έρευνά μας δήλωσε πως θεώρησε απαραίτητη τη διετή μετεκπαίδευση 
για την υπηρεσιακή του εξέλιξη. Η αντίληψη αυτή προκύπτει λόγω της παγιωμένης αντίληψης 
που υπήρχε για τα Διδασκαλεία και που τα θεωρούσε ως «σχολές παραγωγής στελεχών». Για 
μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού κόσμου η διετής μετεκπαίδευση ήταν το «εισιτήριο» για την 
στελεχοποίησή του, ειδικά σε εποχές που δεν υπήρχε ευρέως η δυνατότητα παρακολούθησης 
μεταπτυχιακών σπουδών.  

2ον: Ήταν απαραίτητο για την Επαγγελματική τους ολοκλήρωση. Η αντίληψη αυτή, πιθανότατα, 
προκύπτει και από την ανάγκη αναβάθμισης της θέσης των αποφοίτων Παιδαγωγικών 
Ακαδημιών μέσα στο υπηρεσιακό σύστημα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έναντι εκείνων 
που είχαν αποφοιτήσει από Π.Τ.Δ.Ε. και είχαν αρχίσει να εισαγάγουν στην εκπαιδευτική 
καθημερινότητα νέες αντιλήψεις, μεθόδους και δεδομένα αλλά και να λαμβάνουν θέσεις 
ευθύνης μέσα στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, αντικατοπτρίζει και την 
υψηλή αξιακή θέση της μετεκπαίδευσης σε Διδασκαλεία ανάμεσα στους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς σε βαθμό, μάλιστα, που να την χαρακτηρίζουν ως προαπαιτούμενο για την 
επαγγελματική τους ολοκλήρωση. 

3ον: Θα τους προσέφερε νέες και εξειδικευμένες γνώσεις. Απόλυτα φυσιολογική πεποίθηση για 
κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης. Δεν αποτελεί έκπληξη η συγκεκριμένη δήλωση. 

4ον: Θα τους έφερνε σε επαφή με νέα και καινοτόμα αντικείμενα και νέες μεθόδους διδασκαλίας. 
Η συγκεκριμένη δήλωση επιλέχθηκε κυρίως από αποφοίτους Παιδαγωγικής Ακαδημίας και 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως αυτή η ομάδα ατόμων θεωρούσε πως η μετεκπαίδευση θα 
τους έφερνε σε επαφή με αντικείμενα και μεθόδους που δεν είχαν διδαχθεί στις βασικές τους 
σπουδές και που πλέον ήταν κυρίαρχα στην εκπαιδευτική και διδακτική πράξη (π.χ. Νέες 
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Τεχνολογίες, ειδικές διδακτικές, ψυχολογία κ.ά.). Μάλιστα, η παραπάνω υπόθεση 
επιβεβαιώνεται και από το ποσοστό 76% των συμμετεχόντων που δήλωσαν σε σχετικό 
ερώτημα πως ήλθαν σε επαφή με καινοτόμα αντικείμενα και ιδίως ειδικές διδακτικές και 
Τ.Π.Ε.  

5ον: Θα τους έδινε τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή και πάλι με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Η συγκεκριμένη δήλωση επιλέχθηκε κυρίως από αποφοίτους Παιδαγωγικής Ακαδημίας και 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως αυτή η ομάδα ατόμων θεωρούσε πως η μετεκπαίδευση θα 
τους έφερνε και πάλι σε επαφή με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού διεξαγόταν υπό την 
εποπτεία ενός πανεπιστημιακού τμήματος. Η επαφή αυτή ήταν κάτι που διακαώς 
αναζητούσαν μιας και διέβλεπαν μέσω αυτής (δηλαδή μέσω των περαιτέρω σπουδών τους) 
την ουσιαστική υπηρεσιακή και επαγγελματική τους αναβάθμιση. 

6ον: Θα τους επέτρεπε να απέχουν για δυο έτη από τη σχολική αίθουσα. Ένα ισχυρό κίνητρο για 
την παρακολούθηση της μετεκπαίδευσης ήταν και η διετής αποχή από τα διδακτικά 
καθήκοντα. Προφανώς και η «διευκόλυνση» αυτή είχε ως βασικό της σκοπό την απερίσπαστη 
και πλήρη παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Όμως, δεν μπορούμε να 
παραβλέψουμε πως η αποχή για δυο χρόνια είναι μια εξαιρετικά ελκυστική προοπτική για 
κάθε εκπαιδευτικό της τάξης, ειδικά για εκείνους και εκείνες που είχαν ξεπεράσει τα 15 με 20 
συνεχή έτη υπηρεσίας και πιθανότατα διένυαν μια περίοδο εργασιακής κόπωσης.  

7ον: Ήταν ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για τις περαιτέρω σπουδές τους. Η συγκεκριμένη 
δήλωση επιλέχθηκε κυρίως από αποφοίτους Παιδαγωγικής Ακαδημίας και μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα πως αυτή η ομάδα ατόμων θεωρούσε πως μετά την αποφοίτησή τους θα είχαν 
ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια τους (το δίπλωμα του Δ.Δ.Ε.) για να επιδιώξουν τη συνέχιση των 
σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, κάτι που δίχως το Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης ή δίχως 
το Πτυχίο της Εξομοίωσης ήταν αδύνατο να πράξουν.  

Σε ό,τι αφορά τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το συγκεκριμένο Διδασκαλείο για να 
μετεκπαιδευτούν, με σειρά προτεραιότητας δηλώθηκαν οι εξής: 

1ος: Η χαμηλή βάση εισαγωγής. Πράγματι, διαπιστώθηκε πως η χαμηλή βάση εισαγωγής 
υπήρξε ένα βασικότατο κίνητρο για να το επιλέξει ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών. Οι 
λόγοι για τους οποίους, ενδεχομένως, η βάση εισαγωγής διατηρήθηκε σε τόσο χαμηλά επίπεδα 
για το σύνολο των ετών λειτουργίας του συγκεκριμένου Διδασκαλείου έχουν αναλυθεί σε 
προηγούμενο κεφάλαιο και αφορούν κυρίως τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και οικονομικά 
δεδομένα της Ρόδου (νησιωτικότητα, παραμεθόριος, υψηλό κόστος ζωής.) Παρόλα αυτά, δεν 
προκύπτει σε κάποιο σημείο της έρευνας πως όσοι και όσες το επέλεξαν λόγω της χαμηλής 
του βάσης έμειναν δυσαρεστημένοι/ες ή θεώρησαν πως το συγκεκριμένο Δ.Δ.Ε. δεν μπόρεσε 
να τους προσφέρει, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όσα θα ήθελαν.  

2ος: Προσωπικοί-οικογενειακοί λόγοι. Κατά κύριο λόγο σε αυτή τη δήλωση προχώρησαν 
άτομα τα οποία διέμεναν ή υπηρετούσαν στη Ρόδο. Δεν μπορούμε, προφανώς, να 
προχωρήσουμε σε επισταμένη ανάλυση του συγκεκριμένου παράγοντα, μιας και δεν 
αποσαφηνίζεται η φύση του.  

3ος: Τα γνωστικά αντικείμενα και οι διδάσκοντες/σες. Προέκυψε ερευνητικά πως μερίδα των 
μετεκπαιδευόμενων είχε προχωρήσει σε μια βασική διερεύνηση των συνθηκών λειτουργίας 
του συγκεκριμένου Διδασκαλείου και έκανε την επιλογή της με βάση καθαρά ακαδημαϊκά 
κριτήρια, όπως είναι το πρόγραμμα σπουδών και το διδακτικό προσωπικό. Πράγματι, το 
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στοιχείο αυτό προκαλεί, σε μια πρώτη ανάγνωση, έκπληξη. Εάν, όμως, συνυπολογίσουμε τη 
δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων (στη σχολική μονάδα, σε δράσεις, σε συγκεντρώσεις, σε 
συνεδριάσεις κ.τ.λ.) μεταξύ των επαγγελματιών ενός «κλειστού» κλάδου, όπως είναι ο κλάδος 
των δασκάλων, σε συνδυασμό με τη γνώση του οικείου παιδαγωγικού τμήματος από μέρος 
των υποψήφιων προς μετεκπαίδευση είναι εμφανές πως εάν κάποιος/ια επιθυμούσε μπορούσε 
να λάβει τις σχετικές πληροφορίες. Άρα, ένα σημαντικό μέρος του δείγματός μας επέλεξε με 
ακαδημαϊκά κριτήρια το πού και από ποιους/ες θα μετεκπαιδευτεί.  

Γ. Ανάλυση ημιδομημένης συνέντευξης 

Προς επίρρωση των παραπάνω μπορούμε να παραθέσουμε στο σημείο αυτό και τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης περιεχομένου των ημιδομημένων συνεντεύξεών μας, από την οποία προκύπτουν 
περίπου τα ίδια στοιχεία ικανοποίησης (συνεργασία με διδάσκοντες, περιβάλλον μάθησης, 
πρόγραμμα μαθημάτων) στο ερώτημα περί πλεονεκτημάτων του συγκεκριμένου Διδασκαλείου. 
Αλλά και στις δηλώσεις για μειονεκτήματα εντοπίζουμε ταύτιση, με σαφείς αναφορές στην 
υλικοτεχνική υποδομή και στην έλλειψη εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού αλλά και 
επιμορφωτικών δράσεων. Παρόλα αυτά, ένα ποσοστό της τάξης του 80% δηλώνει πως θα 
ξαναφοιτούσε σε Δ.Δ.Ε εάν του δινόταν η ευκαιρία, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει εν μέρει και 
την άποψή μας περί συνολικής ικανοποίησης των αποφοίτων από τη φοίτησή τους.  

Μια σημαντική πτυχή της έρευνάς μας είναι και η κατηγοριοποίηση σε ομάδες του δείγματός μας 
με βάση τις δηλώσεις τους σε κάθε βασικό μας ερώτημα. Προχωρήσαμε σε αυτού του είδους την 
στατιστική ανάλυση (Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων και Ανάλυση Παραγόντων) προκειμένου να 
εντοπίσουμε τα κύρια κοινά ή διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά (καθώς και τους παράγοντες 
διαφοροποίησης) εκείνων που: α) Αποφάσισαν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα 
μετεκπαίδευσης, β) Επέλεξαν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Ρόδο και γ) 
Ικανοποιήθηκαν ή δυσαρεστήθηκαν από αυτό. Με τον τρόπο αυτό μπορέσαμε, σε συνδυασμό 
και με τα δεδομένα της αρχειακής μας έρευνας τα οποία αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία 
των αποφοίτων να διαμορφώσουμε, σχετικά, μια πρώτη άποψη για το προφίλ εκείνων που 
επιλέγουν να παρακολουθήσουν ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε ένα περιφερειακό 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αλλά και να αποσαφηνίσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
ικανοποιούνται οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις τους.  

Με βάση, λοιπόν, τις παραπάνω αναλύσεις καταλήξαμε στα εξής: 

1ον: Σε ό,τι αφορά τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα 

διετούς μετεκπαίδευσης μπορούμε να διακρίνουμε μια ομάδα ατόμων η οποία είχε καθαρά 
επαγγελματικά και επιστημονικά κριτήρια (εξέλιξη, ολοκλήρωση, νέα γνώση κ.ά.), μια 
δεύτερη ομάδα η οποία είχε ως στόχο την επαφή εκ νέου με την τριτοβάθμια και την 
ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους από άλλες περιοχές προκειμένου να έλθουν σε επαφή 
με νέα δεδομένα της εκπαίδευσης και μια τρίτη ομάδα η οποία είχε καθαρά 
προσωπικούς/στοχευμένους λόγους και τα άτομα που την απαρτίζουν επέλεξαν να 
μετεκπαιδευτούν κυρίως προκειμένου να εξελιχθούν επαγγελματικά και να μείνουν δυο έτη 
εκτός τάξης.  

2ον: Σε ό,τι αφορά τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο 

Διδασκαλείο αφενός εκείνοι/ες που το επέλεξαν λόγω της επαφής που ήδη είχαν με το 
συγκεκριμένο νησί (κατοικία, εργασία κ.τ.λ.), γνώριζαν το διδακτικό προσωπικό, τα γνωστικά 
αντικείμενα καθώς και το περιβάλλον του οικείου Π.Τ.Δ.Ε. και αφετέρου υπάρχουν εκείνοι/ες 
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που το επέλεξαν επειδή η βάση εισαγωγής ήταν χαμηλότερη από εκείνη άλλως Δ.Δ.Ε., επειδή 
ήθελαν να γνωρίσουν τη Ρόδο (δεν είχαν καμία πρότερη σχέση με το νησί) και γιατί το 
πρόγραμμα μαθημάτων τους φάνταζε ευνοϊκότερο.  

3ον: Ως προς την ικανοποίηση διακρίνεται μια ομάδα αποφοίτων που έμειναν 
ικανοποιημένοι/ες καθαρά σε ακαδημαϊκό επίπεδο (αντικείμενα, δράσεις, ποιότητα σπουδών, 
υλικό) και μια δεύτερη ομάδα που έμειναν ικανοποιημένοι/ες σε προσωπικό επίπεδο 
(διαπροσωπικές σχέσεις, περιβάλλον μάθησης, κατανόηση από διδάσκοντες, προσωπική 
επαφή, γραμματειακή υποστήριξη.) 

Δ. Ανοικτό ερώτημα  

Κατά βάση η έρευνά μας στηρίχθηκε, όπως είδαμε, στις απόψεις και τις στάσεις των 
μετεκπαιδευμένων εκπαιδευτικών σχετικά με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν. Επιλέξαμε, 
όμως, να θέσουμε και ένα ερευνητικό ερώτημα («Με δεδομένη την αναστολή λειτουργίας του 

θεσμού, εάν προέκυπτε εκ νέου η προοπτική λειτουργίας των Διδασκαλείων τί θα προτείνατε να 

αλλάξει ή να μείνει το ίδιο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και σκοποί μιας ολοκληρωμένης 

Μετεκπαίδευσης η οποία να εξυπηρετεί τις σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές ανάγκες";») 
ανοικτού τύπου το οποίο επέτρεπε στους συμμετέχοντες/ στις συμμετέχουσες να 
διαφοροποιηθούν από αυτό το πλαίσιο που παρελθόντος χρόνου και να αναφέρουν πώς θα 
ήθελαν οι ίδιοι και οι ίδιες να λειτουργήσει στο μέλλον η μετεκπαίδευση. Οι απαντήσεις που 
λάβαμε (και κατηγοριοποιήσαμε) έχουν, κατά την άποψή μας ενδιαφέρον κυρίως διότι 
αντικατοπτρίζουν για πρώτη φορά μετά την αναστολή λειτουργίας των Διδασκαλείων τα σημεία 
εκείνα στα οποία θα έπρεπε, κατά την άποψη των ίδιων των εκπαιδευτικών που είχαν εμπειρία 
από ένα τέτοιο πρόγραμμα, να εστιάζει ένα μελλοντικό μετεκπαιδευτικό μοντέλο.  

Οι δηλώσεις που καταγράφηκαν κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 

1η Κατηγορία: Δηλώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες/σες πρόκριναν ως βασικό ζήτημα την 
αλλαγή του προγράμματος και της φιλοσοφίας των σπουδών σε ένα Διδασκαλείο.  

2η Κατηγορία: Δηλώσεις στις οποίες υποστηριζόταν η αναγκαιότητα επανάληψης της 
μετεκπαίδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα 

3η Κατηγορία: Δηλώσεις στις οποίες εμφανιζόταν η άποψη πως πρέπει η μετεκπαίδευση να 
ακολουθήσει στο μέλλον ένα μοντέλο εξ αποστάσεως παρακολούθησης/ φοίτησης 

4η  Κατηγορία: Δηλώσεις στις οποίες εμφανιζόταν ως κύριο ζήτημα η ύπαρξη εξειδικευμένων 
διδασκόντων, απόλυτα σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο (κυρίως στην ειδική αγωγή) 

5η Κατηγορία: Δηλώσεις που αφορούσαν την εξίσωση, σε όλα τα επίπεδα, της μετεκπαίδευσης 
με αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι απόφοιτοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη φοίτησή τους 
στο συγκεκριμένο Διδασκαλείο. Κύριο πρόβλημα υπήρξε η απόσταση από τους τόπους 
κατοικίας/εργασίας τους. Το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ως αρκετά ικανοποιητικό, για την 
κατεύθυνση της Γενικής Αγωγής και μέτρια ικανοποιητικό για την κατεύθυνση της Ειδικής 
Αγωγής. Η επαφή και συνεργασία με τους διδάσκοντες κρίνεται ως εξόχως ικανοποιητική. Ως 
βασικό τους κέρδος, από τη διετή φοίτησή τους αναφέρουν την επαφή τους με τον χώρο της 
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά από αρκετά χρόνια. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι θετική στην 
επαναλειτουργία του θεσμού της μετεκπαίδευσης και θα δεχόταν να μετεκπαιδευτεί και με ένα 
νέο μοντέλο/ σύστημα (π.χ. εξ αποστάσεως). Δεν προκύπτει διαφοροποίηση ως προς την 
ικανοποίηση από τους ειδικούς/δημογραφικούς παράγοντες (π.χ. φύλο ή πρώτο πτυχίο). 
Προκύπτει διαφοροποίηση σε ότι αφορά την κατεύθυνση φοίτησης, με τους αποφοίτους της 
γενικής αγωγής να δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι από αυτούς της ειδικής. Η μετεκπαίδευση σε 
Διδασκαλείο ικανοποίησε συνολικά τις προσδοκίες που είχαν πριν την φοίτησή τους. Κύριος 
λόγος που επέλεξαν να φοιτήσουν ήταν η επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη (περίπου 
σε ίδιο ποσοστό). Βασικός, επίσης, λόγος ήταν η επαφή εκ νέου με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Δευτερεύων λόγος φοίτησης, όπως προκύπτει από την έρευνα, ήταν η διετής παραμονή εκτός 
τάξης και ο τόπος κατοικίας-εργασίας.  

Τέλος οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας θα ήθελαν μια μετεκπαίδευση ουσιαστική, 
επιστημονικά και μεθοδολογικά άρτια, με περιοδικό χαρακτήρα, σε επίπεδο μεταπτυχιακών 
σπουδών με εξειδικευμένους διδάσκοντες. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και δείχνει εν μέρει 
και την μεταβολή της στάσης του εκπαιδευτικού κόσμου απέναντι στις επιθυμίες και προσδοκίες 
του και στις κρατικές δυνατότητες στα χρόνια της κρίσης είναι η δήλωση μεγάλου μέρους των 
αποφοίτων περί εξ αποστάσεως φοίτησης σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Μέχρι και πριν από μια 
δεκαετία και μόνο η αναφορά σε μακροχρόνια υπηρεσιακή επιμόρφωση εκτός υπηρεσιακού 
ωραρίου ή δίχως εκπαιδευτική άδεια θα ήταν casus belli για το σύνολο σχεδόν του εκπαιδευτικού 
κόσμου. Σήμερα όμως, με δεδομένη και την πλήρη απουσία ουσιαστικών υπηρεσιακών 
επιμορφωτικών δράσεων, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί βάζουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο 
δημιουργίας εξ αποστάσεως προγραμμάτων επιμόρφωσης για τα οποία δηλώνουν ότι είναι 
θετικοί/ες στο να τα παρακολουθήσουν ακόμη και στον προσωπικό τους χρόνο. Αυτό, 
πραγματικά, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εύρημα το οποίο θεωρούμε πως μπορεί να 
αποτελέσει σημείο έναρξης μελλοντικών ερευνών.  
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Τα ψηφιακά κόμικς  
στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών:  
Παραδείγματα και παιδαγωγικά οφέλη  
 

 

Μενέλαος Τζιφόπουλος 
 

 

Περίληψη  

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, οι ιθύνοντες της εκπαιδευτικής ηγεσίας, σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στοχεύουν στη γνώση και στη μάθηση μέσω πολυτροπικών 
κειμένων, στη λογική των πολυγραμματισμών. Συνακόλουθα, στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, 
ολοένα και περισσότερο, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν στρατηγικές διδασκαλίας 
για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών και μαθητριών τους. Σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο, στο οποίο ευνοείται ο εποικοδομισμός, τα ψηφιακά κόμικς μπορούν να αποτελέσουν 
χρήσιμο παιδαγωγικό «εργαλείο» τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών. Στην 
παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν τα ψηφιακά κόμικς που δημιούργησαν 40 υποψήφιοι 
εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Παράρτημα Δυτικής 
Μακεδονίας), κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και 2016-2017. Θα 
παρουσιαστούν, ακόμη, και θα συζητηθούν μέσω της ποιοτικής μεθοδολογίας έρευνας, και 
ειδικότερα της Θεματικής Ανάλυσης, οι απόψεις 15 σπουδαστών/τριών αναφορικά με τα οφέλη 
που αποκόμισαν από την ενασχόλησή τους με το ψηφιακό «περιβάλλον» “Pixton”, και με τα 
παιδαγωγικά και διδακτικά οφέλη από την αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας δείχνουν ότι η αξιοποίηση του πλούτου της ελληνικής γλώσσας και των πολλαπλών 
εικόνων, οι διαθεματικές προσεγγίσεις, η εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα, η καλλιέργεια της 
αφαιρετικής σκέψης και της κριτικής ικανότητας, η δημιουργία κινήτρων μάθησης, η προώθηση 
της συνεργατικής μάθησης και η ανακάλυψη της γνώσης σε εποικοδομιστικά περιβάλλοντα 
μάθησης, αποτελούν ορισμένα μόνο από τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο μαθητής και η 
μαθήτρια στο σύγχρονο σχολείο. 
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, διαδικτυακά-ψηφιακά κόμικς, παιδαγωγικά «εργαλεία», εποικοδομισμός 

 

Εισαγωγή 

Ήδη από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα άρχισε να προβληματίζει το ζήτημα της μεθόδευσης 
της διδασκαλίας με την υποβοήθηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) (Nelson, 1970). Οι 
άλλοτε Νέες Τεχνολογίες και πλέον οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) διαφαίνεται ότι απασχόλησαν και συνεχίζουν, βέβαια, να απασχολούν τόσο τους 
ιθύνοντες της εκάστοτε εκπαιδευτικής ηγεσίας όσο και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κλήθηκαν 
και καλούνται να διδάξουν με τη συμβολή των ηλεκτρονικών και ψηφιακών προγραμμάτων και 
εφαρμογών των ΤΠΕ. Το σύγχρονο ερευνητικό πεδίο φαίνεται ότι εξετάζει υπό κριτικό πρίσμα 
την εισαγωγή και διάχυση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, τονίζοντας περισσότερο την 
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παιδαγωγική τους διάσταση και λιγότερη την εργαλειακή-μηχανιστική τους οπτική (Duffy, 
2015).  

Για τον λόγο αυτό, πρώτης προτεραιότητας ζήτημα, το οποίο φαίνεται να αποτελεί σημείο 
εστίασης ερευνών και επιστημονικών συζητήσεων είναι η αξιοποίηση και όχι απλώς η χρήση του 
Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Jonassen, Howland, Marra, & Crismond, 2011). 
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τις προσεγγίσεις που παρουσιάζονται στη σχετική βιβλιογραφία, 
είναι εμφανές ότι ασκείται κριτική στην εργαλειακή προσέγγιση των ΤΠΕ, βάσει της οποίας ο 
Η/Υ αξιοποιείται ως αυτοσκοπός, και θεωρείται ένα «πανίσχυρο» μηχάνημα, το οποίο μπορεί να 
θεοποιηθεί στην εκπαίδευση και να οδηγήσει σε άριστα μαθησιακά αποτελέσματα. Η παραπάνω 
προσέγγιση αναφέρεται σε γνωστό μύθο για την εκπαιδευτική τεχνολογία, που την παρουσιάζει 
ως «από μηχανής θεό»· ως πανάκεια (Roblyer & Doering, 2014).  

Η σύγχρονη οπτική αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, διεθνώς, φαίνεται 
να παραμερίζει τις αμιγώς συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις και να επικεντρώνεται σε ανοικτά 
«περιβάλλοντα» μάθησης· σε «περιβάλλοντα», τα οποία υπακούουν στις αρχές του 
εποικοδομισμού (Ράπτης & Ράπτη, 2004). Έννοιες, συνεπώς, όπως είναι ο εποικοδομισμός, τα 
συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, οι μαθητοκεντρικές 
προσεγγίσεις προσδίδουν στις ΤΠΕ περισσότερη «αίγλη», αλλά και διαμορφώνουν μια 
καινοτόμα προσέγγιση βάσει της οποίας ο Η/Υ νοείται πλέον ως ένα λειτουργικό «εργαλείο» στα 
χέρια των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών (Μικρόπουλος, 2006).  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο εκπαιδευτικός του σήμερα καλείται να αντεπεξέλθει 
σε πολλαπλούς ρόλους και να αναδιαμορφώσει την επαγγελματική του ταυτότητα, εισάγοντας 
καινοτομίες στην εκπαίδευση, οι οποίες βέβαια θα έχουν μαθησιακή στόχευση και, παράλληλα, 
θα συνάδουν με τις ρητές και άρρητες επιστημολογικές τους παραδοχές (Φρυδάκη, 2015). 
Ισχυροποιώντας τις διδακτικές του πρακτικές μέσω καινοτομιών, ο εκπαιδευτικός σταδιακά 
μπορεί να αναστοχαστεί αναφορικά με το διδασκαλικό επάγγελμα και να προβεί σε περαιτέρω 
διδακτικές και παιδαγωγικές βελτιώσεις. Αυτός ο αναστοχασμός θα συνδέεται με τα βιώματα, τις 
εμπειρίες, την πρότερη εξοικείωση με τις ΤΠΕ, και ευρύτερα με τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών/τριών (Τζιφόπουλος, 2016). 

Οι παραδοσιακές και πολλές φορές απαρχαιωμένες προσεγγίσεις έχουν δώσει πλέον τη θέση τους 
σε καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, με βασικό σύνθημα: «ο μαθητής και η 

μαθήτρια να μαθαίνουν μέσω του βιώματος, της πράξης και της ενεργητικής εμπλοκής»· μέσω, 
δηλαδή, της λεγόμενης πραξιακής εκπαίδευσης (learn by doing). Τα ψηφιακά αλληλεπιδραστικά 
μέσα, βάσει της παραπάνω λογικής, συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου σκέψης των 
σύγχρονων μαθητών/τριών και βοηθούν παράλληλα στην προσαρμογή της διδασκαλίας βάσει 
του μαθητικού δυναμικού, του μαθησιακού προφίλ και της μαθησιακής ετοιμότητας. Επιπλέον, 
ο Η/Υ ως «εργαλείο» παίρνει έναν επιθετικό προσδιορισμό και γίνεται πλέον «γνωστικό 
εργαλείο», υποβοηθώντας τις νοητικές ικανότητες των μαθητών/τριών και τους στόχους που 
θέτει ο εκπαιδευτικός στο μικρoεπίπεδο της τάξης του (Μικρόπουλος, 2006).  

Τα ψηφιακά κόμικς στην εκπαίδευση 

Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, διαπιστώνεται μια 
έλλειψη καλλιέργειας δεξιοτήτων κριτικού ψηφιακού γραμματισμού και, συνακόλουθα, οπτικού 
ψηφιακού γραμματισμού. Τίθενται, λοιπόν, ορισμένα καίρια ερωτήματα, όπως: «Οφείλει το 

σύγχρονο σχολείο να εκπαιδεύει τους μαθητές και τις μαθήτριές του, ώστε να μπορούν να μιλούν 
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και να καταλαβαίνουν τη γλώσσα του εκάστοτε πολιτισμικού πλαισίου;», «οφείλει η εκπαίδευση να 

αναπροσαρμόζει τη γνώση που μεταδίδει βάσει των διαφορετικών στυλ μάθησης των μαθητών και 

των αρχών που πρεσβεύει η παιδαγωγική του γραμματισμού, των πολυγραμματισμών και της 

πολυτροπικότητας;» (Χατζησαββίδης, 2005), «οφείλουν οι μαθητές/τριες να αναπτύσσουν 

μεταγνωστικές δεξιότητες, να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και να αποτελούν κριτικούς 

καταναλωτές της γνώσης και της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας;» (Cope & Kalantzis, 
2000).  

Στη λογική του ψηφιακού και οπτικού γραμματισμού (Gilster, 1997) των πολυγραμματισμών 
(Kress, 2000) και της πολυτροπικότητας (Χοντολίδου, 1999) λειτουργούν και ορισμένες από τις 
σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές που αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Jacobs, 2007). 
Μία από αυτές τις εφαρμογές είναι και τα ψηφιακά κόμικς (digital comics). Διαπιστώνεται ότι τα 
ψηφιακά κόμικς παρέχουν δυνατότητες στους μαθητές να σκεφτούν, έχοντας ένα οπτικό 
ερέθισμα, και να αναπτύξουν, παράλληλα, γλωσσικές ικανότητες. Επίσης, ένα τέτοιο 
αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, όπως είναι ένα ψηφιακό-διαδικτυακό κόμικ, μπορεί να 
αποτελέσει αφετηριακό σημείο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, αλλά και 
απόκτησης περαιτέρω γνώσεων μέσω της ψυχαγωγίας (Herbst, Chazan, Chen, Chieu, & Weisset, 
2011). 

Τα ψηφιακά κόμικς βάσει της διπλής κωδικοποίησης (Clark & Paivio, 1991) παρουσιάζουν την 
πληροφορία μέσω λεκτικών σημάτων και οπτικών ερεθισμάτων, προσδίδοντας έναν διαφορετικό 
χαρακτήρα στη μάθηση. Με τη δημιουργία ενός κόμικ, ο μαθητής δημιουργεί το δικό του 
σενάριο, μέσα στο οποίο εντάσσει λέξεις και προτάσεις, οργανώνει με κατάλληλο τρόπο το υλικό 
του και το συνδέει με την κατάλληλη εικόνα (Mayer 1997). Συνακόλουθα, δημιουργεί ένα τελικό 
προϊόν, καλλιεργώντας τα γνωστικά του σχήματα και αναπτύσσοντας κοινωνικές και 
συναισθηματικές δεξιότητες· χρήσιμες για το σύγχρονο τρόπο κοινωνικοποίησής του (Μουλά & 
Κοσεγιάν, 2010).  

Από την εποχή της εισαγωγής των μικροϋπολογιστών στην εκπαίδευση φαίνεται να απασχολεί 
το ζήτημα της αξιοποίησης εφαρμογών που έχουν πρωτίστως παιγνιώδη χαρακτήρα με στόχο την 
προώθηση της μάθησης (Glasser, 1984). Σημειώνεται ότι τα κόμικς με αφόρμηση των 
διασκεδαστικό τους χαρακτήρα εισάγονται στην εκπαίδευση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα 
από μια τέτοια εφαρμογή με στοιχεία χιούμορ (Westwood, 2004) και παιχνιδιού οικοδομούν νέα 
γνώση και μέσω της οπτικοποίησης μαθαίνουν πως να μαθαίνουν (Roblyer & Doering, 2014).  

Το ερώτημα συνεπώς που τίθεται είναι: «Γιατί να διδάξω με τα ψηφιακά κόμικς;». Οι 
υποστηρικτές της μάθησης μέσω του παιχνιδιού και της ψυχαγωγίας, υπερτονίζουν στοιχεία των 
κόμικς, όπως είναι το ελκυστικό τους περιβάλλον και η ψυχαγωγία μέσω της μάθησης 
(edutainment) (Azman, Zaibon, & Shiratuddin, 2014; Malone, 1980). Η προστιθέμενη αξία αυτών 
των εφαρμογών αναφέρεται στα παιδαγωγικά τους χαρακτηριστικά, βάσει του εποικοδομισμού 
και της μάθησης μέσω συνεργατικών περιβαλλόντων (Gee 2004). Ωστόσο, και στην περίπτωση 
αυτή υπάρχουν ερευνητές, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτές οι ψηφιακές εφαρμογές, εκτός από τον 
παράγοντα της «λάμψης» (glitz factor), δεν προσδίδουν κάτι επιπλέον στη διδασκαλία (Clark, 
2007).  

Έρευνες αναφορικά με τα οφέλη των ψηφιακών κόμικς στην εκπαίδευση 

Σε διεθνές επίπεδο καταγράφονται έρευνες σε μαθητές και μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών 
βαθμίδων αναφορικά με τα οφέλη από την αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς στη διδασκαλία 
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τους (ενδεικτικά: Keogh & Naylor, 1999; Metraglia & Villa, 2014; Morrison, Bryan, & Chilcoat, 
2002). Ειδικότερα, μέσα από την κατηγοριοποίηση αυτών των ερευνών διαπιστώνεται ότι τα 
αποτελέσματα είναι θετικά και ενθαρρυντικά για το σύγχρονο σχολείο. Ο συνδυασμός κειμένου, 
εικόνας και πολλές φορές ήχου σε τέτοια αλληλεπιδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα δίνει τη 
δυνατότητα στους μαθητές να εντάξουν νέα γνώση στα ήδη υπάρχοντα γνωστικά τους σχήματα, 
μέσω επικοινωνίας, συνεργασίας και γνωστικής «σύγκρουσης». Οι μαθητές αυτών των ερευνών 
τονίζουν τα μαθησιακά οφέλη που αποκτήθηκαν από την αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς, 
όπως είναι η κατανόηση δύσκολα προσεγγίσιμων και αφηρημένων εννοιών και η εξοικείωση με 
το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό.  

Ακόμη, οφέλη σημειώνονται και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να προσαρμόσουν 
το μάθημά τους, εισάγοντας κάποιο ψηφιακό κόμικ, είτε ως δραστηριότητα αφόρμησης (αρχική 
αξιολόγηση) είτε ως δραστηριότητα εμπέδωσης, μεταγνώσης και αξιολόγησης. Περιβάλλοντα 
στα οποία μπορούν να ενταχθούν τα ψηφιακά κόμικς είναι αυτά της λεγόμενης 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας (differentiated learning) (Tomlinson, 1999). Διαφαίνεται, 
επομένως, ότι η μάθηση με την τεχνολογία και με την αξιοποίηση καινοτόμων μέσων και 
εφαρμογών μπορεί να είναι ουσιαστική και άκρως εποικοδομητική-εποικοδομιστική (Jonassen 
et al., 2011).  

Ακόμη, πορίσματα συναφών ερευνών αναφέρονται και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής 
σκέψης και μεταγνωστικού χαρακτήρα (Rota & Izquierdo, 2003). Αρχικώς, λοιπόν, οι μαθητές 
και οι μαθήτριες αισθάνονται ενθουσιασμένοι/ες και εκδηλώνουν συναισθήματα χαράς και 
ευχαρίστησης κι έπειτα μέσα από αυτά τα περιβάλλοντα επέρχεται η γνώση και η συνεργασία. 
Σημαντικό στοιχείο, το οποίο συνάγεται από τις περισσότερες έρευνες είναι τα υψηλά επίπεδα 
αποδοχής των ψηφιακών κόμικς από τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Kiliçkaya & Krajka, 2012).  

Παρόμοιες έρευνες, με μικρότερη συχνότητα, διεξάγονται και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε 
σχολές που προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς (Orehovački, Konecki, & Radošević, 2008). Βάσει 
αυτών των ερευνών διαπιστώνεται ότι οι «παραγωγικές» σχολές για την εκπαίδευση δεν 
προετοιμάζουν τον μελλοντικό εκπαιδευτικό, με στόχο τη διδασκαλία στο ψηφιακό σχολείο· στο 
σχολείο που υπάρχουν μαθητές και μαθήτριες που έχουν πλέον κοινωνικοποιηθεί με τις ΤΠΕ, το 
διαδίκτυο, τα ψηφιακά παιχνίδια και με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Αυτήν η διάσταση που 
παρατηρείται ανάμεσα στην πρόοδο της σύγχρονης γενιάς ως προς την εξοικείωση με τις ΤΠΕ 
και στην καθυστέρηση παλαιότερων γενεών να συμβαδίσουν με την τεχνολογία, μπορεί να έχει 
τις ρίζες της και στην ελλιπή και αναποτελεσματική αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι 
έρευνες αυτές σκιαγραφούν μια κατάσταση βάσει της οποίας οι περισσότεροι υποψήφιοι 
εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους διαδικτυακές και ψηφιακές εφαρμογές, 
ενώ πολλές φορές αγνοούν την ύπαρξή τους. Η παραδοχή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη 
ετοιμότητας απέναντι στην καινοτομία και στο καινούριο.  

Η έρευνα 

Ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων 15 σπουδαστών/τριών του 
Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας) 
αναφορικά με τη συμβολή των ΤΠΕ και των ψηφιακών κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Ακόμη, θα παρουσιαστούν σύντομα παραδείγματα από τα κόμικς που δημιούργησαν οι 40 
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σπουδαστές/τριες κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου «2015-2016» και «2016-2017». 
Ακόμη, από την παρουσίαση των πρότυπων αναφορών τους θα συζητηθούν ζητήματα που 
σχετίζονται με τα οφέλη που αποκομίζει ο μαθητής και η μαθήτρια από την αξιοποίηση των 
ψηφιακών κόμικς στην εκπαίδευση.  

Τα ερωτήματα της έρευνας 

Τα ερωτήματα της έρευνας είναι τα εξής: 

1. Ποια είναι η άποψη των συμμετεχόντων/ουσών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση; 

2. Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες/ουσες σε προγράμματα 
δημιουργίας ψηφιακών κόμικς;  

3. Για ποιους λόγους οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα αξιοποιούσαν μελλοντικά τα ψηφιακά 
κόμικς στη διδασκαλία τους;  

Η μεθοδολογία της έρευνας  

Ο συγκεκριμένος ποιοτικός ερευνητικός σχεδιασμός είχε ως δείγμα 15 σπουδαστές και 
σπουδάστριες του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Κοζάνης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Ένας οδηγός ημι-
δομημένης συνέντευξης αξιοποιήθηκε ως βασική μέθοδος συλλογής δεδομένων, αποτελούμενος 
από ερωτήσεις αναφορικά με τη συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τη 
συμβολή των ψηφιακών κόμικς στην εκπαίδευση και με τη μελλοντική εμπλοκή των υποψηφίων 
εκπαιδευτικών με ψηφιακές εφαρμογές κόμικς. Ως μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων 
αξιοποιήθηκε η Θεματική Ανάλυση (Thematic Analysis), βάσει της οποίας ο ερευνητής 
επικεντρώθηκε στις απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών, δημιουργώντας θέματα και κωδικούς 
ενταγμένους στα (κύρια) θέματα (για τη θεματική ανάλυση βλ. Willig, 2015).  

Παρουσιάζονται, επίσης, ορισμένα παραδείγματα από τα ψηφιακά κόμικς που δημιούργησαν οι 
συμμετέχοντες/ουσες στο πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος «Παιδαγωγικές Εφαρμογές 
Η/Υ». Το διαδικτυακό πρόγραμμα που αξιοποιήθηκε για την εξοικείωση των σπουδαστών/τριών 
με μια τέτοια εφαρμογή είναι το “Pixton” (https://www.pixton.com/gr/). Ζητήματα ηθικής και 
δεοντολογίας έχουν ληφθεί υπόψη σε όλα τα στάδια της εν λόγω έρευνας και έχει τηρηθεί η 
ανωνυμία και το απόρρητο.  

Παραδείγματα ψηφιακών κόμικς 

Παρουσιάζονται, στο σημείο αυτό, για λόγους συντομίας, ορισμένα μόνο από τα ψηφιακά κόμικς 
που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στην έρευνα αυτή. Τα θέματα, με τα 
οποία ασχολήθηκαν οι σπουδαστές/τριες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αφορούν στην εισαγωγή των ΤΠΕ 
στην κοινωνία και την εκπαίδευση και εντάσσονται στα εξαμηνιαία “Project”, που 
πραγματοποιούνται από τον ερευνητή στο πλαίσιο αυτών των μαθημάτων.  

 

https://www.pixton.com/gr/
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Εικόνα 1: Απόσπασμα από ψηφιακό κόμικ με θέμα: «Εθισμός στο διαδίκτυο» 
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Εικόνα 2: Απόσπασμα από ψηφιακό κόμικ με θέμα: «Προσωπικά δεδομένα» 

 
Εικόνα 3: Απόσπασμα από ψηφιακό κόμικ με θέμα: « Κυβερνοεκφοβισμός» 
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Οι αναλύσεις της έρευνας  

Θέμα 1ο: Η συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  

(α) Αποτελεσματική μάθηση 

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στην έρευνα θεωρούν πολύ σημαντική τη συμβολή 
της σύγχρονης-αλληλεπιδραστικής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, τονίζοντας, 
ωστόσο, το ζήτημα της σωστής και λανθασμένης χρήσης της. Προβληματίζονται, εν 
προκειμένω, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η εκπαιδευτική τεχνολογία να συμβάλει σε 
πιο αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Θεωρώ ότι 

είναι πολύ σημαντική η τεχνολογία για το σχολείο. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει και τον δάσκαλο 

και τον μαθητή στην τάξη», «Πιστεύω πως η ορθή χρήση των ΤΠΕ μπορεί να αναβαθμίσει και 

να προάγει την εκπαίδευση. Αντιθέτως η λανθασμένη χρήση της μπορεί να δημιουργήσει 

καταστάσεις προβληματικές, προκαλώντας κολλήματα στη μάθηση και κατ’ επέκταση στην 

εκπαίδευση». 

(β) Σύνδεση με τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις 

Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες του εν λόγω δείγματος αναφέρονται στον παράγοντα της 
συμπόρευσης της εκπαιδευτικής πρακτικής με την κοινωνική και επαγγελματική ζωή των 
σύγχρονων πολιτών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, βάσει των πρότυπων αναφορών τους, ότι 
οι κοινωνικές πρακτικές του ατόμου είναι, πλέον, εμποτισμένες με τα σύγχρονα ψηφιακά 
μέσα, επομένως και η εκπαίδευση οφείλει να τις συνυπολογίσει προς όφελος των μαθητών 
και μαθητριών της. Αναφέρεται συγκεκριμένα: «(…) καθώς η τεχνολογία πλέον κατέχει μεγάλο 

μέρος της καθημερινότητάς μας, δεν μπορεί να λείπει από την εκπαίδευση», «Πάρα πολύ 

σημαντική είναι η τεχνολογία, επειδή βοηθάει πολύ και τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο. 

Άλλωστε ζούμε σε μια εποχή Τεχνολογίας και Πληροφορίας και αν δεν της δώσουμε την σημασία 

που της αναλογεί θα εθελοτυφλούμε», «Οι μαθητές σήμερα πρέπει να μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και στον κόσμο της εργασίας. 

Γι’ αυτό και η τεχνολογία είναι χρήσιμη γι’ αυτούς». 

(γ) Ψηφιακός γραμματισμός και εκπαιδευτική τεχνολογία 

Με την παραπάνω παραδοχή, συνδέεται, βέβαια, και η άποψη που εκφράζεται από τους 
συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στην παρούσα έρευνα ότι από τη στιγμή που οι 
σύγχρονοι πολίτες δεν θα κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται 
με τις ΤΠΕ κα τις διαδικτυακές εφαρμογές, θα θεωρούνται αναλφάβητοι, ή όπως αναφέρεται 
στη σύγχρονη βιβλιογραφία ψηφιακά μη εγγράμματοι. Τίθεται, συνεπώς, και το ζήτημα του 
γραμματισμού με τη συμβολή των ψηφιακών μέσων. Οι συμμετέχοντες/ουσες δηλώνουν: «Η 

τεχνολογία και φυσικά είναι αναγκαία στη σύγχρονη εποχή (…) Δεν μπορούμε να παραμένουμε 

«αναλφάβητοι» σ’ αυτό το πεδίο», «Ναι είναι σημαντική (η συμβολή της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση), διότι θα προσφέρει στους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες όλες τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μην είναι αναλφάβητοι στην τεχνολογία». 

(δ) Παιδαγωγικά οφέλη από την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Σημειώνεται, επίσης, ότι η σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει 
αξιοποιήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, με στόχο να προάγει τη γνώση και τη μάθηση 
μέσω περισσότερο συνεργατικών και ευχάριστων περιβαλλόντων: «Θεωρώ πολύ σημαντική 

τη συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, διότι 
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η μετάδοση της γνώσης γίνεται ευκολότερα και πιο ευχάριστα, καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία 

επιτελείται με οπτικοακουστικά μέσα», «Το μάθημα μπορεί να γίνει πιο ευχάριστο με τη 

συνεργασία των μαθητών σε μια δραστηριότητα στην τάξη με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή», «Η τεχνολογία καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία πιο προσιτή τόσο στους νέους 

όσο και στους ενήλικες, πιο ζωντανή, πιο διαδραστική και αποτελεσματική. Η διδασκαλία 

αποκτά αμεσότητα, η μάθηση κατακτιέται πιο φυσικά, απέριττα και αβίαστα (…)».  

Θέμα 2ο: Η συμβολή των ψηφιακών κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Μέσω του εργαστηριακού μαθήματος «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ», οι σπουδαστές και οι 
σπουδάστριες αντιλήφθηκαν ότι η ενασχόληση με τις σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές και, εν 
προκειμένω, με τις εφαρμογές ψηφιακών-διαδικτυακών κόμικς, μπορεί να επιφέρει πολλά 
μαθησιακά και παιδαγωγικά οφέλη.  

(α) Κίνητρο για συμμετοχή  

Από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων διαπιστώνεται ότι βασική προϋπόθεση για την εμπλοκή 
των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί αρχικώς το κίνητρο που θα τους 
δοθεί. Πολλές φορές, βέβαια, οι εξωτερικοί «ενισχυτές» συμβάλλουν στη μάθηση των 
παιδιών, ωστόσο δεν έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες 
αναφέρουν ότι τα ψηφιακά κόμικς μπορούν να κινητοποιήσουν τους μαθητές και τις 
μαθήτριες, να ενισχύσουν τη διαδικασία της μάθησης και να συμβάλουν, παράλληλα, στην 
απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι η συνεργασία και η επικοινωνία: «Με τα 

ψηφιακά κόμικς οι μαθητές μπορούν να μάθουν μέσα από τη συμμετοχή. Μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης και να έχουν περισσότερο κίνητρο στην τάξη», 

«Ο μαθητής κινητοποιείται μέσα στην τάξη όταν θα του ζητηθεί να φτιάξει ένα κόμικ ή να 

συνεργαστεί με τους συμμαθητές του». 

(β) Ο εποικοδομισμός στη μάθηση 

Αναφέρεται επίσης η σύνδεση των ψηφιακών κόμικς με τις αρχές του εποικοδομισμού. 
Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, όταν ο μαθητευόμενος ασχολείται με τέτοιου είδους ψηφιακές 
εφαρμογές έχει τη δυνατότητα να αυτενεργήσει και να εμπλακεί σε μια ενεργητική διαδικασία 
κατασκευής γνώσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την πρότερη εμπειρία του. Επίσης, οι 
συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες τονίζουν ότι η διδασκαλία μέσω διαδικτυακών 
εφαρμογών παιγνιώδους χαρακτήρα μπορεί να οδηγήσει στην αποτελεσματική μάθηση: 
«Χτίζει γνώση ο μαθητής με αυτά τα προγράμματα. Είναι πιο αποτελεσματική η μάθηση και 

πλησιάζει στον εποικοδομισμό», «(…) Γενικά η γνώση τους οικοδομείται πάνω στην εμπειρία 

της δημιουργίας». 

(γ) Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να λαμβάνει υπόψη 
τις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής. Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες του εν λόγω 
δείγματος καταγράφουν τις απόψεις τους και εστιάζονται σε ζητήματα καλλιέργειας κριτικής 
σκέψης. Μέσω, δηλαδή, της ενασχόλησης με τα ψηφιακά κόμικς οι μαθητές και οι μαθήτριες 
μπορούν να αναζητήσουν υλικό, να συζητήσουν, να προβληματιστούν, να αναστοχαστούν και 
να επέλθει με τον τρόπο αυτό η λεγόμενη «γνωστική σύγκρουση»: «Για να μπορεί ένας 

μαθητής να δημιουργεί κόμικς θα πρέπει να έχει καταφέρει να αναλύσει τη γνώση και να την 

ξανά συνθέσει. Βασικό συστατικό της κριτικής ικανότητας και κατά κάποιο τρόπο ολοκλήρωση 
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του κύκλου της γνώσης του Bloom», «Ο μαθητής δουλεύει μέσα σε ένα διαθεματικό πλαίσιο, το 

οποίο θα του αναπτύξει την κριτική ικανότητα και θα βγάλει το μυαλό του από την νοητική 

αδράνεια». 

(δ) Συμμετοχή και συνεργασία 

Τέτοιου είδους καινοτόμες παιδαγωγικές διαδικτυακές και ψηφιακές εφαρμογές δίνουν τη 
δυνατότητα στους εμπλεκόμενους να αλληλεπιδράσουν και μέσω της ενεργητικής εμπλοκής 
και συμμετοχής να αποκτήσουν περισσότερο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική διαδικασία και 
για τη μάθηση: «Η διαδικασία αυτή τονώνει το ενδιαφέρον του και τον βοηθά να συμμετέχει 

πιο ενεργά σε μαθητικές δραστηριότητες μέσω συμμετοχής και συνεργασίας». 

(ε) Οπτικοποίηση της πληροφορίας  

Όπως αναφέρουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες της παρούσας έρευνας, το ζήτημα 
της οπτικοποίησης της πληροφορίας σε συνδυασμό με την παράθεση σχετικών κειμένων σε 
«μπαλόνια» μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση της γνώσης των μαθητών/τριών: «Οι 

μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν κείμενο και εικόνα ταυτόχρονα. Χρησιμοποιούν, δηλαδή, 

παράλληλα και γραπτό λόγο αλλά και οπτικό μήνυμα (…)», «Το ότι συνδυάζεται το κείμενο με 

την εικόνα και την κίνηση είναι πολύ σημαντικό για τη μάθηση. Θεωρώ ότι βοηθάει τον μαθητή 

να μάθει όσο περισσότερα γίνεται μέσα από την οπτικοποίηση».  

(στ) Χιούμορ 

Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται και το ζήτημα της ψυχαγωγίας με την ενασχόληση των 
μαθητών/τριών με τα ψηφιακά κόμικς. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ένα κόμικ έχει αρκετά 
αστεία στοιχεία και συμβάλλει στη μάθηση μέσω του χιούμορ: «Το χιούμορ μπορεί να 

συμβάλει στη μάθηση των παιδιών και τα κόμικς μπορούν να βοηθήσουν σ’ αυτό», «Το αστείο 

και το χιούμορ είναι αρκετά σημαντικά στη διδασκαλία», «Τέτοιες εφαρμογές αρέσουν στους 

μαθητές, γιατί υπάρχει και το στοιχείο του χιούμορ».  

Θέμα 3ο: Παράγοντες που συμβάλλουν στη μελλοντική αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς στην 

εκπαίδευση 

(α) Εκκίνηση από τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών  

Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες αναφέρουν ότι από τη στιγμή που θα αξιοποιηθεί ένα 
τέτοιο γνωστικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 
εκκινούν από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών τους: «Τα παιδιά 

λατρεύουν τη ζωγραφική και τα παραμύθια. Ένας από τους τρόπους για να μάθει κανείς είναι 

ακούγοντας ιστορίες. Πόσο μάλλον όταν κατασκευάζει αυτός ο ίδιος τις ιστορίες».  

(β) Σύνδεση με τα εκάστοτε γνωστικά αντικείμενα  

Ορισμένοι σπουδαστές παραθέτουν την άποψη ότι θα δίδασκαν με τη συμβολή των ψηφιακών 
κόμικς στην τάξη τους, και θα δίδασκαν έννοιες μέσα από μία τέτοια διαδικασία. Επίσης 
σημειώνουν ότι τα κόμικς θα μπορούσαν να αποτελέσουν συμπληρωματικό υλικό για την 
περαιτέρω αξιολόγηση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία: «Το ψηφιακό κόμικ θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για μαθήματα που σχετίζονται στην 

πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως στο μάθημα της οικονομίας», «(…) Για 

παράδειγμα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί (το ψηφιακό κόμικ) στο μάθημα της Φυσικής του 

Δημοτικού σχολείου και μέσω ενός ψηφιακού κόμικ να αναφέρονται σε κάποια φυσικά 
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φαινόμενα με ένα έξυπνο σκίτσο, και παράλληλα θα μπορούσε να περιέχει και κάποιες ασκήσεις 

πολλαπλής επιλογής που να σχετίζονται με τα κόμικς για την αξιολόγησή τους». 

Συμπεράσματα 

Η παραδοχή ότι όσο πιο σύγχρονη και απαιτητική είναι η τεχνολογία της κάθε εποχής τόσο πιο 
ισχυρό «άγγιγμα» χρειάζεται (Roblyer & Doering, 2014), φαίνεται να υποστηρίζεται και από τους 
συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στην παρούσα έρευνα. Συγκεκριμένα, από τις αναλύσεις 
τους έγινε αντιληπτό ότι η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική 
μάθηση και στη σύνδεση με τις ανάγκες των σύγχρονων μαθητών/τριών, αλλά και με τις 
ευρύτερες κοινωνικές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, προστίθεται και το ζήτημα 
της εξοικείωσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών με τα ψηφιακά μέσα, για 
την απόκτηση δεξιοτήτων κριτικού ψηφιακού, αλλά και οπτικού γραμματισμού· δεξιότητες 
απαραίτητες για την ισχυροποίηση του ρόλου του σύγχρονου εκπαιδευτικού.  

Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες αυτής της έρευνας, ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 
σημειώνουν, ακόμη, και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο μαθητής και η μαθήτρια από την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Τα οφέλη αυτά δεν είναι, όπως αναφέρουν, μόνο γνωστικά αλλά και 
παιδαγωγικά, όπως είναι η επικοινωνία, η συνεργασία και η αυτενέργεια (Rota & Izquierdo, 
2003; Χατζηλουκά, Κώστουλλου, & Κωνσταντίνου, 2012). 

Ποια είναι όμως η άποψή τους για τα οφέλη που αποκομίζει ο σύγχρονος μαθητής από την 
αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία; Τα πορίσματα της εν λόγω 
έρευνας, αν και προέρχονται από έναν μικρό αριθμό συμμετεχόντων/ουσών ενός συγκεκριμένου 
παραρτήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και αφορούν σε έναν αμιγώς ποιοτικό ερευνητικό σχεδιασμό, 
δίνουν ωστόσο σημαντικά στοιχεία που φαίνεται να συμπληρώνουν πορίσματα συναφών 
ερευνών (ενδεικτικά: Azman, Zaibon, & Shiratuddin, 2014). Ειδικότερα, παρατηρείται ότι οι 
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αυτού του δείγματος, θεωρούν ότι τα ψηφιακά κόμικς αποτελούν 
σύγχρονα αλληλεπιδραστικά εργαλεία, τα οποία συμβάλλουν στην κινητοποίηση των 
μαθητών/τριών, στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης, όπως και στη 
μάθηση μέσω ενός παιγνιώδους τρόπου. Επιπλέον, αναφέρονται οφέλη που σχετίζονται με την 
παρουσίαση της πληροφορίας μέσω οπτικών ερεθισμάτων βάσει των αρχών του εποικοδομισμού. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες τονίζουν ότι η διδασκαλία με τη συμβολή των των ψηφιακών κόμικς 
στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα βιώματα αλλά και τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών/τριών, για να χαρακτηριστεί ως αποτελεσματική. Σημειώνεται, ακόμη, ότι τα 
ψηφιακά κόμικς μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, με στόχο τη 
συνεργασία των μαθητών/τριών, την ενεργητική τους εμπλοκή και βέβαια την προώθηση της 
μάθησης μέσω της ψυχαγωγίας (Herbst et al., 2011). 

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν σημείο εκκίνησης των συζητήσεων για την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, με διττή στόχευση· την όσο το δυνατόν 
καλύτερη προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη σύγχρονη πλουραλιστική κοινωνία και την 
καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων, που θεωρούνται απαραίτητες στο πλαίσιο της κριτικής 
προσέγγισης της γνώσης. 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
Δυτικής Θεσσαλονίκης  
 

 

Μαγδαληνή Τσιόνκη  
 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποβλέπει στην διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση του βαθμού 
ικανοποίησης των διευθυντών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά 
ερωτήματα προσεγγίσθηκαν με την ποσοτική μέθοδο. Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο για τη συλλογή των απαντήσεων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 93 (71,5%) 
άνδρες και 37 (28,5%) γυναίκες διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
δυτικής Θεσσαλονίκης. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η στάση των διευθυντών 
φαίνεται να είναι ουδέτερη σχετικά με την επαγγελματική τους ικανοποίηση και επηρεάζεται από 
διάφορους παράγοντες όπως την προϋπηρεσία που έχουν στη θέση. 
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ικανοποίηση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διευθυντές 

 

Εισαγωγή 

Η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης εδώ και πολλές 
δεκαετίες, καθώς η επαγγελματική ικανοποίηση θεωρείται βασικός στόχος στη ζωή του 
ανθρώπου, επιδρώντας με καταλυτικό τρόπο σε ποικίλες λειτουργίες της καθημερινής του ζωής 
(Κουστέλιος & Κουστέλιος, 2001). Ωστόσο, παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα κατά τη 
διαδικασία μέτρησής της, καθώς δεν υπάρχει ένας ορισμός, ο οποίος είναι κοινά αποδεκτός 
(Αλεξιάς, Αναγνωστόπουλος, & Πιλάτης, 2010). Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια έννοια 
πολυδιάστατη, ακολουθώντας τον Kohler (1988, όπ. αναφ. στο Δημητριάδης & Παπαδόπουλος, 
2011). Πρόκειται για τη συνολική και ενιαία στάση του ατόμου απέναντι στην εργασία, που 
αποτελείται από ποικίλα επιμέρους στοιχεία, τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τη μέτρηση της 
επαγγελματικής ικανοποίησης του ατόμου (Κάντας, 1998). «Συνίσταται στην ικανοποίηση από 
το περιεχόμενο της εργασίας (εσωγενής ικανοποίηση) και στην ικανοποίηση που προκύπτει ως 
αποτέλεσμα των συνθηκών μέσα στις οποίες διεξάγεται η εργασία (εξωγενής ικανοποίηση)» 
(Τέγας, Καρφάκη, & Ζησιμόπουλος, 2012, σ. 2). 

Σύμφωνα με τους Lofquist και Davis (1991, όπ. αναφ. στο Πετρίλη, 2007, σ. 7), είναι «μια 
λειτουργία της αλληλεπίδρασης μεταξύ του συστήματος των κινήτρων του εργασιακού 
περιβάλλοντος και των αναγκών του ατόμου». Με βάση τον Baron (1986 όπ. αναφ. στο 
Ταρασιάδου & Πλατσίδου, 2009, σ. 141), η επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται ως «οι θετικές 
και αρνητικές στάσεις που έχει το άτομο για την εργασία του». Οι Cranny et al. (1992) 
επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα άθροισμα από συναισθηματικές αντιδράσεις που φέρει το 
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άτομο για το επάγγελμά του ή η συναισθηματική διάσταση σε επίπεδο στάσεων που προέρχονται 
από τα οφέλη που αποκομίζουν και τις επιθυμίες που έχουν. Ο ορισμός αυτός έχει αρκετά κοινά 
στοιχεία με αυτό που διατυπώθηκε από τον Locke. Όπως αναφέρει ο Κάντας (1998), ο Locke σε 
μια προσπάθεια να ορίσει την επαγγελματική ικανοποίηση κατέληξε ότι πρόκειται για μια 
ευχάριστη, σε συναισθηματικό επίπεδο, κατάσταση ως απόρροια της επιτυχούς έκβασης της 
εργασίας του ατόμου, καθώς συμβάλλει στην πραγμάτωση των εργασιακών αξιών του. Για τον 
Locke (1984, οπ. αν. στο Πετρίλη, 2007, σ. 7) η επαγγελματική ικανοποίηση είναι «μια θετική 
συναισθηματική απόκριση προς το συγκεκριμένο έργο, που πηγάζει από την εκτίμηση ότι αυτό 
παρέχει πλήρωση ή επιτρέπει την πλήρωση των εργασιακών αξιών του ατόμου». Η αξία 
σχετίζεται με τον τρόπο που δρα το άτομο σε μια προσπάθεια να αποκτήσει ή να διατηρήσει κάτι. 
Από την άλλη μεριά, η εργασιακή δυσαρέσκεια σχετίζεται με τη δυσάρεστη συναισθηματική 
κατάσταση που ανακύπτει, όταν ενυπάρχουν συγκρουσιακά και ασύμφωνα στοιχεία (Παπάνης 
& Γιαβρίμης, 2007).  

Μέσα από έρευνες που έχουν διεξαχθεί, καθίσταται εμφανές ότι η επαγγελματική ικανοποίηση 
των εργαζόμενων συνδέεται με τον μισθό και τις περαιτέρω παροχές που απολαμβάνει το άτομο 
από το επάγγελμά του, τις σχέσεις με τους συναδέλφους, το εργασιακό περιβάλλον και τις 
προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης (Δημοπούλου, Καζούκα, & Αργυράκη, 2010). Όσο αφορά 
στους εκπαιδευτικούς, η έννοια της «επαγγελματικής ικανοποίησης» συνδέεται με τις συνθήκες 
που επικρατούν στο σχολικό περιβάλλον από την άποψη των χαρακτηριστικών των θέσεων 
εργασίας, την επάρκεια πόρων, την υλικοτεχνική υποδομή και τις εγκαταστάσεις. 

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι ερευνητές κάνουν συστηματικές προσπάθειες για να 
προσδιορίσουν με σαφήνεια ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική 
ικανοποίηση. Σε ένα πρώτο επίπεδο θα πρέπει να γίνει η διάκριση ανάμεσα σε εσωγενείς και 
εξωγενείς παράγοντες. Οι εσωγενείς παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς παρακινούν το 
άτομο να εισέλθει και να παραμείνει στο επάγγελμα διότι απολαμβάνουν την επαφή με τα παιδιά 
ενώ από την άλλη μεριά, ο μισθός και οι ώρες εργασίας αποτελούν τους εξωγενείς παράγοντες 
που επιδρούν στο επάγγελμα (Papanastasou & Zembylas, 2005; Papanastasou & Zembylas, 
2004). 

Άλλοι ερευνητές ομαδοποιούν τους παράγοντες που επιδρούν στην επαγγελματική ικανοποίηση 
των εκπαιδευτικών σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στους παράγοντες 
που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με τις 
παραμέτρους του επαγγέλματος και η τρίτη κατηγορία αφορά στις ατομικές διαφορές των 
εκπαιδευτικών (Koustelios, 2001). 

Όσο αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συγκαταλέγεται και ο 
παράγοντας φύλο. Σύμφωνα με τους Jewell και Siegall (1990, όπ. αναφ. στο Δημητριάδης 
Μπαντίκος, & Παπαδόπουλος, 2012), το φύλο δεν φαίνεται να επηρεάζει την επαγγελματική 
ικανοποίηση των εργαζόμενων στην εκπαίδευση. Ωστόσο, δέχονται ότι υπάρχουν κάποιοι 
παράγοντες, οι οποίοι διαφοροποιούνται στα δυο φύλα και οι οποίοι διαμορφώνουν την 
επαγγελματική ικανοποίηση στα δύο φύλα, όπως συνηγορεί σε αυτό και η Evans (1998, ό.π. 
αναφ. στο Δημητριάδης, Μπαντίκος, & Παπαδόπουλος, 2012). Οι παράγοντες αυτοί στις 
γυναίκες είναι το εργασιακό περιβάλλον, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η επίβλεψη του 
προϊσταμένου. Για τους άνδρες είναι οι απολαβές και η ασφάλεια της εργασίας (Δημητριάδης, 
Μπαντίκος, & Παπαδόπουλος, 2012). 
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Το ζήτημα της παροχής κινήτρων και της παρώθησης που συμβάλλει στην επαγγελματική 
ικανοποίηση των εργαζομένων έχει απασχολήσει μια σειρά από θεωρητικούς. Οι θεωρητικοί της 
παρώθησης έχουν, επίσης, επικεντρωθεί σε δυο βασικούς τομείς. Ο ένας είναι η αναγνώριση των 
ανθρώπινων αναγκών. Ο άλλος τομέας είναι ο τρόπος ικανοποίησης των αναγκών εντός του 
πλαισίου του επαγγέλματος, καθώς επίσης το πώς δύναται να βελτιωθεί ο τρόπος αυτός 
(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

Οι θεωρίες των κινήτρων μπορούν να διακριθούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Στη μια 
συγκαταλέγονται οι οντολογικές θεωρίες και οι οποίες επιχειρούν να δώσουν την ερμηνεία σε 
επίπεδο περιεχομένου, καθώς και το είδος των κινήτρων. Σε αυτή την κατηγορία 
συγκαταλέγονται οι θεωρίες του Maslow, του Herzberg, του McGregor και του Alderfer. Από 
την άλλη μεριά, βρίσκονται οι μηχανιστικές ή αλλιώς διαδικαστικές θεωρίες. Οι τελευταίες 
ρίχνουν το κέντρο βάρους τους τόσο στη συμπεριφορά όσο και στις συνθήκες που λειτουργούν 
ενθαρρυντικά ή αποθαρρυντικά για τους εργαζόμενους. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται 
οι θεωρίες του Vroom και του Locke (Κοντέλλη, 2011). 

Σχολική Ηγεσία 

Η διεύθυνση ενός σχολικού οργανισμού περιλαμβάνει την καθημερινή δραστηριότητα του 
επικεφαλή του εκπαιδευτικού οργανισμού, ο οποίος καλείται από τη μια μεριά να διαχειριστεί 
ένα πλέγμα από ανθρώπινες σχέσεις και από την άλλη μεριά να διαχειριστεί τους πόρους του 
εκπαιδευτικού οργανισμού. Το βασικό χαρακτηριστικό του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας 
είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου οργανωσιακού κλίματος, η παροχή κινήτρων (παρώθησης) 
στο εκπαιδευτικό προσωπικό, η αποτελεσματική επικοινωνία και η επίλυση προβλημάτων. Η 
λειτουργία της διεύθυνσης σχετίζεται, λοιπόν, με την ανθρώπινη πλευρά της διοίκησης 
(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μεταδίδει στους 
εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και σε όλους τους εμπλεκόμενους της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
τους σκοπούς και τους στόχους του σχολείου, ορίζοντας αναλόγως τις προσδοκίες της σχολικής 
μονάδας, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότητά τους (Πασιαρδής, 1995). Κατά συνέπεια, 
ο διευθυντής της εκάστοτε σχολικής μονάδας καλείται να: Ενεργοποιεί τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς παράγοντες της σχολικής μονάδας. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς 
(Πασιαρδής, 2004). Παρέχει κίνητρα και ενεργοποιεί τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 
(Σαΐτης, 2005). Εμπνέει και καθοδηγεί με σκοπό τη λήψη σωστών αποφάσεων. Ενισχύει τους 
εμπλεκομένους προς την υλοποίηση και την ανάπτυξη της καινοτομίας. Προσφέρει βοήθεια σε 
οποιοδήποτε στάδιο των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων (Σαΐτης, 2005). Ο Normore 
(2006, p. 45) αναφέρει ότι «οι εκπαιδευτικοί ηγέτες αναμένεται να καθοδηγήσουν και να 
κατευθύνουν τα σχολεία τους μέσα από τις καθημερινές προκλήσεις που προήλθαν από ένα όλο 
και πιο σύνθετο σύνολο απαιτήσεων».  

Ο ρόλος των διευθυντών στο Ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο είναι πολύ περιορισμένος, 
καθώς αυτοί ελάχιστα διοικούν, κυρίως εκτελούν εντολές. Οι αρμοδιότητές τους αφορούν την 
καθημερινότητα της λειτουργίας του σχολείου, τον «λειτουργικό (βραχυπρόθεσμο) 
προγραμματισμό, την αποτελεσματικότερη οργάνωση του σχολείου και του προσωπικού, την 
καθοδήγηση και παρακίνηση του προσωπικού αλλά και τον έλεγχο των λειτουργιών του σχολείου 
(Κουτούζης, 2008). Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει (Κουτούζης, 2008) το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σχολικό σύστημα «είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα», διότι «ελάχιστες 

ουσιαστικές αρμοδιότητες διοίκησης –τουλάχιστον μέχρι στιγμής– έχουν μεταφερθεί σε 

τοπικό/σχολικό επίπεδο». Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από 
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συγκεντρωτισμό, σαφείς ιεραρχικές σχέσεις, εκτεταμένη νομοθεσία, πολυνομία και φορ-μαλισμό 
(Κουτούζης, 2012). 

H αποτελεσματική ηγεσία και η ικανοποίηση των εργαζομένων στη δουλειά είναι δύο 
παράγοντες που έχουν θεωρηθεί ως θεμελιώδους σημασίας για την οργανωτική επιτυχία. Οι 
μελέτες αναδεικνύουν το γεγονός ότι η εργασιακή ικανοποίηση οδηγεί σε εργασιακή απόδοση, 
καθώς τα άτομα που νιώθουν ικανοποιημένα από το επάγγελμα φαίνεται ότι έχουν περισσότερα 
κίνητρα να εργάζονται πιο σκληρά και να αποδίδουν πολύ καλύτερα (Αναστασίου, 2013). 

Ανασκόπηση ερευνών  

Αν και η βιβλιογραφία για την ικανοποίηση από την εργασία των εκπαιδευτικών είναι 
εκτεταμένη, λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει την ιδέα της ικανοποίησης από την εργασία των 
διευθυντών σχολείων (Sablatura, 2002). Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με την 
επαγγελματική ικανοποίηση κατά την περίοδο 2000 με 2011, όπως αυτών των Chapman (2005, 
όπ. αναφ. στο Xavier, 2012), DeAngelis και White (2011) καθώς και Papa (2007, όπ. αναφ. στο 
Xavier, 2012), επισημαίνουν το γεγονός ότι η εκπαιδευτική πολιτική επιδρά αρνητικά στην 
επαγγελματική ικανοποίηση των διευθυντών, καθώς αυξάνονται όλο και περισσότερο οι 
απαιτήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν (Xavier, 2012). 

Μέσα από τη συγκριτική εξέταση των δυο ερευνών των Sodoma & Else (1999, 2005) σε 
διευθυντές δημοσίων σχολείων της Iowa, καθίσταται εμφανές το γεγονός ότι οι διευθυντές των 
σχολικών μονάδων κατά την έρευνα του 2005 φάνηκαν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι σε 
σύγκριση με το 1999. Το στοιχείο αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον εξεταζόμενο από την οπτική ότι 
κατά τη διάρκεια των έξι αυτών χρόνων το κέντρο βάρους έπεσε στην ενδυνάμωση της σχολικής 
επίδοσης των μαθητών. Επίσης, παρουσιάζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από τους 
παράγοντες υγιεινής σε σχέση με την παροχή κινήτρων. Όσο αφορά στα χρόνια προϋπηρεσίας 
δύναται να παρατηρήσει κανείς ότι οι διευθυντές με περισσότερη εμπειρία στην εν λόγω θέση 
είναι πιο ικανοποιημένοι σε σύγκριση με τους λιγότερο έμπειρους διευθυντές. Το στοιχείο αυτό 
παρουσιάστηκε να είναι το ίδιο και στις δύο μελέτες (Sodoma & Else, 2009). Ωστόσο τα 
δεδομένα από την έρευνα του Sutter (1994, όπ. αναφ. στο Stemple, 2004) για τους διευθυντές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και η μελέτη του Bridges (1995, όπ. αναφ. στο Stemple, 
2004) για τη σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική ικανοποίηση και τα χρόνια προϋπηρεσίας δε 
διαπίστωσαν κάποια σημαντική σχέση μεταξύ της εμπειρίας και της ικανοποίησης από την 
εργασία.  

Ο Bryant (2001) με την έρευνα των 240 διευθυντών σχολείων με χαμηλή και εξαιρετική επίδοση 
στη Βόρεια Καρολίνα γύρω από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίησή τους από την 
εργασία, δεν διαπίστωσε σχέση μεταξύ της γενικής ικανοποίησης από την εργασία και το επίπεδο 
απόδοσης του σχολείου. Αναδείχτηκαν, όμως, σημαντικές διαφορές μεταξύ ορισμένων 
δημογραφικών μεταβλητών. Η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και η δράση ήταν 
μεταβλητές που βρέθηκαν να είναι προάγγελοι της γενικής ικανοποίησης από την εργασία. 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διευθυντές γυμνασίων στο Idaho (Brogen, 2003) έδειξε μια 
μικρή διαφορά στο επίπεδο ικανοποίησης από την εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι 
άνδρες διευθυντές είχαν οριακά υψηλότερο επίπεδο γενικής ικανοποίησης από την εργασία από 
τις γυναίκες. Επίσης οι πιο έμπειροι διευθυντές απολάμβαναν υψηλότερα επίπεδα γενικής 
ικανοποίησης από την εργασία. Η μελέτη έδειξε ακόμη ότι τα σχολεία με το μεγαλύτερο αριθμό 
υποδιευθυντών συντριπτικά είχαν το υψηλότερο επίπεδο γενικής ικανοποίησης από την εργασία 
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και ο Brogen κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πανεπιστημιακά προγράμματα διευθυντών 
χρειάζεται να κάνουν μια συγκροτημένη προσπάθεια κατά την προετοιμασία των μελλοντικών 
διευθυντών γύρω από δύσκολες πτυχές που σχετίζονται με τη θέση. 

Το 2007 ο Haines σε έρευνα 153 διευθυντών σχολείων στο Μισισιπή ανέφερε ότι οι 
συμμετέχοντες ήταν σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι με την εργασία τους. Οι δημογραφικές 
μεταβλητές έδειξαν επίσης γενική ικανοποίηση από την εργασία. Ωστόσο, η αποζημίωση 
κατατάσσεται στη χαμηλότερη κλίμακα και οι ηθικές αξίες στην υψηλότερη. Επίσης το 79% των 
ερωτηθέντων ανέφερε αύξηση του στρες και 86% αύξηση του φόρτου εργασίας, ενώ 70% των 
διευθυντών δηλώνει ότι περνάει λιγότερο χρόνο με την οικογένειά του. 

O Kuei-Lung Chen (2000, όπ. αναφ. στο Stemple, 2004) πραγματοποίησε μια μελέτη στο 
Μισισιπή για να προσδιορίσει τον βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης των διευθυντών. Από τα 
αποτελέσματα προέκυψε ένα υψηλό ποσοστό επαγγελματικής ικανοποίησης όσο αφορά τους 
εξωγενείς και εσωγενείς παράγοντες. Ο μισθός και ο φόρτος εργασίας ήταν οι μόνοι παράγοντες 
που παρουσίασαν χαμηλά ποσοστά, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση όσο 
αφορά στην εργασιακή εμπειρία και το μέγεθος του σχολείου.  

Η Mitchell (2010) στην έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση των 
διευθυντών δημοτικών αστικών περιοχών του Τέξας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διευθυντές 
δεν ήταν ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι από το επάγγελμά τους και πως η 
προϋπηρεσία σε θέση διευθυντική επηρεάζει θετικά την επαγγελματική ικανοποίηση που 
νιώθουν. Αυτό το εύρημα ενισχύει την άποψη ότι η εμπειρία αποτελεί έναν εσωτερικό 
παρακινητικό παράγοντα ικανοποίησης κατά Herzberg (1966). Καθώς οι διευθυντές 
εμπλουτίζουν και αναπτύσσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες και ικανότητες ασκώντας διοίκηση, 
οι παράγοντες υγιεινής παύουν να τους επηρεάζουν αρνητικά. Αντίθετα το κύρος της θέσης τους 
παρωθεί ευεργετικά και τους ικανοποιεί. Αρνητική φαίνεται ότι είναι η επίδραση της 
προϋπηρεσίας σε σχέση με τη λογοδοσία για επιτεύγματα. Η Mitchell (2010) προσπαθώντας να 
ερευνήσει στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι διευθυντές για να ανταπεξέλθουν στους 
πολλαπλούς ρόλους τους, εντόπισε τις εξής: χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την 
προσωπική ζωή και δικτύωση και συνεργασία μεταξύ διευθυντών. 

Η έρευνα των Θεοφιλίδη και Στυλιανίδη που πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1997-1998 
φανερώνει ότι η αδυναμία που παρουσιάζουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να 
ανταποκριθούν με επάρκεια στα καθήκοντά τους πηγάζει από την έλλειψη κατάρτισης σε 
διοικητικά θέματα. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους σχολικούς ηγέτης σε αυξημένα επίπεδα άγχους 
(Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης, 2002). Από την άλλη μεριά στην έρευνα των Σαΐτη, Τσιμάση και 
Χατζή (1997) υπογραμμίζεται η ανάγκη να επιμορφωθούν οι διευθυντές σε θέματα που αφορούν 
τη διοίκηση, καθώς σε καθημερινή βάση ασχολούνται με ποικίλες αρμοδιότητες, οι οποίες 
εμπίπτουν σε διαφορετικό ρόλο και καθιστούν αναγκαία την επιμόρφωσή τους για να μπορέσουν 
να διαχειριστούν ισάξια όλους τους ρόλους τους. 

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος επιδρά στην επαγγελματική ικανοποίηση είναι και το φύλο. Τα 
αποτελέσματα των ερευνών αναδεικνύουν άλλοτε το γυναικείο φύλο να είναι περισσότερο 
ικανοποιημένο από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και άλλοτε το ανδρικό. 

Η φύση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού τους παρέχει ικανοποίηση, καθώς ως ένα μεγάλο 
βαθμό σε αυτό στηρίχτηκε η επιλογή του επαγγέλματος. Την ίδια στιγμή, το μεγαλύτερο ποσοστό 
δυσαρέσκειας και στα δυο φύλα εντοπίζεται σε επίπεδο οικονομικών απολαβών και τρόπου 
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λειτουργίας του σχολείου (Koustelios & Koustelios, 1998; Koustelios, 2001; Koustelios & 
Tsiligis, 2005). 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία, τις θεωρίες κινήτρων και προηγούμενες έρευνες, η 
ερευνήτρια κατέληξε στο σκοπό της συγκεκριμένης εργασίας που είναι: η διερεύνηση, 
καταγραφή και ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των διευθυντών σε σχολικές μονάδες της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτόν τον σκοπό τα ερευνητικά 
ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Κατά πόσο οι διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυ-τικής 
Θεσσαλονίκης είναι ικανοποιημένοι στη σημερινή εποχή από την εργασία τους στο πλαίσιο 
της δημοσιονομικής κρίσης; 

2. Κατά πόσο δημογραφικοί παράγοντες (φύλο, ηλικία, ειδικότητα, μορφωτικό επίπεδο, 
προϋπηρεσία, αριθμός μαθητών και υποδιευθυντών, γεωγραφική θέση του σχολείου) 
επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των διευθυντών σχολικών μονάδων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης; 

3. Σε ποιο βαθμό εξωγενείς παράγοντες (φόρτος εργασίας, αμοιβές, διαπροσωπικές σχέσεις 
με τα μέλη της σχολικής κοινότητας, σχολικό κλίμα) επηρεάζουν την επαγγελματική 
ικανοποίηση των διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής 
Θεσσαλονίκης; 

4. Σε ποιο βαθμό εσωγενείς παράγοντες (επαγγελματική ανάπτυξη, αναγνώριση) επιδρούν 
στην επαγγελματική ικανοποίηση των διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης; 

Μεθοδολογία και αξιοπιστία της έρευνας 

H συλλογή των δεδομένων (Οκτώβριος 2014-Δεκέμβριος 2014) που απαιτούνται για να 
απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα έγινε με χρήση της ποσοτικής μεθόδου με ηλεκτρονικό 
τρόπο (Google Drive) καθώς μπορεί να διερευνήσει το υπό εξέταση φαινόμενο μέσα από τις 
απόψεις των ιδίων των ενδιαφερομένων (Muijs, 2010) και επιτρέπει τη στατιστική επεξεργασία 
των απαντήσεων και την ποσοτικοποιημένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων (Singh, 2007). Το 
μεθοδολογικό εργαλείο που επιλέχθηκε είναι το δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις 
κλειστού τύπου. Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε στους άξονες: «Χαρακτηριστικά 
συμμετεχόντων», «Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης», «Οικονομικές απολαβές», 
«Εργασιακό περιβάλλον», «Σχέσεις με διδακτικό προσωπικό», «Σχέσεις με γονείς και μαθητές» 
και «Συνολική ικανοποίηση».  

Ο πληθυσμός αναφοράς της συγκεκριμένης έρευνας ήταν 170 διευθυντές/ντριες σχολικών 
μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για την επιλογή του δείγματος είναι η επιλογή 
δείγματος ευκολίας. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20.0 
και για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν: περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς, 
ο δείκτης συσχέτισης r του Pearson, οι μη παραμετρικοί έλεγχοι: Mann-Whitney, Kruskal Wallis, 
Friedman. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 130 διευθυντές σχολικών μονάδων 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης στην πλειοψηφία άνδρες (71,5%), 
ηλικίας 51-60 ετών (66,9%), με πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας (76,2%). 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η ύπαρξη προκατάληψης στην 
παρούσα έρευνα, επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος και το ερωτηματολόγιο για αυτή την έρευνα 
μέσα από τη μελέτη των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των χα-ρακτηριστικών της 
ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου και των διαθέσιμων μεθοδολογικών εργαλείων, προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι αυτή η μέθοδος και αυτό το εργαλείο είναι κατάλληλα για την παρούσα έρευνα 
(Groves et al., 2004; Seidman, 2006). Έπειτα, διασφαλίστηκε ότι οι ερωτήσεις είναι κατανοητές 
και δίνουν απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα, μέσα από τη διεξαγωγή μίας πιλοτικής έρευνας 
τον Σεπτέμβριο 2014 σε ένα δείγμα 15 διευθυντών. Τέλος, όσο αφορά στην αξιοπιστία των 
μετρήσεων προέκυψε ότι η συνολική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου είναι πολύ καλή 
(α=0,871). 

Αποτελέσματα 

Από τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων παρατηρήθηκε ότι οι διευθυντές των σχολικών 
μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό πως η εμπειρία 
συμβάλλει στη μείωση του άγχους (μ.τ. 4,15). Σε μικρότερο βαθμό συμφωνούν τόσο με το ότι τα 
έτη προϋπηρεσίας επηρεάζουν θετικά την επαγγελματική ικανοποίηση (μ.τ. 3,58) όσο και με το 
ότι η γεωγραφική θέση της σχολικής μονάδας επιδρά στην επαγγελματική ικανοποίηση (μ.τ. 
3,13). Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,00<0,05) με τους διευθυντές όπως 
προέκυψε από τη σύγκριση των μέσων ιεραρχήσεων να θεωρούν σημαντικότερη την επίδραση 
των ετών προϋπηρεσίας (2,43) από ότι τη γεωγραφική θέση της σχολικής μονάδας (1,66) στην 
επαγγελματική τους ικανοποίηση: χ2(130)=53,284, p<0,001. Προέκυψε από τη σύγκριση των 
μέσων ιεραρχήσεων ότι οι άντρες (4,25) συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γυναίκες 
(3,89) με το ότι η εμπειρία των εκπαιδευτικών συμβάλλει θετικά στη μείωση τους άγχους: U 
(93,37)=1347, p=0,038<0,05. Ενώ οι διευθυντές σχολικών μονάδων που βρίσκονται στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους διευθυντές σχολικών μονάδων που 
βρίσκονται μακριά από το κέντρο της πόλης πως η εμπειρία συμβάλλει στη μείωση του άγχους: 
Η(130)=6,778 p=0,015<0,05. 

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμφωνούν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό ότι η επιμόρφωση στο πλαίσιο της επαγγελματικής εξέλιξης επιδρά στην επαγγελματική 
τους ικανοποίηση (μ.τ. 3,76), ενώ σε κάποιο βαθμό διαφωνούν με το ότι δίνονται ευκαιρίες για 
επιμόρφωση στο πλαίσιο της επαγγελματικής εξέλιξής (μ.τ. 2,37). Επιπρόσθετα, οι διευθυντές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται ότι είναι δυσαρεστημένοι από τις ευκαιρίες της 
επαγγελματικής εξέλιξης που τους παρέχονται (μ.τ. 2,58). Παρατηρούμε ότι και η μέση τιμή της 
συνολικής ικανοποίησης από την επαγγελματική εξέλιξη ισούται με 2,91 και μπορούμε να 
τονίσουμε ότι οι διευθυντές εν γένει δεν είναι ικανοποιημένοι από τις δυνατότητες που τους 
δίνονται για επαγγελματική εξέλιξη. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι διευθυντές αναγνωρίζουν 
την επίδραση της επιμόρφωσης στην επαγγελματική ικανοποίηση αλλά διατυπώνουν την άποψη 
ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται με πράξεις (1,76) και δεν είναι ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση 
που τους παρέχεται (1,55): χ2 (130)=125,548, p<0,001.  

Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση, οι μισθολογικές απολαβές των διευθυντών 
συνιστούν παράγοντα επαγγελματικής ικανοποίησης βάσει των απόψεων των διευθυντών (μ.τ. 
2,99), αλλά δεν συνιστούν κίνητρο για την παραμονή στη θέση του διευθυντή (μ.τ. 2,26). Επίσης, 
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καταδείχθηκε ότι οι διευθυντές δεν είναι ικανοποιημένοι από τις μισθολογικές τους απολαβές 
(μ.τ. 1,82). Παρατηρούμε ότι οι διευθυντές εν γένει δεν είναι ικανοποιημένοι από τις οικονομικές 
τους απολαβές. Διαφαίνεται από τη σύγκριση των μέσων ιεραρχήσεων ότι οι διευθυντές 
αναγνωρίζουν την επίδραση των οικονομικών απολαβών στην επαγγελματική ικανοποίηση 
καθώς σε αυτή την συνθήκη εμφανίζεται η υψηλότερη τιμή (2,43) αλλά διατυπώνουν την άποψη 
ότι με τις παρούσες συνθήκες δεν είναι ικανοποιημένοι από τις μισθολογικές τους απολαβές 
(1,80). χ2 (130)=67,000, p<0,001.  

Το καλό σχολικό κλίμα (μ.τ. 4,57) και η ελευθερία των επιλογών (μ.τ. 4,04) βρέθηκαν ότι 
αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν την επαγγελματική ικανοποίηση των διευθυντών. 
Αντίθετα, ανασταλτικοί παράγοντες στην επαγγελματική τους ικανοποίηση βρέθηκαν ότι είναι ο 
φόρτος εργασίας που αυξάνει το άγχος των εκπαιδευτικών (μ.τ. 4,05), καθώς και η αξιολόγηση 
(μ.τ. 3,74). Παρατηρούμε, επίσης, ότι και η μέση τιμή της συνολικής ικανοποίησης από το 
εργασιακό περιβάλλον ισούται με 3,02 και μπορούμε να διατυπώσουμε ότι οι διευθυντές εν γένει 
είναι κάπως ικανοποιημένοι από τις συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος που βιώνουν. 
Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,00<0,05) με τους διευθυντές να θεωρούν (από τη 
σύγκριση των μέσων ιεραρχήσεων) ότι το καλό σχολικό κλίμα (3,84) και η ελευθερία επιλογών 
στην εκτέλεση της εργασίας τους (2,93) επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την επαγγελματική 
τους ικανοποίηση, ενώ ο φόρτος εργασίας (2,61) και η εφαρμογή της αξιολόγησης (2,60) 
επιδρούν σε μικρότερο βαθμό στην επαγγελματική ικανοποίηση που νιώθουν. Διαφαίνεται 
ακόμη ότι σε μεγάλο βαθμό πιστεύουν οι διευθυντές ότι όσο αυξάνει ο φόρτος εργασίας αυξάνει 
και το άγχος τους (3,02). χ2 (130)=75,571, p<0,001.  

Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,022<0,05) στην άποψη των διευθυντών για το αν 
πιστεύουν ότι η ελευθερία των επιλογών κατά την εκτέλεση της εργασίας αυξάνουν τον βαθμό 
επαγγελματικής ικανοποίησής τους. Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι όσοι έχουν προϋπηρεσία 
άνω των 20 ετών στη θέση του διευθυντή συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό με την συγκεκριμένη 
άποψη σε σύγκριση με τους υπόλοιπους (H(130)=9,667, p<0,05). Ουσιαστικά μπορούμε να 
ισχυρισθούμε ότι οι διευθυντές με λιγότερα έτη προϋπηρεσίας θεωρούν σημαντικότερη την 
ελευθερία των επιλογών κατά την εκτέλεση της εργασίας τους και την συνδέουν άμεσα με την 
επαγγελματική τους ικανοποίηση. 

Μέσα από τη στατιστική ανάλυση καταδείχθηκε ότι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις (μ.τ. 4,47), 
αλλά και η επικοινωνία με τους συναδέλφους τους (μ.τ. 4,03) συμβάλλουν στην αύξηση της 
εργασιακής ικανοποίησης των διευθυντών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφωνούν 
σε μεγάλο βαθμό με το ότι ο βαθμός των συγκρούσεων στη σχολική μονάδα αυξάνει το άγχος 
των εκπαιδευτικών (μ.τ. 4,18). Τέλος, οι διευθυντές είναι αρκετά ικανοποιημένοι με την 
επικοινωνία με τους συναδέλφους τους (μ.τ. 4,03) αλλά και από τις σχέσεις τους με το διδακτικό 
προσωπικό (μ.τ. 3,44) και θεωρούν από τη σύγκριση των μέσων ιεραρχήσεων ότι οι 
διαπροσωπικές σχέσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας (2,27) και σε 
δεύτερο χρόνο, οι συγκρούσεις (1,97) επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των 
διευθυντών. χ2 (130)=32,547, p<0,001. 

Οι διευθυντές σε πολύ μεγάλο βαθμό απάντησαν ότι τόσο οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις με 
τους μαθητές (μ.τ. 4,16) όσο και με τους γονείς τους (μ.τ. 4,05) έχουν θετική επίδραση στην 
επαγγελματική ικανοποίηση τους. Επίσης, σε σημαντικό βαθμό θεωρούν ότι το έργο τους 
αναγνωρίζεται από τους γονείς των μαθητών (μ.τ. 3,72). Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με 
τους γονείς είναι ανασταλτικός παράγοντας στην επαγγελματική ικανοποίηση (μ.τ. 3,05), αλλά 
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αντίθετα η ανομοιογένεια του μαθητικού δυναμικού δε φαίνεται να επιδρά στην επαγγελματική 
τους ικανοποίηση (μ.τ. 2,56). Επιπρόσθετα, οι διευθυντές θεωρούν πολύ ικανοποιητικές τις 
σχέσεις τους με τους μαθητές (μ.τ. 4,16), αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στις προσωπικές 
τους σχέσεις με τους γονείς και μαθητές (μ.τ. 3,62). Από τη σύγκριση των μέσων ιεραρχήσεων 
προέκυψε ότι οι διευθυντές θεωρούν πως είναι πολύ ικανοποιημένοι με τη σχέση που έχουν με 
τους μαθητές τους (4,44) και με ότι αυτό συμβάλλει θετικά στην επαγγελματική τους 
ικανοποίηση (4,42). Επίσης θετικά επιδρούν στην επαγγελματική τους ικανοποίηση οι καλές 
διαπροσωπικές σχέσεις με τους γονείς (4,07) ενώ σε μικρότερο βαθμό φαίνεται να επιδρά η 
ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού (1,85) (χ2 (130)=257,346, p<0,001). 

Όσο αφορά τις διαφορές που προέκυψαν ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση 
αποδείχτηκε ότι οι διευθυντές με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών είναι περισσότερο 
ικανοποιημένοι από τη σχέση τους με τους μαθητές (p=0,005<0,05). Επίσης σε μεγαλύτερο 
βαθμό συμφωνούν με το ότι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους γονείς των μαθητών 
επιδρούν στον βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης των διευθυντών (p=0,013<0,05) και στο ότι 
οι γονείς αναγνωρίζουν το έργο τους (p=0,001<0,05). Ακόμη, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί με 
προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών εκφράζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση γενικά από τις 
σχέσεις με τους γονείς και τους μαθητές (p=0,000<0,05). 

Στην τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου έγινε προσπάθεια καταγραφής της συνολικής 
επαγγελματικής ικανοποίησης. Από τις απαντήσεις των διευθυντών προκύπτει ότι οι διευθυντές 
σε σημαντικό βαθμό, αν τους δινόταν η ευκαιρία, θα άλλαζαν θέση ευθύνης (μ.τ 3,51), παρά το 
γεγονός ότι σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένοι από τη θέση τους (μ.τ. 3,28). Πάντως, 
συνολικά οι διευθυντές εκφράζουν μια ουδετερότητα ως προς την συνολική τους ικανοποίηση 
από τη θέση του διευθυντή (μ.τ 3,18). Παρατηρήθηκε ότι οι διευθυντές που είναι στην θέση αυτή 
για περισσότερα από 20 έτη εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς με μικρότερη 
προϋπηρεσία στην αντίστοιχη, την επιθυμία να αλλάξουν θέση ευθύνης αν τους δινόταν η 
ευκαιρία (p=0,034<0,05). Η(130)=8,666, ρ <0,05. 

Τέλος, ελέγχθηκε η επίδραση των διάφορων κλιμάκων της επαγγελματικής ικανοποίησης στην 
συνολική ικανοποίηση των διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Παρατηρήθηκε ότι ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της ικανοποίησης από τις σχέσεις 
με τους μαθητές και τους γονείς (r=0,428, p=0,000<0,05), της ικανοποίησης από τις σχέσεις με 
το διδακτικό προσωπικό (r=0,321, p=0,000<0,05) και της ικανοποίησης από το εργασιακό 
περιβάλλον (r=0,340, p=0,000<0,05) στην συνολική επαγγελματική ικανοποίηση των 
διευθυντών. Επίσης, σε μικρότερο βαθμό υπάρχει επίδραση της ικανοποίησης που σχετίζεται με 
θέματα επαγγελματικής εξέλιξης (r=0,279, p=0,001<0,05) και της ικανοποίησης από τις 
οικονομικές απολαβές (r=0,241, p=0,006<0,05) στην συνολική επαγγελματική ικανοποίηση. 

Συζήτηση 

Ένα πρώτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να επισημανθεί είναι το γεγονός ότι οι διευθυντές των 
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης θεωρούν πως η εμπειρία 
στη θέση αυτή παίζει καταλυτικό ρόλο στη μείωση του άγχους ενώ παράλληλα, επισημαίνουν 
ότι το κριτήριο των ετών προϋπηρεσίας επηρεάζει την επαγγελματική τους ικανοποίηση σε 
μεγαλύτερο βαθμό από εκείνο της γεωγραφικής θέσης της σχολικής μονάδας που εργάζονται. Το 
εύρημα αυτό ίσως προκύπτει από το γεγονός ότι καθώς αυξάνεται η εμπειρία των διευθυντών 
αυξάνεται και η αυτοπεποίθηση που νιώθουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αισθάνονται 
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ασφάλεια και κατά συνέπεια μειώνονται οι αγχογόνοι παράγοντες και εξαλείφονται οι 
παράγοντες υγιεινής κατά τον Herzberg (1959). Αυτό το αναμενόμενο αποτέλεσμα υποστηρίζει 
την ιδέα ότι η εμπειρία είναι παρακινητικός παράγοντας και συμβάλλει στην εγγενή 
επαγγελματική ικανοποίηση. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα αντίστοιχων 
ερευνών: Brogen, (2003), Sodoma & Else, (1999, 2005), Mitchell, (2010). 

Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και 
στον βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης των διευθυντών από τα οποία διαφάνηκε ότι το φύλο 
αποτελεί ένα ατομικό χαρακτηριστικό το οποίο διαφοροποιεί τις απόψεις του δείγματος. Πιο 
συγκεκριμένα, οι γυναίκες θεωρούν ότι είναι πολύ μικρότερη η επίδραση που ασκεί η εμπειρία 
σε επίπεδο μείωσης του άγχους σε σύγκριση με τους άνδρες. Ίσως αυτό να οφείλεται στους 
αυξημένους ρόλους και καθήκοντα των γυναικών προς την οικογένειά τους, που δεν τις 
επιτρέπουν να χαλαρώσουν ακόμη και όταν έχουν αποκτήσει μεγάλη εργασιακή εμπειρία. Όσο 
αναφορά στη γενική ικανοποίηση δεν προέκυψε από την έρευνα καμιά διαφοροποίηση ως προς 
το φύλο, σε αντίθεση με άλλες έρευνες που είτε οι άνδρες (Brogen, 2003) είτε οι γυναίκες 
(Mahmood, Nudrat, Asdaque, Nawaz, & Haider, 2011) φαίνεται να απολαμβάνουν υψηλότερα 
επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης. Στοιχείο που φαίνεται να επιδρά στην επαγγελματική 
ικανοποίηση των διευθυντών και το οποίο επισημάνθηκε μέσα από την ανάλυση των δεδομένων 
που συλλέχτηκαν είναι η επιμόρφωση η οποία εντός του πλαισίου της επαγγελματικής εξέλιξης 
επιδρά στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. Οι ευκαιρίες μάθησης, ωρίμανσης και ανέλιξης 
υποκινούν τον εργαζόμενο και του δημιουργούν αίσθημα ικανοποίησης (Herzberg, 1966). Με 
αυτό το εύρημα φαίνεται να συμφωνούν και οι έρευνες των Sodoma & Else, (1999, 2005). 
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι ευκαιρίες για επιμόρφωση στις οποίες έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν είναι περιορισμένες στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο. Υπάρχουν κάποια 
μικρά ψήγματα επιμόρφωσης των διευθυντών σε θέματα διοίκησης που διεξάγονται από τα ΠΕΚ 
(Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο). Δεν υπάρχει όμως θεσπισμένη μια ενιαία δημόσια 
πολιτική η οποία να εστιάζει στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των διευθυντών στο έργο τους, 
παρόλο που η πολιτεία απαιτεί από τους τελευταίους να επιδείξουν υψηλές ηγετικές δεξιότητες 
για να βελτιώσουν τη σχολική μονάδα και να την καταστήσουν αποτελεσματική. Αυτός είναι, 
άλλωστε, και ο λόγος που παρατηρήθηκε χαμηλός βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης στους 
διευθυντές του δείγματος που συμμετείχε στην έρευνα. Παρουσιάζεται επομένως, έλλειψη 
υποκίνησης και μάλιστα θεσμοθετημένης των διευθυντών που οδηγεί στο προηγούμενο 
αποτέλεσμα. 

Όσο αφορά στο σχολικό κλίμα που επικρατεί μέσα στη σχολική μονάδα υπάρχει σύγκλιση 
απόψεων ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που καθορίζει την επαγγελματική ικανοποίηση 
όπως και το άγχος, ο βαθμός συγκρούσεων και ο φόρτος εργασίας επιδρούν αρνητικά στις 
υφιστάμενες συνθήκες της μονάδας και λειτουργούν ανασταλτικά για την επαγγελματική 
ικανοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται 
με το διδακτικό προσωπικό και οι οποίες καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την επαγγελματική 
ικανοποίηση καθώς αναγνωρίζουν ότι η ύπαρξη συγκρούσεων μέσα στην εκπαιδευτική 
κοινότητα αυξάνει τα επίπεδα του άγχους. Η εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στα μέλη μιας 
ομάδας συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος μέσα στο σχολικό περιβάλλον, από τη 
στιγμή που αναπτύσσονται ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ των εμπλεκομένων (Πασιαρδή, 
2001). 

Στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων εκτός από τις σχέσεις που αναπτύσσονται με το 
εκπαιδευτικό προσωπικό σημαντικός είναι και ο ρόλος των σχέσεων τόσο με το μαθητικό 
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δυναμικό όσο και με τους γονείς των παιδιών Η σχέση ανάμεσα στους δείκτες των 
διαπροσωπικών σχέσεων και της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι ευθέως ανάλογη. Από τη 
στιγμή που οι διαπροσωπικές σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι 
καλές τότε είναι μεγαλύτερη και η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι διευθυντές από το επάγγελμά 
τους, θεωρούν, δε, ότι το έργο τους αναγνωρίζεται. Στην αντίθετη περίπτωση, πιστεύουν ότι όταν 
ανακύ-πτουν προβλήματα με τους γονείς μειώνεται η επαγγελματική τους ικανοποίηση. Θα 
πρέπει, όμως, να σημειωθούν οι διαφοροποιήσεις που εντοπίστηκαν στα ανωτέρω σε σχέση με 
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και οι οποίες αφορούν στον τύπο σχολείου και στα έτη 
προϋπηρεσίας στη θέση του διευθυντή, και οι οποίες καθορίζουν την οπτική των διευθυντών. Τα 
στοιχεία αυτά εναρμονίζονται με όσα προέκυψαν μέσα από την ανασκόπηση ερευνών καθώς έχει 
διαπιστωθεί ότι η διαπιστούμενη, κατ’ αυτούς αδιαφορία από πλευράς των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας σε πολλές περιπτώσεις επιδρά στην επαγγελματική τους ικανοποίηση 
(Αλεξόπουλος, 1990). 

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές είναι μερικώς ικανοποιημένοι από το σχολικό περιβάλλον και 
θεωρούν ειδικότερα οι διευθυντές με μικρή προϋπηρεσία στη θέση, ότι η ελευθερία των επιλογών 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους επιδρά θετικά στην αύξηση των επιπέδων ικανοποίησης 
που οι ίδιοι βιώνουν. Διαφαίνεται ότι οι νέοι διευθυντές ίσως θέλουν να ενεργήσουν σαν ηγέτες 
και να διοικήσουν με ένα πιο συμμετοχικό και δημοκρατικό τρόπο, έχοντας περιθώρια επιλογών 
και πρωτοβουλιών τα οποία αποτελούν κατά τον Herzberg (1966) παρακινητικούς παράγοντες. 
Η έλλειψη αυτονομίας και ελευθερίας λήψης απόφασης επιδρούν δραματικά στους διευθυντές 
όσον αφορά στην παρακίνηση και στην ικανοποίηση από το επάγγελμα. Χρειάζεται να 
θεσπιστούν δημόσιες πολιτικές που να προάγουν καινοτόμους ηγέτες και να παραχωρούν στα 
σχολεία την εξουσία για να προχωρήσουν σε αλλαγές (Fuller et. al., 2008). 

Σε γενικές γραμμές από την έρευνα προκύπτει ότι οι διευθυντές θα επέλεγαν την αλλαγή της 
θέσης ευθύνης αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Διαφαίνεται μάλιστα ότι οι διευθυντές με πολύ 
μεγάλη προϋπηρεσία επιθυμούν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτήν την αλλαγή. Οι εκπαιδευτικοί 
διευθυντές με 20 χρόνια προϋπηρεσίας και πάνω έχουν μεταβεί από τη φάση της επαγγελματικής 
κρίσης (12-19 χρόνια εργασίας) και βρίσκονται στη φάση της επαγγελματικής τους ωριμότητας 
(20-30 χρόνια εργασίας) σύμφωνα με τους κύκλους επαγγελματικής ανάπτυξης του Huberman 
(1989). Ανάλογα με το τι βίωσαν στη φάση της επαγγελματικής κρίσης είτε θα αισθάνονται 
εξουθένωση είτε επαγγελματική ειδημοσύνη και επαγγελματική αυτοεκτίμηση (Huberman, 
1989). Στην περίπτωσή μας πιθανά αισθάνονται κουρασμένοι από τις ευθύνες που έχουν 
αναλάβει λόγω θέσης και επιζητούν την αλλαγή. 

Γενικότερα προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης στο σύνολο του δείγματος αναδεικνύει μια 
ουδέτερη στάση των διευθυντών η οποία επηρεάζεται από την προ-ϋπηρεσία στη θέση. Στα ίδια 
συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα της Mitchell (2010). Ο Herzberg (1959) αναφέρει ότι θα 
μπορούσε οι εργαζόμενοι να είναι συγχρόνως το ίδιο (είτε σε θετικό ή σε αρνητικό βαθμό) 
ικανοποιημένοι και δυσαρεστημένοι με μια θέση. Ομοίως, θα μπορούσε κανείς να είναι ούτε 
ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος με τη θέση του. Αυτοί οι τύποι των εργαζομένων 
αναφέρονται ως δυστυχισμένοι και ανεκπλήρωτοι παρακινητές. Στην περίπτωση των διευθυντών 
σημαίνει ότι τα άτομα ήταν δυσαρεστημένα με τις διάφορες πτυχές της εργασίας τους και με τους 
παράγοντες υγιεινής. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα 
που οι διευθυντές θεωρούν ότι προκαλούν τη δυσαρέσκεια, έτσι ώστε να καθιερωθούν 
στρατηγικές και δομές για τη στήριξη τους σε αυτές τις περιοχές. Προκύπτει επομένως ότι η 
πολιτεία και όσοι λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στους 
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διευθυντές να εξαλείψουν τους παράγοντες που τους προκαλούν δυσαρέσκεια και να τους 
παρέχουν κίνητρα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σαν ηγέτες, έχοντας τη θεσμοθετημένη 
εξουσία να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική που καλείται να 
εφαρμόσει η σχολική τους μονάδα. 
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Αξιολόγηση εκπαιδευτικών:  
Διερεύνηση των απόψεων  
των αξιολογητών 
 

 

Ευγενία Τσιουπλή 
 

 

Περίληψη 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η έννοια της αξιολόγησης αποτελεί, τουλάχιστον τις 
τελευταίες δεκαετίες, πεδίο συνεχών διενέξεων και, ουσιαστικά, ανολοκλήρωτων πολιτικών 
επιλογών. Αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις θέσεις και τις απόψεις των Σχολικών 
Συμβούλων. Βασικός σκοπός της είναι να εντοπιστούν οι δυσκολίες στην αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από την εμπειρία των Σχολικών Συμβούλων κατά 
την πρόσφατη προσπάθεια αξιολόγησης το 2013-2014 με το Π.Δ. 152/2013. Η συγκεκριμένη 
ερευνητική εργασία χρησιμοποίησε ως μέθοδο συλλογής δεδομένων τις ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις σε Σχολικούς Συμβούλους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαφόρων 
ειδικοτήτων. Η κωδικοποίηση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της θεματικής 
ανάλυσης. Κύρια συμπεράσματα: Η αξιολόγηση, κατά την τελευταία προσπάθεια εφαρμογής της, 
δεν μπόρεσε να αρθεί στο ύψος των απαιτήσεων της εποχής. Οι προθέσεις των εμπλεκομένων 
μερών ήταν, κατά κύριο λόγο, αγαθές αλλά η ουσιαστική διαδικασία περιορίστηκε, για μία ακόμη 
φορά, στην καταγραφή των τυπικών προσόντων των αξιολογούμενων. Η πολιτική συγκυρία δεν 
στάθηκε αρωγός αλλά μάλλον εμπόδισε την όλη διαδικασία. Η αξιολόγηση, στα διάφορα στάδια 
της, προκάλεσε έντονη αμφιθυμία στους Σχολικούς Συμβούλους παρότι, ως ένα βαθμό, 
δημιούργησε προσδοκίες για αλλαγή στο εκπαιδευτικό σκηνικό και απαγκίστρωση από χρόνιες 
αρτηριοσκληρωτικές συμπεριφορές. Υπό το βάρος των ασαφειών και του χαοτικού χαρακτήρα 
των νομοθετημάτων, των βεβιασμένων κινήσεων και των σφοδρότατων αντιδράσεων που, 
σχεδόν παραδοσιακά, προκαλεί κάθε υπόνοια αξιολόγησης, κανένας, έστω και μικρότερης 
φιλοδοξίας, στόχος τους δεν επετεύχθη. 
Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Σχολικοί Σύμβουλοι, επαγγελματική ταυτότητα 

 

Εισαγωγή 

Η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας έχει καταδείξει ότι κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν 
μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει υιοθετήσει μία μεθοδολογία ή έναν τρόπο, ο οποίος να αποτελεί 
πανάκεια αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Οι δύο 
αυτές παράμετροι συνθέτουν μία πραγματικότητα η οποία έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των 
ερευνητών και των θεωρητικών της εκπαίδευσης (π.χ. Conley et al., 2016; Kyriakides et al., 2006; 
Τσιουπλή, 2016). Η προβληματική εστιάζεται, κυρίως, στην διαμόρφωση ενός αξιόπιστου 
συστήματος αξιολόγησης το οποίο να βασίζεται σε σταθερά θεωρητικά θεμέλια (Kyriakides et 
al., 2006). Βεβαίως, κάτι τέτοιο καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερές καθώς παρατηρείται 
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ποικιλότητα στις μορφές αξιολόγησης: εσωτερική, εξωτερική, διαμορφωτική ή τελική 
(OECD/CERI, 2008) αλλά και της οπτικής γωνίας των αξιολογικών συστημάτων αν, δηλαδή, 
επικεντρώνονται στα τυπικά προσόντα του εκπαιδευτικού, στις επιδόσεις των μαθητών ή στην, 
κατά περίπτωση οριζόμενη, αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Sinnema & Robinson, 2007). 
Το κυριότερο επιχείρημα για τη διαμόρφωση αξιολογικής πολιτικής είναι αναγνώριση της 
«αποτελεσματικής διδασκαλίας» και η «αντιμετώπιση της ανεπαρκούς» παρά την απουσία 
κοινώς αποδεκτού ορισμού για αμφότερες. Ωστόσο, στην πράξη παρατηρείται μία απόσταση 
μεταξύ των παραδοχών των φορέων χάραξης πολιτικής και εκείνων που την εφαρμόζουν (Moran, 
2015; Walton, 2016). 

Οι εντονότεροι προβληματισμοί αναφορικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης μπορούν να 
ταξινομηθούν σύμφωνα με τον Ellet και τους συνεργάτες του (1996) σε τρεις κατηγορίες: στους 
σκοπούς της αξιολόγησης, στα κριτήρια και στις πηγές από τις οποίες αντλούνται τα σχετικά 
δεδομένα. Οι θέσεις στις οποίες στηρίζεται η κριτική της αξιολόγησης προσδιορίζονται σε 
εκείνες που αφορούν σε φαινόμενα όπου εκπαιδευτικοί οι οποίοι αν και δεν πληρούν τα κριτήρια 
της επάρκειας συμβαίνει να αξιολογούνται με υψηλούς βαθμούς. Η ανατροφοδότηση σχετικά με 
το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, η οποία αποτελεί και το κυριότερο επιχείρημα για τη 
νομιμοποίηση της αξιολόγησης και τον σημαντικότερο παράγοντα με τον οποίο θα βελτιωθούν 
οι διδακτικές και εκπαιδευτικές πρακτικές, παρέχεται με επουσιώδη τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο 
ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τους εκπαιδευτικούς με πολυετή εμπειρία (Sandholtz 
& Scribner, 2006). Επιπλέον, η επαγγελματική εξέλιξη, στο βαθμό που αυτή καθορίζεται από την 
αξιολόγηση, δεν πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς ελάχιστη σχέση 
έχει η σταδιοδρομία ενός εκπαιδευτικού με τα όσα διαμείβονται μέσα στη σχολική αίθουσα 
μεταξύ του ιδίου και των μαθητών του. Από την πλευρά των αξιολογητών παρατηρείται μία 
γενικευμένη απροθυμία, κυρίως από τους διευθυντές σχολικών μονάδων, όπου αυτοί 
επωμίζονται τον ρόλο του αξιολογητή, στο να επενδύσουν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, 
κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου και φόρτου εργασίας (Tuytens & Devos, 2014; Weisberg et al., 
2009). 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι σαφές ότι απουσιάζει ο μακροχρόνιος 
σχεδιασμός και υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη μεταβλητότητα στις πολιτικές αποφάσεις αναφορικά 
με την αξιολόγηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 
Ωστόσο, εξακολουθεί να παρουσιάζεται, στην πλειονότητα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, 
επιτακτικό το αίτημα για αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης, σε ιδεολογικό και σε πρακτικό 
επίπεδο. Το μείζον διακύβευμα, όπως συνήθως διατυπώνεται σε αυτά, είναι η ενδυνάμωση της 
επαγγελματικής εκπαιδευτικής ταυτότητας (Τσιουπλή, 2016; Υφαντή, 2012). Οι πολιτικές 
επιλογές που ακολουθήθηκαν, μέχρι σήμερα, μπορούν να χαρακτηριστούν ως «από την κορυφή 
προς τη βάση» (top-down policy) οι οποίες, αδρομερώς, θα μπορούσαν να περιγράφουν ως εξής: 
οι πολιτικοί παράγοντες δημιουργούν τις βασικές επιθυμητές κατευθύνσεις, με μεγαλύτερη ή 
μικρότερη περιγραφή των λεπτομερειών, οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται και καθοδηγούνται 
αναφορικά με τις νέες επιδιώξεις και κατόπιν προσαρμόζουν αναλόγως τις διδακτικές και 
υπηρεσιακές τους πρακτικές (Toll, 2001). Η πραγματικότητα, ωστόσο, της σχολικής 
καθημερινότητας αποδεικνύει ότι η εφαρμογή συγκεκριμένων επιλογών είναι μία εξαιρετικά 
πολύπλοκη και πολυεπίπεδη διαδικασία (Pogodzinski, Umpstead, & Witt, 2015) 
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Στις περιπτώσεις όπου ο βαθμός περιπλοκότητας δεν λαμβάνεται υπόψη, οι σχεδιαστές και οι 
φορείς της πολιτικής μπορεί να εκπλαγούν βλέποντας τις μεταρρυθμιστικές τους απόπειρες να 
αποτυγχάνουν (Walton, 2016). Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έχει ταξινομήσει τα εμπόδια 
στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ως εξής: α) στην έλλειψη ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 
για την επαγγελματική τους ανάπτυξη β) στην απόσταση που χωρίζει αυτούς που χαράσσουν τις 
πολιτικές από αυτό που συμβαίνει πραγματικά στην τάξη και γ) στους διαφορετικούς λόγους 
(discourses) που χρησιμοποιούν οι διαμορφωτές της πολιτικής και οι εκπαιδευτικοί (Moran, 
2015, p. 97). 

Η πιο πρόσφατη προσπάθεια απάντησης στην πρόκληση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
στην Ελλάδα έλαβε χώρα πριν από λίγα χρόνια, με νομοθετήματα από το 2010 έως το 2013. Ήταν 
ένα εγχείρημα, οι επιδιώξεις του οποίου αποκρυσταλλώθηκαν με μία σειρά νόμων, εγκυκλίων 
και υπουργικών αποφάσεων σχετικά με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας (ΥΑ 
30972/Γ1 Φ.Ε.Κ. 614/15-03-2013) και τις αρμοδιότητες της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε), νόμος 4142 Φ.Ε.Κ. 83/9-
04-2013. Ο νόμος-πλαίσιο με τον οποίο θα έπρεπε να εξεταστεί και να αποτιμηθεί η αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης ήταν το Προεδρικό 
Διάταγμα 152/2013. Τον επόμενο χρόνο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εξέδωσε έναν 
ογκώδη τόμο –314 σελίδων– με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος 
αξιολόγησης», ο οποίος περιέχει το επιμορφωτικό υλικό για τους αξιολογητές, προκειμένου να 
κατανοήσουν την φιλοσοφία του Π.Δ. 152/2013 και να βοηθηθούν στην εφαρμογή του. Οι σκοποί 
του, χωρίς να είναι νομικό κείμενο και δεσμευτικό κείμενο, ήταν α) να βοηθήσει τους 
επιμορφούμενους αξιολογητές να εξοικειωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό με το Π.Δ. 152/2013 και 
β) να αποτελέσει βάση προβληματισμού, ανταλλαγής απόψεων και εξάσκησης σε τομείς που 
ενδεχομένως θα απασχολήσουν τους αξιολογητές (Ματσαγγούρας κ.ά., 2014, σ. 4). Η 
προσπάθεια αυτή συνάντησε μεγάλες δυσκολίες στην εφαρμογή της με τεράστιες ενστάσεις, σε 
όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα τόσο για τον σχεδιασμό όσο και για τις μεθόδους εφαρμογής. Το 
αποτέλεσμα ήταν, με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας, να «παγώσει» ως διαδικασία (Τσιουπλή, 
2016, σ. 56). 

Ο ρόλος του αξιολογητή 

Στην παρατηρούμενη απόσταση μεταξύ των παραδοχών των φορέων χάραξης πολιτικής καθώς 
και της εφαρμογής της, ο αξιολογητής κατέχει το ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ των δύο 
και προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα και, παράλληλα, να εφαρμόσει τις θεσμοθετημένες 
ρυθμίσεις. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 
αξιολογητές είναι η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των τελικών 
συμπερασμάτων τους (Stumbo & McWalters, 2011). Το γεγονός αυτό ισχύει περισσότερο για τις 
παραμέτρους οι οποίες δεν είναι εφικτό να καθοριστούν με ποσοτικά ή έστω με πιο αντικειμενικά 
κριτήρια όπως, για παράδειγμα, οι ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της διδασκαλίας 
(Γεωργίου, 1998). Ένα από τα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν το βαθμό 
αξιοπιστίας ενός αξιολογητή είναι η πολυετής διδακτική εμπειρία για να είναι σε θέση να 
εκτιμήσει ορθώς τις διδακτικές πρακτικές που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί καθώς και τις 
ιδιαιτερότητες της μαθησιακής διαδικασίας (Κελπανίδης κ.ά., 2007). Από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών απαιτείται ένας ορισμένος βαθμός αξιολογικής και αυτοαξιολογικής ωριμότητας 
ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να παραδεχτούν τις τυχόν αδυναμίες τους. Κάτι 
τέτοιο είναι εφικτό μόνο σε περιβάλλον στο οποίο οι αξιολογούμενοι αισθάνονται ασφαλείς και 
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αποδεκτοί και, συνήθως, αυτό το παρέχει η διαμορφωτική αξιολόγηση στην διάρκεια της οποίας 
είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης στο οποίο ο αξιολογητής θα 
θεωρηθεί «σύμμαχος». Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί «δυνητικά 
εχθρικός» εφόσον είναι σε θέση να ανακόψει τη σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού και, κατά 
συνέπεια, η διαδικασία της αξιολόγησης να προσληφθεί ως επιζήμια αντί για ανατροφοδοτική 
(Conley et al., 2016; Hinchey, 2010). 

Τα άρθρα του Π.Δ. 152/2013 έθεσαν σε λειτουργία τον αξιολογικό ρόλο των σχολικών 
Συμβούλων ο οποίος ήταν ουσιαστικά ανενεργός από το 1982, παρότι προβλέπεται και από το 
ιδρυτικό νόμο του Σώματος Σχολικών Συμβούλων Ν.1304, Φ.Ε.Κ. 144/1982. Αποτέλεσαν έναν 
από τους δύο σημαντικότερους, λόγω του μεγάλου αριθμού αξιολογούμενων, παράγοντες 
αξιολόγησης, εφόσον μαζί με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας θα απάρτιζαν την επιτροπή 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από τον διευθυντή της 
σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν για τα κριτήρια διοικητικής φύσεως και από τον 
Σχολικό Σύμβουλο της ειδικότητας του για τα κριτήρια που αφορούν στην παιδαγωγική τους 
επάρκεια. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να μελετηθούν οι απόψεις των Σχολικών 
Συμβούλων αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, στην πιο πρόσφατη προσπάθεια αξιολόγησης 
το 2013-2014 στην Ελλάδα, με το Π.Δ. 152/2013. Τα αναμενόμενα οφέλη της έρευνας είναι η 
συμβολή της στα ελάχιστα, έως αυτή τη στιγμή, επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με τις θέσεις 
των Σχολικών Συμβούλων ως αξιολογητών, εφόσον ήταν η μοναδική φορά που κλήθηκαν να 
αντιμετωπίσουν, έστω και ημιτελώς, την πρόκληση της γενικευμένης αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

▪ Με ποιους τρόπους πραγμάτωσαν τα όσα προέβλεπε το εν λόγω Π.Δ. αναφορικά με τον 
ρόλο τους ως αξιολογητές; 

▪ Ποια ήταν εκείνα τα σημεία του νομοθετικού πλαισίου με τα οποία συνέκλιναν 
περισσότερο και σε ποια διαφοροποιούνταν; 

▪ Ποια ήταν η αυτοκριτική τους αναφορικά με τον ρόλο τους ως αξιολογητές; 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με σκόπιμη δειγματοληψία, εφόσον θα έπρεπε να πληρούν 
κάποιες βασικές προϋποθέσεις για να αντεπεξέλθουν στους σκοπούς της έρευνας. Σύμφωνα με 
τον Robinson (2014) παρότι στην σκόπιμη δειγματοληψία δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός 
συμμετεχόντων αυτοί οφείλουν να παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι 
μοναδικά, διαφορετικά και σημαντικά για το υπό εξέταση θέμα. Εν προκειμένω τα κριτήρια 
επιλογής, τα οποία τέθηκαν a priori, ήταν: α) είχαν αξιολογηθεί προσωπικά σύμφωνα με το 
πλαίσιο κριτήριων του Π.Δ. 152/2013, β) επιμορφώθηκαν, από επίσημο φορέα, για την 
φιλοσοφία και την πρακτική διαδικασία αξιολόγησης στο εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο και γ) 
αξιολόγησαν τους διευθυντές σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους. Επιλέχθηκαν συνολικά 11 
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Σχολικοί Σύμβουλοι διαφόρων ειδικοτήτων, 7 άντρες και 4 γυναίκες, όλοι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος και με προϋπηρεσία ως Σχολικοί Σύμβουλοι από 5 έως 21 έτη. 

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της ημι-δομημένης συνέντευξης. 
Κατά τους Verma και Mallick (2004) αυτός το τύπος συνέντευξης επιτρέπει κάποιο ποσοστό 
ελευθερίας στους συμμετέχοντες παρότι η διαδικασία οριοθετείται από τον προκαθορισμένο 
οδηγό συνέντευξης. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ένας νέος οδηγός ερωτήσεων, 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περίπτωσης των Σχολικών Συμβούλων οι οποίοι λειτούργησαν σε 
πολλαπλά επίπεδα (αξιολογούμενοι, αξιολογητές, επιμορφωτές) σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των συνεντεύξεων ήταν εκείνο του Μαρτίου-Ιουλίου 
2016 και η μέση διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν περίπου 40 λεπτά. 

Ως καταλληλότερη μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέχθησαν προκρίθηκε η 
θεματική ανάλυση καθώς «διευκολύνει τη σταχυολόγηση του νοήματος του υπό μελέτη 
φαινομένου από τους ερευνητές και παρέχει τα κατάλληλα θεμέλια για την ανάπτυξη έγκυρων 
μοντέλων της ανθρώπινης σκέψης, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών» (Joffe, 2012, p. 
210). Ο μη γραμμικός χαρακτήρας της θεματικής ανάλυσης επιτρέπει στον ερευνητή ένα 
ευρύτερο ποσοστό ελευθερίας, επαναπροσδιορισμού και επαναξιολόγησης των διαφόρων 
σταδίων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ωστόσο, σε γενικές γραμμές ακολουθήθηκαν τα έξι 
στάδια των Braun και Clarke (2006). 

Ερευνητικά αποτελέσματα 

Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους πραγμάτωσαν την αξιολόγηση, όπως την προέβλεπε 
το νομοσχέδιο το πρώτο στοιχείο που ανέφεραν ότι περιόριζε τον ρόλο τους ως αξιολογητών 
ήταν το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των 
διευθυντών σχολικών μονάδων, περίπου πέντε μήνες, εν μέσω σφοδρών συνδικαλιστικών και 
άλλων αντιδράσεων. 

Σ.Σ.3. «Αν έμπαινε σε πλήρη εφαρμογή η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των σχολείων το 

σύστημα θα κατέρρεε, δεν υπήρχε περίπτωση! Τη δουλειά που αναλάμβανε να κάνει ένας 

Σχολικός Σύμβουλος, πέρα από τη δουλειά πεδίου στα σχολεία, τη δουλειά τη γραφειοκρατική 

μετά, να συντάξει τις εκθέσεις δεν θα τα έβγαζε πέρα ο Σύμβουλος που δεν έχει καμία βοήθεια 

και υποδομή, θα κατέρρεε ήταν δεδομένο αυτό, ήταν σίγουρο ότι αν αυτό αναπτυχθεί ως 

σύστημα αξιολόγησης θα καταρρεύσει από την αδυναμία των στελεχών να ολοκληρώσουν όλα 

τα στάδια. Αυτό θέλει υποδομές, θέλει βοηθούς, θέλει γραμματείς θέλει υποστήριξη, πώς να το 

κάνουμε!» 

Σ.Σ.3. «Ήτανε ηλεκτρική και πολεμική ατμόσφαιρα … Ναι, γινότανε χαμός, εγώ έμαθα όλη τη 

Βόρεια Αττική που δεν την ήξερα από τις διαδρομές που έκανε το πούλμαν να μας πάει στο 

Υπουργείο». 

Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις αποτέλεσαν το θεμέλιο για την ομαλή διεξαγωγή της 
διαδικασίας με την οποία δεν ήταν εξοικειωμένο κανένα από τα δύο μέλη και ο αξιολογητής και 
ο αξιολογούμενος. 

Σ.Σ.4. «Πιο πολύ από την εμπειρία και από τη σχέση γιατί τους ήξερα καλά, πήγαινα στα 

σχολεία. Εάν δεν πας στα σχολεία τι αξιολόγηση να κάνεις;». 
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Σ.Σ.11. «Διατηρώ πολύ καλές σχέσεις και έχω άμεση επαφή με τους συναδέλφους, στα σχολεία 

τους επισκέπτομαι και έχω και άμεση επαφή και με ημερίδες και τουλάχιστον τρεις φορές στο 

σχολείο τους, όταν τους επισκέπτομαι». 

Αυτή η διάσταση της διαπροσωπικής επικοινωνίας αγγίζει και μία άλλη σημαντική διάσταση του 
ρόλου των Σχολικών Συμβούλων, εκείνη του μέντορα η οποία έχει μελετηθεί διεξοδικά αλλού 
(βλ. Τσιουπλή & Βαλκάνος, υπό έκδοση). Δεν δίστασαν να διαθέσουν την πλειονότητα του 
χρόνου τους στο να επιμορφώσουν και να προετοιμάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους 
διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αρμοδιότητας τους για την αρκετά αγχωτική 
και πρωτόγνωρη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Το στοιχείο της ασυνέχειας και την προσπάθειας η οποία απεδείχθη τελικώς ατελέσφορη υπήρξε 
στις απαντήσεις τους σχετικά με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Κάποιοι την ολοκλήρωσαν και κάποιοι 
όχι, γεγονός ήταν, όμως, ότι αν είχε προχωρήσει η διαδικασία ενδεχομένως να αντιμετώπιζαν και 
προβλήματα με τους δυσαρεστημένους από την βαθμολογία τους αξιολογούμενους. 

Σ.Σ.3. «Ναι, από την πλευρά μας ολοκληρώθηκε. Πήραμε συνεντεύξεις, τις οποίες 

προσπαθήσαμε να οργανώσουμε μετά τη δική μας κακή εμπειρία ήταν ουσιαστικές συνεντεύξεις 

των διευθυντών, πήραμε τα portfolio τους αλλά δεν καταθέσαμε το υλικό στην περίφημη τότε 

τράπεζα που είχε δημιουργηθεί για να καταθέτουμε τις εκθέσεις μας, εκεί πάνω πάγωσε η 

διαδικασία». 

Σ.Σ.4. «Εγώ την ολοκλήρωσα, την έστειλα κιόλας. Διότι έτσι έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε». 

Σ.Σ.5. «Ναι υπήρχε μια τέλος πάντων διαβάθμιση, κοιτάξτε μερικοί δεν την δέχτηκαν εντελώς 

… κάνα δύο μου κάνανε και ένσταση, η οποία φυσικά δεν προχώρησε». 

Σ.Σ.9. «Πιθανόν αν ανακοινωνόταν [οι βαθμολογίες των διευθυντών] να είχαμε 

[προβλήματα]». 

Το σημαντικότερο σημείο σύγκλισης των συμμετεχόντων, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις τους 
ήταν η αναγκαιότητα να προχωρήσει κάποια μορφή αξιολόγησης των εκπαιδευτικών έτσι ώστε, 
μακροπρόθεσμα, να καλυφθεί το συχνότατα χρησιμοποιούμενο «έλλειμμα κουλτούρας 
αξιολόγησης» που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα.  

Σ.Σ.1. «Για εμένα θα έπρεπε να προχωρήσει έστω και κουτσουρεμένα ειδάλλως δεν μπορούμε 

να έχουμε άποψη τώρα». 

Σ.Σ.2. «Οι σκοποί πάντοτε υποτίθεται ότι είναι καλοί, δηλαδή ο σκοπός ήτανε να αξιολογηθούν 

οι άνθρωποι με έναν τρόπο πολιτισμένο χωρίς να τους δημιουργείται άγχος αυτός ήτανε ο 

σκοπός, σύμφωνα με τα λεγόμενα, και να υπάρχει, κατά το δυνατόν, μεγαλύτερη, αντικειμενική 

διάσταση. Δεν ήτανε κακές οι ερωτήσεις, κατά τη γνώμη μου, δεν ήτανε κακές, έδιναν πράγματα 

απλά αυτά τα οποία ζητούσανε για να μπορέσει κάποιος να χαρακτηριστεί για παράδειγμα 

εξαίρετος ήτανε υπερβολικά δύσκολα για να τα έχει ένας άνθρωπος». 

Σ.Σ.3. «Με τρεις λέξεις: ήταν ελπιδοφόρο να αλλάξει κάτι σε σχέση με την εκπαίδευση, ήταν 

χρονοβόρο σίγουρα, ήταν και αποκαλυπτικό…». 

Σ.Σ.9. «Φαινόταν χρήσιμη, ό,τι γινότανε χρήσιμο ήτανε, δεν ήταν το ιδανικό προφανώς αλλά 

ήτανε χρήσιμο». 
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Θεώρησαν ότι χάθηκε μία σημαντική ευκαιρία για την εκπαίδευση, λόγω του ότι έγινε μία μάλλον 
πρόχειρη διατύπωση και εφαρμογή του πλαισίου και σε συνδυασμό με τις εντάσεις που είχαν 
δημιουργηθεί σε συνδικαλιστικό και πολιτικό επίπεδο οδήγησε τα πράγματα σε χειρότερο στάδιο 
από ότι ήταν πριν. 

Σ.Σ.6. «Νομίζω ότι έγινε μία φασαρία, κατά κάποιο τρόπο δημιουργήθηκε μία ένταση δεν 

δημιουργήθηκε … δεν το χειρίστηκαν με έναν τρόπο θα έλεγα με κάποια λεπτότητα ή με κάποια 

συναίνεση, δημιουργήθηκε μία ένταση μια έτσι μία διχαστική στάση ανάμεσα διοίκησης της 

εκπαίδευσης του υπουργείου δηλαδή και στους εκπαιδευτικούς και στο τέλος δεν έγινε και 

τίποτα. Στο τέλος δεν νομίζω ότι κέρδισε κάτι η εκπαίδευση, μάλιστα χάθηκε πολύς χρόνος, 

δημιουργήθηκαν προβλήματα, εντάσεις νομίζω ότι ήταν αδέξιοι ότι χειρισμοί της κυβέρνησης. 

Θα μπορούσε ίσως να κάνει κάποια πράγματα με μία άλλη δεξιότητα». 

Σ.Σ.9. «Τα συμπεράσματα εντάξει βγήκανε, υπήρχανε, από εκεί και πέρα δεν είδαμε κάποιον να 

ασχολείται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή το Υπουργείο να τα πάρει, ας πούμε, να τα επεξεργαστεί, 

να τα αγκαλιάσει να δει πως θα τα προωθήσει και φάνηκε ότι ήταν και μία διαδικασία η οποία 

φάνηκε ότι γινότανε γιατί κάποιοι αποφάσισαν να γίνει». 

Σ.Σ.7. «Για μένα ήτανε ελάχιστο το χρονικό διάστημα. Εκείνο που θέλω να πω εγώ ήτανε αν 

μπορώ να πω βεβιασμένη, προσχηματική, εξαιρετικά αγχωτική [διαδικασία]». 

Ο βαθμός στον οποίο αισθανόταν οι ίδιοι έτοιμοι ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως 
αξιολογητές συγκέντρωσε μία ποικιλία απαντήσεων καθώς ανέφεραν ότι η ετοιμότητα δεν είχε 
ως άξονα τον αξιολογητή αλλά το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο και την ασάφεια των κριτηρίων 
αξιολόγησης. 

Σ.Σ.3. «Προσωπικά ναι. Εγώ αρκετά έτοιμος […] Οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι Σύμβουλοι 

αξιολογούσαν τους διευθυντές σχολείων, τους κάναμε συνεντεύξεις. Εγώ ήμουν προσωπικά 

έτοιμος αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό». 

Σ.Σ.2. «Όχι, ήταν πολύ μικρό το διάστημα αλλά, βέβαια, ένας Σύμβουλος ήξερε τους διευθυντές 

των σχολικών μονάδων του». 

Σ.Σ.7. «Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση να μπορούσα να είμαι έτοιμη με αυτό το εργαλείο και 

κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις». 

Κάποιοι θεώρησαν ότι η θεωρητική κατάρτιση αποτελεί μία ασφαλή βάση εκκίνησης για την 
αποτελεσματικότητα τους, ακόμη και αν οι συνθήκες είναι ιδιαιτέρως απαιτητικές. 

Σ.Σ.6. «Εγώ και λόγω των σπουδών μου και της εμπειρίας μου ήμουνα [έτοιμος]. 

Σ.Σ.1.. «Προσπαθούσαμε να είμαστε έτοιμοι, είπαμε ήτανε κάτι πρωτόγνωρο δεν το είχαμε 

ξανακάνει και προσπαθούσαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο επιφυλακτικοί και 

προσπαθούσαμε να μην κάνουμε λάθη και προσπαθούσαμε να αναδείξουμε, τουλάχιστον εγώ 

αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι, προσπαθούσαμε να αναδείξουμε ό,τι καλύτερο είχαν οι 

διευθυντές, ό,τι καλύτερη πρακτική εφάρμοζαν να βγει προς τα έξω ή ό,τι καλύτερο…» 

Τόνισαν, επίσης, και το μεγάλο μειονέκτημα της απουσίας οργανωμένου σχεδιασμού για όσους 
εκπαιδευτικούς θα αξιολογούνταν με χαμηλή βαθμολογία και θα έπρεπε να επιμορφωθούν. Η 
έλλειψη αυτή λειτούργησε ως σημείο προβληματισμού σε όλη την διαδικασία αξιολόγησης και 
τελικής βαθμολόγησης. 
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Σ.Σ.6. «…και κάπου δεν υπήρχε και ένας μηχανισμός που να λέει εντάξει, στα σημεία εκείνα 

που εντοπίζεις ότι χρειάζονται ενίσχυση εγώ έχω εξασφαλίσει έναν μηχανισμό που, αν πράγματι 

έτσι είναι τα πράγματα, εγώ θα βρω έναν τρόπο να σε βοηθήσω να τα βελτιώσεις. Αυτός ο 

μηχανισμός δεν υπήρχε». 

Σ.Σ.7. «Ένα πάρα πολύ βασικό, κατά την άποψή μου, που έλειπε από αυτή τη διαδικασία, όταν 

προβαίνεις σε μία αξιολογική διαδικασία δεν την βάζεις στο τέλος, σαν επιστέγασμα, έχεις 

μεριμνήσει να δημιουργήσεις εργαλεία τα οποία θα αξιοποιήσεις μετά κατά την αξιολόγηση 

προκειμένου να έχεις μία, κατά το δυνατόν, στοιχειοθετημένη και αντικειμενική προσέγγιση. 

Δηλαδή εγώ ως αξιολογήτρια όταν λειτούργησα πήρα εκθέσεις ιδεών, ο καθένας ό,τι ήθελε 

έγραφε, δεν υπήρχαν συγκεκριμένα εργαλεία, για παράδειγμα να υπάρχει μία διαδικασία που να 

«βλέπει» ξέρω ‘γω την παρουσία του Συμβούλου στα σχολεία, έτσι; Ο καθένας μου λέει εγώ 

πήγα 800 φορές, μπορώ να το αμφισβητήσω εγώ ότι πήγε 800 φορές;». 

Τέλος, ήταν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να ξεκινήσει μία πορεία ωρίμανσης και των ίδιων ως 
αξιολογητών, μέσα από την τριβή και την γενικευμένη εμπειρία η οποία, όμως, μάλλον 
αντιμετωπίστηκε ισοπεδωτικά και επιφανειακά, εντασσόμενη σε μία γενικευμένη κοινωνική 
έκπτωση. 

Σ.Σ.1. «Πρώτα πρέπει να ωριμάσει αυτό το πράγμα, να ωριμάσουν και οι εκπαιδευτικοί και οι 

αξιολογητές και να ωριμάσουμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν την έχουμε αποδεχτεί τόσα 

χρόνια ενώ έξω δουλεύει…». 

Σ.Σ.6. «Εδώ φτάνουν και σε σημεία δηλαδή που σαν κοινωνία να πούνε ότι επειδή έκανες 

διδακτορικό δηλαδή τι θέλεις να κάνουμε; Και αρχίζουν να συζητάνε τα ξέρουμε πως τα πήρατε 

τα διδακτορικά, υπάρχει μία ισοπεδωτική αντίληψη σε κάποια πράγματα έχουμε πρόβλημα ως 

κοινωνία». 

Σ.Σ.8. «Νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα για να αξιολογήσει κάποιος κάποιον θα πρέπει να τον 

αποδεχτεί, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά για να τον αποδεχτεί να τον αξιολογήσει ο Σύμβουλος τον 

εκπαιδευτικό πρέπει ο εκπαιδευτικός να αποδεχτεί τον Σύμβουλο σε όλα τα επίπεδα και στο 

γνωστικό αντικείμενο». 

Συζήτηση 

Το σύνολο των προσπαθειών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, από 
το 1982 έως σήμερα, εμφανίζει ομοιότροπες πολιτικές οι οποίες δεν επιδεικνύουν καμία 
ασυνέχεια μεταξύ τους, παρά τις εναλλαγές των κυβερνήσεων της συγκεκριμένης περιόδου 
(Παπαδόπουλος, 2015). Από το πλαίσιο αυτό δεν διαφεύγει και η πρόσφατη προσπάθεια 
αξιολόγησης. Με σημαντικότερο το Π.Δ.152 και τα άλλα συνοδευτικά και διευκρινιστικά 
κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες κτλ.) τα οποία, όμως, δεν είχαν την ίδια 
νομική αλλά ούτε και πραγματική λειτουργική ισχύ, η φιλοσοφία και η στοχοθεσία των 
διαδικασιών που προβλεπόταν δεν διέφεραν σημαντικά από τις προηγούμενες. 

Το Π.Δ. 152 προκάλεσε περισσότερες αντιδράσεις από οποιαδήποτε παρεμφερή προσπάθεια στο 
παρελθόν σε θεσμικό και σε συναισθηματικό επίπεδο, πιθανώς λόγω της καθολικότητας και της 
αμεσότητάς εφαρμογής του. Ο αιφνίδιος χαρακτήρας της εφαρμογής στέρησε οποιαδήποτε 
δυνατότητα προσαρμογής και διαλόγου «το 152 […] ήρθε σαν ουρανοκατέβατος κεραυνός, 

καταιγίδα» (Σ.Σ.3). Ο τρόπος με τον οποίο απάντησαν οι συμμετέχοντες στις ερωτήσεις για το 
πώς υλοποίησαν την αξιολόγηση φανερώνει μία θετική στάση αλλά και κάποια αμηχανία 
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αναφορικά με τις λεπτομέρειες της εφαρμογής. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ίσως λόγω του 
μικρού χρονικού διαστήματος που είχε μεσολαβήσει από το «πάγωμα» της διαδικασίας μέχρι τη 
λήψη των συνεντεύξεων, μόλις δύο χρόνια. Αυτός το χρονικό εύρος δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ικανό στο να προσφέρει ουσιαστικό αναστοχασμό και, πιθανώς, μία πιο αποστασιοποιημένη 
θέαση των όσων συνέβησαν. Ακόμη, το πλαίσιο των καθηκόντων που προβλεπόταν από το Π.Δ. 
για τα Στελέχη ως αξιολογητών δεν αποτελούσε ιδιαιτέρως διαφορετικό πλαίσιο των αρχικών 
τους αρμοδιοτήτων αλλά επιβλήθηκε αναπάντεχα. Περισσότερο εντάσσονται σε εκείνες τις 
περιπτώσεις «εξωραϊσμένες περιγραφές πραγμάτων και καταστάσεων που συχνά δεν απαντώνται 
στην πράξη» (Παπαβασιλείου, 2008, σ. 178) 

Οι αρχικές καλές προθέσεις δεν στάθηκαν αρκετές για να εξαλείψουν τα σοβαρά προβλήματα 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, ο καταλύτης για την επιτυχή έκβαση των 
διαδικασιών φάνηκε ότι ήταν οι ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις που είχαν δομηθεί κατά 
τα προηγούμενα χρόνια. Η κύρια αιτία για τα προβλήματα που τυχόν θα προέκυπταν, εκ μέρους 
των αξιολογούμενων, πίστευαν ότι θα ήταν η απουσία πρότερης εμπειρίας αξιολόγησης και ο 
φόβος για την καθήλωση τους στον ίδιο βαθμό που θα συνεπαγόταν και την μισθολογική τους 
καθήλωση. Αυτό συνάδει και με τα συναισθήματα που προκαλεί η αξιολόγηση και στο 
εξωτερικό, καθώς οι εκπαιδευτικοί ανησυχούνε πρωτίστως για την επαγγελματική εξέλιξή τους 
και θεωρούν την αξιολόγηση ως ελεγκτικό μηχανισμό παρά ως μέθοδο επαγγελματικής 
βελτίωσης (Conley et al., 2016). 

Η εμπειρία της αξιολόγησης, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις τοποθετήσεις των Συμβούλων, έχει 
να αναδείξει και μία ακόμη διάσταση, αυτήν του κατάλληλου αξιολογητή ο οποίος, όπως 
διαφαίνεται θα πρέπει να προέρχεται από τον χώρο της εκπαίδευσης και, αν είναι εφικτό, να έχει 
διέλθει επιτυχώς όλη την εκπαιδευτική ιεραρχία, σίγουρα, όμως, να διαθέτει πολυετή διδακτική 
εμπειρία. Αυτό συνάδει και με τις διεθνείς τάσεις για συλλογικότερη αξιολόγηση (από τους 
διευθυντές, τους ομοτίμους κ.ά.) (Hinchey, 2010). Η ευρύτερη οπτική που θα έχει αποκτήσει αν 
έχει διατελέσει σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα θα αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο για την κατανόηση 
των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κάθε αξιολογούμενος αναλόγως της 
θέσης του. 

Οι συμμετέχοντες ήταν πεπεισμένοι ότι η υλοποίηση της αξιολόγησης στερούνταν ενδελεχούς 
σχεδιασμού δεδομένου, μάλιστα, ότι ήταν η πρώτη απόπειρα γενικευμένης αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών μετά από τέσσερις, σχεδόν, δεκαετίες. Αντί να προαχθεί η έννοια και η ουσία της 
αξιολόγησης ως ανατροφοδοτικής και βελτιωτικής διαδικασίας το αποτέλεσμα ήταν να 
απαξιωθεί ακόμη περισσότερο στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτή η κριτική για 
την απουσία συγκεκριμένων διατάξεων δημιουργίας αντισταθμιστικών μηχανισμών έχει τονιστεί 
και από άλλους ερευνητές, υπογραμμίζοντας, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη έλλειψη ενισχύει την 
επιχειρηματολογία για την ύπαρξη λιγότερο αγαθών πολιτικών κινήτρων (Αναστασίου, 2014). 

Ως συμπέρασμα θα μπορούσε να κρατηθεί το γεγονός ότι η εμπειρία που πρόσφερε η ανεπιτυχής, 
εν πολλοίς, εφαρμογή του Π.Δ. 152/2013 στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα θα 
μπορούσε να χρησιμεύσει ως πιλοτικός δείκτης για μελλοντικές προσπάθειες γενικευμένης 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. Στοιχεία στα οποία θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι ο διάλογος πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε πολιτικού 
σχεδιασμού, η ύπαρξη ενός ικανού χρονικού διαστήματος επώασης και αποδοχής των 
ζητουμένων και ρεαλιστική αντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των αξιολογούμενων ανά 
αξιολογητή. Βεβαίως, το πρώτο που θα πρέπει να προβλέπει ένα μελλοντικό πλαίσιο 
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αξιολόγησης είναι αυτό που ηχηρά απουσίαζε από το Π.Δ. 152, ένα πλήρως οργανωμένο και 
γνωστό εκ των προτέρων πλαίσιο επιμόρφωσης για όσους θα κρινόταν ότι το έχουν ανάγκη.  
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Η αυτοπειθαρχία του μαθητή  
στη σχολική τάξη του δημοτικού  
σχολείου ως παιδαγωγική λογική  
και εκπαιδευτική πρακτική 
 

 

Αλέξανδρος Φωτείνης 
 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εξετάζει το θέμα της σχολικής πειθαρχίας και πιο συγκεκριμένα της 
αυτοπειθαρχίας του μαθητή εντός του πλαισίου της σχολικής τάξης στο δημοτικό σχολείο. 
Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τη σημασία της ικανότητας της αυτοπειθαρχίας του 
μαθητή, καθώς και να περιγράψει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός έχει 
τη δυνατότητα να διαπαιδαγωγήσει τον μαθητή στην ικανότητα του αυτοελέγχου της 
συμπεριφοράς του. Η μεθοδολογία της εργασίας είναι αυτή της βιβλιογραφικής επισκόπησης. 
Ειδικότερα, η συγκεκριμένη εργασία αντλεί δεδομένα από τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολικής 
Παιδαγωγικής, της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, της Φιλοσοφίας της Παιδείας, της 
Ψυχοκοινωνιολογίας της Σχολικής Τάξης, της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και της 
Παιδαγωγικής Συμβουλευτικής. Από την αναδίφηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και τη 
θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης ως ερμηνευτικό πλαίσιο αυτό που προκύπτει είναι ότι ο 
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει στους μαθητές τον αυτοέλεγχο των 
συναισθημάτων και της συμπεριφοράς τους, μέσα από την καθημερινή επικοινωνία και 
αλληλεπίδρασή του μαζί τους στο πλαίσιο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας ειδικά, 
αλλά και της καθημερινής ζωής στη σχολική τάξη γενικότερα. 
Λέξεις κλειδιά: σχολική τάξη, σχολική πειθαρχία, αυτοπειθαρχία, μαθητής, εκπαιδευτικός 

 

Εισαγωγή 

Σε γενικό επίπεδο, η πειθαρχία αναφέρεται στην υπακοή των μελών του κοινωνικού συνόλου σε 
αρχές, κανόνες, νόμους, καθώς και υποδείξεις ενός θεσμικά ή ιεραρχικά ανώτερου ατόμου. Η 
πειθαρχία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση, την αναπαραγωγή, την ευημερία και 
την πρόοδο της κάθε κοινωνίας. Η πειθαρχία δεν αποτελεί και δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό 
της εκάστοτε κοινωνίας, ούτε ανασταλτικό παράγοντα για την ανθρώπινη ελευθερία, 
πρωτοβουλία, έκφραση και επιλογή. Εν αντιθέσει, η πειθαρχία αποτελεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο 
αξιών, κανόνων, αμοιβών, ποινών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, βάσει του οποίου τα μέλη 
της εκάστοτε κοινωνίας δραστηριοποιούνται, ικανοποιούν τις ανάγκες τους και συμμετέχουν στο 
κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Επισημαίνεται, ότι τα ατομικά δικαιώματα και 
υποχρεώσεις δεν μπορούν να πορεύονται ανεξάρτητα ή αντίθετα από τα κοινωνικά δικαιώματα 
και υποχρεώσεις και το αντίστροφο, διότι στην αντίθετη περίπτωση διασπάται η συνοχή αλλά 
και η εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου. Όταν κάνουμε λόγο για πειθαρχία κρίνεται 



Τόμος Γ΄ 

─ 444 ─ 

 

απαραίτητο να έχουμε υπόψη μας ορισμένα δομικά στοιχεία του κοινωνικού φαινομένου της 
πειθαρχίας. Αυτά είναι η σκοποθεσία της πειθαρχίας, οι αιτίες απειθαρχίας, η πρόληψη της 
απειθαρχίας, η αντιμετώπιση της απειθαρχίας, τα μέσα διατήρησης-άσκησης της πειθαρχίας, η 
ύπαρξη κανονιστικού πλαισίου και το χωροχρονικό πλαίσιο εκδήλωσης της απειθαρχίας. Ο λόγος 
είναι ότι χωρίς τα προαναφερθέντα βασικά στοιχεία της πειθαρχίας δεν έχουμε τα απαραίτητα 
εννοιολογικά εργαλεία για την κατανόηση και την ερμηνεία του κοινωνικού φαινομένου της 
πειθαρχίας και των ζητημάτων που την αφορούν. 

Η πειθαρχία διακρίνεται σε εξωτερική και εσωτερική πειθαρχία ή αυτοπειθαρχία (αυτοέλεγχος). 
Η εξωτερική πειθαρχία προέρχεται εκ των άνωθεν, από εξωτερικούς, δηλαδή, προς το άτομο 
θεσμούς, φορείς, κανόνες και εκπροσώπους. Αντιθέτως, η εσωτερική πειθαρχία προέρχεται από 
το ίδιο το άτομο και προσανατολίζεται προς τη συμπεριφορά του ίδιου του ατόμου. Η 
αυτοπειθαρχία αναφέρεται σε κανόνες και περιορισμούς τους οποίους θέτει το ίδιο το άτομο στον 
εαυτό του, από μόνο του. Η αυτοπειθαρχία του ατόμου συναρτάται των προσωπικών αξιών που 
ενστερνίζεται το κάθε μέλος της κοινωνίας. Ο αξιακός κώδικας του κάθε μέλους της κοινωνίας 
εγκολπώνει μέσα του διαφορετικές αξίες, οι οποίες εξαρτώνται από τα βιώματα, της αντιλήψεις, 
τις προσδοκίες, τις ανάγκες, τις προτεραιότητες, τις πεποιθήσεις και φυσικά από τη 
διαπαιδαγώγηση την οποία έχει δεχθεί το κάθε άτομο. 

Το σχολείο σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (2015, σ. 21, σ. 28), αποτελεί έναν παιδαγωγικό 
οργανισμό ο οποίος υπακούει σε ένα συγκεκριμένο σύστημα πειθαρχίας με προκαθορισμένους 
κανόνες, προσδοκίες, διαδικασίες, πρακτικές και λειτουργίες, οι οποίες σχετίζονται με την αγωγή, 
την κοινωνικοποίηση, τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση του μαθητή. 

Ειδικότερα, η πειθαρχία των μαθητών στο σχολείο (σχολική πειθαρχία) είναι απαραίτητη, καθώς 
η έλλειψη κάθε ελέγχου, εποπτείας και ευθύνης, όχι μόνο δεν αναπτύσσει και δε δυναμώνει τις 
πνευματικές και σωματικές δυνάμεις του μαθητή3, αλλά τον παραδίδει αργότερα στην κοινωνία 
και τη ζωή απροετοίμαστο. Η πειθαρχία στο παρελθόν αποτέλεσε αυτοσκοπό για τη διαδικασία 
της αγωγής στο σχολείο, με τη διαμόρφωση πειθαρχημένων ανθρώπων να αποτελεί κριτήριο για 
την αποτελεσματικότητα του θεσμού της Εκπαίδευσης. Ωστόσο, η εξέλιξη της παιδαγωγικής 
σκέψης οδήγησε την εκπαιδευτική διαδικασία σε μία νέα προοδευτική κατεύθυνση, η οποία 
αναγνωρίζει τον ρόλο και την προσωπικότητα του μαθητή τόσο ως προς τη θέση του στο σχολικό 
σύστημα όσο και ως προς την αναγνώριση των ελεύθερων επιλογών του. Ο μαθητής 
αντιμετωπίστηκε ως ισότιμος άνθρωπος, απέκτησε τα δικαιώματα που του αναλογούσαν και η 
καθολική εξουσία των ενηλίκων άρχισε να περιθωριοποιείται. Για τη συγκεκριμένη αλλαγή 
αντίληψης σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και 
η συνακόλουθη υπαγωγή της στις ιδέες της Σύγχρονης Παιδαγωγικής και της κοινωνίας των 
ελεύθερων πολιτών. Εντούτοις, οι εξουσιαστικές δομές του σχολείου δεν καταργήθηκαν, 
δεδομένης της γραφειοκρατικής φύσης του σχολικού οργανισμού και της ηγετικής μορφής του 
εκπαιδευτικού η οποία συνεχίζει να κυριαρχεί στην τάξη (Αραβανής, 1996: 9, 11, Κυρίδης, 1999: 
37-38). 

Δηλωτική της προαναφερθείσας προοδευτικής αντίληψης για την παιδική ηλικία είναι η αναφορά 
του ζητήματος της σχολικής πειθαρχίας στο άρθρο 28 παρ. 2 της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού του Ο.Η.Ε. (1990). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, «Τα 

                                                      
3 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ο αρσενικός τύπος της λέξης μαθητής, ως συχνότερος και 
ισχυρότερος στο γραπτό λόγο. Σε κάθε περίπτωση, στη χρήση της λέξης εννοείται και ο θηλυκός τύπος. 
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Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της σχολικής πειθαρχίας 

με τρόπο που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως ανθρώπινου όντος και σύμφωνα με την 

παρούσα Σύμβαση». Εν συνεχεία, παρατίθεται το τι προβλέπει και η σχετική νομοθεσία της χώρας 
μας για το ζήτημα της σχολικής πειθαρχίας στο δημοτικό σχολείο. Το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109, 
τ. Α΄), αναφέρεται σε «προβλήματα μαθητικής συμπεριφοράς και μέτρα παιδαγωγικού ελέγχου». 

Πιο συγκεκριμένα, η παράγραφος 5, του άρθρου 14 του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος 
προβλέπει: 

«Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές 

δυσκολίες ή/και προβλήματα συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με τον 

Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης, τους 

γoνείς/κηδεμόνες των μαθητών, τον Σχολικό Σύμβουλο Γενικής και Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, τις υποστηρικτικές δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ και 

τις προβλεπόμενες δομές από το εκάστοτε υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο) καθώς και τις αρμόδιες 

υπηρεσίες και τους φορείς για την προστασία και υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών. 

Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος ή με τη συναίνεση 

του γονέα/κηδεμόνα, όταν πρόκειται για αλλαγή σχολείου». 

Από τις τρεις κυριότερες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης (φονξιοναλιστική, 
μαρξιστική, ερμηνευτική) οι οποίες έχουν καθιερωθεί στη σχετική βιβλιογραφία ως προς τον 
τρόπο ανάλυσης και ερμηνείας εκπαιδευτικών ζητημάτων και κυρίως θεμάτων, που αφορούν τη 
σχολική πειθαρχία και τους κανόνες (Blackledge & Hunt, 2000, p. 11, Μαυρογιώργου, 2006, σ. 
16), στην παρούσα εργασία επιλέγεται η ερμηνευτική προσέγγιση και πιο ειδικά η θεωρία της 

συμβολικής αλληλεπίδρασης. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης η σχολική τάξη μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένα πλαίσιο συμπυκνωμένης κοινωνικής διάδρασης, το οποίο είναι οργανωμένο γύρω από 
κοινωνικές αλληλεπιδραστικές ενέργειες όπως είναι οι διαδικασίες της σχολικής συζήτησης, της 
σχολικής εργασίας, της διδασκαλίας, της αγωγής και της κοινωνικοποίησης (Cohen, Manion, & 
Morrison, 2008, pp. 40-42; Fontana, 1996β, p. 339; Κυρίδης, 1999, σ. 180, σ. 185; Κωνσταντίνου, 
2015, σ. 212; Μπρούζος, 2009, σ. 129; Ξωχέλλης, 2010, σ. 13). 

Η θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης δύναται να ερμηνεύσει το επικοινωνιακό πλαίσιο, την 
αλληλεπίδραση και τη δυναμική των σχέσεων που εκδηλώνονται στην καθημερινή εκπαιδευτική 
διαδικασία και παράλληλα προσφέρεται για την ανάλυση των τρόπων με τους οποίους οι μαθητές 
και ο εκπαιδευτικός4 ορίζουν, νοηματοδοτούν και ερμηνεύουν τόσο τη δική τους όσο και τη 
δράση των άλλων. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεώρηση η πειθαρχία, οι σχολικοί κανόνες και 
οι πρακτικές στη σχολική τάξη αναλύονται και ερμηνεύονται με βάση την ενεργό συμμετοχή, 
την αλληλεπίδραση, τον ορισμό της κατάστασης, τους ρόλους και τις προσδοκίες των μαθητών 
και του εκπαιδευτικού εντός του πλαισίου της αίθουσας διδασκαλίας (Γκότοβος, 1982, σ. 22; 
Giddens, 2009, σσ. 720-721; Hughes & Kroehler, 2007, pp. 169-170; Κωνσταντίνου, 2015, σσ. 
213; Μαυρογιώργου, 2006, σσ. 20-21). 

                                                      
4 Σε όλο το κείμενο και χάριν συντομίας γίνεται χρήση του αρσενικού γένους. Επισημαίνεται, πως σε κάθε 
περίπτωση εννοούνται και τα δύο γένη εκπαιδευτικών. Επίσης, σημειώνεται, ότι αναφερόμαστε στον 
εκπαιδευτικό που υπηρετεί στη Δημοτική Εκπαίδευση. 
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Η παρούσα θεωρητική προσέγγιση χρησιμοποιείται ως το ερμηνευτικό πλαίσιο5 εντός του οποίου 
αναπτύσσεται η εργασία μας, η οποία αναλύει6, περιγράφει7 και αναδεικνύει τόσο τη σημασία 
της ικανότητας της αυτοπειθαρχίας του μαθητή όσο τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός 
δύναται να διαπαιδαγωγήσει τον μαθητή στην ικανότητα του αυτοελέγχου των συναισθημάτων 
και της συμπεριφοράς του, μέσα από την καθημερινή και άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση 
μαζί του στη σχολική τάξη. Επισημαίνεται, σ’ αυτό το σημείο, ότι η συγκεκριμένη εργασία 
εστιάζει το ενδιαφέρον της στην πειθαρχία συναρτήσει της κοινωνικής συμπεριφοράς του μαθητή 
στη σχολική τάξη και όχι στην πειθαρχία συναρτήσει της μαθησιακής συμπεριφοράς του μαθητή 
(διανοητική-πνευματική πειθαρχία). 

Ακόμη, σημειώνεται, πως η συγκεκριμένη εργασία περιορίζεται στη διερεύνηση του θέματος της 
διατήρησης της σχολικής πειθαρχίας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο και μόνο. Ο λόγος για τον 
οποίο περιορίζουμε τη διερεύνηση του θέματός μας στη Δημοτική Εκπαίδευση είναι ότι στο 
δημοτικό σχολείο η τάξη συνιστά σε μεγάλο βαθμό μία πραγματική κοινωνική ομάδα, με πολλές 
και έντονες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών και των μαθητών 
μεταξύ τους. Στο δημοτικό σχολείο ο εκπαιδευτικός με το κύρος και τη γενικότερη συμπεριφορά 
του διαμορφώνει το κλίμα της σχολικής τάξης και το είδος των σχέσεων που επιτρέπεται να 
αναπτυχθούν, με τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών να διέπονται κυρίως από τα συναισθήματα της 
φιλίας, της ομαδικότητας και της αποδοχής. Αντιθέτως, στην προσχολική αγωγή μπορούμε να 
παρατηρήσουμε περισσότερο εμπειρίες φροντίδας, προστασίας, παιχνιδιού και χαράς και όχι 
εκπαίδευσης. Ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρατηρείται το ενδιαφέρον να 
μετατοπίζεται από τη σχολική τάξη σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, με τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες να καταλαμβάνουν το σημαντικότερο μέρος στη ζωή του κάθε μαθητή (Elliott, 
Kratochwill, Cook, & Travers, 2008, pp. 494-495). 

Η πειθαρχία στη σχολική τάξη ως έννοια και εκπαιδευτική πρακτική 

Υπό μία ευρεία θεώρηση η σχολική πειθαρχία ορίζεται ως «ένα σύνολο από κανόνες ή επιδράσεις 

με τις οποίες μπορούμε να κατευθύνουμε τα πνεύματα και να μορφώσουμε τους χαρακτήρες των 

μαθητών» (Αραβανής, 1996, σ. 10), ενώ υπό μία πιο συστηματική προσέγγιση, η σχολική 
πειθαρχία ορίζεται «ως η διασφάλιση των προϋποθέσεων εκείνων, οι οποίες συμβάλλουν στην 

απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνεκδοχικά στην επίτευξη των 

παιδαγωγικών στόχων του σχολείου. Στις προϋποθέσεις αυτές ενσωματώνονται μόνο οι θεμιτές 

μορφές συμπεριφοράς» (Κωνσταντίνου, 2015, σ. 235). 

                                                      
5 Σε γενικό επίπεδο, ως ερμηνευτικό πλαίσιο λογίζεται ένα θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς (ή αλλιώς ένας 
θεωρητικός σημασιοδοτικός μηχανισμός) που σημασιοδοτεί και καθορίζει με συγκεκριμένο τρόπο το 
εκάστοτε υπό μελέτη αντικείμενο. Στη συγκεκριμένη εργασία για τη διατήρηση της πειθαρχίας στη 
σχολική τάξη ως ερμηνευτικό πλαίσιο χρησιμοποιείται η θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης. 
6 Η ανάλυση που συντελείται στην παρούσα πραγματεία αναφέρεται στην ανάδειξη και τη λεπτομερή 
εξέταση τόσο της σημασίας της ικανότητας της αυτοπειθαρχίας του μαθητή όσο του τρόπου με τον οποίο 
ο εκπαιδευτικός μπορεί να εκπαιδεύσει τον μαθητή στην ικανότητα του αυτοελέγχου των συναισθημάτων 
και της συμπεριφοράς του. 
7 Ως περιγραφή στην εν λόγω εργασία λογίζεται η λεπτομερειακή απόδοση του τρόπου με τον οποίο ο 
εκπαιδευτικός δύναται να διευθετήσει τη διατήρηση της πειθαρχίας γενικά και να καλλιεργήσει την 
ικανότητα της αυτοπειθαρχίας του μαθητή στη σχολική τάξη ειδικότερα. 
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Η διατήρηση ενός πειθαρχημένου κλίματος εντός της αίθουσας διδασκαλίας αποτελεί σημαντικό 
ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανησυχία τους ήδη 
από την αρχή της σταδιοδρομίας τους, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουν να 
επιτύχουν μία «καλή πειθαρχία» στις τάξεις τους. Οι μαθητές περιμένουν από τους 
εκπαιδευτικούς να επιβάλλουν την πειθαρχία μέσα στην τάξη και εκτιμούν αυτούς που το 
καταφέρνουν καλά. Τέλος, η κοινή γνώμη θεωρεί ότι η πειθαρχία αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, χαρακτηρίζοντας ως καλά σχολεία τα 
πειθαρχημένα σχολεία (Doyle, 1980, p. 6). Η πειθαρχία στη σχολική τάξη αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή έκβαση της διδασκαλίας και της μάθησης (Αναγνωστοπούλου, 2008, σ. 11) ενώ 
παράλληλα συνιστά απαραίτητο μηχανισμό αποτροπής και καταστολής πηγών διατάραξης της 
εκπαιδευτικής πράξης (Κυρίδης, 1999, σ. 29). 

Πιο συγκεκριμένα, η πειθαρχία στη σχολική τάξη αποτελεί μία βασική παράμετρο στην 
οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και της συνακόλουθης διαμόρφωσης των 
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Η πειθαρχία δηλαδή αναφέρεται 
στον βαθμό με τον οποίο ο εκπαιδευτικός ελέγχει και χειραγωγεί τον μαθητή, καθώς και στον 
βαθμό με τον οποίο ο εκπαιδευτικός παρέχει στον μαθητή το περιθώριο αυτενέργειας, ανάληψης 
πρωτοβουλιών, ελεύθερης έκφρασης και άσκησης κριτικής (Κωνσταντίνου, 2015, σ. 235, σ. 
266). Η προαναφερθείσα εννοιολογική οριοθέτηση της πειθαρχίας γίνεται εύκολα αντιληπτή από 
το γεγονός ότι τα περιστατικά απειθαρχίας συνιστούν, σύμφωνα με τη θεώρηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας ως μία επικοινωνιακή-αλληλεπιδραστική διαδικασία, παρεμβολές 
στην ομαλή διεξαγωγή της επικοινωνίας στην τάξη, οι οποίες δημιουργούν αναστολές και 
καθυστερήσεις στην πραγμάτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κυρίδης, 1999, σ. 98, σ. 193, 
σ. 203). 

Η σχολική πειθαρχία σημαίνει τη διδασκαλία στον μαθητή μιας σειράς από εσωτερικούς 
ελέγχους, οι οποίοι θα τον εφοδιάσουν με ένα αποδεκτό πρότυπο συμπεριφοράς στην τάξη και 
αργότερα στην κοινωνία. Ο εκπαιδευτικός έχει ως έργο του να διδάξει στον μαθητή βασικές 
ικανότητες και συνήθειες, με τον καθορισμό ορίων για τον μαθητή να συνιστά μία μορφή 
εκπαίδευσης στην πειθαρχία. Κάθε φορά δηλαδή που ο εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά με τον 
μαθητή, παρακινώντας τον να ολοκληρώσει τις εργασίες του σε ορισμένο χρόνο, να ζητά την 
άδεια του συμμαθητή του για να χρησιμοποιήσει ένα αντικείμενό του και να διατηρεί 
τακτοποιημένη την αίθουσα, τότε ασκεί ουσιαστικά τον μαθητή στην πειθαρχία (Ντράικωρς, 
Γκράνγουωλντ, & Πέπερ, 1989, σσ. 55-58). 

Η σημασία και η καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας του μαθητή στη σχολική τάξη 

Η πειθαρχία αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών το οποίο 
συνδέεται αναπόσπαστα με την πραγμάτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σχολική τάξη 
(Αναγνωστοπούλου, 2008, σ. 17). Ο τρόπος επιβολής της σχολικής πειθαρχίας διακρίνεται σε 
εξωτερική και εσωτερική πειθαρχία ή αυτοπειθαρχία. Η εξωτερική πειθαρχία φαίνεται να 
λειτουργεί στην πράξη αλλά να χαρακτηρίζεται ως παιδαγωγικά επιλήψιμη, καθώς δε συμβάλλει 
στη διαμόρφωση αυτόνομων προσωπικοτήτων, παρατείνοντας έτσι την κοινωνική και ηθική 
ετερονομία των μελλοντικών πολιτών. Η εξωτερική πειθαρχία, υπό την έννοια της αδήριτης 
πειθαρχίας και των ποινών, ανήκει στο παρελθόν. Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που επιδρά 
αρνητικά στη συναισθηματική κατάσταση του μαθητή και τον εμποδίζει να φτάσει στο μέγιστο 
των δυνατοτήτων του. Αποτέλεσμα αυτής της μορφής πειθαρχίας είναι το ενδεχόμενο ο μαθητής 
να μην ανακαλύψει και αναπτύξει ποτέ τις ανώτερες ικανότητές του. Από την άλλη πλευρά, η 
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αυτοπειθαρχία-αυτοέλεγχος του μαθητή αποτελεί τον απώτερο σκοπό της εξωτερικής πειθαρχίας 
(Αραβανής, 1996: 9, Χαραλαμπόπουλος, 1983: 304). Η σημασία της καλλιέργειας της 
αυτοπειθαρχίας εξαίρεται από αρκετούς ερευνητές (Αραβανής, 1996, σσ. 9-10; Δημητρόπουλος 
& Καλούρη-Αντωνοπούλου, 2010, σ. 308; Fontana, 1996α, p. 16; Walker & Shea, 1999, p. 8, pp. 
54-55; Χαραλαμπόπουλος, 1983, σ. 236, σσ. 302-305; Κωνσταντίνου, 2015, σ. 236; Lindgren, 
1967, p. 362; Morse & Wingo, 1969, p. 392, pp. 394-395; Rinne, 1997,  pp.  4-5; Wragg, 2003, 
p. 84), σημαντικές απόψεις ορισμένων παρατίθενται στη συνέχεια. 

Σύμφωνα με τον Rinne (1997, pp. 4-5), η αυτοπειθαρχία αποτελεί ένα αυτοτελές ζήτημα προς 
εξέταση αναφορικά με την τροποποίηση της συμπεριφοράς του μαθητή, ενώ κατά τον Fontana 
(1996α, p. 16), ο σκοπός της πειθαρχίας στην τάξη δεν είναι η επιβολή της δασκαλικής εξουσίας, 
αλλά η συνειδητοποίηση από τον μαθητή της αξίας της αυτοσυγκράτησής του. Η αυτοπειθαρχία 
κρίνεται επιθυμητή από παιδαγωγική άποψη, επειδή προέρχεται από το ίδιο το άτομο και προάγει 
την αυθυπαρξία του, ενώ παράλληλα αποτελεί το στέρεο έδαφος πάνω στο οποίο η αγωγή μπορεί 
να οικοδομήσει το έργο της (Αραβανής, 1996, σσ. 9-10). Η Νέα Αγωγή επιδιώκει να καλλιεργήσει 
στον μαθητή την ικανότητα του αυτοελέγχου, η οποία ισοδυναμεί με πειθαρχημένη ελευθερία. Η 
αυτοπειθαρχία συνδέεται με το ζήτημα της διαμόρφωσης του χαρακτήρα του μαθητή. Ένας 
άνθρωπος με καλό χαρακτήρα είναι αυτοπειθαρχημένος, στάση η οποία συνεπάγεται ενάρετη 
συμπεριφορά στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας (Χαραλαμπόπουλος, 1983, σσ. 302-305). Ο 
αυτοέλεγχος αποτελεί τον επιδιωκόμενο στόχο κάθε προσπάθειας τροποποίησης της 
συμπεριφοράς του μαθητή και δεν αποτελεί μία στιγμιαία διαδικασία. Αντιθέτως, η καλλιέργειά 
του απαιτεί πολλά χρόνια δουλειάς. Κατά τη διάρκεια της πρόσκτησης του αυτοελέγχου ο 
μαθητής μπορεί να προοδεύει και να οπισθοδρομεί, καθώς αλλάζει ο ίδιος και το περιβάλλον του. 
Τη μία μέρα ο μαθητής εμφανίζει αυτοέλεγχο στη συμπεριφορά του και την άλλη όχι (Walker & 
Shea, 1999, p. 8, pp. 54-55). Ο εκπαιδευτικός, συνεπώς, έχει το πολύτιμο και δύσκολο έργο να 
διαπαιδαγωγεί τον μαθητή και να αναπτύσσει τον αυτοέλεγχό του με συστηματικό και σταδιακό 
τρόπο, υπομονή, αγάπη, διάλογο και δύναμη (Χαραλαμπόπουλος, 1983, σ. 303). 

Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να διδάξει την αυτοπειθαρχία στους μαθητές με κάποιο μυστικό 
τρόπο. Η μόνη διαθέσιμη και εφικτή διαδικασία είναι αυτή της αλληλεπίδρασης του 
εκπαιδευτικού με τους μαθητές (Morse & Wingo, 1969, σ. 392). Εξάλλου, ως διαδικασία 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να χαρακτηριστεί η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία η οποία 
συντελείται στη σχολική τάξη (Αραβανής, 2000, σ. 56, Κυρίδης, 1999, σ. 180, σ. 185, Μπρούζος, 
2009, σ. 129, Ξωχέλλης, 2010, σ. 13, Fontana, 1996β, p. 339). 

Ο εκπαιδευτικός με τη γενικότερη συμπεριφορά του στη σχολική τάξη επηρεάζει πολύπλευρα 
ολόκληρη την προσωπικότητα του μαθητή (Σκαλιάπας, 1999, σ. 115), ο οποίος βρίσκεται 
εκτεθειμένος στις γνωσιολογικές επιδράσεις του εκπαιδευτικού, τις συναισθηματικές του 
αντιδράσεις και την άσκηση κριτικής (Κοσμόπουλος, 1983, σ. 374). Εξάλλου, ο μαθητής στο 
σχολείο βρίσκεται στη φάση διαμόρφωσης της προσωπικότητάς του, χωρίς να έχει αναπτύξει 
ακόμη πλήρως τις ικανότητες της επίδοσης, της εργασίας, της ωριμότητας και γενικότερα αυτές 
οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να μάθει να διαχειρίζεται από μόνος του τις απαιτήσεις 
της κοινωνικής ζωής. Κατά συνέπεια, ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτικός οργανώνει και 
διεκπεραιώνει την παιδαγωγική επικοινωνία, τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, τις 
διαδικασίες της πειθαρχίας και τη συναισθηματική προσέγγιση του μαθητή διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην εν γένει του συμπεριφορά μέσα στη σχολική τάξη (Κωνσταντίνου, 2015, 
σ. 21, σ. 142). 
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Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός αποτελεί το κατεξοχήν πρόσωπο το οποίο έρχεται σε άμεση 
και διαρκή επικοινωνία με τον μαθητή, μεθοδεύει την αγωγή του και οργανώνει την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η ζωή στο σχολείο και ειδικότερα στη σχολική τάξη είναι γεμάτη αντιθέσεις, οι 
οποίες προσφέρουν στον μαθητή την ευκαιρία να κατανοήσει τη λογική της αλληλεπίδρασης και 
συνακόλουθα της αντιπαράθεσης και της σύγκρουσης. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός έχει τη 
δυνατότητα μέσα από την άμεση αλληλεπίδραση με τους μαθητές να τους βοηθήσει να μάθουν 
με σταδιακό τρόπο να σκέφτονται, να αναζητούν και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες του 
άμεσου περιβάλλοντός τους, να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, καθώς και να 
αντιστέκονται, να αμφισβητούν και να συγκρούονται με ορθολογικά επιχειρήματα όπου 
χρειάζεται. Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, ως παιδαγωγός γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
προσανατολίσει τις διαδικασίες της αγωγής και της μάθησης προς τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες 
και τις εμπειρίες του μαθητή, με τελικό σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του 
(Κωνσταντίνου, 2015, σ. 137, σ. 212, σσ. 258-265, σσ. 280-281). 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, ως το πρώτο εξωοικογενειακό πρότυπο για τον 
μαθητή, να διδάσκει την ενάρετη-αυτοπειθαρχημένη συμπεριφορά και με βάσει το προσωπικό 
του παράδειγμα. Σχετικά με το ποια είναι η ενάρετη συμπεριφορά σύμφωνα με τον Καραφύλλη 
(2005, σ. 97), η ενάρετη συμπεριφορά είναι «εκείνη που αναγνωρίζει και εξασφαλίζει την επάρκεια 

και την αξιοπρέπεια της βιοτικής ζωής όλων, αλλά και την ανοχή στις πνευματικές, ηθικές και 

φιλοσοφικές αντιλήψεις των άλλων». Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, έχει τη δυνατότητα αφενός να 
εξηγήσει στους μαθητές με απλό και κατανοητό τρόπο ότι οφείλουν να σέβονται τις διαφορετικές 
απόψεις των συμμαθητών τους και αφετέρου να τηρεί ίδιος τη συγκεκριμένη στάση ακούγοντας 
με προσοχή και σεβασμό τις απόψεις όλων των μαθητών, σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον 
καθημερινό βίο της σχολικής τάξης. 

Συμπεράσματα 

Η σχολική τάξη συνιστά μία υποδομή της σχολικής μονάδας, εντός της οποίας λαμβάνουν χώρα 
η αγωγή, η κοινωνικοποίηση, η διδασκαλία, η αξιολόγηση, η μάθηση, η σχολική εργασία και 
γενικότερα οι κάθε είδους κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (παιδαγωγικές, διδακτικές, 
κοινωνικοποιητικές) μεταξύ του εκπαιδευτικού και μαθητή και των μαθητών μεταξύ τους. Η 
πειθαρχία στη σχολική τάξη παρεισφρέει σε όλες τις προαναφερθείσες λειτουργίες και 
κοινωνικές διαδράσεις της τάξης, ενώ παράλληλα προσδιορίζει τη μορφή και την 
αποτελεσματικότητά τους. 

Η διατήρηση της πειθαρχίας στη σχολική τάξη αποτελεί προϋπόθεση, διαδικασία και αποτέλεσμα 
των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στη σχολική τάξη μεταξύ 
εκπαιδευτικού και μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους κατά τη διεξαγωγή της παιδαγωγικής 
και της διδακτικής διαδικασίας. Αναλυτικότερα, η διατήρηση ενός πειθαρχημένου κλίματος στην 
αίθουσα διδασκαλίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και εποικοδομητική 
πραγμάτωση της παιδαγωγικής και διδακτικής διαδικασίας. Επίσης, η πειθαρχία των μαθητών 
στην τάξη δεν έγκειται σε μία ωριαία διδασκαλία του εκπαιδευτικού και την κατάκτηση μίας 
δεξιότητας από πλευράς μαθητών. Αντιθέτως, η διατήρηση της πειθαρχίας στη σχολική τάξη 
αποτελεί μία διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η οποία για να εξασφαλισθεί επιτυχώς 
απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια τόσο από πλευράς εκπαιδευτικού όσο και από πλευράς 
μαθητών, προκειμένου ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές να οικειοποιηθούν έναν δικό τους κοινό 
κώδικα επικοινωνίας και συμπεριφοράς μέσα στη σχολική αίθουσα. Ακόμη, δεδομένης της 
παραδοχής ότι η πειθαρχημένη συμπεριφορά του μαθητή αποτελεί έναν από τους στόχους της 
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αγωγής που ασκεί το σχολείο και ο εκπαιδευτικός ως εκπρόσωπός του, διατυπώνουμε την άποψη 
ότι η πειθαρχία συνιστά παράλληλα το αποτέλεσμα των κοινωνικών-παιδαγωγικών διαδράσεων 
που συντελούνται στην τάξη από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. 

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να μεθοδεύσει τη διατήρηση της πειθαρχίας στην τάξη 
χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την καθημερινή και άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδρασή του με 
τους μαθητές, η οποία διενεργείται κατά τη διεξαγωγή της παιδαγωγικής και της διδακτικής 
διαδικασίας. Ο βασικός λόγος γι’ αυτό είναι ότι ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον προκαθορισμένο 
από την Πολιτεία υπεύθυνο για την ενορχήστρωση της καθημερινής παιδαγωγικής και διδακτικής 
διαδικασίας. 

Ο απώτερος σκοπός της πειθαρχίας στην τάξη έγκειται στην αυτοπειθαρχία-αυτοέλεγχο του 
μαθητή. Η αυτοπειθαρχία αναφέρεται στην πειθαρχία η οποία πηγάζει από τον ίδιο τον μαθητή 
και προσανατολίζεται στη συμπεριφορά του ίδιου του μαθητή. Η αυτοπειθαρχία του μαθητή 
αναφέρεται στην αποτελεσματική αυτοδιαχείριση των συναισθημάτων του, την υπεύθυνη 
συμπεριφορά του, καθώς και την ικανότητά του να επικοινωνεί και να δραστηριοποιείται με 
επάρκεια στο περιβάλλον της σχολικής τάξης στο παρόν και στις ολοένα πιο σύγχρονες και 
απαιτητικές προκλήσεις της κοινωνικής ζωής στο μέλλον. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα 
μέσα από την καθημερινή επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τον μαθητή να καλλιεργήσει την 
πληρότητά του στην επικοινωνία και την πράξη, έτσι ώστε να εμφυσήσει και να αναπτύξει στον 
μαθητή με σταδιακό τρόπο τον αυτοέλεγχο των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του, 
προκειμένου ο μαθητής να μάθει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξημένες και ποικίλες 
προσδοκίες της κοινωνικής πραγματικότητας. 
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Ο προγραμματισμός του διοικητικού  
έργου της σχολικής μονάδας:  
Απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας  
γενικής εκπαίδευσης 
 

 

Ευαγγελία Γ. Ψυχογυιού 
 

 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή αναφέρεται σε ποιοτική έρευνα. Τα ερωτήματα αφορούσαν το: (1) αν ο σύλλογος 
διδασκόντων καταρτίζει προγραμματισμό στην αρχή της σχολικής χρονιάς για το σύνολο των 
δράσεων του σχολείου, τον παρακολουθεί και τον αποτιμά στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, (2) 
αν λαμβάνει υπόψη του την αποτίμηση αυτή για τον προγραμματισμό του επόμενου έτους και 
(3) πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί την έννοια του προγραμματισμού.  

Η δειγματοληψία ήταν σκόπιμη και τα δεδομένα αντλήθηκαν με ημιδομημένες συνεντεύξεις από 
8 διευθυντές/ριες και 8 φιλολόγους καθηγητές/ριες της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Για 
την επεξεργασία των δεδομένων αξιοποιήθηκε η μεθοδολογία της θεματικής ανάλυσης και η 
ερμηνεία τους έγινε υπό το πρίσμα των παραδοχών του κριτικού ρεαλισμού. 

Οι απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών παρουσίασαν διαφοροποίηση. Αναφορικά με τη 
δυνατότητα υλοποίησης προγραμματισμού, έγινε λόγος μόνο για έναν αδρομερή σχεδιασμό και 
μάλιστα υπό προϋποθέσεις. Όσον αφορά την παρακολούθηση και αποτίμηση του 
προγραμματισμού αλλά και το αν λαμβάνεται υπόψη η αποτίμηση της εκάστοτε προηγούμενης 
χρονιάς για το σχεδιασμό της επόμενης, κυρίως οι καθηγητές/ριες έδωσαν περισσότερες 
αρνητικές απαντήσεις. Τέλος, αποσπασματική και ελλιπής ήταν η γνώση περί προγραμματισμού 
της πλειονότητας των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα, ενώ και τα όσα υλοποιούσαν ήταν 
υποδεέστερα των γνώσεών τους.  

Από τη συνεκτίμηση των απαντήσεων προέκυψε ότι στην πλειονότητα των σχολικών μονάδων 
από τις οποίες προέρχονταν οι συμμετέχοντες/ουσες δεν υλοποιούνταν συστηματικές διαδικασίες 
προγραμματισμού. Από την έρευνα αναδείχτηκαν, επίσης, παράγοντες που λειτουργούν 
ανασταλτικά ή θετικά στην κατάρτιση προγραμματισμού στη σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας 
γενικής εκπαίδευσης.  
Λέξεις κλειδιά: προγραμματισμός, σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή αφορά το εάν οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 
καταρτίζουν συστηματικά τον προγραμματισμό του έργου τους, κατά τα οριζόμενα στο 
καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών. Επειδή ο συστηματικός προγραμματισμός της λειτουργίας 
της σχολικής μονάδας στο επίπεδό της συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχή πραγμάτωση του 
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έργου της και στην ανταπόκρισή της με καινοτομική δυναμική στις προκλήσεις του 
περιβάλλοντός της, θεωρούμε σημαντική τη σχετική έρευνα ως συνεισφορά στον προβληματισμό 
αναφορικά με τους παράγοντες που συντηρούν ανοιχτό το ζήτημα της αναβάθμισης των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων της ελληνικής σχολικής μονάδας.  

Στην εργασία αυτή έγινε αξιοποίηση μέρους του υλικού ευρύτερης έρευνας που διεξήχθη στο 
πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας το 2017, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία.  

Θεωρητικό μέρος 

Ο προγραμματισμός στη διοικητική επιστήμη 

O σχεδιασμός-προγραμματισμός αποτελεί την πρώτη κατά σειρά, πρωτίστως υλοποιούμενη και 
βασικότερη από τις θεμελιώδεις διοικητικές λειτουργίες, όπως τις προσδιόρισε ο Fayol (1942). 
Διακρίνεται δε ανάλογα με: α) το χρονικό ορίζοντα στον οποίο εκτείνεται, σε βραχυπρόθεσμο, 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, β) την ενσωματωμένη σε αυτόν δυνατότητα εναλλακτικής 
πορείας, σε ελαστικό και ευέλικτο, και ανελαστικό και γ) το εύρος και το βαθμό εξειδίκευσης 
των στόχων, σε λειτουργικό (operational, αφορά την καθημερινότητα του οργανισμού), τακτικό 
(tactical, εκτείνεται στο μεσοπρόθεσμο διάστημα) και στρατηγικό (strategic) (Κατσαρός, 2008, 
σσ. 55-56; Πετρίδου, 2006, σ. 219; Σαΐτη & Σαΐτης, 2011, σ. 66 κ.εξ.; Σαΐτης, 2008, σ. 12; Σαΐτης, 
2014, σ. 56 κ.εξ.).  

Ο προγραμματισμός στη διοικητική επιστήμη είναι σύνθετη διαδικασία και καταρτίζεται 
σταδιακά, με πορεία όχι πάντα ή κατ’ ανάγκη γραμμική, που συμβατικά περιλαμβάνει 
(Κατσαρός, 2008: σσ. 60-61; Πετρίδου, 2000; Πετρίδου, 2006, σ. 211 κ.εξ.) την αποσαφήνιση 
της αποστολής του οργανισμού, τον προσδιορισμό των επιδιωκόμενων σκοπών, την ανάλυση του 
περιβάλλοντός του, εσωτερικού και εξωτερικού, τον καθορισμό των αντικειμενικών στόχων, τη 
διαμόρφωση των πολιτικών και την επιλογή των δράσεων προς επίτευξή τους, και την αποτίμηση 
της όλης διαδικασίας, προκειμένου να ανατροφοδοτηθεί ο επόμενος προγραμματισμός. Ο 
προγραμματισμός δείχνει την πορεία προς τους στόχους, προσδιορίζει τα μέσα για την επίτευξή 
τους, αλλά και παρέχει τα εργαλεία παρακολούθησης της πορείας αυτής, για διόρθωση τυχόν 
παρεκκλίσεων (Koontz & O’ Donnell, 1983, p. 199; Κατσαρός, 2008, σ. 55). 

Ο προγραμματισμός στη διοίκηση της σχολικής εκπαίδευσης  

Η διοίκηση της εκπαίδευσης εμφανίζει τα γενικότερα χαρακτηριστικά του συστήματος δημόσιας 
διοίκησης, ως υποσύστημά της. Οι θεωρητικές δε προσεγγίσεις και οι σχετικοί προβληματισμοί 
στο επιστημονικό πεδίο της δημόσιας διοίκησης αντανακλώνται και στη διοίκηση της 
εκπαίδευσης, με διαφοροποιήσεις, όμως, που επιτρέπουν την αυτοτελή ανάπτυξή της 
(Ιορδανίδης, 2002, σ. 1). 

Τα περιθώρια κατάρτισης προγραμματισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας εξαρτώνται από το 
βαθμό αυτονομίας της, γενικότερα από το βαθμό αποκέντρωσης των δημοσίων οργανισμών από 
την κεντρική διοίκηση. Στο δυτικό κόσμο, από το 19ο αι. κυριάρχησαν δύο κυρίως τάσεις στη 
διοίκηση, γνωστές ως κεντροευρωπαϊκή και αγγλοσαξονική παράδοση, που διαμορφώθηκαν 
στην κεντρική Ευρώπη η μία και στην Αμερική η άλλη, και επηρέασαν την φιλοσοφία 
διοικητικής οργάνωσης και άλλων χωρών (Ιορδανίδης, 2002, σ. 2; Λαΐνας, 2000; 
Χατζηπαναγιώτου, 2003, σ. 39 κ.εξ.). Η κεντροευρωπαϊκή διοικητική τάση ανέπτυξε 



Τόμος Γ΄ 

─ 454 ─ 

 

συγκεντρωτικά διοικητικά συστήματα, με δημόσια διοίκηση υποστηριζόμενη από θεσμικό 
πλαίσιο που περιβάλλει με μεγάλη ισχύ την κρατική εξουσία. Η αγγλοσαξονική διοικητική 
παράδοση, που διαμορφώθηκε μεταγενέστερα με επίκεντρο τη βόρεια Αμερική, αντιλαμβάνεται 
περιορισμένο τον ρόλο του κράτους. Τα κράτη που έχουν συνταχθεί με την παράδοση αυτή 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη αποκέντρωση σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο.  

Με προεξάρχουσες τις χώρες της αγγλοσαξονικής διοικητικής παράδοσης, από τη δεκαετία του 
1980, και προκειμένου να καταστούν οι σχολικές μονάδες ικανές να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις του μεταμοντέρνου παγκόσμιου χωριού, επιχειρήθηκαν μεταρρυθμιστικές 
παρεμβάσεις στα συστήματα σχολικής διοίκησης, με σκοπό την αναβάθμιση της 
αποτελεσματικότητάς τους, την ενίσχυση της καινοτομικής τους δυναμικής και την παροχή 
ποιοτικής εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στο σύνολο των μαθητών/ριών, χωρίς 
αποκλεισμούς8 (Ainscow, 2005; Abbas, Zafar, & Naz, 2016; Hargreaves, 1994, p. 3; Unesco, 
2012; Παπαναούμ, 2000). Επειδή δε αναγνωρίστηκε η ιδιαιτερότητα της κάθε σχολικής μονάδας 
και κρίθηκε αλυσιτελής η στενή εποπτεία της από το κεντρικό επίπεδο, της παραχωρήθηκαν 
σημαντικά περιθώρια διοικητικής αυτονομίας (school-based management: Abu-Duhuo, 1999; 
Brown, 1990), αλλά υπό όρους αυστηρής λογοδοσίας (Hooge, Burns, & Wilkoszewski, 2012). Η 
διοίκηση της κάθε σχολικής μονάδας όφειλε πλέον, με τον εκπαιδευτικό σε ηγετικό ρόλο (Childs-
Bowen, Moller, & Scrivner, 2000; York-Barr & Duke, 2004) και συμμετοχικές διαδικασίες στις 
οποίες θα μετείχε το σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, γονείς, 
μαθητές/ριες, παράγοντες της τοπικής κοινωνίας), να αποτιμήσει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες 
της, να οραματιστεί το μέλλον της, να προσδιορίσει τους σκοπούς και τους στόχους της και να 
πραγματώσει τη βελτίωσή της (Giles, 1995; Stoll, 1994; Χατζηπαναγιώτου, 2003, σ. 68), να 
καταρτίσει δηλαδή προγραμματισμό του έργου της και μάλιστα στρατηγικού προσανατολισμού. 

Ο προγραμματισμός στη διοίκηση της ελληνικής σχολικής μονάδας 

Το ελληνικό σύστημα δημόσιας διοίκησης, συνακόλουθα και της εκπαιδευτικής, έχει δεχθεί 
επιρροές από τα κεντροευρωπαϊκά συστήματα, κατεξοχήν από το γαλλικό (Λαΐνας, 2000; 
Σκουρής, 1995, σ. 62). Η διοίκηση της ελληνικής εκπαίδευσης έχει ιεραρχική πυραμοειδή δομή, 
με συγκεντρωτισμό στην κορυφή της (Κατσαρός, 2008, σ. 68). Η ελληνική σχολική μονάδα 
λειτουργεί εντός ενός δεσμευτικού ‒βάσει και του πειθαρχικού δικαίου των εκπαιδευτικών‒ 
θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει όχι μόνο τα θέματα λειτουργίας της αλλά και τις διαδικασίες 
τους. Πρόκειται για πλαίσιο πολύπλοκο και ρευστό, γιατί αλλάζει ανάλογα με την εκάστοτε 
κυβερνητική πολιτική, με παρεμβάσεις που ενίοτε δημιουργούν ασάφειες ή αντιφάσεις μεταξύ 
επάλληλων νομοθετημάτων. 

Στον κλίμα των μεταρρυθμίσεων που συντελέστηκαν στη διοίκηση της εκπαίδευσης από το 1980 
και εξής, ψηφίστηκε ο Ν. 1566/1985, που κατέστησε το ελληνικό σύστημα διοίκησης 
συμμετοχικό, ενώ αναβάθμισε και το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων, ο οποίος, βάσει του 
μεταγενέστερου καθηκοντολογίου των εκπαιδευτικών (2002)9, ανάγεται στο κύριο αποφασιστικό 
όργανο της σχολικής μονάδας. Στις αρμοδιότητές του μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η 
κατάρτιση, παρακολούθηση και αποτίμηση του προγραμματισμού της. Για κατάρτιση 

                                                      
8 Το σύνθημα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στις Η.Π.Α. ήταν «No child left behind» (U.S. Department of 
Education, 2004· Williams & Johnson, 2013). 
9 Αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., ΦΕΚ 1340/Β΄/16-10-2002, άρθ. 27-39. 
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προγραμματισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας ρητά γίνεται λόγος και σε μεταγενέστερο 
νομοθέτημα (Ν. 3848/2010, άρθ. 32). Οι διατάξεις, όμως, αυτές δεν τέθηκαν σε εφαρμογή. 

Σε θεωρητικό επίπεδο και όσον αφορά τα περιθώρια της ελληνικής σχολικής μονάδας για 
διαμόρφωση δικής της εσωτερικής πολιτικής που να συνάδει με την ιδιαιτερότητά της, από τα 
οποία και εξαρτάται το κατά πόσο έχει νόημα η κατάρτιση προγραμματισμού στο πλαίσιό της, οι 
απόψεις διίστανται. Έχει δηλαδή υποστηριχθεί ότι τα περιθώρια αυτά είναι πολύ στενά 
(Κατσαρός, 2008, σ. 59), ότι ο προγραμματισμός της ελληνικής εκπαίδευσης, ως «καθήκον της 
πολιτείας» (Σαΐτης, 2008, σ. 15), συντελείται στα υπερκείμενα της σχολικής μονάδας επίπεδα, 
επομένως το μόνο που απομένει στο σχολείο είναι ο καταμερισμός της εργασίας και η οργάνωση 
της σχολικής ζωής (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011, σ. 76), αλλά και ότι υπάρχουν περιθώρια άσκησης 
προγραμματισμού στο επίπεδο της σχολικής μονάδας στις μη κεντρικά ελεγχόμενες παραμέτρους 
λειτουργίας της, κυρίως αυτές που αποβλέπουν στην υποστήριξη του διδακτικού έργου (Λαΐνας, 
2000) ή σε λειτουργίες που βελτιώνουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων της 
(Χατζηπαναγιώτου, 2000). 

Κατά την άποψή μας, η ελληνική σχολική μονάδα έχει περιθώρια άσκησης εσωτερικής πολιτικής, 
με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του έργου της. Γιατί ο σύλλογος διδασκόντων έχει 
αποφασιστική αρμοδιότητα όχι μόνο δέσμια αλλά και ευρεία κατά διακριτική ευχέρεια, με 
προνομιακά πεδία άσκησής της αλλά και πραγμάτωσης των σκοπών και στόχων της εκπαίδευσης 
αφενός την υλοποίηση δράσεων με προστιθέμενη παιδαγωγική αξία που πραγματώνουν τη 
συμπεριληπτική εκπαίδευση, ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία και ενισχύουν την 
ανταποκρισιμότητά του στις προκλήσεις του περιβάλλοντός του, αφετέρου την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η πολιτική μάλιστα αυτή καθορίζει τη φυσιογνωμία της σχολικής 
μονάδας και λειτουργεί ως στοιχείο ποιοτικής της αναβάθμισης και διαφοροποίησης από τις 
άλλες. Απαραίτητη δε προϋπόθεση για τη χάραξη αλλά και υλοποίηση της πολιτικής αυτής είναι 
ο συστηματικός προγραμματισμός του έργου του σχολείου. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν προγραμματίζουν οι σχολικές μονάδες το έργο τους. Κατά την 
εφαρμογή σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες, το 1998-1999 (Χατζηπαναγιώτου, 2000, σ. 61, σημ. 
1), πιλοτικού προγράμματος με τίτλο «Σχεδιασμός των δράσεων της σχολικής μονάδας – 
Βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου» (Παπαναούμ, 2000), που είχε ως αντικείμενο την εισαγωγή 
στη σχολική μονάδα σχεδιασμού-προγραμματισμού με βάση το συμμετοχικό μοντέλο, ανέκυψαν 
σημαντικές δυσκολίες. Οι εκπαιδευτικοί δεν έδειξαν την αναμενόμενη ανταπόκριση στις 
απαιτήσεις του προγράμματος, παρόλο που είχαν επιμορφωθεί σε θέματα προγραμματισμού και 
διοίκησης της σχολικής μονάδας και είχε προϋπάρξει έγγραφη απόφαση του συλλόγου 
διδασκόντων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Θεωρούσαν απαιτητικές και χρονοβόρες 
τις διαδικασίες προγραμματισμού, ενώ ανέκυψαν και τριβές μεταξύ των μελών του συλλόγου 
διδασκόντων (Αυγητίδου, 2000). 

Αντιθέτως, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος της Αυτοαξιολόγησης 
της Σχολικής Μονάδας (ΑΕΕ), το σχολικό έτος 2011-2012, που είχε ως πρώτο στόχο την 
ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού της έργου (Πασιάς κ.ά., 2012, σ. 13 κ.εξ.), παρά τις δυσκολίες υπό τις οποίες 
υλοποιήθηκε (συμπιεσμένα χρονικά περιθώρια λόγω καθυστερήσεων από πλευράς υπουργείου 
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και συνδικαλιστικές αντιδράσεις), ήταν εξ όσων γνωρίζουμε10 ενθαρρυντικά, όσον αφορά την 
κατάρτιση και υλοποίηση προγραμματισμού και μάλιστα στρατηγικού προσανατολισμού. Το 
υπουργείο παιδείας προέβη στη γενίκευση του προγράμματος (Π.Δ. 614/2013), η οποία, όμως, 
δεν υλοποιήθηκε. 

Όσα προαναφέρθηκαν αφορούν την υλοποίηση περιορισμένης διάρκειας πιλοτικών 
προγραμμάτων σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες με επιβεβλημένη την κατάρτιση 
προγραμματισμού. Έρευνα που να αφορά την υλοποίηση του προγραμματισμού στις σχολικές 
μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καθηκοντολόγιο των 
εκπαιδευτικών, εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει.  

Η έρευνα 

Ερευνητικά ερωτήματα και μεθοδολογία της έρευνας  

Επειδή μια συστηματική διαδικασία προγραμματισμού περιλαμβάνει την κατάρτιση, την 
παρακολούθηση και την αποτίμησή του για την ανατροφοδότηση του επόμενου, ενώ σχετική 
αναφορά υπάρχει και στο καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών11, τα ερευνητικά ερωτήματα της 
παρούσας έρευνας αφορούσαν το: (1) αν ο σύλλογος διδασκόντων καταρτίζει προγραμματισμό, 
τον παρακολουθεί και τον αποτιμά στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, (2) αν λαμβάνει υπόψη του 
την αποτίμηση αυτή για τον προγραμματισμό του επόμενου έτους και (3) πώς αντιλαμβάνονται 
οι εκπαιδευτικοί την έννοια του προγραμματισμού.  

Η έρευνα ήταν ποιοτική, ως ενδεικνυόμενη για τη διερεύνηση στάσεων και συμπεριφορών 
(Babbie, 2011, p. 174; Snape & Spencer, 2013, pp. 2-5; Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σ. 40 κ.εξ.; 
Ιωσηφίδης, 2006; Πουρκός & Δαφέρμος, 2010, σ. 18), και διεξήχθη από τον Ιανουάριο έως το 
Μάρτιο του 2017, με εργαλείο ποιοτική ημιδομημένη συνέντευξη. Καθένα από τα ερωτήματα-
στόχους της έρευνας υποστηρίχθηκε από περισσότερες της μίας ερωτήσεις, προκειμένου να 
επισημανθεί τυχόν υπόρρητο νόημα του λόγου των υποκειμένων ή και τοποθέτησή τους που 
ενδεχομένως έτεινε στο «ναι» με αποφυγή του «όχι» (Φαιτάκη, Νικολόπουλος, & Νινιού, 2008, 
σ. 42) ή στο δέον.  

 Η δειγματοληψία ήταν σκόπιμη με κριτήρια την εθελοντική συμμετοχή και την παροχή επαρκών 
πληροφοριών. Στην έρευνα συμμετείχαν 16 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ως προς 
το φύλο, 9 άνδρες και 7 γυναίκες, ως προς τη θέση, 8 διευθυντές/ριες και 8 καθηγητές/ριες 
φιλόλογοι, ως προς τη σχολική μονάδα, 8 εκπαιδευτικοί από Γυμνάσια και 8 από Γενικά Λύκεια.  

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων υιοθετήθηκε η μεθοδολογία της θεματικής ανάλυσης 
(Braun & Clarke, 2006; Clarke & Braun, 2013), γιατί δίνει έμφαση στα ποιοτικά στοιχεία, 
επιτρέπει την ανάδειξη όχι μόνο ρητών αλλά και υπόρρητων νοημάτων και δεν αγνοεί 
μεμονωμένες απόψεις, οι οποίες ενδέχεται να αναδεικνύουν αλήθειες που αποσιωπούνται από 
την πλειονότητα των υποκειμένων. Η προσέγγιση των δεδομένων ήταν απαγωγική με οδηγό τα 
ερευνητικά ερωτήματα. Η ερμηνεία τους έγινε υπό το πρίσμα των παραδοχών του κριτικού 
ρεαλισμού, που δέχεται «την ύπαρξη της εξωτερικής κοινωνικής πραγματικότητας ανεξάρτητα 

                                                      
10 Την εποχή εκείνη η ερευνήτρια υπηρετούσε την εκπαίδευση από θέση που της επέτρεπε να έχει 
πρόσβαση στις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης όλων των σχολείων μιας περιφέρειας εκπαίδευσης που 
υλοποιούσαν το πρόγραμμα ΑΕΕ. 
11 Αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., ΦΕΚ 1340/Β΄/16-10-2002, άρθ. 39. 
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από τη συνείδηση και το υποκειμενικό νόημα που αποδίδεται σε αυτήν», αλλά και ενδιαφέρεται 
να αποκαλύψει αφενός τις αιτιακές δομές των κοινωνικών φαινομένων, αφετέρου τους 
διαφορετικούς τρόπους πρόσληψής τους από τα κοινωνικά υποκείμενα, νοώντας διακριτές μεν 
αλλά συλλειτουργούσες την κοινωνική δομή και τη δράση των ατόμων (Ιωσηφίδης, 2006; 
Ιωσηφίδης, 2010, σ. 326). 

Αποτελέσματα-Συζήτηση  

Όσον αφορά την κατάρτιση του προγραμματισμού και μάλιστα από την αρχή του διδακτικού 
έτους, το Σεπτέμβριο, και ως προς όλες τις παραμέτρους του διοικητικού έργου του σχολείου, 
περίπου οι μισοί/ές των συμμετεχόντων/ουσών απάντησαν θετικά, αναφερόμενοι/ες ωστόσο 
μόνο σε ένα γενικό σχεδιασμό, ιδίως ως προς επαναλαμβανόμενες δράσεις («μιλάμε σε ένα 
γενικό επίπεδο», «Υλοποιείται, …ένας πρώτος σχεδιασμός»). Ενδιαφέρον είναι το ότι, όταν στη 
συνέχεια ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες/ουσες αν μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων να καταρτίσει 
προγραμματισμό της σχολικής μονάδας στην αρχή του διδακτικού έτους και για όλη τη διάρκειά 
του, αναθεωρήθηκαν οι περισσότερες θετικές απαντήσεις («θεωρητικά μπορεί να το κάνει», «θα 
μπορούσε», «αν ήταν πιο συστηματικές οι διαδικασίες»), η κατάρτιση προγραμματισμού 
συσχετίστηκε με το όραμα διευθυντή και εκπαιδευτικών, αλλά και διαφάνηκε ότι σε δύο σχολικές 
μονάδες καταρτιζόταν προγραμματισμός (και μάλιστα με ανάθεση ρόλων πέραν των 
καθιερωμένων σε μία εξ αυτών), αν και όχι απολύτως συστηματικός.  

Ως παράγοντες που δυσχεραίνουν την κατάρτιση προγραμματισμού αναδείχτηκαν η 
καθυστέρηση στην οριστική διευθέτηση εκπαιδευτικού και μαθητικού δυναμικού, οι αλλαγές του 
υπουργείου παιδείας κατά τη διάρκεια του έτους, η σταδιακή κατάθεση πρωτοβουλιών εκ μέρους 
των εκπαιδευτικών, η έλλειψη τεχνογνωσίας στην κατάρτιση προγραμματισμού, το χρονοβόρο 
της διαδικασίας του, η μη καθιέρωσή του ως πρακτικής, αλλά και η έλλειψη οράματος («Δεν 
είναι εύκολο αυτό, γιατί έχουμε πολλές μετακινήσεις συναδέλφων», «δεν ξέρουμε τι τέξεται η 
επιούσα», «Τα σκεφτόμαστε στην πορεία, τα προτείνουμε, τα αποφασίζουμε κάθε φορά σε ένα 
σύλλογο», «Να μας δείξει, βέβαια, κάποιος το δρόμο να το κάνουμε στην αρχή και να το 
λειτουργούμε», «είναι μια διαδικασία χρονοβόρα μέχρι που να αποφασίσει το σχολείο τι θα 
κάνει» «Απλώς δεν είναι πρακτική» «έχει να κάνει κυρίως με το όραμα του διευθυντή του 
σχολείου… σε πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κατά 
πόσο εμπνέονται από το συγκεκριμένο όραμα»). Η απουσία οράματος ως παράγοντας 
ανασταλτικός του προγραμματισμού είχε επισημανθεί και στα αποτελέσματα άλλης ποιοτικής 
έρευνας (Χατζηπαναγιώτου, 2003, σ. 170). 

Όσον αφορά την παρακολούθηση του προγραμματισμού, οι περισσότεροι/ες των 
συμμετεχόντων/ουσών έδωσαν αρνητικές απαντήσεις, με την αιτιολόγηση ότι «αυτά τα 
πράγματα δεν είναι γραμμένα αναλυτικά από την αρχή έτσι ώστε να παρακολουθούμε». 

Αναφορικά με την αποτίμηση του προγραμματισμού και την καταγραφή της, οι περισσότερες 
απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν αρνητικές, των διευθυντών/ριών θετικές, αν και οι 
δεύτεροι/ες κυρίως αναφέρθηκαν σε συνοπτική αναφορά. Το σύνολο σχεδόν των απαντήσεων 
για την καταγραφή της αποτίμησης ήταν αρνητικό. Τα ίδια περίπου αποτελέσματα προέκυψαν 
και στις ερωτήσεις που αφορούσαν το αν λαμβάνεται υπόψη η αποτίμηση του προγραμματισμού 
της προηγούμενης χρονιάς για το σχεδιασμό της επόμενης. Η αποτίμηση δε κρίθηκε ως μη 
απαραίτητη, κυρίως διότι «μας απασχολεί πάντα το στήσιμο της επόμενης …στο σχολείο αυτό 
είμαστε πολλά χρόνια, …Τα κουβαλάμε μέσα μας». 
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Αναφερόμενοι/ες οι καθηγητές/ριες στην έννοια του προγραμματισμού μίλησαν για «πλάνο», 
«οργάνωση», «συζήτηση», «συνεργασία», γνώση εκ των προτέρων του τι θα υλοποιηθεί («να 
ξέρουμε από την αρχή…»), «έγκαιρη επιλογή και ημερολογιακή κατανομή επιλεγμένων 
δράσεων», «μία καλή πίεση» (με την έννοια της δέσμευσης σε ό,τι έχει αποφασισθεί), 
«ενθάρρυνση από τους συναδέλφους». Του προσέδωσαν και «την έννοια της επιβολής», γιατί 
«όπου μπορεί ο άνθρωπος να λουφάρει, λουφάρει». Ενδιαφέρον έχει η ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων στη δήλωση, «με βάση αυτόν τον προγραμματισμό αναλαμβάνω να κάνω αυτό 
που είναι απαραίτητο για το σχολείο μου, τους εκπαιδευτικούς μου, τους μαθητές μου», έστω και 
αν οι μαθητές/ριες αναφέρονται τελευταίοι/ες.  

Οι διευθυντές/ριες ανέφεραν ως προγραμματισμό το «να προβλέπεις και να σχεδιάζεις κάτι το 
οποίο θα εξελιχθεί στο μέλλον» και το «τι θα κάνει, πότε θα το κάνει, με ποιο τρόπο», 
επεσήμαναν την ανάγκη εναρμόνισης των δράσεων σε διοικητικό και διδακτικό επίπεδο, 
αναφέρθηκαν και στη «σχολική κοινότητα», με την έννοια ότι πρέπει να λαμβάνεται «λίγο 
υπόψη» το ενδιαφέρον των παιδιών, των εμπλεκόμενων φορέων και των γονέων. Επιπροσθέτως, 
μίλησαν για αλλαγή («Γενικά να είμαστε δεκτικοί στην αλλαγή») και για «στρατηγική».  

Σε ερώτηση για το αν τηρούνται στο σχολείο τους οι διαδικασίες του προγραμματισμού, μία ήταν 
η θετική απάντηση από πλευράς καθηγητών/ριών («Ναι, ναι, σχεδόν απαρέγκλιτα»), αλλά 
υπερτερούσαν οι θετικές απαντήσεις (αν και ορισμένες με επιφύλαξη) των διευθυντών/ριών («σε 
πολύ μεγάλο βαθμό», «με αυστηρότητα», «όσο μπορούμε», «άτυπα»). 

Το γιατί δεν τηρούνται οι διαδικασίες προγραμματισμού αποδόθηκε από τους/τις καθηγητές/ριες 
στην έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, σε προβληματική λειτουργία του 
συλλόγου διδασκόντων, αδιαφορία ορισμένων εκπαιδευτικών, στο υπουργείο παιδείας που 
«εκπλήσσει» τους/τις εκπαιδευτικούς με αλλαγές που εισάγει, στο ότι δεν είναι αναγκαίος ο 
προγραμματισμός, όταν υπάρχει σταθερό μόνιμο προσωπικό, αλλά και στην έλλειψη 
καταγραφής. Δεν αναφέρθηκε καν συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων με θέμα ημερήσιας 
διάταξης τον προγραμματισμό, ενώ και στο σύνολο σχεδόν των σχολικών μονάδων δεν 
συμπεριλαμβάνονταν στη διαδικασία προγραμματισμού μαθητές/ριες και γονείς. Σε όσες δε 
σχολικές μονάδες υλοποιούνταν έστω και κάποιες από τις διαδικασίες προγραμματισμού, οι 
εκπαιδευτικοί μίλησαν με ενθουσιασμό για το σχολείο τους. 

Γενικά, οι απόψεις των συμμετεχόντων/ουσών παρουσίασαν διαφοροποίηση. Οι απαντήσεις των 
διευθυντών/ριών αναφορικά με τις διαδικασίες προγραμματισμού ήταν στην πλειονότητά τους 
θετικές, ενώ οι καθηγητές/ριες ήταν αυστηρότεροι στις τοποθετήσεις τους, με περισσότερες 
αρνητικές απαντήσεις. Ίσως η διαφοροποίηση αυτή κατά ένα μέρος να οφείλεται στο πού 
αποδίδεται η ευθύνη για τη δρομολόγηση των διαδικασιών προγραμματισμού. 

Διαφάνηκε, επίσης, ότι οι διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων εγκλωβίζονταν στις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, αδυνατώντας να σκεφθούν και να ηγηθούν στρατηγικά. Ανάλογες 
διαπιστώσεις υπάρχουν και στη βιβλιογραφία με αναφορά στις μεταρρυθμίσεις που 
υλοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικά συστήματα αγγλοσαξονικών χωρών από τη δεκαετία του 1980 
και εξής (Caldwell, 1998; Giles, 1995; Wallace, 1991; Watson, 2015).  

Η έλλειψη γνώσεων αναφορικά με την κατάρτιση του προγραμματισμού σχετίζεται με το 
ευρύτερο θέμα ‒στην Ελλάδα αλλά και αλλού‒ της ανεπαρκούς κατάρτισης των διευθυντών/ριών 
σχολικών μονάδων σε θέματα διοίκησης (Begley & Cousins, 1990; Hallinger & Murphy, 1987; 
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Miklos, 1974; National Policy Board for Educational Administration, 1989; Pashiardis & 
Brauckmann, 2009; Youngs & Cardno, 2016). 

Οι διοικητικές πρακτικές του υπουργείου παιδείας, που συνηθίζει να «εκπλήσσει» τους/τις 
εκπαιδευτικούς με αλλαγές που εισάγει μετά την έναρξη του εκάστοτε διδακτικού έτους ή και 
μεσούντος του, όχι μόνο ευλόγως αιτιώνται ως παράγοντες που δυσχεραίνουν την κατάρτιση 
προγραμματισμού, αλλά θεωρούμε ότι ενισχύουν και την κουλτούρα του μη προγραμματισμού. 

Ευλόγως, λόγω έλλειψης θεσμικού χρόνου συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων12, 
επικαλούνται οι συμμετέχοντες/ουσες το χρονοβόρο των διαδικασιών προγραμματισμού ως 
ανασταλτικό παράγοντα κατάρτισής του. Ο παράγοντας αυτός αλλά και οι διενέξεις μεταξύ των 
εκπαιδευτικών είχαν επισημανθεί και κατά την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος (1998-
1999), που προαναφέρθηκε. 

Ως παράγων δε που δυσχεραίνει κατεξοχήν την παρακολούθηση του προγραμματισμού, την 
αποτίμησή του (στο βαθμό που τυχόν αυτός υλοποιείται), αλλά και την ανατροφοδότηση του 
εκάστοτε επόμενου προγραμματισμού από την αποτίμηση του προηγούμενου αναφέρθηκε το 
άτυπο των διαδικασιών, η μη καταγραφή τους δηλαδή σε πρακτικό. 

Ως παράγοντες υποστηρικτικοί των διαδικασιών προγραμματισμού προβλήθηκαν η σταθερότητα 
προσωπικού και η κουλτούρα συνεργασίας, η οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία συνιστά 
ποιοτικό χαρακτηριστικό του σχολικού κλίματος και συμβάλλει ουσιαστικά στην 
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
(Hargreaves, 1999, όπ. αναφ. στο Simonaitiene, 2004). 

Συμπεράσματα, περιορισμοί και προτάσεις  

Σε καμιά από τις σχολικές μονάδες των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα δεν υλοποιούνταν 
συστηματικά οι διαδικασίες προγραμματισμού (κατάρτιση, παρακολούθηση, αποτίμηση, 
ανατροφοδότηση προγραμματισμού επόμενου έτους), αλλά και δεν καταγραφόταν συστηματικά 
ό,τι τυχόν υλοποιείτο. Διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν ατελή γνώση όσον αφορά την έννοια 
του προγραμματισμού και τις διαδικασίες του. Παρότι αναγνώριζαν την αξία του, αυτά που 
υλοποιούσαν ήταν υποδεέστερα των γνώσεών τους. Αναδείχτηκαν παράγοντες που υποθάλπουν 
την κουλτούρα μη προγραμματισμού, σχετιζόμενοι κυρίως με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
της σχολικής μονάδας, όπως επίσης και παράγοντες που την υποστηρίζουν (σταθερότητα 
προσωπικού, κλίμα και κουλτούρα συνεργασίας). Σε δύο σχολικές μονάδες στις οποίες ήταν 
συστηματικότερος ο σχεδιασμός στην αρχή του διδακτικού έτους φάνηκε να χαράσσεται μια 
εσωτερική πολιτική της σχολικής μονάδας, παρά τους θεσμικούς, γραφειοκρατικούς 
περιορισμούς λειτουργίας της. 

Η απουσία συστηματικού προγραμματισμού του διοικητικού έργου της σχολικής μονάδας στο 
επίπεδό της εντείνει τους όρους χειραγώγησής της από την κεντρική διοίκηση και εξασθενίζει τη 
δυναμική της ως προς τη διαμόρφωση εσωτερικής πολιτικής που να συνάδει με τους ιδιαίτερους 
όρους λειτουργίας της και να αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση του έργου της. 

Βέβαια, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας τελούν υπό τους περιορισμούς της ποιοτικής 
έρευνας αυτής καθεαυτής ‒και μάλιστα με την αξιοποίηση μίας μόνο ερευνητικής μεθόδου 

                                                      
12 Οφείλει να συνεδριάζει εντός ωραρίου αλλά εκτός ωρών διδασκαλίας (Αριθμ. 
Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., ΦΕΚ 1340/Β΄/16-10-2002, άρθ. 37.7). 
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(ποιοτικής συνέντευξης)‒ και της σκόπιμης δειγματοληψίας. Προτείνεται η επέκταση της 
έρευνας και σε άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών (πέραν των φιλολόγων) και σε άλλους τύπους 
σχολείων, η αξιοποίηση και λοιπών μεθόδων ποιοτικής έρευνας, η άντληση στοιχείων από 
αρχειακό υλικό (π.χ. μελέτη πρακτικών συλλόγων διδασκόντων) και η υλοποίηση ποσοτικής 
έρευνας με ανάλογα ερευνητικά ερωτήματα. 

Για άρση των παραγόντων που δυσχεραίνουν την υλοποίηση των διαδικασιών προγραμματισμού, 
προτείνεται ο περιορισμός των διοικητικών πρακτικών του υπουργείου παιδείας που υποθάλπουν 
την «κουλτούρα μη προγραμματισμού», η υποστηριζόμενη από την κατάλληλη μεθοδολογία 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα προγραμματισμού και η θεσμοθέτηση χρόνου για 
συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων σε θέματα προγραμματισμού.  

Θεωρούμε, τέλος, αναγκαίο στις μεταρρυθμίσεις της πολιτικής ηγεσίας στο χώρο της σχολικής 
εκπαίδευσης που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, 
το ενδιαφέρον να εστιαστεί πρώτιστα στους παράγοντες που διαμορφώνουν κουλτούρα 
συνεργασίας και κλίμα ευνοϊκό για τη μάθηση και κατά δεύτερο λόγο στις τυπικές διαδικασίες.  
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