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Πεξίιεςε
Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εμεηάδεη ηηο επηδξάζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε
θαηεχζπλζε ζηελ Ζγεζία – Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα
ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ή έρνπλ απνθνηηήζεη απφ απηά.
πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα αληρλεχζεη αλ κε ηελ κεηαπηπρηαθή
εθπαίδεπζε α) νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο αιιάδνπλ ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη
πξαθηηθέο θαη είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία
ζην ζρνιείν, β) είλαη εθηθηφ λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο θαη λα
θαιιηεξγεζνχλ εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γ) επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ηεο
ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ε αλάπηπμε πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, δηεξεπλάηαη θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθφ νη
δηεπζπληέο ζρνιείσλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζηελ εγεζία – δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ.
Ζ έξεπλα δηεμήρζε πνηνηηθά κέζσ εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη πνζνηηθά κε ηε
ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.
Ζ έξεπλα θαηέδεημε φηη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο απφ κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ηελ εγεζία –
δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε, θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα
ζχγρξνλα κνληέια εγεζίαο - δηνίθεζεο ζρνιείσλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία θαη
ζηελ αλάιεςε θαη θαηαλνκή εγεζίαο θαζψο θαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη πηνζέηεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε. ηελ αιιαγή απηή θαίλεηαη πσο ην
κεηαπηπρηαθφ παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν. Δπίζεο, πεξηζζφηεξν σθειεκέλνη δείρλνπλ λα
είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζέζε επζχλεο θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο θαη νη σξνκίζζηνη.
Σέινο, ε αλάγθε γηα πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εγεζίαο – δηνίθεζεο
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ δείρλεη λα είλαη ζαθήο, θπξίσο γηα φζνπο εθπαηδεπηηθνχο
πξνηίζεληαη λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε επζχλεο.

Λέμεηο-Κιεηδηά:

Ζγεζία

ζηελ

εθπαίδεπζε,

Μεηαζρεκαηηζηηθή,

Καηαλεκεκέλε,

κεηαπηπρηαθά, απνηειεζκαηηθφο εγέηεο
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Abstract
The doctoral dissertation examines the effects of postgraduate studies in the field of
Leadership - Education Management on teachers and education executives who
participate or have graduated from them.
In particular, the present study attempts to identify whether postgraduate education a)
teachers and principals change attitudes, perceptions and practices and are able to
implement transformational and distributed leadership in school, b) it is possible to
develop effective leadership skills and Leadership characteristics are cultivated and c) the
understanding of modern educational policy and the development of practices in this
direction in the school environment are achieved. It is also being investigated whether it
is important for school principals to be certified in the leadership - management of
educational units.
The survey was conducted qualitatively through a semi-structured interview and
quantitatively using a questionnaire.
The research showed that the attitudes, perceptions and practices of teachers in Greece,
after graduating from the postgraduate course in leadership - administration in education,
seem to vary and conform to modern models of leadership - school administration on
issues related to in modern educational policy, in transformational and distributed
leadership and in the assumption and distribution of leadership as well as in the
recognition and adoption of the characteristics of an effective leader.
In this change, it seems that the postgraduate course plays a catalytic role. Also, teachers
without a position of responsibility, as well as Substitute or Hourly-paid Teachers, seem
to be more beneficial.
Finally, the need for certified training in leadership - management of educational units
seems to be clear, especially for those teachers who intend to claim a position of
responsibility.

Keywords: Leadership in education, Transformational, Distributed, Postgraduate,
Effective Leader
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Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξνηίζεηαη λα απνηηκήζεη ηηο επηδξάζεηο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε θαηεχζπλζε ζηελ Ζγεζία – Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ή έρνπλ
απνθνηηήζεη απφ απηά.
Σν ζέκα επηιέρζεθε επεηδή ζηνλ ειιεληθφ ρψξν βξέζεθε λα ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο
έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζηηο εγεηηθέο πξαθηηθέο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ πνπ ηα παξαθνινπζνχλ. Κξίζεθε
ζθφπηκν κε ηελ παξνχζα έξεπλα λα γίλεη κία πξνζπάζεηα λα αληρλεπηεί αλ κε ηελ
κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε α) νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο αιιάδνπλ ζηάζεηο,
αληηιήςεηο

θαη πξαθηηθέο θαη είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη

θαηαλεκεκέλε εγεζία ζην ζρνιείν β) είλαη εθηθηφ λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο
απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο θαη λα θαιιηεξγεζνχλ εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γ)
επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ε αλάπηπμε
πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σέινο δηεξεπλήζεθε
θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθφ νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζηελ εγεζία
– δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο, ζην ζεσξεηηθφ κέξνο αλαπηχρζεθαλ ηέζζεξα
θεθάιαηα κε ηα αθφινπζα αληηθείκελα:
ην 1ν θεθάιαην έγηλε αλαθνξά ζηηο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ
νξγαληζκηθή ζεσξία. Αλαιχζεθαλ ε έλλνηα, ηα ζηπι θαη ηα είδε ηεο εγεζίαο κε έκθαζε
ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία γηαηί έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε
ζρνιηθή βειηίσζε θαη ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη γη απηφ επηιέρζεθαλ γηα ηηο
αλάγθεο ηεο έξεπλαο. Αθνινχζεζαλ ε πεξηγξαθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
απνηειεζκαηηθήο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν θαη απνζαθελίζηεθε
φηη ν εγέηεο δε γελληέηαη, δειαδή δελ είλαη απαξαίηεηα ραξηζκαηηθφ άηνκν, αιιά γίλεηαη
κέζα απφ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Σέινο, πεξηεγξάθεθε ε εγεζία ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
ην 2ν θεθάιαην, έγηλε ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ κεζφδσλ, ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ
πξνυπνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ. ηε ζπλέρεηα, αλαιχζεθαλ ηα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο
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επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθνινχζεζε ε πεξηγξαθή ησλ
δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζπληειείηαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ε πηζηνπνίεζε
ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη παξαηέζεθε ε
πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζην αληίζηνηρν ζέκα. Σν θεθάιαην νινθιεξψζεθε κε ηελ αλάιπζε
ηνπ ξφινπ ησλ κεηαπηπρηαθψλ, θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ έρνπλ αληηθείκελν ηελ εγεζία
δηνίθεζε ζρνιείνπ, ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ Διιήλσλ ζηειερψλ ηεο
εθπαίδεπζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ.
ην 3ν θεθάιαην, πεξηεγξάθεθε ην παγθφζκην ζθεληθφ ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ ηελ
θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαζψο θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ
Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Ζ Διιάδα σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο,
επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ζπκπνξεχεηαη κε
απηή. Οη παξαπάλσ επηδξάζεηο θαζνξίδνπλ ην ζχγρξνλν Διιεληθφ ζρνιείν θαη
απνηεινχλ εθαιηήξην γηα ηελ άζθεζε εγεηηθήο ζρνιηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη γηα ηελ
αλάγθε επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη δηνίθεζεο.
ην 4ν θεθάιαην επηρεηξήζεθε κηα ζχλνςε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ην νπνίν ηεθκεξηψλεη
ηελ αλάγθε γηα έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο
δηαηξηβήο.
Αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα επφκελα 6
θεθάιαηα, δειαδή απφ ην 5ν έσο θαη ην 10ν θεθάιαην.
ην 5ν θεθάιαην αλαιχνληαη ν ζθνπφο, νη επηκέξνπο ζηφρνη θαη ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα. Παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα νπνία
απνηεινχληαη απφ ηε ζπλέληεπμε γηα ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε θαη ην εξσηεκαηνιφγην
γηα ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο.
ην 6ν θεθάιαην αλαιχεηαη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο ε νπνία δηεμήρζε κε
εξσηεκαηνιφγην 50 θιεηζηψλ εξσηήζεσλ κε ρξήζε ηεο θιίκαθαο Likert. Σεθκεξηψλεηαη
ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ θαη πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ
πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ήηαλ
374. ·πεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην
spss. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε αλά άμνλα θαη εξεπλεηηθφ εξψηεκα ελψ
έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο ζε νκάδεο θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Σν
θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο.
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ην 7ν θεθάιαην αλαιχεηαη ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο ε νπνία δηεμήρζε κε
εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σεθκεξηψλεηαη ε εγθπξφηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε δενληνινγία
ηεο ζπλέληεπμεο θαη πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηιέρζεθαλ νη
ζπλεληεπμηαδφκελνη θαη έγηλαλ νη ζπλεληεχμεηο. πγθεθξηκέλα δηεμάρζεθαλ 28
ζπλεληεχμεηο πνπ αλαιχζεθαλ πνηνηηθά. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε αλά
άμνλα θαη εξεπλεηηθφ εξψηεκα ελψ έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο ζε νκάδεο θαη
ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο
πξνζέγγηζεο.
Σν 8ν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ηξηγσλνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη ζηα ηειηθά
απνηειέζκαηα αλά άμνλα θαη εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε
ηνπ δείγκαηνο ζε νκάδεο.
Σν 9ν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο αλά άμνλα θαη εξεπλεηηθφ
εξψηεκα ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο ζε νκάδεο.
ην 10ν θεθάιαην γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, πεξηγξάθνληαη νη
πεξηνξηζκνί ηεο θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αμηνπνίεζε ησλ
ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ.
Ζ έξεπλα θαηέδεημε φηη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο απφ κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ηελ εγεζία –
δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε, θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα
ζχγρξνλα κνληέια εγεζίαο - δηνίθεζεο ζρνιείσλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία θαη
ζηελ αλάιεςε θαη θαηαλνκή εγεζίαο θαζψο θαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη πηνζέηεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε. ηελ αιιαγή απηή θαίλεηαη φηη ην
κεηαπηπρηαθφ παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν. Δπίζεο πεξηζζφηεξν σθειεκέλνη δείρλνπλ λα
είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζέζε επζχλεο θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο θαη νη σξνκίζζηνη.
Σέινο ε αλάγθε γηα πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εγεζίαο – δηνίθεζεο
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ δείρλεη λα είλαη ζαθήο, θπξίσο γηα φζνπο εθπαηδεπηηθνχο
πξνηίζεληαη λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε επζχλεο.
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Μέξνο Η. Θεσξεηηθφ

17

Κεθάιαην 1. Ζγεζία
ην πξψην ζθέινο ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε έλλνηα ηεο εγεζίαο.
Αξρηθά γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη ζηηο ζεσξίεο ηεο
δηνηθεηηθήο επηζηήκεο απφ ηηο νπνίεο απνξξέεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο εγεζίαο. Αθνινπζεί
ε πεξηγξαθή ησλ εηδψλ θαη ησλ ζηπι εγεζίαο θαη ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο γηα ηελ έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε ζηελ
παξνχζα εξγαζία. Καζνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο θαη
ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη αθνινχζσο, απηά εμεηδηθεχνληαη ζην πιαίζην ηεο
ζρνιηθήο εγεζίαο κε ζηφρν ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. ηε ζπλέρεηα,
πξνζδηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο εγεζίαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Σέινο, δηαζαθελίδεηαη φηη ε εγεζία δελ είλαη απαξαίηεηα ραξηζκαηηθή αιιά δηδάζθεηαη.

1.1. Ζ αλάδεημε ηεο εγεζίαο κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο
νξγαλψζεηο
Ο άλζξσπνο δεη θαη αλαπηχζζεηαη ζε θνηλσληθέο νξγαλψζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα
ηνπηθέο θνηλσλίεο, ρψξεο ή κε πην πεξηνξηζκέλε έλλνηα ζρνιείν, λνζνθνκείν θαη ινηπά.
Ο βαζηθφο ιφγνο χπαξμεο ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία
αμηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ δηαθφξσλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ φπσο γηα
παξάδεηγκα ζην ζρνιείν νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο, νη γνλείο θαη ε θνηλσλία. Ο
ιφγνο χπαξμεο θάζε νξγάλσζεο εθθξάδεηαη ζπλήζσο κέζσ ηνπ νξηζκνχ ηεο απνζηνιήο
ηεο, ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ αμία πνπ νθείιεη λα δεκηνπξγεί θαη λα πξνζθέξεη. Γηα
παξάδεηγκα ε απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα παξέρεη κφξθσζε ζηνπο καζεηέο. Οη
θνηλσληθέο νξγαλψζεηο πθίζηαληαη δηφηη κέζα απφ απηέο ηθαλνπνηνχληαη θαιχηεξα νη
αλζξψπηλεο αλάγθεο απφ φηη αηνκηθά. Οη θχξηνη ιφγνη είλαη νη αθφινπζνη (Μπνπξαληάο,
2017):
Γηαίξεζε ηεο εξγαζίαο θαη εμεηδίθεπζε. Δπηηξέπεη ηε δηαίξεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ
εμεηδίθεπζε θαη

έηζη

ζπκβάιιεη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ αλζξψπνπ

επηηπγράλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ.
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Με δηαίξεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Γηα παξάδεηγκα έλαο θαζεγεηήο δηδάζθεη
ζηελ ηάμε ηαπηφρξνλα 20 καζεηέο επνκέλσο ην θφζηνο δηδαζθαιίαο αλά καζεηή
πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ελφο θαη κφλν καζεηή.
Οηθνλνκίεο θιίκαθαο. Μέζσ ησλ νξγαλψζεσλ επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθή
αμηνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.

Γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο ελφο θχιαθα

ζρνιείνπ αλά καζεηή κεηψλεηαη κε φζνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θνηηνχλ ζην ζρνιείν.
πλεξγεία θαη ζπλέλσζε δπλάκεσλ. Ζ νξγάλσζε νδεγεί ζηε ζπλέλσζε ησλ δπλάκεσλ
πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ ζπλέξγεηεο. Λέγνληαο
ζπλεξγεία ελλνείηαη φηη ε νιφηεηα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηεο.
Γηα παξάδεηγκα έλα εθαηνκκχξην εξγαδφκελνη εάλ πξνζπαζήζνπλ κφλνη ηνπο λα
επεξεάζνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο δελ πξφθεηηαη λα πεηχρνπλ. Δάλ φκσο ελσζνχλ
φινη ζε κία ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ε δχλακε ηεο επηξξνήο ζα είλαη πνιχ ζεκαληηθή.
Ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ. Οη άλζξσπνη έρνπλ αξθεηέο κε πιηθέο αλάγθεο φπσο ην λα
αηζζάλνληαη

αζθαιείο,

θνηλσληθέο

αλάγθεο,

εγσηζηηθέο

αλάγθεο

θαη

αλάγθεο

νινθιήξσζεο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε θνηλσληθέο
νξγαλψζεηο.
Οη πξνυπνζέζεηο επηβίσζεο θαη επηηπρίαο ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ είλαη νη εμήο
(Μπνπξαληάο, 2017):
Απνδνηηθφηεηα (efficiency). Απνδνηηθφηεηα ζεκαίλεη κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο ζπζίεο
θεθαιαίνπ, εξγαζίαο θαη ινηπά λα επηηπγράλνληαη ηα κέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα ή
αμίεο.
Απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness). Απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ
ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ κε απνδνηηθφηεηα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθέξεη απφ ηελ
απνδνηηθφηεηα γηαηί γηα παξάδεηγκα ε πςειή απνδνηηθφηεηα ζε έλα ζρνιείν δελ
ζεκαίλεη φηη ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Αληαγσληζηηθφηεηα. Αληαγσληζκφο ππάξρεη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη δηεθδηθνχλ
ηαπηφρξνλα λα απνθηήζνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ γηα απηνχο αμία.
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1.2. Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο Οξγαληζκηθήο ζεσξίαο
Οη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, έρνπλ αλάγθε
απφ δηνίθεζε. Θα

εμεηαζηνχλ, ινηπφλ, νη ηξεηο ζεσξίεο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο

δειαδή ε θιαζηθή ζεσξία, ε λενθιαζηθή ζεσξία θαη ε δνκηθή ζεσξία (Δηθφλα 1).
Λέγνληαο ζεσξία,

ζχκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (2002) νξίδεηαη ην «ζύλνιν

πξνηάζεσλ, ππνζέζεσλ, αξρώλ, ηδεώλ πνπ είλαη νξγαλσκέλεο ζε έλα ινγηθό ζύζηεκα, ην
νπνίν πεξηγξάθεη ή θαη εξκελεύεη έλα θαηλόκελν γεγνλόο ή ηξόπν δξάζεο».
Οη δηνηθεηηθέο ζεσξίεο πεξηγξάθνπλ ηα ζπζηήκαηα αξρψλ, ηδεψλ θαη παξαδνρψλ γηα ηελ
αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζε νξγαληζκνχο.
Δηθφλα 1. Γηνηθεηηθέο Μαθξνζεσξίεο

1.2.1. Ζ θιαζηθή ζεσξία
Ζ θιαζηθή ζεσξία εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη πθίζηαηαη κέρξη
ζήκεξα. Κχξηνο άμνλαο ηεο θιαζηθήο ζεσξίαο είλαη φηη ην άηνκν πθίζηαηαη γηα ηελ
ππεξεζία. Πεξηιακβάλεη δχν ξεχκαηα, ηε γξαθεηνθξαηία ε νπνία δηακνξθψζεθε απφ ην
Γεξκαλφ Max Weber (Weber, 1947; Πεηξίδνπ, 1998) θαη ηελ επηζηεκνληθή δηνίθεζε ε
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νπνία δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Ακεξηθάλν Frederick Taylor. ·ρεη σο βάζε ηεο ηνλ
νηθνλνκηθφ άλζξσπν πνπ απψηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνιαβψλ ηνπ
(Δηθφλα 2).
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζχκθσλα κε ηνλ Weber, φπσο πεξηγξάθεηαη
ζην Θενθηιίδε (2012), είλαη ηα εμήο:
Τπάξρεη θαζνξηζκέλε πεξηνρή επζχλεο ε νπνία νξηνζεηείηαη κε θαλφλεο θαη δηνηθεηηθνχο
θαλνληζκνχο. Τπάξρνπλ επίπεδα ηεξαξρίαο θαη εμνπζίαο επνκέλσο δεκηνπξγείηαη έλα
ζχζηεκα πξντζηακέλσλ νη νπνίνη επνπηεχνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο.
Ζ δηνίθεζε αζθείηαη ζηε βάζε ησλ εγγξάθσλ, απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα άηνκα,
απνηειεί πιήξε απαζρφιεζε θαη βαζίδεηαη ζε πεξηεθηηθνχο θαη ζηαζεξνχο θαλφλεο θαη
πνιηηηθή.
ηελ γξαθεηνθξαηία ππάξρεη θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαη ν θάηνρνο ηεο ζέζεο εθηειεί
εμεηδηθεπκέλα θαζήθνληα (αΐηεο, 2011). Οη ζέζεηο ζηελ ππεξεζία δνκνχληαη ηεξαξρηθά
θαη δεκηνπξγείηαη κία ππξακίδα εμνπζίαο ζηελ νπνία ν θάηνρνο κηαο ζέζεο είλαη
ππφινγνο ζηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηνπ θαη ηαπηφρξνλα έρεη ηελ επζχλε ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπ. Ζ χπαξμε εγγξάθσλ είλαη απαξαίηεηε γηαηί ε δηνηθεηηθή δξάζε
πξέπεη λα είλαη πιήξεο, αθξηβήο θαη άκεζα πξνζηηή ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαδνρή ζε
κία δηνηθεηηθή ζέζε. Ζ θαηάξηηζε είλαη ην θχξην πξνζφλ γηα ηελ πξφζιεςε ελφο
ππνςεθίνπ ζε κία νξηζκέλε ζέζε. Ο εξγαδφκελνο έρεη ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν
απαζρφιεζεο θαη ππάξρεη θαζνξηζκέλε πνιηηηθή πξναγσγψλ κε θξηηήξηα ηελ αμία θαη
ηελ αξραηφηεηα θαζψο επίζεο θαη ζρέδην ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ δηνίθεζε είλαη απξφζσπε
θαη ινγηθή. Οη απνθάζεηο θαη ε δηνηθεηηθή δξάζε δηέπνληαη απφ θαλνληζκνχο. Ο
δηνηθεηηθφο εθαξκφδεη ηνπο θαλνληζκνχο ζε θάζε πεξίπησζε θαη νη απνθάζεηο ηνπ
δηαθξίλνληαη απφ ινγηθφηεηα.

Σν γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν απνθιείεη πξνζσπηθέο

εχλνηεο, απζαηξεζίεο θαη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ησλ αηφκσλ. Ζ απξφζσπε ζρέζε απφ
ηε κία θαη ε ζπληνληζκέλε ηεξαξρία απφ ηελ άιιε νδεγνχλ ζε ινγηθή δξάζε θαη
ζπζηεκαηηθή πξνψζεζε ησλ νξγαληζκηθψλ ζηφρσλ.
Ζ επηζηεκνληθή δηνίθεζε ζπκπίπηεη κε ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε θαη έρεη ζηφρν λα
επηηεπρζεί ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο κε ρξήζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ εξγαζίαο. Σα
ηδενινγηθά γλσξίζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο δηνίθεζεο είλαη: επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ
ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο
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ζηελ εξγαζία, αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ, θαηακεξηζκφο
εξγαζίαο θαη εμεηδίθεπζε κέζα απφ ηελ αξρηθή θαηάξηηζε θαη ζπλερή επηκφξθσζε,
ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν νηθνλνκηθφ θίλεηξν έρεη
θπξίαξρε ζέζε αθνχ ν εξγαδφκελνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαγσγή ηνπ. Τπάξρεη
εμεηδίθεπζε ζηελ εξγαζία θαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε απφ ηνλ
πξντζηάκελν. Καηά ηνλ Fayol (1949) ν δηνηθεηηθφο έρεη λα εθηειέζεη πέληε βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο: ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ εθηέιεζε, ην ζπληνληζκφ θαη
ηνλ έιεγρν. Ζ

εγεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ αξκφδεη ζηελ θιαζηθή ζεσξία είλαη ν

λνκνζεηηθφο εγέηεο ν νπνίνο ηνλίδεη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη αλακέλεη απφ ηα κέιε
ηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ ξφινπ ηνπο παξαγλσξίδνληαο, αλ ρξεηαζηεί,
ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο.

1.2.2. Ζ λενθιαζηθή ζεσξία
Ζ λενθιαζηθή ζεσξία πξνέθπςε σο αληίδξαζε ζηελ θιαζηθή ζεσξία ζηε δεθαεηία 1930
- 1940 θαη ηε δηακφξθσζαλ νη Roethlisberger θαη Dickson (1976). ηε λενθιαζηθή
ζεσξία ε δηνίθεζε θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, άξα ε ππεξεζία
πθίζηαηαη γηα ην άηνκν. Ζ βάζε ηεο είλαη ν θνηλσληθφο άλζξσπνο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα
είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ ηππηθή νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο πνπ θαιχπηεη κφλν ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπ αλάγθεο (Δηθφλα 2) . Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη
θαη γηα απηφ ε ππεξεζία ζα πξέπεη λα ελαξκνλίζεη ηελ εξγαζία θαη ηελ ηεξαξρηθή δνκή
κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο ππεξεζίαο. Σα κέιε ηεο ππεξεζίαο ζα ληψζνπλ
ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο, φηαλ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε νκάδα θαη λα
ληψζνπλ σο θαλνληθά θαη πιήξε κέιε ηεο θαη φηαλ ε κνξθή εγεζίαο είλαη δεκνθξαηηθή,
ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηεξίδεηαη ζε αλνηρηή
επηθνηλσλία.

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ζπλεξγαζία

πξντζηακέλσλ θαη πθηζηάκελσλ, κεγηζηνπνηείηαη ε πξνζπάζεηα φισλ θαη επηηπγράλεηαη
ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. χκθσλα κε ην Rensis Likert, φπσο αλαθέξεη ν Walker
(1952), ε δεκηνπξγία πςεινχ εζηθνχ θαη ιηγφηεξν ε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα κπνξεί
λα είλαη απνηειεζκαηηθή

γηα ηνλ νξγαληζκφ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα

ζχζηεκα θαζνδήγεζεο ησλ πθηζηάκελσλ πνπ λα επηηξέπεη ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία, λα
σζεί ηνλ πξντζηάκελν λα ελδηαθεξζεί γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, ηελ
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πξνζσπηθή επεκεξία ηνπο, λα πξνζέμεη ηηο ηδέεο θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπο θαη λα ηηο ιάβεη
ππφςε, λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, λα
ελζαξξχλεη ηε κεηαβίβαζε εμνπζίαο ζην ακέζσο πην θάησ επίπεδν εμνπζίαο ψζηε απηφ
λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ έρεη λα επηηειέζεη. Ζ

εγεηηθή

ζπκπεξηθνξά πνπ αξκφδεη ζηε λενθιαζηθή ζεσξία είλαη ν ηδηνγξαθηθφο εγέηεο πνπ δίλεη
πξνζνρή ζηα αηηήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο ππεξεζίαο θαη δέρεηαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο ππφ ην πξίζκα απηψλ ησλ αλαγθψλ θαη πνπ ηείλεη λα ζέζεη ηηο
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ζε δεχηεξε κνίξα αλ νη πεξηζηάζεηο ην θαιέζνπλ.
Οη δχν πξψηεο ζεσξίεο δηαθξίλνληαη απφ κνλνκέξεηα. Υαξαθηεξηζηηθά ν Bennis, ζην
Θενθηιίδεο (2012),

αλαθέξεη ην εμήο: «Οη ζεσξεηηθνί ηεο θιαζηθήο δηνίθεζεο

αλαθέξζεθαλ ζηνλ νξγαληζκό ζαλ λα κελ ππάξρνπλ εξγαδόκελνη ζε απηόλ, ελώ νη
ζεσξεηηθνί ηεο θίλεζεο ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ κίιεζαλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζαλ λα
κελ ππάξρεη ν νξγαληζκόο».

1.2.3. Ζ δνκηθή ζεσξία
Ζ δνκηθή ζεσξία (χγρξνλε Γηνίθεζε) πξνθχπηεη σο ζχλζεζε ησλ δχν παξαπάλσ
ζεσξηψλ. Δκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1940 θαη δηακνξθψζεθε πιήξσο

απφ ηνπο

Maslow, Simon, Argiris, McGregor, Herzberg, Blake θαη Mouton ζηε δεθαεηία 1950 1960. Ζ αλζξσπνινγηθή βάζε ηνπ κνληέινπ είλαη ν ζχλζεηνο άλζξσπνο κε ηελ έλλνηα
φηη ηα θίλεηξα ηνπ αηφκνπ είλαη δηάθνξα θαη κε δηαθνξεηηθή έληαζε ην θαζέλα ζηα
δηάθνξα ζηάδηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη πσο κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ πξνζπαζεί λα
ηθαλνπνηήζεη ηα θίλεηξα απηά (Δηθφλα 2). Αλαγλσξίδεηαη φηη νη ζηφρνη θαη επηδηψμεηο ηεο
ππεξεζίαο λνκηκνπνηνχλ ηελ χπαξμή ηεο θαη ζπλεπψο πξέπεη λα πξνσζεζνχλ κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Παξάιιεια φκσο αλαγλσξίδεηαη φηη ε πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ
πξέπεη λα γίλεη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία
(Kotter, 2001).

Ζ Parker Follett αλαδήηεζε ηηο αξρέο εγεζίαο νη νπνίεο ζα

δεκηνπξγνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ κέζα ζηελ ππεξεζία. Με
ην ίδην ζθεπηηθφ ν Freire (1990) εηζεγήζεθε ηελ πξαθηηθή ηεο ζχκπξαμεο κεηαμχ ηνπ
εγέηε θαη ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ

γηαηί ζχκθσλα κε ηνλ Spillane (2006), ζε άιιε

πεξίπησζε, ππάξρεη ην ελδερφκελν νη εξγαδφκελνη ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα λα
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επηδηψθνπλ δηαθνξεηηθνχο ή αθφκα θαη αληίζεηνπο ζηφρνπο απφ απηνχο ηεο ππεξεζίαο.
Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, εθείλν πνπ πξέπεη νπζηαζηηθά λα επηδηψμεη o εγέηεο είλαη λα
επηζεκάλεη ηηο θαιχηεξεο κεζφδνπο ζπληνληζκνχ ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ηνπ
ειέγρνπ. Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, φηη νη ζηφρνη ηεο ππεξεζίαο επηηπγράλνληαη θαιχηεξα
φηαλ θαηά ηελ επηδίσμε ηνπο νη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ αίζζεζε πσο ηθαλνπνηνχλ
ηαπηφρξνλα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθά ηνπο θίλεηξα. ηε θάζε απηή εηζάγεηαη γηα
πξψηε θνξά ε έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηνλ Barnard, φπσο
αλαθέξεηαη ζην McMahon and Carr (1999).

Ο Barnard

ζεκεηψλεη φηη ην άηνκν

ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ππεξεζίαο θαη ε ζπκβνιή ηνπ απηή γίλεηαη
πεγή ηθαλνπνίεζεο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ηθαλνπνίεζεο φπσο ε νηθνλνκηθή
απνδεκίσζε αιιά θαη ε δηάθξηζε, ε αλαγλψξηζε, ε παξαρψξεζε εμνπζίαο, νη
βειηησκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ην ζπλαίζζεκα επάξθεηαο ζηελ εξγαζία. Ο Barnard
ζπλδπάδνληαο ηηο απφςεηο ηνπ Taylor θαη ηνπ Mayo, ππνζηεξίδεη φηη ε παξαγσγηθφηεηα
νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε νδεγεί ζε πεξηζζφηεξε παξαγσγηθφηεηα.
Καηά ηνλ Maslow, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Zimmerman, (2002), νη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηεξαξρηθά ζε πέληε θαηεγνξίεο:

βηνινγηθέο,

αζθάιεηα,

θνηλσληθέο, αλαγλψξηζε, απηνπξαγκάησζε. Οη αλάγθεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε
δχν θαηεγνξίεο, ζηηο αλάγθεο θαηψηεξνπ επηπέδνπ (βηνινγηθέο, αζθάιεηα) θαη ζηηο
αλάγθεο αλψηεξνπ επηπέδνπ (θνηλσληθέο, αλαγλψξηζε, απηνπξαγκάησζε). Ο Maslow
ηφληζε φηη κία νξηζκέλε αλάγθε πξνθχπηεη σο παξσζεηηθή δχλακε φηαλ ε πξνεγνχκελε
ζηε ζεηξά αλάγθε έρεη ηθαλνπνηεζεί. Ζ ππεξεζία, ινηπφλ, πξέπεη λα δψζεη πξνζνρή
ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαηψηεξνπ επηπέδνπ γηαηί έηζη ζα θαηαζηήζεη ηηο
αλάγθεο αλψηεξνπ επηπέδνπ φπσο ε αλαγλψξηζε θαη ε απηνπξαγκάησζε σο ηηο
πξνσζεηηθέο δπλάκεηο κέζα ζηελ ππεξεζία. Σν ζεκαληηθφ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη
πσο, πξνζπαζψληαο ην κέινο ηεο ππεξεζίαο λα επηηχρεη ηε δηθή ηνπ αλαγλψξηζε θαη
απηνπξαγκάησζε, πξνσζεί ηαπηφρξνλα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ππεξεζίαο. Ο Hetzberg,
φπσο αλαθέξεηαη ζην Πιαηζίδνπ θαη Σαξαζηάδνπ (2015), αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ δχν
παξαγφλησλ. ηνλ πξψην παξάγνληα εληάζζνληαη νη θαζαξά παξσζεηηθέο δπλάκεηο πνπ
εμαζθαιίδνπλ ζην άηνκν κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Απηέο είλαη ην
ζπλαίζζεκα ηεο επηηπρίαο, ην ζπλαίζζεκα ηεο αλαγλψξηζεο, ε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ε
αλάιεςε επζχλεο. ην δεχηεξν παξάγνληα εληάζζνληαη φιεο νη ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα
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ζπλππάξμνπλ καδί κε ηηο παξσζεηηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα αθήζνπλ ην άηνκν πιήξσο
επραξηζηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Απηέο είλαη νη ζαθείο θαλνληζκνί, ην
απνηειεζκαηηθφ

ζχζηεκα

θαζνδήγεζεο,

νη

θαιέο

δηαπξνζσπηθέο

ζρέζεηο

κε

πξντζηακέλνπο θαη πθηζηάκελνπο, νη θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ε ηθαλνπνηεηηθή
νηθνλνκηθή απνδεκίσζε (Γηαλλαθνχξνπ & Γελδξηλφο, 2004; Parson & Broadbridge,
2006:). Ζ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ αξκφδεη ζηε δνκηθή ζεσξία είλαη ν δηεθπεξαησηηθφο
εγέηεο ν νπνίνο πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηεο
ππεξεζίαο θαη ησλ αλαγθψλ θαη δηαζέζεσλ ησλ κειψλ ηεο. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε
κπνξεί ν εγέηεο λα θηλείηαη εληνλφηεξα είηε πξνο ηε κία είηε πξνο ηελ άιιε θαηεχζπλζε.
Δηθφλα 2. Αλζξσπνινγηθή βάζε ησλ ηξηψλ ζεσξηψλ
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1.3. Οξηζκφο, είδε θαη ζηπι ηεο εγεζίαο – Υαξαθηεξηζηηθά ηεο
απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο
ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, αλαιχνληαη ε έλλνηα, ηα ζηπι θαη ηα είδε ηεο
εγεζίαο κε έκθαζε ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία γηαηί έρνπλ
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ζρνιηθή βειηίσζε θαη ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη γη απηφ
επηιέρζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. ·πεηαη ε πεξηγξαθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
απνηειεζκαηηθήο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν θαη απνζαθελίδεηαη
φηη ν εγέηεο δε γελληέηαη, δειαδή δελ είλαη απαξαίηεηα ραξηζκαηηθφ άηνκν, αιιά γίλεηαη
κέζα απφ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Σέινο, πεξηγξάθεηαη ε εγεζία ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.

1.3.1. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ φξσλ Ζγεζίαο – Ζγέηεο
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη έξεπλα θπξηαξρεί ν φξνο εγεζία ζην
πεδίν ηεο δηνίθεζεο θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο (Bush,
2011, Hargreaves 2007) ελψ πιένλ ν φξνο απηφο ζπλαληάηαη θαη ζηελ ειιεληθή
βηβιηνγξαθία. Ζ εγεζία απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο ηεο δηνίθεζεο
αλζξψπηλσλ πφξσλ. ηε βηβιηνγξαθία απαληάηαη κηα πιεζψξα νξηζκψλ γηα ηελ εγεζία.
Καηά ηνπο Stogdill (1981) θαη Κπζξαηψηεο (2006) γηα λα πεξηγξαθεί ε έλλνηα ηεο
εγεζίαο ππνζηεξίδεηαη φηη ππάξρνπλ ηφζνη νξηζκνί φζα είλαη θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ
πξνζπαζήζεη λα ηελ νξίζνπλ. Γχν πεξηεθηηθνί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο είλαη
ηνπ Μπνπξαληά (2005) φπνπ:
«Ωο εγεζία ζα κπνξνύζε λα νξηζηεί η διαδικαζία επηρεαζμού ηης ζκέψης, ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ κηαο κηθξήο ή κεγάιεο,
ηππηθήο ή άηππεο νκάδαο αλζξώπσλ από έλα άηνκν (εγέηε), κε ηέηνην ηξόπν ώζηε
εθελονηικά και πρόθσμα θαη κε ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία λα δίλνπλ ηνλ θαιύηεξν
ηνπο εαπηό γηα λα πινπνηνύλ απνηειεζκαηηθνύο ζηόρνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ
απνζηνιή ηεο νκάδαο θαη ηε θηινδνμία ηεο γηα πξόνδν ή έλα καλύηερο μέλλον.»
θαη ηνπ Yukl (2006):
«Ηγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία επηξξνήο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο κε ζθνπό λα
θαηαιάβνπλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ γηα ην ηη ρξεηάδνληαη λα θάλνπλ θαη πσο λα ην
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θάλνπλ, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία αηνκηθήο δηεπθόιπλζεο θαη ζπιινγηθήο
πξνζπάζεηαο κε ζθνπό ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλώλ ζηόρσλ».
Δμεηάδνληαο ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί κέρξη ηψξα,
δηαθξίλνληαη δχν ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο.
Σν πξψην, είλαη ε χπαξμε επηξξνήο ηνπ εγέηε πάλσ ζε άιινπο αλζξψπνπο γηα ηελ
επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. Ζ εγεζία, σο άζθεζε επηξξνήο, αθνξά ζηάζεηο, ζπλαηζζήκαηα
θαη ζπκπεξηθνξέο φπσο ην πάζνο, ηνλ ελζνπζηαζκφ, ην θέθη, ηελ πξσηνβνπιία, ηε
δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ έκπλεπζε, ηε δέζκεπζε, ηελ αθνζίσζε θαη ηελ πίζηε, πνπ
απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ νη άλζξσπνη ζην κέγηζην βαζκφ ηφζν ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπο φζν θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο (Μπνπξαληάο, 2005).
Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη φηη νη εγέηεο έρνπλ σο αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη
εμέιημε ελφο νξγαληζκνχ (Leithwood & Jantzi, 2006) θαη επνκέλσο ε έλλνηα ηεο εγεζίαο
ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή, ηελ πξφνδν θαη «ην θαιχηεξν κέιινλ» γηα ηνπο αλζξψπνπο.
ην πιαίζην απηφ, νη άλζξσπνη εζεινληηθά θαη πξφζπκα επηδηψθνπλ λα πινπνηνχλ
ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ θηινδνμίεο ή ηδαληθά γηα πξφνδν ή έλα θαιχηεξν κέιινλ.
Ο εγέηεο, θαηά ηνλ ατηε (2014), είλαη ν ππεξέηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ εγείηαη κε
θαζήθνλ λα ππνηάζζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο, ειπίδεο θαη επηζπκίεο ζην θνηλφ
θαιφ ηνπ νξγαληζκνχ (Blanchard & Miler, 2007) ελψ θαηά ηνλ Μπνπξαληά (2005),
εγέηεο είλαη απηφο πνπ θεξδίδεη ηελ εζεινληηθή θαη πξφζπκε ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ
ζηελ πινπνίεζε ζηφρσλ ή έξγνπ. Γηα ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε ν εγέηεο κπνξεί λα είλαη
νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο ν νπνίνο θάλεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ λα ηνλ αθνινπζνχλ
εζεινληηθά θαη πξφζπκα. ε έλα ζρνιείν, εγέηεο κπνξεί λα είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ
ζρνιείνπ, εθπαηδεπηηθνί ή καζεηέο νη νπνίνη αζθνχλ ζεηηθή θαη δεκηνπξγηθή επηξξνή
πάλσ ζε άιια άηνκα θαη θεξδίδνπλ ηελ εζεινληηθή θαη πξφζπκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ (Μπνπξαληάο, 2017).
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν εγέηεο κπνξεί λα είλαη ηππηθφο ή άηππνο, δειαδή εγέηεο ζε
έλαλ νξγαληζκφ κπνξεί λα είλαη εθείλνο ν νπνίνο έρεη δηνξηζηεί σο πξντζηάκελνο,
ζπλεπψο ε δχλακε ηνπ πεγάδεη απφ ηε ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη (ηππηθφο εγέηεο) αιιά θαη
εθείλνο πνπ ιεηηνπξγεί σο εγέηεο κε αλεπίζεκν ηξφπν, δειαδή ρσξίο λα έρεη ιάβεη
εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ Αλψηαηε Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ (άηππνο εγέηεο) (Montana
& Charnov, 2008).
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1.3.2. Ζγεζία έλαληη Γηνίθεζεο
χκθσλα κε ηνλ Daft (2005) ε δηνίθεζε (management) είλαη ε δηαδηθαζία ηεο επίηεπμεο
ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ κέζσ πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο θαη
ειέγρνπ ησλ νξγαλσζηαθψλ πφξσλ. Αλαιπηηθφηεξα:
Πξνγξακκαηηζκφο. Ο Καηζαξφο (2008) νξίδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ σο ηε ιεηηνπξγία
εθείλε κέζσ ηεο νπνίαο γεθπξψλεηαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη
ζήκεξα ε νξγάλσζε θαη ην ζεκείν ζην νπνίν ζέιεη λα βξίζθεηαη ζην κέιινλ
απνθαζίδνληαο ηη ζα γίλεη, πψο ζα γίλεη, πφηε ζα γίλεη, πνηνο ζα ην θάλεη θαη κε πνηα
κέζα.
Οξγάλσζε. Ζ νξγάλσζε είλαη ε ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία ην ζπλνιηθφ έξγν πνπ
θαζνξίζηεθε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δηαηξείηαη ζε επί κέξνπο εξγαζίεο ή θαζήθνληα ηα
νπνία αλαηίζεληαη ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα (ζηειέρσζε) θαη δηακνξθψλνληαη νη ζρέζεηο
κεηαμχ απηψλ έηζη ψζηε νη ελέξγεηεο θαη νη πφξνη, κε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη
ζπληνληζκέλα, λα θαηεπζχλνληαη απνηειεζκαηηθά πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ.
Γηεχζπλζε. Ζ δηεχζπλζε είλαη ε ιεηηνπξγία κέζσ ηεο νπνίαο επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά
ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα έηζη ψζηε θάζε άηνκν μερσξηζηά ή νκαδηθά λα έρεη ηε
δηάζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ
ηεο νξγάλσζεο.
·ιεγρνο. Ο έιεγρνο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνηχπσλ κε βάζε ηα νπνία αμηνινγνχληαη
θαη κεηξνχληαη νη επηδφζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ, ησλ νκάδσλ θαη ηεο
επηρείξεζεο ζπλνιηθά, ε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ν εληνπηζκφο θαη ε κέηξεζε ησλ
απνθιίζεσλ, ε δηάγλσζε θαη ε αλάιπζε ησλ αηηηψλ ησλ απνθιίζεσλ θαη ν θαζνξηζκφο
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αηηηψλ ηνπο.
Οη κάλαηδεξ είλαη πξντζηάκελνη νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηεο ηεξαξρίαο
ηνπ νξγαληζκνχ κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ απνηειέζκαηα κέζσ άιισλ αλζξψπσλ αζθψληαο
management ζην ρψξν επζχλεο ηνπο.
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Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ ελλνηψλ εγεζίαο θαη δηνίθεζεο έγθεηηαη ζην εμήο: «Η δηνίθεζε
αθνξά ηελ δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ελώ ε εγεζία αθνξά ηελ απηόθιεηε
παξαθίλεζε εξγαδνκέλσλ κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ εγέηε θαη ηεο επηξξνήο πνπ
απηόο αζθεί ζηνπο πθηζηακέλνπο - αθνινπζεηέο ηνπ» (Daft, 2005). Δπνκέλσο ηα άηνκα
πνπ αζθνχλ δηνίθεζε (κάλαηδεξο) δηαθνξνπνηνχληαη απφ εθείλα πνπ αζθνχλ εγεζία
(εγέηεο) γηαηί θαηά ηνλ Bennis φπσο αλαθέξεηαη ζηε Dieronitou (2014): «Οη κάλαηδεξο
θάλνπλ ηα πξάγκαηα ζσζηά, νη εγέηεο θάλνπλ ηα ζσζηά πξάγκαηα.»
Ζ εηθφλα 3 πνπ αθνινπζεί απνδίδεη παξαζηαηηθά ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη
ηνλ κάλαηδεξ.

Δηθφλα 3. Ζγέηεο έλαληη Μάλαηδεξ

χκθσλα κε ηνλ Kotter (2001) ε δηνίθεζε (management) θαη εγεζία είλαη
ζπκπιεξσκαηηθνί θαη αιιεινεπεξεαδφκελνη ξφινη ή ιεηηνπξγίεο, εμίζνπ απαξαίηεηεο
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηειερψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ δηνηθνχλ (ρήκα
1).
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ρήκα 1. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο ζρέζεηο εγέηε θαη κάλαηδεξ
Δπνκέλσο έλα άηνκν κπνξεί θαη πξέπεη λα αζθεί ηαπηφρξνλα θαη κάλαηδκελη θαη εγεζία.
Παξά ηελ αληηθαηηθφηεηα ηνπο, ν άξηζηνο ζπλδπαζκφο ηνπο εμαζθαιίδεη ηηο πςειφηεξεο
επηδφζεηο θαη ηαπηφρξνλα ηελ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε γηα ηνλ άλζξσπν. χκθσλα κε
ηνλ Kotter (2001), ην management αληηκεησπίδεη θπξίσο ηελ πνιππινθφηεηα ησλ
ζχγρξνλσλ νξγαλψζεσλ ελψ ε εγεζία αληηκεησπίδεη ηηο αιιαγέο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ.
Ο Zaleznik (1992) πξνζδηνξίδεη ηηο δηαθνξέο ηνπο ζε ηέζζεξηο ηνκείο: ηνπο ζηφρνπο, ην
έξγν, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Οη ζηφρνη
γηα ηνπο κάλαηδεξ είλαη αληηθεηκεληθνί θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ
ελψ νη εγέηεο έρνπλ πξνζσπηθή αληίιεςε ησλ ζηφρσλ θαη κε απηνχο εθθξάδνπλ ηα δηθά
ηνπο νξάκαηα θαη ηδαληθά. Οη κάλαηδεξ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, εμεηάδνπλ
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη επηιέγνπλ ηελ πην ηθαλνπνηεηηθή ελψ νη εγέηεο βξίζθνπλ λένπο,
θαηλνηνκηθφο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπρλά μαθληάδνπλ θαη
εληππσζηάδνπλ. Οη κάλαηδεξ βιέπνπλ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο σο πθηζηάκελνπο (ζρέζε
εμνπζίαο), ελψ νη εγέηεο αλαπηχζζνπλ καδί ηνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο νξάκαηνο, ηεο έκπλεπζεο, ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ινηπψλ. Οη κάλαηδεξ
επηδηψθνπλ θαηά βάζε ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ αξρψλ ηνπ ελψ νη εγέηεο
δελ ζεσξνχλ ηίπνηα δεδνκέλν θαη βξίζθνληαη ζε ζπλερή αλαδήηεζε.
Αθνινπζεί ν πίλαθαο 1 ζηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη νη δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά κεηαμχ
κάλαηδεξ θαη εγέηε.
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Πίλαθαο 1. Γηαθνξέο κεηαμχ κάλαηδεξ θαη εγέηε.

ΜΑΝΑΣΕΔΡ – ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ


Γηνξίδεηαη



Υξεζηκνπνηεί

λφκηκε

–

δνηή

δχλακε


Γίλεη

νδεγίεο,

εληνιέο,

αληακνηβέο, ηηκσξίεο


Διέγρεη



Γίλεη

ΖΓΔΣΖ


Αλαδεηθλχεηαη



Υξεζηκνπνηεί πξνζσπηθή δχλακε



Δκπλέεη, πείζεη



Κεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε



Γίλεη έκθαζε ζηνπο αλζξψπνπο
θαη ηα ζπλαηζζήκαηα

έκθαζε

ζε

δηαδηθαζίεο,



ζπζηήκαηα, ινγηθή


Κηλείηαη

ζε

πιαίζηα

πξνθαζνξηζκέλα



ηππηθά πιαίζηα


Γέρεηαη

θαη

Αλνίγεη νξίδνληεο, δηεπξχλεη ηα
Πξνθαιεί ην θαηεζηεκέλν, θάλεη
αιιαγέο, θαηλνηνκεί

δηαρεηξίδεηαη

ηελ

θαηεζηεκέλε θαηάζηαζε


Απνδέρεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα



·ρεη βξαρππξφζεζκε πξννπηηθή



Δξεπλά ηελ πξαγκαηηθφηεηα



·ρεη καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή

χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2005), ηφζν ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο Γηνίθεζεο φζν
θαη ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ε εγεζία θαη ν ξφινο ηνπ εγέηε έρνπλ
αλαγλσξηζηεί σο ν θξηζηκφηεξνο παξάγνληαο επηηπρίαο κε απνηέιεζκα, ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, λα ππνζθειίδεη ην κάλαηδκελη θαη ην ξφιν ηνπ κάλαηδεξ. Απηφ νθείιεηαη
ζην γεγνλφο φηη ε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ, πιένλ, εμαξηάηαη απφ
παξάγνληεο φπσο επειημία, θαηλνηνκία, αιιαγή, πςειή πνηφηεηα, ρακειφ θφζηνο,
γξήγνξε πξνζαξκνγή θαη θνηλσληθή επαηζζεζία. Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, είλαη
ζεκειηψδεο νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε λα έρνπλ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο,
ηδέεο, δηάζεζε, ελζνπζηαζκφ, ππεπζπλφηεηα, αμίεο, λα αηζζάλνληαη δέζκεπζε θαη λα
παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ξίζθν. Σα παξαπάλσ δελ εμαζθαιίδνληαη θαη δε
δηαρεηξίδνληαη κε ην κάλαηδκελη αιιά θεξδίδνληαη απφ ηελ εγεζία θαη εκπλένληαη απφ
ηνπο εγέηεο. Δπνκέλσο ην επηηπρεκέλν ζηέιερνο πξέπεη φρη κφλν λα είλαη κάλαηδεξ αιιά
θαη εγέηεο.
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πλνςίδνληαο, θαηά ηνλ Μπνπξαληά (2017), ν εγέηεο θάλεη φζα θαη ν κάλαηδεξ θαη
επηπιένλ:


Κάλεη άιινπο αλζξψπνπο λα ηνλ αθνινπζνχλ εζεινληηθά θαη πξφζπκα
επελδχνληαο ζηελ εκπηζηνζχλε, εκπλένληαο κέζσ ηνπ νξάκαηνο ηνπ πξνζδνθίεο
θαη αμίεο θαη δεζκεχνληαο ηνπο γηα πςειφηεξεο επηδφζεηο.



Πξνθαιεί αιιαγέο κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη έλα θαιχηεξν κέιινλ θαη επηδηψθεη
λα αλαδείμεη θαη άιινπο εγέηεο.

1.3.3. Ζγεζία – Γηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε
Ζ εγεζία - δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ζεσξεηηθψλ θαη
πξαθηηθψλ αξρψλ, αμησκάησλ θαη πξνθιήζεσλ θαη πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο γηα ηα ζηειέρε ηεο, ηδηαίηεξα γηα εθείλα πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο. Γηα ην ιφγν απηφ απνηειεί έλα δηαθξηηφ ηνκέα ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη
κηα ηδηαίηεξα απαηηεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Argyropoulou & Symeonidis, 2017;
Hargreaves & Fink, 2003; Pounder, 2006; Αγγειφπνπινο, Καξαγηάλλεο & Φσθάο, 2002;
Βνδαΐηεο, 2015 & 2018α; Γηαλλίθαο, 2014; Μπάθαο, 2006; Μπίζηα, 2007; Παξαζθεπά &
Παπαγηάλλε, 2008; αΐηεο, 2008). ηε βηβιηνγξαθία θαίλεηαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, λα
επηθξαηεί ε έλλνηα ηεο εγεζίαο έλαληη ηεο δηνίθεζεο. Ζ πην πξφζθαηε ηάζε, φκσο, είλαη
ε απνδνρή ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ξφινπ θαη ησλ δπν γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πξφνδν
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Bush, 2011).
χκθσλα κε ηνλ Κνπηνχδε (1999), ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη
σο ε «δηαδηθαζία ηνπ ζπληνληζκνύ αλζξώπσλ (καζεηώλ, δαζθάισλ, βνεζεηηθνύ
πξνζσπηθνύ), δξαζηεξηνηήησλ θαη ππαξρόλησλ κέζσλ γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο κε ηνλ
πην απνηειεζκαηηθό ηξόπν». Ο Καηζαξφο (2008) δηαηππψλεη ηνλ νξηζκφ ηεο δηνίθεζεο
ζηελ εθπαίδεπζε σο εμήο: «Γηνίθεζε είλαη ε εμεηδηθεπκέλε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα πνπ
αλαπηύζζεηαη ζην πιαίζην ησλ πάζεο θύζεσο εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ ή ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην ζύλνιν ηνπ θαη επηδηώθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε, ζηνλ
θαιύηεξν δπλαηό βαζκό, ησλ ζθνπώλ ηεο εθπαίδεπζεο κε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ
πόξσλ – αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ – κέζα από ιεηηνπξγίεο, όπσο είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο,
ε νξγάλσζε, ε δηεύζπλζε, ν ζπληνληζκόο θαη ν έιεγρνο.»
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Καηά ηνλ Θενθηιίδε (2012), ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ηε ζρνιηθή εγεζία θαζψο
είλαη κηα έλλνηα ε νπνία απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηνπο εξεπλεηέο εμαηηίαο ησλ απμαλφκελσλ
θαζεθφλησλ ησλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ θαη ηεο απαίηεζεο ηνπ ζπγθείκελνπ γηα
ινγνδνζία (Hitt & Tucker, 2016; Muijs, 2010; Leithwood, 2010). Αλαηξέρνληαο ζηνπο
δηάθνξνπο νξηζκνχο πνπ ζπλαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία, παξαηεξείηαη φηη ε έκθαζε
δίλεηαη ζηε βαζηθή δηαδηθαζία θαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, δειαδή ζηε
δηδαζθαιία, ζηε κάζεζε θαη ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ (Bush & Glover, 2003; Devos &
Bouckenooghe, 2009; Grissom & Loeb, 2011). χκθσλα κε ηνπο Bush & Glover (2003)
ε ζρνιηθή εγεζία κπνξεί λα νξηζζεί σο:
«ε δηαδηθαζία επηξξνήο πνπ ζηεξίδεηαη ζε μεθάζαξεο αμίεο θαη αληηιήςεηο θαη νδεγεί ζε
έλα «όξακα» γηα ην ζρνιείν. Τν όξακα εθθξάδεηαη από ηνπο εγέηεο νη νπνίνη επηρεηξνύλ λα
θεξδίζνπλ ηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ππόινηπσλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ζηόρν
έλα θαιύηεξν κέιινλ γηα ην ζρνιείν, γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηνπο ππόινηπνπο
ελδηαθεξόκελνπο.»
Καηά ηνλ Northouse (2013) ε εθπαηδεπηηθή εγεζία νξίδεηαη σο «ε δηαδηθαζία κε ηελ
νπνία εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπφκελνη ελζαξξχλνληαη θαη ππνβνεζνχληαη, ψζηε λα
εξγάδνληαη κε ελζνπζηαζκφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ».
ην επίθεληξν ησλ νξηζκψλ ππάξρνπλ δχν ιεηηνπξγίεο, ε θαζνδήγεζε θαη ε άζθεζε
επηξξνήο. Δπεθηείλνληαο απηή ηελ πξνζέγγηζε, θαηά ηνπο Leithwwood & Riehl (2003), ε
ζρνιηθή εγεζία είλαη πεξηζζφηεξν ιεηηνχξγεκα θαη ιηγφηεξν ξφινο, επνκέλσο κπνξεί λα
εμαζθείηαη είηε απφ άηνκα πνπ έρνπλ ηππηθή εμνπζία είηε απφ άηνκα πνπ έρνπλ
δηαθνξεηηθφ ξφιν ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα. Αθφκα, νη ζρνιηθνί εγέηεο δελ επηβάιινπλ
ζηφρνπο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο αιιά εξγάδνληαη ζπιινγηθά ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ
ηελ αίζζεζε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ. Σέινο, νη ζρνιηθνί εγέηεο εξγάδνληαη θπξίσο κέζσ
αιιά θαη καδί κε άιια άηνκα, βνεζψληαο ηα λα είλαη απνηειεζκαηηθά θαη έηζη πξνσζνχλ
ηνπο ζρνιηθνχο ζηφρνπο έκκεζα άιια θαη άκεζα.
πλνςίδνληαο, νη επηζηήκνλεο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη ε δηνίθεζε ζην ζρνιείν
επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ηερληθφ θνκκάηη ηεο
δηαρείξηζεο ελφο νξγαληζκνχ (ζχζηεκα, λφκνη, πνιηηηθή ππνπξγείνπ, δηαζθάιηζε
απνθπγήο ιαζψλ, απζηεξφηεηα, γλψζεηο), ελψ ε εγεζία επηθεληξψλεηαη ζηα δεηήκαηα
πνπ αθνξνχλ ηνπο αλζξψπνπο (φξακα, θαηλνηνκία, πξσηνβνπιία, ζεηηθή ελίζρπζε σο
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θίλεηξν, εθηίκεζε θαη ζεβαζκφο, ζπλεξγαζία, ζπκπαξάζηαζε) (Παζηαξδήο, 2004·
Μπαξαιφο & Εσγφπνπινο, 2012).

1.3.4. Δίδε εγεζίαο
Ζ βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εγεζία είλαη ηδηαίηεξα πινχζηα θαη αλαδεηθλχεη
κία πιεζψξα εηδψλ εγεζίαο. Σν είδνο εγεζίαο αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν εγέηεο
πηνζεηεί ηνλ ξφιν ηνπ, ρξεζηκνπνηεί ηελ εμνπζία θαη ηε δχλακή ηνπ θαη πξνβαίλεη ζηε
ιήςε απνθάζεσλ. Ζ ηππνινγία πνπ αθνινπζεί ζηεξίδεηαη ζην έξγν ηνπ MacBeath
(2003) “The Alphabet Soup of leadership” θαη αλαιχνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα είδε
εγεζίαο.

Ζ εξσηθή εγεζία (Heroic leadership)
ηελ πεξίπησζε απηή ν εγέηεο εκθαλίδεηαη ζηνλ νξγαληζκφ ζε πεξίνδν θξίζεο,
αλαιακβάλεη λα ηνλ ζψζεη θαη λα ηνλ αλαγελλήζεη θαη ην εγρείξεκα απηφ ην θέξλεη εηο
πέξαο κε επηηπρία. πρλά, φηαλ ε θξίζε πεξάζεη, ν ζπγθεθξηκέλνο εγέηεο ζηακαηά λα
είλαη ρξήζηκνο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γίλεηαη δπζιεηηνπξγηθφο.

Ζ ραξηζκαηηθή εγεζία (Charismatic leadership)
Ο ραξηζκαηηθφο εγέηεο έρεη θνηλά ζηνηρεία κε ηνλ εγέηε ήξσα. Δίλαη ηζρπξή
πξνζσπηθφηεηα πνπ καγλεηίδεη ηνλ πεξίγπξν θαη δεκηνπξγεί αθφινπζνπο. Πεηπραίλεη λα
πείζεη γηα ην φξακα ηνπ θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ,
ηνπο δεκηνπξγεί ζρέζεηο εμάξηεζεο απφ ην άηνκφ ηνπ θαη ηνπο νδεγεί ζε δξάζεηο θαη ζε
ξίζθν πνπ ζε άιιε πεξίπησζε δε ζα επέιεγαλ.
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Ζ απνιπηαξρηθή εγεζία (Authoritarian leadership)
Ο απνιπηαξρηθφο εγέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεδεληθή αλνρή ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη
ζηελ πξφθιεζε. Απαηηεί απφ φινπο ππαθνή θαη ζπκκφξθσζε. ·λα παξάδεηγκα
απνιπηαξρηθήο εγεζίαο είλαη ν Υίηιεξ.

Ζ εζηθή εγεζία (Moral leadership)
Ζ εζηθή εγεζία πξνηάζζεη ηε δέζκεπζε ζε αμίεο ζε ζρέζε κε ηνλ νξγαληζκφ φπσο
εκπηζηνζχλε, ακνηβαηφηεηα ή εηιηθξίλεηα. χκθσλα κε ηνλ Sergiovanni (2006), ε εζηθή
εγεζία δελ πξφθεηηαη απιά γηα εμνπζία πνπ βαζίδεηαη ζηηο πξνζσπηθέο εζηθέο αμίεο ηνπ
εγέηε αιιά ζε εμνπζία φπνπ νη ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα πεγάδνπλ απφ αμίεο,
ηδέεο θαη ηδαληθά ηα νπνία είλαη θνηλά απνδεθηά απφ ηελ επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα.
Καηά ηνλ Day et al. (2000) ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρεκέλε εγεζία είλαη λα πηνζεηεζνχλ νη
ζσζηέο αμίεο

θαη λα ηαηξηάμνπλ κεηαμχ ηνπο ψζηε νη εγέηεο λα θαηαθέξνπλ λα

δηαρεηξηζηνχλ ηηο ηάζεηο θαη ηα δηιήκκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ. χκθσλα κε ηε
Υαηδεπαλαγηψηνπ (2019) ε εθαξκνγή ηεο εζηθήο εγεζίαο έρεη σο απψηεξν ζηφρν ηε
δεκηνπξγία ηζρπξήο θνηλφηεηαο κάζεζεο κε δηαλνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή
δηάζηαζε. Ζ εζηθή εγεζία έρεη ζεκαζία γηα ην ζρνιείν αθνχ έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ
είλαη ε δεκηνπξγία εζηθψλ αλζξψπσλ.

Δπαγγεικαηηθή εγεζία (Professional leadership)
Δίλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε ζρνιηθή εγεζία ε νπνία λα κελ είλαη επαγγεικαηηθή.
ηελ επαγγεικαηηθή εγεζία ζεσξνχληαη ζεκαίλνληα α) ε εμνπζία λα πξνέξρεηαη απφ
δηαθαλή επαγγεικαηηθή γλψζε θαη β) ε εηδεκνζχλε ηνπ εγέηε. χκθσλα κε ηνλ Fidler
(2000) ν εγέηεο πξέπεη λα αζπάδεηαη αμίεο θαη λα θαηέρεη ηηο θαηάιιειεο
επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ζσζηή θξίζε.

Ζ επαγγεικαηηθή εγεζία ζην ζρνιηθφ

ζπγθείκελν είλαη πην δχζθνιν λα νξηζηεί απφ φηη ζε άιινπο νξγαληζκνχο γηαηί νη
ζρνιηθνί εγέηεο είλαη ππεχζπλνη φρη κφλν γηα ηνπο ελήιηθεο αιιά θαη γηα ηα παηδηά θαζψο
επίζεο θαη γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλφηεηα. Ο εγέηεο θαιείηαη λα
δηαρεηξηζηεί κία πνηθηιία πξνζδνθηψλ πνπ ζπρλά ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε
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ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ παξαπάλσ αθξναηεξίσλ, πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ
ην ζρνιηθφ ζπγθείκελν θαη ζπρλά θηάλνπλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή θαη ζηηο πξνζσπηθέο
ηνπο ζρέζεηο.

πλαιιαθηηθή εγεζία (Transactional leadership)
ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία νη ζρέζεηο ζηεξίδνληαη ζε ζπλερή νηθνλνκηθή αληαιιαγή, νη
εληνιέο θαηεπζχλνληαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη ζηεξίδεηαη ζε κνληέια ειέγρνπ
(Thomson, 2016).
Ζ ζπλαιιαγή κεηαμχ αλζξψπσλ ζπλεπάγεηαη δνχλαη θαη ιαβείλ. χκθσλα κε ηνλ
McGregor Burns (1978) ν ζπλαιιαθηηθφο εγέηεο είλαη εθείλνο πνπ ζέηεη ηνπο ζηφρνπο
ηνπ νξγαληζκνχ θαη μεθαζαξίδεη ζηα άηνκα ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη
ζηφρνη. Σν ζχζηεκα είλαη αμηφπηζην θαη βαζίδεηαη ζε δνκέο θαη δεδνκέλα πνπ βνεζνχλ
ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Σα πάληα θαζνξίδνληαη ζε φξνπο πξνζσπηθνχ θέξδνπο θαη
απψιεηαο ζε κία νηθνλνκία φπνπ ππάξρεη

πξνζήισζε ζηελ αμία ηεο ρξεκαηηθήο

ακνηβήο. Οη άλζξσπνη γλσξίδνπλ πνχ βξίζθνληαη, ηί θαηέρνπλ θαη πνην είλαη ην θαζήθνλ
ηνπο. Οη εγέηεο θαη νη αθφινπζνη είλαη ζηαζεξνί θαη αλαγλσξίζηκνη θαη νη ξφινη ηνπο
είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί. Καηά ηελ Υαηδεπαλαγηψηνπ (2019) ν ζπλαιιαθηηθφο εγέηεο
ειέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ησλ πθηζηακέλσλ θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία
κέηξα κφλν φηαλ ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά. Οη πθηζηάκελνη αληακείβνληαη φηαλ
θηάζνπλ ην επηζπκεηφ επίπεδν απφδνζεο. Οη απνθιίζεηο απφ ην ππάξρνλ νξγαλσηηθφ
πιαίζην δελ είλαη επηζπκεηέο θαη νη νξγαληζκνί πνπ δηνηθνχληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη
ιηγφηεξν αλνηρηνί ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αθνκνίσζε αιιαγψλ απφ ην επξχηεξν
πεξηβάιινλ. Αξθεηνί δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Smith
θαη Bell (2011), ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπλαιιαθηηθφ ζηπι εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε σο κέζν
αληηκεηψπηζεο ηεο ρακειήο απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ πηέζεσλ
γηα απνηειεζκαηηθφηεηα.

36

Πεξηπησζηαθή εγεζία (Situational leadership)
Μία έξεπλα ηνπ MacBeath (1998) απνθάιπςε φηη νη εγέηεο δηαθέξνπλ φρη κφλν απφ
ρψξα ζε ρψξα αιιά θαη κέζα ζηελ ίδηα ρψξα.

Καζψο έλαο δηεπζπληήο ζρνιείνπ

κεηαθηλείηαη απφ ην έλα ζρνιείν ζην άιιν, πηνζεηεί έλα δηαθνξεηηθφ ζηπι εγεζίαο θαη
θαηά κία έλλνηα γίλεηαη έλα δηαθνξεηηθφ πξφζσπν. Ζ εγεζία απαηηεί δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο, δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θαη επελδχεη ζε δηαθνξεηηθέο αμίεο αλάινγα κε
ηελ ππάξρνπζα θνπιηνχξα είηε απηή αθνξά ηε ρψξα, ηελ θνηλφηεηα ή ην ζπγθεθξηκέλν
ζρνιηθφ ζπγθείκελν. Ίηαλ νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ απαηηείηαη θαη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ
εγεζίαο. Ζ πεξηπησζηαθή εγεζία ππνζηεξίδεη φηη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δπλακηθή ηεο πεξίζηαζεο θαη νη εγέηεο ζα πξέπεη λα
είλαη γλψζηεο ησλ επθαηξηψλ κε ηηο νπνίεο νη εξγαδφκελνη ζα βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο
θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο (Thompson & Glaso, 2015). Οη Bass and Riggio (2006)
παξαδέρνληαη φηη νη πεξηπησζηαθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγέηε.

Δθπαηδεπηηθή εγεζία (Instructional leadership)
ε απηφ ην είδνο ηεο εγεζίαο ν εγέηεο δηεπζπληήο ιεηηνπξγεί σο manager κε θαζήθνληα
ηα εμήο: λα θαζνξίζεη ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ, λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ νδεγηψλ,

λα επηβιέπεη ηε δηδαζθαιία,

λα

παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη λα πξνσζεί ην δηδαθηηθφ - θαζνδεγεηηθφ
θιίκα (Hallinger, 2003; Nelson & Sassi, 2005). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο o εγέηεο
δηεπζπληήο ζρνιείνπ θαιείηαη λα δηδάμεη ν ίδηνο θαη λα απνηειέζεη πξφηππν γηα ηνπο
ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ηνλ
δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (Aas & Brandmo, 2016; Nedelcu, 2013) θαη ραξαθηεξίδεηαη σο
απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (top – down) πξνζέγγηζε ζηε ζρνιηθή εγεζία γηαηί νπζηαζηηθά
εζηηάδεη ζηνπο δηεπζπληέο θαη ζηα θαζήθνληα ηνπο πνπ απνβιέπνπλ ζην ζπληνληζκφ θαη
ζηνλ έιεγρν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία έρεη δερηεί θξηηηθή
απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο γηαηί ηε ζεσξνχλ παηεξλαιηζηηθή θαη εμαξηψκελε απφ
ππάθνπνπο αθνινχζνπο (followers) (Marks & Printy, 2003) θαη παξάιιεια εζηηάδεη ζηελ
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πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ρσξίο, φκσο, λα ιακβάλεη ππφςε ηηο
νξγαληζκηθέο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζε απηέο (Piot, 2015).

Μεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (Transformational leadership)
Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία απνηειεί ηελ αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο εγεζίαο.
Δλψ ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία πξνυπνζέηεη έλα ζηαζεξφ πεξηβάιινλ, ε κεηαζρεκαηηζηηθή
εγεζία είλαη κία πην δπλακηθή έλλνηα. χκθσλα κε ηνπο Thomson et al. (2016), νη Burns
θαη Bass φξηζαλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία σο κία εζηθή δέζκεπζε γηα ηελ αιιαγή κε
ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ, ηε δέζκεπζε ησλ αθφινπζσλ κε έλαλ ηξφπν πνπ ε
παξαδνζηαθή ζπλαιιαθηηθή εγεζία, πνπ ρξεζηκνπνηεί αληακνηβέο θαη πνηλέο γηα
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, απνηπγράλεη.
Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη δίλεη έκθαζε ζηελ
εμήο ηαθηηθή: ν εγέηεο ζα πξέπεη λα παξαθηλεί ηνπο αθνινχζνπο λα εξγάδνληαη κε ζηφρν
ηνπο θνηλνχο ζθνπνχο, ηελ επηηπρία θαη ηελ απηελεξγνπνίεζε (Sun & Leithwood, 2012).
ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη ζεκειηψδεηο ε δηάζεζε θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα
αλαιάβεη, λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπο ζηφρνπο, ζηε
ζηξαηεγηθή, ζηελ θνπιηνχξα, ζηηο δνκέο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο ζρέζεηο κε ην
πεξηβάιινλ θαη ινηπά ηεο νξγάλσζεο, ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε
δπλακηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο νξγάλσζεο

ζηηο εμειίμεηο. Ο

κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο εξγάδεηαη κε ηνπο αθφινπζνχο ηνπ

θαη δεκηνπξγεί

ελζνπζηαζκφ θαη παξαθίλεζε γηα ηελ αλαγθαία αιιαγή (Thomson et al., 2016) ελψ ηνπο
ελζαξξχλεη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο επσθεινχκελνπο (γηα παξάδεηγκα καζεηέο ζε έλα
ζρνιείν) θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επίδξαζε ηνπο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Grant,
2012).
Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
ζχκθσλα κε ηνλ Bass πνπ ηα έρεη νλνκάζεη ηα ηέζζεξα Is (Μπνπξαληάο, 2017):
Ηδενινγηθή επηξξνή (idealized influence): Με ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ν εγέηεο επηδεηθλχεη
ηελ πίζηε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζε έλα θαιχηεξν κέιινλ, δίλεη αηνκηθφ θαη
ζπιινγηθφ λφεκα ζην φξακα θαη ζηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ, ζέηεη πςειά πξφηππα
επηδφζεσλ θαη εζηθήο. Τπεξεηεί ην αηνκηθφ θαη ην θνηλφ θαιφ ησλ αλζξψπσλ ηνπ,
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θεξδίδεη ην ζαπκαζκφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη ηνπο εκπλέεη ψζηε λα ηαπηίδνληαη
ζπιινγηθά κε ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή.
Δκπλεπζκέλε παξαθίλεζε (inspirational motivation): Ο εγέηεο εζηηάδεη θαη ηθαλνπνηεί
ηηο αλψηεξεο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ, ηνπο νδεγεί ζηελ απηνπξαγκάησζε,
εληζρχνληαο ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ αηζηνδνμία θαη ηελ ελδπλάκσζε.
Γηαλνεηηθή ελεξγνπνίεζε (intellectual stimulation): Ο εγέηεο θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα
θαηαλννχλ θαη λα αμηνινγνχλ ζε βάζνο ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη πξφνδν, λα
θαηαλννχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, λα ηελ ακθηζβεηνχλ θαη λα
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πινπνίεζε βειηησηηθψλ αιιαγψλ. Παξάιιεια
θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα ζθέθηνληαη δεκηνπξγηθά θαη θαηλνηνκηθά δειαδή «έμσ απφ ην
θνπηί».
Δμαηνκηθεπκέλν ελδηαθέξνλ (individualized consideration): Ο εγέηεο ελδηαθέξεηαη θαη
θξνληίδεη θάζε ζπλεξγάηε αηνκηθά, επηθνηλσλεί θαη ηνπ ζπκπεξηθέξεηαη αλάινγα κε ην
ραξαθηήξα, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Αθηεξψλεη ρξφλν γηα λα ηνλ
θαζνδεγεί, λα ηνλ βνεζά λα αλαπηχζζεηαη θαη λα ηνλ ππνζηεξίδεη ψζηε λα πξννδεχεη.
Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζεσξείηαη επξέσο σο έλα απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά είδε
εγεζίαο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία (Lowe et al, 1996; Judge and
Piccolo, 2004). Οη πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία
απμάλεη ηελ νξγαληζκηθή πνιηηεηφηεηα, ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη θάλεη πην
μεθάζαξν ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ (Givens, 2008). Δπίζεο βειηηψλεη ην πξνζσπηθφ
(αθφινπζνπο) πξνζθέξνληάο ηνπο ελδπλάκσζε, εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, δέζκεπζε,
εκπηζηνζχλε, απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη θίλεηξα (Weberg, 2010).
Ο Leithwood (1992) πξνζάξκνζε ην γεληθφ κνληέιν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζην
ζρνιηθφ ζπγθείκελν. Αξγφηεξα νη Leithwood θαη Jantzi (1999) πξνζδηφξηζαλ ην
κεηαζρεκαηηζηηθφ κνληέιν ζρνιηθήο εγεζίαο βαζηδφκελν ζε έμη εγεηηθέο θαη ηέζζεξηο
δηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο. Οη εγεηηθέο δηαζηάζεηο είλαη: ε δεκηνπξγία ζρνιηθνχ νξάκαηνο
θαη ζηφρσλ, ε παξνρή πλεπκαηηθψλ θηλήηξσλ, ε πξνζθνξά πξνζσπηθήο ππνζηήξημεο, ν
ζπκβνιηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη αμηψλ, ε επίδεημε πςειήο απφδνζεο
πξνζδνθηψλ θαη ε αλάπηπμε δνκψλ πνπ πξνάγνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο
απνθάζεηο. Οη δηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο είλαη: ε ζηειέρσζε, ε δηδαθηηθή ππνζηήξημε, ε
επίβιεςε ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αλάπηπμε δνκψλ πνπ πξνάγνπλ ηε
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ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο απνθάζεηο. Καηά ηελ Υαηδεπαλαγηψηνπ (2019) ε
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη θνξέαο αιιαγήο θαη αζρνιείηαη κε ηελ πξνψζεζε
αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ Ζξάθιεηην, ηίπνηα
δελ είλαη κφληκν παξά κφλν νη αιιαγέο. χκθσλα κε ηε Υαηδεπαλαγηψηνπ (2019), ηα
ζηνηρεία θιεηδηά ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο είλαη ηξία: ην θίλεηξν θαη ε αλάπηπμε κηαο
ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο,

ε ζπκβνιή ζηε ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε επέθηαζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία πξνζθέξεη φξακα θαη έκπλεπζε κε ζθνπφ λα ελεξγνπνηεζνχλ
φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ
θαη ηε δεκηνπξγία λέαο θνπιηνχξαο πςειψλ πξνζδνθηψλ, ζπλερνχο βειηίσζεο θαη
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κε καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ θπξηαξρεί ε εκπηζηνζχλε
θαη ν αιιεινζεβαζκφο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2019) ζηελ νπνία ε ζπλεξγαζία έρεη κεγάιε
αμία, ε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ινγίδεηαη σο ε θαηάιιειε βάζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή
θξίζε ελψ πξνσζείηαη ν αλαζηνραζκφο θαη ε ζπδήηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο.
Σν αίζζεκα ηεο θνηλήο επζχλεο είλαη ε ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα λα επηηεπρζνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Οη Dimmock & Walker (2002) αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ
αιιαγή ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο είλαη κία βαζηθή επζχλε ηεο εγεζίαο. Ζ θνπιηνχξα σο
έλα βαζκφ ρηίδεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηνπο εγέηεο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: θαιιηεξγνχλ
θαη

επηδεηθλχνπλ ηηο δηθέο ηνπο αμίεο ζε δηάδξαζε κε ηνπο άιινπο,

θαηάιιειεο

δεκφζηεο

επίζεκεο

αλαθνηλψζεηο

θαη

θάλνπλ ηηο

θαζηεξψλνπλ έλα ζχζηεκα

ππνζηεξηθηηθψλ ακνηβψλ θαη πεηζαξρίαο.» Οη Marks & Printy (2003), ηνλίδνπλ φηη ν
κεηαζρεκαηηζηηθφο ζρνιηθφο εγέηεο παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο
απμάλνληαο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο νξγαληζκηθνχο ζηφρνπο. Οη
κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο - δηεπζπληέο νθείινπλ λα θαηεπζχλνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο
ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ νξάκαηνο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, κέζα ζε θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο (Dieronitou, 2014). Με
ηνλ ηξφπν απηφ ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία δελ θαζνδεγείηαη απφ ην δηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ αιιά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη δνπιεχνπλ αηνκηθά κε ζηφρν λα
βειηηψζνπλ ηα ζρνιεία ηνπο. Ζ πξαγκαηηθή αιιαγή επηηπγράλεηαη φηαλ νη δάζθαινη
δεζκεχνληαη πιήξσο κε ζηφρν ηελ πξφνδν ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλάπηπμε θαη πηνζεηνχλ
ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ακνηβαίαο ινγνδνζίαο. Καηά ηνλ Hallinger
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(2003), ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο ζεσξείηαη ε πην ηδαληθή πξαθηηθή εγεζίαο ζηα
ζρνιεία, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή
εγεζία είλαη έλα δηακνηξαδφκελν κνληέιν εγεζίαο πνπ ζηνρεχεη λα πξνθαιέζεη ηελ
αιιαγή κε πξάμεηο απφ θάησ πξνο ηα επάλσ (bottom – up) (Aas & Brandmo, 2016).

Καηαλεκεκέλε εγεζία (Distributed leadership)
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 εκθαλίδεηαη έλα θαηλνχξγην κνληέιν εγεζίαο πνπ
βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ νξγαληζκηθή κάζεζε,

ε θαηαλεκεκέλε εγεζία

(Hallinger, 2003). Ζ εκθάληζε απηνχ ηνπ κνληέινπ εγεζίαο πξνζπαζεί λα ιχζεη ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία ε νπνία εζηηάδεη ζηε δχλακε
θαη ζηελ εμνπζία ηνπ δηεπζπληή θαη αληηκεησπίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο ππάθνπνπο
αθνινχζνπο (Nedelcu, 2013). Ζ θαηαλεκεκέλε εγεζία αλαγλσξίδεη φηη ε εγεζία κπνξεί
λα θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζε φια ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ. Δπνκέλσο, θαηά ηε
Υαηδεπαλαγηψηνπ (2019), ε εγεζία, δειαδή ε

θαηαλνκή επζπλψλ θαη εμνπζίαο

δηακνηξάδεηαη ζε δηάθνξα άηνκα θαη νκάδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη καζεηέο. Απηφ
είλαη απαξαίηεην γηαηί ν ζρνιηθφο νξγαληζκφο είλαη πνιχπινθνο, παξνπζηάδεη κεγάιν
εχξνο θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ, επνκέλσο είλαη δχζθνιν γηα έλα άηνκν λα δηνηθήζεη
απνηειεζκαηηθά. Ζ παξαδνρή ζηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία είλαη πσο θάζε κέινο ηνπ
νξγαληζκνχ πξέπεη λα έρεη επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2019).
Μέρξη ηψξα δελ ππάξρεη έλαο νξηζκφο γηα ηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία πνπ λα είλαη θνηλά
απνδεθηφο απφ φινπο (Harris, 2013). Ο Spillane (2006) δειψλεη φηη ε θαηαλεκεκέλε
εγεζία εμαπιψλεηαη πάλσ απφ έλα ζχλνιν αηφκσλ θαη εξγαζηψλ πνπ εθπιεξψλνληαη
κέζσ ηεο δηάδξαζεο, απφ πνιινχο εγέηεο.

Οη Harris & De Flaminis (2016)

ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηαλεκεκέλε εγεζία ζεσξεί φηη ε εγεζία κνηξάδεηαη ζε νκάδεο θαη
ζχλνια θαη θαηαλέκεηαη κέζα, κεηαμχ θαη ζε νιφθιεξνπο ηνπο νξγαληζκνχο.

Ζ

θαηαλεκεκέλε εγεζία δίλεη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηε δηάδξαζε παξά ζηηο πξάμεηο θαη
ππνζηεξίδεη φηη ε εγεζία δελ είλαη απνθιεηζηηθφηεηα ζε απηνχο πνπ θαηέρνπλ ηελ ηππηθή
εγεηηθή ζέζε ζηελ θνξπθή ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη δηαθνξεηηθά άηνκα
κπνξνχλ λα εγνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε
θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζπγθείκελν (Gronn, 2002; Harris et al., 2008; Spillane, 2012;
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Spillane & Healey, 2010). Ο Robinson (2008) πξφηεηλε φηη ε θχζε ηεο θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία θαηαλεκεκέλεο επηξξνήο. Ζ θαηαλεκεκέλε εγεζία
ηνλίδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ θαη ηεο θνηλήο
ηδηνθηεζίαο αιιά πνιιά απφ ηα απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε
εγεζία θαηαλέκεηαη θαζψο θαη ηηο πξνζέζεηο πίζσ απφ απηά (Harris, 2013). Οη Heck &
Hallinger (2010) ζεκεηψλνπλ φηη ε επίδξαζε ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο ζηα ζρνιεία
επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ
ζρνιείνπ κε ηα ελδηαθεξφκελα αθξναηήξηα, ηελ θαιχηεξε δηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ησλ
δνκψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ, ηελ πεξηζζφηεξν ελεξγή δέζκεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο

κάζεζε

θαη ηελ ηθαλφηεηα λα

δηαηεξνχλ ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηηο θαηλνηνκίεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο
(Angelle, 2010; Bellibas & Liu, 2017; Hulpia & Devos, 2010).

Παξαηεξνχληαη

νκνηφηεηεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ καζεζηαθνχ θιίκαηνο. Οη Leithwood,
Harris & Hopkins (2008) ππνδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο γηα ηνπο
καζεηέο θαη γηα ηε ζρνιηθή επηηπρία. Γειψλνπλ φηη ε επίδξαζε ηεο θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο ζην ζρνιείν θαη ζηνπο καζεηέο βειηηψλεηαη φηαλ ε ζρνιηθή εγεζία είλαη επξέσο
θαηαλεκεκέλε (Heck & Hallinger, 2009; Marks & Printy, 2003). Ο Nedelu (2013) θαη νη
Penlington, Kington θαη Day (2008)

ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνληαη σο
εηδήκνλεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο. χκθσλα κε ηνλ
Mπνπξαληά (2005), «Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ηθαλνπνηνύληαη θαη παξαθηλνύληαη από
ηελ εξγαζία ηνπο, όηαλ κέζσ απηήο αλαπηύζζνπλ ηηο γλώζεηο, ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο θαζώο
θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο. Η αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ, εθηόο ηνπ όηη ηθαλνπνηεί ηηο
αλάγθεο νινθιήξσζεο θαη απηνεθηίκεζεο, εληζρύεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη ζπκβάιιεη
νπζηαζηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε θαη πξόνδν».
Ζ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην
δηεπζπληή ν νπνίνο πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ «λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη έλα
πξφγξακκα πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο φςεηο ηεο δσήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ»
(Ηνξδαλίδεο, 2005). χκθσλα κε ηνλ αΐηε (2011), ην πξφγξακκα απηφ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο επζχλεο δεδνκέλνπ φηη θάζε άλζξσπνο
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είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, άξα ε αθχπληζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο επζχλεο
απνηειεί ζπνπδαίν κέζν ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα γίλεη ηειεηφηεξνο. Με ηελ αλάιεςε
επζπλψλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαπηχζζνπλ ηηο εγεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ζηελ πξάμε αθνχ
απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ ηελ επηκφξθσζε (Kotter, 2001). Δπίζεο ην
άηνκν ελδηαθέξεηαη ηφζν πεξηζζφηεξν γηα έλα θαζήθνλ, φζν αηζζάλεηαη φηη είλαη ηθαλφ
λα ην θέξεη ζε πέξαο. Ο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχεη ζσζηά ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ
γηα ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη λα ηνπο θαζνδεγεί ψζηε λα βξίζθνπλ
κφλνη ηνπο ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα θηάζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ πην
ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Δπνκέλσο ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα παξέρεη ειεπζεξία
ζηηο πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα ηνπο δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη
κπνξνχλ νη ίδηνη λα αλαιάβνπλ δξάζε ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπο. Γηα λα αλαπηπρζεί
ην αίζζεκα ηεο επζχλεο ζα πξέπεη ν δηεπζπληήο λα εθρσξεί αξκνδηφηεηεο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ.
Καηαιήγνληαο ινηπφλ, ζηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ ζρνιείσλ
πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε κε ηνπο πθηζηάκελνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο αθνχ ε
εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζπκβάιιεη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο (Hulpia et al.,
2009, 2012; Hulpia & Devos, 2010). Δπίζεο, ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ απνηειεί ην
κέζν κε ην νπνίν ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε εμαζθαιίδνπλ ηε κέγηζηε ζπλεηζθνξά ησλ
ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ίηαλ ν δηεπζπληήο
δηαηεξεί ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, δεκηνπξγεί έλα ζρνιηθφ θιίκα
κέζα ζην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί αθνζηψλνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο, ν δηεπζπληήο κπνξεί
λα θαηεπζχλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζε γεληθνχο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελψ κε ηε
ρξήζε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηηχρνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπο. Σέινο, ε κεηαβίβαζε εμνπζίαο είλαη έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ησλ
ζηειερψλ γηαηί έηζη ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα αθηεξψλνπλ ην ρξφλν ηνπο ζηε
δηνίθεζε θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη φρη ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ.

Ζ εγεζία ηνπ Γαζθάινπ (Teacher leadership)
Ο δάζθαινο, θαηά ηνλ Μπνπξαληά (2017), κπνξεί θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο εγέηεο ζε
φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. ·ρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξάζεη θάπνην φξακα ζηνπο
43

καζεηέο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ θαη έηζη λα ηνπο εκπλεχζεη θαη λα ηνπο παξαθηλήζεη λα
θαηαβάινπλ ηηο κέγηζηεο πξνζπάζεηεο γηα εμαηξεηηθέο επηδφζεηο. Μπνξεί λα θάλεη ηελ
ηάμε ηνπ λα ιεηηνπξγεί σο θαιή νκάδα. Θα πξέπεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
καζεηψλ αζθψληαο ζεηηθή επηξξνή, λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη θπξίσο λα
δηακνξθψζεη θαηάιιεια ηελ παηδεία - θνπιηνχξα θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ κε
ηέηνην ηξφπν πνπ λα ηνπο νδεγήζεη λα δήζνπλ θαιά ζε κία θνηλσλία ζπλνρήο θαη
επεκεξίαο. Ο δάζθαινο εγέηεο είλαη ζχκβνπινο θαη κέληνξαο ησλ παηδηψλ εληφο θαη
εθηφο ηάμεο.
χκθσλα κε ηνλ Frost (2000), ε ελίζρπζε ηεο απηελέξγεηαο ησλ δαζθάισλ κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο ην πξσηεχνλ θαζήθνλ ελφο θαινχ ζρνιείνπ, ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ή ηεο
εζληθήο εγεζίαο. Ο Fullan θ.α. (2001) ραξαθηεξηζηηθά ιέεη: «Μία ιέμε ζρεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή απηνλνκία. Ζ δηθή καο εθδνρή αλαθέξεηαη ζε θνηλφηεηεο εκπνηηζκέλεο
ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε φπνπ

νη δάζθαινη επηθεληξψλνληαη ζπιινγηθά ζηε

κάζεζε ησλ παηδηψλ θαη ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ ζα δψζνπλ ην θαιχηεξν
απνηέιεζκα. ηηο θνηλφηεηεο απηέο ε έκκεζε ινγνδνζία κεηαμχ ησλ δαζθάισλ είλαη
εμαηξεηηθά ηζρπξή.»

Ζ εγεζία ηνπ καζεηή (Student leadership)
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζηα ζρνιεία πνπ πηζηεχνπλ ζηελ θαηαλεκεκέλε
εγεζία ν ξφινο θαη ε ζέζε ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Σα ζρνιεία πιένλ
πξνεηνηκάδνπλ ηνπο λένπο αλζξψπνπο γηα εγεηηθνχο ξφινπο ζηε βηνκεραλία, ζηελ
νηθνλνκία, ζην ζηξαηφ θαη ζηελ εθπαίδεπζε κε πνηθίινπο ηξφπνπο φπσο δίλνληαο ηνπο
εγεηηθνχο ξφινπο ζηα ζρνιηθά ζπκβνχιηα, ζπκκεηέρνληαο ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζε
ζεαηξηθά, ζε νκαδηθά αζιήκαηα θαη ινηπά. Ίια απηά ζπκβαίλνπλ έμσ απφ ηε ζρνιηθή
αίζνπζα. χκθσλα κε ηνλ MacBeath θ.α. (2001) ππάξρεη ηάζε απφ αξθεηά ζρνιεία λα
δνζνχλ επθαηξίεο αλάπηπμεο εγεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ καζεκάησλ φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, κε ζηξαηεγηθέο πνπ
αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θ.α. έηζη
ψζηε ηα παηδηά λα παίμνπλ έλα κεγαιχηεξν εγεηηθφ ξφιν ζην ζρνιείν.
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πλνπηηθφο πίλαθαο εηδψλ εγεζίαο
Αθνινπζεί ν πίλαθαο 2 ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ηα δηάθνξα είδε εγεζίαο πνπ
αλαιχζεθαλ παξαπάλσ θαζψο θαη ηα βαζηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα.
Πίλαθαο 2. Δίδε εγεζίαο – πιενλεθηήκαηα - κεηνλεθηήκαηα

Δίδε εγεζίαο

Πιενλεθηήκαηα

Ζξσηθή

Ο εγέηεο ζψδεη ηνλ
νξγαληζκφ ζε πεξίνδν
θξίζεο.

Υαξηζκαηηθή

Ο εγέηεο πείζεη ηνλ πεξίγπξν
γηα ην φξακα ηνπ θαη ηηο
αληηιήςεηο ηνπ.
Ο εγέηεο δεκηνπξγεί
αθφινπζνπο.

Απνιπηαξρηθή

Ζζηθή

Μεηνλεθηήκαηα
Βαζίδεηαη ζηνλ εγέηε.
Ο εγέηεο είλαη ζπρλά
δπζιεηηνπξγηθφο ζε πεξηφδνπο κε
θξίζεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Ζ εγεζία εθαξκφδεηαη απφ ηα
πάλσ πξνο ηα θάησ.
Βαζίδεηαη ζηνλ εγέηε.
Ο εγέηεο δεκηνπξγεί ζρέζεηο
εμάξηεζεο απφ ην άηνκφ ηνπ.
Ο εγέηεο νδεγεί ηνπο αθνινχζνπο
ζε ξίζθν πνπ ζε άιιε πεξίπησζε
δε ζα επέιεγαλ.
Ζ εγεζία εθαξκφδεηαη απφ πάλσ
πξνο ηα θάησ.
Βαζίδεηαη ζηνλ εγέηε.
Μεδεληθή αλνρή ζηε
δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ
πξφθιεζε.
Ο εγέηεο απαηηεί ππαθνή θαη
ζπκκφξθσζε.
Ζ εγεζία εθαξκφδεηαη απφ ηα
πάλσ πξνο ηα θάησ.

Γέζκεπζε ησλ αηφκσλ ζε
αμίεο θνηλά απνδεθηέο απφ
ηνλ νξγαληζκφ (εκπηζηνζχλε,
ακνηβαηφηεηα, εηιηθξίλεηα
θ.α.).
Γεκηνπξγείηαη ηζρπξή
θνηλφηεηα κάζεζεο κε
δηαλνεηηθή,
ζπλαηζζεκαηηθή θαη
πλεπκαηηθή δηάζηαζε.
ην ζρνιείν, ε εζηθή εγεζία
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Δπαγγεικαηηθή

πλαιιαθηηθή

Πεξηπησζηαθή

Δθπαηδεπηηθή

Μεηαζρεκαηηζηηθή

πξνζβιέπεη ζηε δεκηνπξγία
εζηθψλ αλζξψπσλ.
Ζ εμνπζία ηνπ εγέηε
πξνέξρεηαη απφ δηαθαλή
επαγγεικαηηθή γλψζε.
Ο εγέηεο είλαη εηδήκνλαο.
Ο εγέηεο ζέηεη ηνπο ζηφρνπο.
Σν ζχζηεκα είλαη αμηφπηζην
θαη βαζίδεηαη ζε δνκέο θαη
δεδνκέλα πνπ βνεζνχλ ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.
Οη άλζξσπνη γλσξίδνπλ πνχ
βξίζθνληαη, ηί θαηέρνπλ θαη
πνην είλαη ην θαζήθνλ ηνπο.
·ιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε
απφδνζεο - ιήςε αλαγθαίσλ
κέηξσλ φηαλ ηα πξνβιήκαηα
γίλνπλ ζνβαξά.
Ίηαλ νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ,
αιιάδεη θαη ν ηξφπνο εγεζίαο.
Οη εγέηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ
ηθαλφηεηεο ψζηε λα είλαη
επέιηθηνη θαη γλψζηεο ησλ
επθαηξηψλ κε ηηο νπνίεο νη
εξγαδφκελνη ζα βειηηψλνπλ
ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ
απηνπεπνίζεζε ηνπο.
·κθαζε ζηε δηδαζθαιία θαη
ζηε κάζεζε.
·κθαζε ζηελ επηπξφζζεηε
κάζεζε πνπ πξνθχπηεη
απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Δζηηάδεη ζηνπο δηεπζπληέο
ζρνιείσλ θαη ζηα θαζήθνληα
ηνπο πνπ απνβιέπνπλ ζην
ζπληνληζκφ θαη ζηνλ έιεγρν
ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο.
Ο εγέηεο δηεπζπληήο
απνηειεί πξφηππν.
Αζρνιείηαη κε ηελ πξνψζεζε
αιιαγψλ θαη

Βαζίδεηαη ζηνλ εγέηε.

Βαζίδεηαη ζηνλ εγέηε.
Οη ζρέζεηο ζηεξίδνληαη ζε ζπλερή
νηθνλνκηθή αληαιιαγή.
Οη εγέηεο θαη νη αθφινπζνη είλαη
ζηαζεξνί.
Οη νξγαληζκνί είλαη ιηγφηεξν
αλνηρηνί ζηελ θαηλνηνκία θαη
ζηελ αιιαγή.
Ζ εγεζία εθαξκφδεηαη απφ ηα
πάλσ πξνο ηα θάησ.
Βαζίδεηαη ζηνλ εγέηε.
Ζ εγεζία εθαξκφδεηαη απφ ηα
πάλσ πξνο ηα θάησ.

Βαζίδεηαη ζηνλ εγέηε δηεπζπληή.
Ο εγέηεο δηεπζπληήο ιεηηνπξγεί
σο κάλαηδεξ.
Ζ εγεζία εθαξκφδεηαη απφ ηα
πάλσ πξνο ηα θάησ.
Θεσξείηε παηεξλαιηζηηθή θαη
εμαξηψκελε απφ ππάθνπνπο
αθνινχζνπο.
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Καηαλεκεκέλε

Ζ εγεζία ηνπ
Γαζθάινπ

θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν,
είλαη θνξέαο αιιαγήο.
Γίλεη έκθαζε ζηε
δηακφξθσζε θνπιηνχξαο
πςειψλ πξνζδνθηψλ,
ζπλερνχο βειηίσζεο &
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.
Γηαζθαιίδεη ηε δέζκεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε
έλα θνηλφ φξακα πνπ ζα
κεηακνξθψζεη ην
ζρνιείν.
Μαθξνπξφζεζκνη ζηφρνη,
εκπηζηνζχλε θαη
αιιεινζεβαζκφο.
πκβάιιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ
ζρνιείνπ.
Δίλαη δηακνηξαδφκελν
κνληέιν εγεζίαο πνπ
πξνθαιεί ηελ αιιαγή κε
πξάμεηο απφ θάησ πξνο ηα
επάλσ.
Κάζε κέινο ηνπ νξγαληζκνχ
πξέπεη λα έρεη επζχλεο θαη
αξκνδηφηεηεο, επνκέλσο ζην
ζρνιείν, ε εγεζία κπνξεί λα
θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζε φια
ηα κέιε ηνπ.
Ζ εγεζία εθπιεξψλεηαη κέζσ
ηεο δηάδξαζεο, απφ πνιινχο
εγέηεο ηππηθνχο ή άηππνπο.
Ζ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ
ζπκβάιιεη ηελ αλάπηπμε ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ
πθηζηακέλσλ.
Ζ εγεζία εθαξκφδεηαη απφ ηα
θάησ πξνο ηα πάλσ.
Ο δάζθαινο ιεηηνπξγεί σο
εγέηεο ζηελ ηάμε ηνπ.
Κεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε
ησλ καζεηψλ.
Δκπλέεη ηνπο καζεηέο γηα έλα
θαιχηεξν κέιινλ.
Σνπο παξαθηλεί λα
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Ζ εγεζία ηνπ
Μαζεηή

κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο
πξνζπάζεηεο ηνπο.
Ζ ηάμε ηνπ ιεηηνπξγεί σο
θαιή νκάδα.
Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζηνπο
εγεηηθνχο ξφινπο ηνπ
ζρνιείνπ.
Γίλνληαη επθαηξίεο αλάπηπμεο
εγεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ
καζεηψλ ψζηε λα
πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ
ελήιηθε δσή ηνπο.

1.3.5. Ζγεηηθά ζηπι.
Μία ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν
εγέηεο αζθεί δχλακε - εμνπζία πάλσ ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, θαη αληίζηξνθα, ν βαζκφο
ειεπζεξίαο πξσηνβνπιηψλ, ν βαζκφο απηνλνκίαο ζηε ζθέςε θαη ηε δξάζε πνπ ηνπο
επηηξέπεη λα έρνπλ. Οη Clark and Clark (2002) νλφκαζαλ σο ζηπι εγεζίαο ηνλ ηδηαίηεξν
ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε εγέηεο παξέρεη θαηεπζχλζεηο, εθαξκφδεη ζρέδηα θαη θηλεηνπνηεί
αλζξψπνπο πξνο ηελ επίηεπμε ζηφρσλ.
χκθσλα κε ηνπο Tannenbaum θαη Schmidt φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Dal Forno, &
Merlone (2006) ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζηπι εγεζίαο πνπ ζπλήζσο ζπλαληάκε ζηελ πξάμε
είλαη:
Ο εγέηεο πνπ δηαηάζζεη: Ο εγέηεο ιακβάλεη ηελ απφθαζε θαη ηελ αλαθνηλψλεη ζηνπο
πθηζηάκελνπο ηνπ γηα εθηέιεζε.
Ο εγέηεο πνπ πείζεη: Ο εγέηεο, αθνχ απνθαζίζεη, πξνζπαζεί λα πεξάζεη κε πεηζψ ηελ
απφθαζε ηνπ ζηνπο πθηζηάκελνπο.
Ο εγέηεο πνπ ζπδεηά:

παξνπζηάδεη ηηο απνθάζεηο, πξνθαιεί εξσηήζεηο ησλ

πθηζηάκελσλ θαη ζπδεηά εκπφδηα ή ηξφπνπο πινπνίεζεο.
Ο εγέηεο πνπ δνθηκάδεη: παξνπζηάδεη δνθηκαζηηθέο απνθάζεηο πνπ ε ζπδήηεζε κε ηνπο
πθηζηάκελνπο κπνξεί λα ηηο αιιάμεη.
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Ο εγέηεο πνπ ζπκβνπιεχεηαη: απνθαζίδεη, αθνχ πξψηα παξνπζηάζεη ην πξφβιεκα θαη
ζπγθέληξσζε ηηο απφςεηο θαη ηηο γλψκεο ησλ πθηζηάκελσλ, ηηο νπνίεο ιακβάλεη ζνβαξά
ππφςε.
Ο εγέηεο πνπ δεηά ζπκκεηνρή: ζέηεη φξηα θαη δεηά απφ ηνπο πθηζηάκελνπο λα
ζπλαπνθαζίζνπλ.
Ο εγέηεο πνπ εμνπζηνδνηεί: επηηξέπεη ζηνπο πθηζηάκελνπο λα ελεξγήζνπλ φπσο απηνί
λνκίδνπλ ζην πιαίζην πνπ ηίζεηαη απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπ ή ηελ νξγάλσζε.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαζαθελίζνπκε φηη ηφζν νη εγέηεο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη
ζην θαζήθνλ φζν θαη εθείλνη πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο
κπνξνχλ λα είλαη κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο εθφζνλ ελδηαθέξνληαη θαη θξνληίδνπλ ηνπο
πθηζηάκελνπο ηνπο (εξγαδφκελνπο). Ο βαζκφο ελδηαθέξνληνο θαη θξνληίδαο ηνπ εγέηε
πξνο ηνπο αθφινπζνχο ηνπ δελ εμαξηάηαη απφ ην ζηπι εγεζίαο ηνπ (Thomson, 2016).

1.3.6. Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εγεηηθνχ ζηπι.
Σν ζηπι εγεζίαο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηνπο εθάζηνηε ζπλεξγάηεο ηνπ
εγέηε.

χκθσλα κε ηνλ Blanchard φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Thompson & Vecchio

(2009), ην ζηπι εγεζίαο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ σξηκφηεηα πνπ έρνπλ νη
ζπλεξγάηεο σο νκάδα θαη σο άηνκα. Ζ σξηκφηεηα είλαη ρακειή φηαλ ηα άηνκα δελ έρνπλ
απνδερζεί ην έξγν θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηχρνπλ, δελ δηαζέηνπλ ηηο
απαηηνχκελεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη θνπιηνχξα θαη δελ εκπηζηεχνληαη θαη δελ
απνδέρνληαη ηνλ εγέηε σο άηνκν θαη σο ξφιν. Σα άηνκα πςειήο σξηκφηεηαο είλαη απηά
πνπ ζέινπλ, μέξνπλ θαη κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ ην έξγν, δειαδή είλαη ηα άηνκα πνπ
αηζζάλνληαη ππεπζπλφηεηα, δέζκεπζε ηνπο ζηφρνπο, έρνπλ δηάζεζε λα πξνζπαζήζνπλ
θαη λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο, εθηηκνχλ, ζέβνληαη θαη απνδέρνληαη ηνλ εγέηε
θαη κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη σο νκάδα. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, φηαλ ε σξηκφηεηα
ησλ ζπλεξγαηψλ σο άηνκα θαη σο νκάδα είλαη ρακειή, ηα πην θαηάιιεια θαη
απνηειεζκαηηθά ζηπι είλαη ηα απηαξρηθά. Αληίζεηα, φηαλ ε σξηκφηεηα ησλ αηφκσλ είλαη
πςειή, ηα θαηαιιειφηεξα ζηπι είλαη ηα

ζπκκεηνρηθά. Δπίζεο, νη Fiedler θαη

Chemers, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Thomson (2016), ππνζηεξίδνπλ φηη ζε πεξηφδνπο
αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη είηε απφ κεγάιε αβεβαηφηεηα θαη γξήγνξεο
49

αιιαγέο είηε απφ κηθξή αβεβαηφηεηα θαη ειάρηζηεο αιιαγέο, νη εγέηεο πνπ
πξνζαλαηνιίδνληαη ζην θαζήθνλ θαίλεηαη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί. ε πεξηφδνπο
πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πην αξγέο αιιαγέο θαη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα, νη εγέηεο πνπ
πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνη.
Ίηαλ o εγέηεο έρεη ζπκκεηνρηθφ ζηπι εγεζίαο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δηαθξίλνληαη απφ
πςειή σξηκφηεηα ηφηε έρνπκε απνηειέζκαηα, επηδφζεηο, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζην κέγηζην βαζκφ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη άλζξσπνη, ιφγσ
ηεο ζπκκεηνρήο, αηζζάλνληαη δηθέο ηνπο ηηο απνθάζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ
ππεπζπλφηεηα, δέζκεπζε (Bellibas & Liu, 2017; Hulpia et al., 2012; Malloy et al., 2017)
θαη δηάζεζε λα πξνζπαζήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή ηνπο
θάλεη λα αηζζάλνληαη πην δεκηνπξγηθνί θαη κε πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε (Θενθηιίδεο,
2012). Οη επηδφζεηο γηα ηνλ εγέηε είλαη θαιχηεξεο γηα ηξεηο αθφκα ιφγνπο. Πξψηνλ,
αμηνπνηψληαο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηηο ηδέεο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο γλψζεηο φισλ ησλ
ζπλεξγαηψλ, ζπλήζσο νδεγείηαη ζε θαιχηεξεο απνθάζεηο. Γεχηεξνλ, ν εγέηεο
εμνηθνλνκεί ρξφλν αθνχ δελ ρξεηάδεηαη λα επηβιέπεη ζηελά ηνπ ζπλεξγάηεο ηνπ νχηε λα
απνθαζίδεη εθείλνο γηα ηα πάληα. ·ρεη, ινηπφλ, ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβηβάζεη εμνπζία,
λα αλαζέζεη επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ψζηε ν ίδηνο λα
απαζρνιεζεί κε πεξηζζφηεξα θξίζηκα ή αλαπηπμηαθά δεηήκαηα. Σξίηνλ, ε ζπκκεηνρή
απνηειεί ζεκαληηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία ε νπνία νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ησλ
αλζξψπσλ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εγέηε.
Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε βειηίσζε ηεο σξηκφηεηαο ησλ ζπλεξγαηψλ είλαη επζχλε
ηνπ εγέηε, ν νπνίνο κέζσ ηνπ νξάκαηνο, ηεο παξαθίλεζεο, ηεο θαζνδήγεζεο, ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ζα θάλεη ηα άηνκα ηθαλά σο κνλάδεο ελψ κέζσ ηεο
αλάπηπμεο ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο ζα θάλεη ηα άηνκα ηθαλά σο νκάδα.

1.3.7. Δπηινγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ηεο θαηαλεκεκέλε εγεζίαο
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο επηιέρζεθε ε εζηίαζε ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη
ζηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία. Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία είλαη
θαηάιιειεο γηα λα ππεξεηήζνπλ ηε ζχγρξνλε δηνίθεζε θαη αλήθνπλ ζηα κνληέια
εγεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom – up) πξνζέγγηζε
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ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζε αληίζεζε κε άιια είδε εγεζίαο φπσο ε εθπαηδεπηηθή θαη ε
πεξηπησζηαθή εγεζία. Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία επηθεληξψλνληαη
ζηε ζπλεξγαζία ελψ άιια είδε εγεζίαο φπσο ε εξσηθή, ε ραξηζκαηηθή, ε απνιπηαξρηθή,
ε πεξηπησζηαθή, ε επαγγεικαηηθή, ε ζπλαιιαθηηθή θαη ε εθπαηδεπηηθή, βαζίδνληαη ζηελ
εγεζία ηνπ δηεπζπληή. χκθσλα κε ηνπο (Leithwood & Jantzi, 1999; Leithwood &
Sleegers, 2006; Sun & Leithwood, 2012) ε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία
είλαη πην ζεκαληηθέο γηα ηε ζρνιηθή βειηίσζε θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε
κε

ηα άιια είδε εγεζίαο. Οξηζκέλεο πξαθηηθέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο

ζπλεηζθέξνπλ ηδηαίηεξα ζηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ. Οη Sun & Leithwood (2012)
ππνζηεξίδνπλ φηη ε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ δνκψλ θαη ε παξνρή πξνζσπηθήο ζηήξημεο
ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ. Δπίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε
ζπκπεξίιεςε νξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο νη νπνίεο πεξηέρνληαη
ζηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία θάλνπλ ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ εγεζηψλ δειαδή ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο

θαη ηεο θαηαλεκεκέλεο

εγεζίαο, πην απνηειεζκαηηθφ.

Ζ

κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία κεηξηάδεη ηε ζεκαζία ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ πεξηπησζηαθψλ απνηειεζκάησλ. ·ηζη, ζχκθσλα κε ηνπο Yu,
Leithwood & Jantzi, 2002) ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη θνπιηνχξεο κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη ε αμία ηεο
πεξηπησζηαθήο εγεζίαο. χκθσλα κε ην Θενθηιίδε (2012), ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία
είλαη ζπκκεηνρηθνχ ηχπνπ θαη, ζπλεπψο, θαηαλεκεκέλε εγεζία. Αληί έλα κεκνλσκέλν
άηνκν, ν δηεπζπληήο, λα ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη εθ ησλ άλσ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
επέιζεη αιιαγή κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζέγγηζεο απφ ηε βάζε πξνο ηελ
θνξπθή. Δπνκέλσο, νη πεγέο εγεζίαο είλαη πνιιαπιέο. Σέινο ε εγεζία ηνπ δαζθάινπ θαη
ε εγεζία ηνπ καζεηή είλαη θνκκάηηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.

1.3.8. Απνηειεζκαηηθή κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία
Ζ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά δελ έρεη θακία αμία αλ δελ νδεγεί ζηελ επίηεπμε
απνηειεζκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Ulrich et al. (2012) ε απνηειεζκαηηθή εγεζία ηζνχηαη
κε ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά επί ηα απνηειέζκαηα. Δπνκέλσο, ε απνηειεζκαηηθή εγεζία
είλαη γηλφκελν θαη φρη άζξνηζκα ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Ο
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εγέηεο πνπ δελ επηηπγράλεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ
εγείηαη.
Σα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλεη ν εγέηεο

ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ

ηθαλνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη κε ηελ επηβίσζε θαη
ηε δηαξθή επηηπρία ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Αθφκα, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ηελ
επζχλε έρεη ν εγέηεο πξέπεη λα είλαη βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα.

1.3.9. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο
Ζ εγεζία γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ
ηνπ εγέηε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ζηελ αλάπηπμε θαη κεηάδνζε ηνπ νξάκαηνο γηα
ηνλ νξγαληζκφ.
Δκπηζηνζχλε, ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο εγεζίαο.
χκθσλα κε ηνλ Collins (2001), ηνλ κεηαζρεκαηηζηηθφ εγέηε πξέπεη λα ηνλ ελδηαθέξεη ε
δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε ηνπο αθφινπζνχο ηνπ πνπ λα ζηεξίδνληαη ζηελ εκπηζηνζχλε. Ο
εγέηεο απαηηείηαη λα θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνλ
αθνινπζνχλ εζεινληηθά θαη πξφζπκα (Θενθηιίδεο, 2012). Ζ εκπηζηνζχλε (Bryk et al.,
2010; Oduro, 2004) ησλ νπαδψλ πξνο ηνλ εγέηε απνηειεί ζεκέιην ηεο εγεζίαο αθνχ ε
εκπηζηνζχλε είλαη πξνυπφζεζε γηα:


Σελ ηθαλνπνίεζή, ηελ αθνζίσζε θαη ηε δέζκεπζε ησλ αλζξψπσλ ζε έλαλ εγέηε.



Σελ χπαξμε θιίκαηνο αλνηθηήο θαη εηιηθξηλνχο επηθνηλσλίαο θαη ειεπζεξίαο
έθθξαζεο ησλ ηδεψλ, ησλ απφςεσλ, ησλ δηαθσληψλ θαη ησλ πξνηάζεσλ πνχ είλαη
ρξήζηκα γηα ηηο θαιέο ζρέζεηο, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία.



Σελ απφθηεζε απφ ηνλ εγέηε εηιηθξηλνχο ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο αλαπηπμηαθήο
θξηηηθήο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ.



Σε δπλαηφηεηα ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο.



Σελ απνδνρή απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ νξάκαηνο, ησλ ζηφρσλ, ησλ νδεγηψλ θαη
ησλ ζπκβνπιψλ ηνπ εγέηε.
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Οη ππιψλεο πνπ ζηεξίδεηαη ε εκπηζηνζχλε ηελ νπνία νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη ν εγέηεο
είλαη ε αθεξαηφηεηα (integrity), ε ηθαλφηεηα (ability) θαη ε θαινζχλε (benevolence)
(Μπνπξαληάο, 2017).
Ο εγέηεο δηαζέηεη αθεξαηφηεηα φηαλ νη ζπλεξγάηεο ηνπ πηζηεχνπλ φηη έρεη εζηθέο αξρέο
φπσο εληηκφηεηα, ζπλέπεηα, δηθαηνζχλε, ππεπζπλφηεηα, πξνβιεςηκφηεηα θαη δηαθάλεηα
ζηηο απνθάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Ο εγέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ εληηκφηεηα φηαλ δηαθξίλεηαη γηα ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ
εζηθή ηνπ θαη ηεξεί ζηελ πξάμε ηηο αξρέο ηνπ ελψ ν ίδηνο απνηειεί παξάδεηγκα πξνο
κίκεζε φζσλ πξεζβεχεη θαη θεξχζζεη (Νηθνιαΐδεο, 2017).
Ο εγέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηθαηνζχλε φηαλ θαηαλέκεη ηνπο πφξνπο, αληακείβεη θαη
πξνάγεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ αληηθεηκεληθά, αμηνθξαηηθά θαη δίθαηα. Δπηπιένλ ζα πξέπεη
νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ λα είλαη απνδεθηέο θαη
δηαθαλείο ελψ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ κε αμηνπξέπεηα,
δίρσο λα πξνζπαζεί λα ηνπο ρεηξαγσγήζεη θαη λα ηνπο αζθεί θξηηηθή κπξνζηά ζε άιινπο.
Ο εγέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέπεηα θαη πξνβιεςηκφηεηα φηαλ ηεξεί ηηο ππνζρέζεηο
ηνπ, νη πξάμεηο είλαη ζχκθσλεο κε ηα ιφγηα ελψ ζην ιφγν ηνπ θαη ζηηο αμίεο ηνπ ππάξρεη
ζπλέπεηα θαη ζπλνρή, δειαδή δελ θάζθεη θαη αληηθάζθεη.
Σέινο, ν εγέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεπζπλφηεηα ζεκαίλεη φηη αλαιακβάλεη πάληα ην
κέξνο ηεο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγεί γηα ηηο απνθάζεηο, ηηο πξάμεηο, ηηο επηδφζεηο θαη
αλαγλσξίδεη ηα ιάζε ηνπ.
Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη ε ηθαλφηεηα. Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ηερλνγλσζία ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη
απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληά ηνπ. Πξαθηηθά, ν εγέηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη επαξθψο
θαη λα πινπνηεί ην έξγν πνπ αλαιακβάλεη, λα έρεη ζσζηή θξίζε, ζηξαηεγηθή ζθέςε,
ηθαλφηεηα ιήςεο απφθαζεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζρεδηαζκνχ (Κξηεκάδεο θαη
Θσκνπνχινπ 2012). Αθφκα ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηηο ηθαλφηεηεο ζε πξνζσπηθφ
επίπεδν φπσο απηνθπξηαξρία, αηζηνδνμία, ζάξξνο, αληνρή, νξγαλσηηθφηεηα θαη
κεζνδηθφηεηα.
Ο ηξίηνο ππιψλαο ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη ε θαινζχλε. Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα
ελδηαθέξεηαη εηιηθξηλά γηα ην θαιφ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, λα κελ ηνπο εθκεηαιιεχεηαη, λα
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ηνπο θξνληίδεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ εξγαζία θαη ηελ εμέιημή ηνπο κε ηελ θαζνδήγεζε,
ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ παξαθίλεζε.

Σν φξακα
Σν φξακα, θαηά ηνλ Καδαληδάθε ζην βηβιίν ηνπ «Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν», είλαη λα
θηάζεηο εθεί πνπ δε κπνξείο, δειαδή έλα βήκα πέξα απφ ην εθηθηφ.
Ζ ζχιιεςε ηνπ νξάκαηνο απφ ηνλ εγέηε, ε θαηαλφεζε θαη ν ελζηεξληζκφο ηνπ απφ ηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπ θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ζηξαηεγηθέο,
πνιηηηθέο, δξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο
(Noonan, 2003) θαη ηελ πην νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ management θαη ηεο
εγεζίαο. Ζ έξεπλα ησλ Korn θαη Ferry φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Halley-Boyce et al.
(2013) έδεημε φηη γηα ηνλ 21ν αηψλα ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εγεηψλ ζα
είλαη ε ηζρπξή αίζζεζε νξάκαηνο. Ο Nanus φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Cato & Gordon
(2012) ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη πην ηζρπξή θηλεηήξηα δχλακε γηα λα νδεγήζεη κία
νξγάλσζε ζηε καθξνπξφζεζκε επηηπρία, απφ έλα φξακα ειθπζηηθφ, πνιχηηκν θαη εθηθηφ
γηα ην κέιινλ, ην νπνίν ζα έρνπλ ελζηεξληζηεί φινη νη εξγαδφκελνη. Ο Blanchard, φπσο
αλαθέξεηαη ζηνπο Thompson & Vecchio (2009), ηνλίδεη φηη ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη
επζπγξακκηζκέλνη ζε θνηλφ φξακα, θνηλή απνζηνιή θαη αμίεο επηηπγράλνπλ αζπλήζηζηα
απνηειέζκαηα.
Σν φξακα ζπληζηάηαη ζε κία ηδέα ή εηθφλα γηα έλα επηζπκεηφ - ηδαληθφ κέιινλ ηεο
νξγάλσζεο ην νπνίν εθθξάδεη ηηο ζπιινγηθέο θαη αηνκηθέο πξνζδνθίεο, αμίεο θαη
επηζπκίεο.
χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2017), ην φξακα απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο
εγεζίαο γηα ηξεηο ιφγνπο.
Πξψηνλ, απνζαθελίδεη ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηελ νπνία πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε
νξγάλσζε ζην κέιινλ. Γεχηεξνλ, ζπκβάιιεη ζηελ επζπγξάκκηζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ
ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο ησλ νκάδσλ θαη ησλ αηφκσλ αθνχ θαζνξίδεη κία θνηλή
πνξεία γηα ην κέιινλ. Σξίηνλ, ην φξακα ελεξγνπνηεί, θηλεηνπνηεί θαη παξαθηλεί ηα άηνκα
δίλνληαο λφεκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο εξγαζηαθήο δσήο αθνχ ην επηζπκεηφ κέιινλ
απνηειεί πεγή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ.
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Σν φξακα ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ φινπο θαη λα δεκηνπξγεί ζε θάζε
εξγαδφκελν κία ξεαιηζηηθή ειπίδα γηα κία δηθή ηνπ θαιχηεξε ζέζε ζην ηδαληθφ κέιινλ
πνπ ην φξακα πεξηγξάθεη. Σν φξακα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ απφ ηνπο αλζξψπνπο
ηνπ νξγαληζκνχ, λα είλαη εθηθηφ θαη λα αλαιχεηαη ζε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, λα είλαη πξνο
ην ζπκθέξνλ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ αθξναηεξίσλ, λα επηθνηλσλείηαη
εχθνια, λα κελ είλαη πεξηνξηζηηθφ σο πξνο ην ρξφλν θαη λα ζπλδέεηαη κε ηδαληθά θαη
αμίεο. Σν φξακα πξέπεη λα επηθνηλσλεζεί ζηνπο αλζξψπνπο ψζηε λα ην θαηαλνήζνπλ θαη
λα ην ελζηεξληζηνχλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ψζηε νη
άλζξσπνη ηνπ νξγαληζκνχ λα πεηζζνχλ γηα ηελ εηιηθξίλεηα, ηε δέζκεπζε θαη ην πάζνο ηεο
εγεζίαο γηα απηφ (Θενθηιίδεο, 2012).

1.3.10.

Απνηειεζκαηηθή εγεηηθή ζπκπεξηθνξά.

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε εγεζία ζα πξέπεη ν εγέηεο λα αζθεί επηξξνή ζηνπο
αλζξψπνπο, λα θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο, λα ηνπο πείζεη, λα ηνπο εκπλέεη, λα ηνπο
θηλεηνπνηεί γηα πςειέο επηδφζεηο θαη λα ηνπο θαηεπζχλεη. Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα
δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο αιιά θαη λα δηαζέηεη θαη λα αλαπηχζζεη ηηο ζρέζεηο κε ην
πεξηβάιινλ ηνπ.
Ζ απνηειεζκαηηθή εγεηηθή ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη α) απφ ην πεξηερφκελν ηεο, δειαδή
ην ηί θάλεη ν εγέηεο θαη ζπλίζηαηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα
πξέπεη λα αζθνχληαη ζηελ πξάμε θαη β) ην ραξαθηήξα ηεο, δειαδή ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο αζθνχληαη νη ξφινη θαη νη ιεηηνπξγίεο.
χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2017), ην ζρήκα 2 πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη ηνπο
εγεηηθνχο ξφινπο κε ζηφρν ηε δηαξθή επηηπρία.
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ρήκα 2. Οη εγεηηθνί ξφινη
Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ην ζρήκα 2, ν απνηειεζκαηηθφο εγέηεο ζα πξέπεη:
Να εκπλέεη θαη λα παξαθηλεί ηνπο ζπλεξγάηεο: Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα παξαθηλεί θαη λα
ελεξγνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο ηνπ κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο επαθήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο
ηνπ θαη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα ψζηε λα ηνπο εκπλέεη θαη, λα
ηνπο θηλεηνπνηεί κε απνηέιεζκα λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε
απνηειεζκάησλ.
Να αλαπηχζζεη θαη λα δηνηθεί ηελ νκάδα θαη λα επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία: ε αλάπηπμε
ηεο νκάδαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο (Hargreaves & Shirley, 2012; Heck & Hallinger, 2009)
είλαη επζχλε θαη έξγν ηνπ εγέηε. Ζ νκάδα δελ εληέιιεηαη, δελ δηαηάζζεηαη, δελ
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αγνξάδεηαη φπσο έλα αληηθείκελν. Ζ νκάδα ρηίδεηαη απφ ηνλ εγέηε ηεο. Δπίζεο, ν εγέηεο
ζα πξέπεη ζπλερψο λα δηαηεξεί ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ηεο.
Να ππνζηεξίδεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ: Ζ απφδνζε ησλ αλζξψπσλ εμαζθαιίδεηαη, κεηαμχ
άιισλ, θαη κε ηε ζσζηή αλάζεζε θαζεθφλησλ, ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ, ηελ
ελζάξξπλζε, ηελ εκςχρσζε, ηελ πιεξνθφξεζε, ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ
εκπνδίσλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ απαηηνχκελσλ πξσηνβνπιηψλ. Δίλαη ζηα
θαζήθνληά ηνπ εγέηε λα εμαζθαιίδεη ζπλερψο έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο ψζηε νη
άλζξσπνί ηνπ λα κε θνβνχληαη λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο.
Να ελεξγεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα θάλεη ελέξγεηεο πνπ λα
αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ φπσο ε ζηνρνζεζία, ν πξνγξακκαηηζκφο, ν
έιεγρνο ηνπ έξγνπ, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ θαη ε αμηνπνίεζε
ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.
Να ζπληνλίδεη: Κάζε νξγαλσηηθή κνλάδα απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο νιφηεηαο. Ο
εγέηεο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ην ζπγρξνληζκφ ηεο νξγαλσηηθήο
κνλάδαο πνπ εγείηαη κε ηηο ππφινηπεο κνλάδεο (αΐηε & αΐηεο, 2011).
Να εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο: Ζ εμαζθάιηζε πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο
ησλ πειαηψλ πξέπεη λα είλαη ν βαζηθφο ξφινο θάζε εγέηε. ε κία ζρνιηθή κνλάδα
πειάηεο είλαη ν καζεηήο.
Να αλαπηχζζεηαη επαγγεικαηηθά: Ο εγέηεο ζα πξέπεη ζπλερψο λα αλαπηχζζεη ηηο
γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζε ζέκαηα management θαη εγεζίαο.
Να αλαπηχζζεη επαγγεικαηηθά ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ: Ο εγέηεο θαιείηαη λα αλαπηχζζεη
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ απνηειψληαο ν ίδηνο παξάδεηγκα θαη φληαο κέληνξαο γηα απηνχο,
ζχκθσλα κε ηνλ Senge φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Caldwell (2012), θαζψο θαη λα ηνπο
παξαθηλεί γηα ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε.
Να αλαπηχζζεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ: Ζ θνπιηνχξα, σο ζχζηεκα θνηλψλ
αμηψλ θαη αξρψλ, πξνζδηνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο
ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ. Ίηαλ ε θνπιηνχξα είλαη θνηλή γηα φιν ηνλ νξγαληζκφ,
εμαζθαιίδεη ηε ζπλνρή θαη ηελ θνηλή θαηεχζπλζε (Ράπηεο & Βηηζηιάθε, 2007). Κχξηνο
δηακνξθσηήο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ν εγέηεο. Μέζσ ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα πεξλά αμίεο θαη
57

αξρέο ηνπο άκεζνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ νξγαληζκνχ (Θενθηιίδεο,
2012).
Να αλαπηχζζεη ηε δηνηθεηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ: Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ρξεηάδεηαη έλα
ζηξαηεγηθφ ζρέδην ην νπνίν δηακνξθψλεηαη απφ ηα ζηειέρε.
Να πξνζβιέπεη ζηε ζπλερή βειηίσζε θαη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ: Ζ ζπλερήο
βειηίσζε ησλ δνκψλ, ησλ κεζφδσλ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ππνδνκψλ απνηεινχλ
αλαγθαηφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δηαξθή επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ.
Παξάιιεια ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα εθαξκφδεη θαηλνηνκίεο εμαζθαιίδεη ηελ
πξσηνπνξία. Ο εγέηεο έρεη ηελ επζχλε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ λα δεκηνπξγεί
θαη λα εληζρχεη ζπλερψο απηή ηελ ηθαλφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ. Δπίζεο πξέπεη λα
ελζαξξχλεη θαη λα επηβξαβεχεη ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο λέεο ηδέεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, λα
ηηο αμηνπνηεί θαη λα ζρεδηάδεη ν ίδηνο βειηηψζεηο θαη θαηλνηνκίεο (Μαδεκιήο, 2014).

Δπηθνηλσλία θαη ιήςε απνθάζεσλ
Ζ άζθεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απαηηεί, κεηαμχ άιισλ, δχν
θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηειέρνπο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.
Με ηελ επηθνηλσλία ν εγέηεο κεηαδίδεη ην φξακά ηνπ, εκπλέεη, παξαθηλεί, θαζνδεγεί,
ελζαξξχλεη, ππνζηεξίδεη, αλαπηχζζεη θαη δηακνξθψλεη ηελ θνπιηνχξα ησλ ζπλεξγαηψλ
ηνπ. χκθσλα κε έξεπλεο ηα ζηειέρε δαπαλνχλ ην 90% ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζηελ
επηθνηλσλία θπξίσο ηελ πξνθνξηθή απφ ηελ νπνία αληινχλ πιεξνθνξίεο γηα λα πάξνπλ
απνθάζεηο, λα ζρεδηάζνπλ, λα πινπνηήζνπλ θαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο.
Καζεκεξηλά, ηα εγεηηθά ζηειέρε ρξεηάδεηαη λα παίξλνπλ αξθεηέο κηθξέο ή κεγάιεο
απνθάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ φινπο ηνπο ξφινπο ηνπο (Νηθνιαΐδεο, 2017).

Βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα άζθεζε εγεζίαο
Γηα ηελ άζθεζε εγεζίαο νη ζεκειηψδεο ηθαλφηεηεο ηνπ εγέηε είλαη ε επηθνηλσλία, ε νξζή
θξίζε, ε νξζνινγηθή δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ.
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1.3.11.

Κξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.

ηελ εγεηηθή ζπκπεξηθνξά καο ελδηαθέξνπλ νη εγεηηθνί ξφινη

πνπ απνηεινχλ ην

πεξηερφκελν ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ην ηί θάλεη έλαο εγέηεο, αιιά θαη ν
ραξαθηήξαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εγέηε, δειαδή ην πψο ην θάλεη, ν νπνίνο είλαη
θαζνξηζηηθφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, δειαδή γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ εγέηε λα
θεξδίδεη ην κπαιφ, ηελ ςπρή θαη ηελ θαξδηά ησλ αλζξψπσλ πνπ εγείηαη. Ζ εγεηηθή
ζπκπεξηθνξά απεπζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην ζπλαίζζεκα ησλ αλζξψπσλ θαη ν
ραξαθηήξαο ηεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο.
Σν απνηέιεζκα ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη γηλφκελν θαη φρη άζξνηζκα ησλ
εγεηηθψλ ξφισλ θαη ηνπ ραξαθηήξα ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πςειή θαη αλ είλαη ε
ηηκή ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν ζπληειεζηέο, αλ ε ηηκή ηνπ άιινπ είλαη κεδεληθή, ηφηε ην
γηλφκελν ζα είλαη κεδέλ.
Απνηειεζκαηηθφηεηα εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο =
εγεηηθνί ξφινη x ραξαθηήξαο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2017), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο είλαη ηα αθφινπζα:


Καηάιιειν ζηπι, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε



Δπαηζζεζία θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο



Απζηεξφηεηα



Αθεξαηφηεηα



Σαπεηλφηεηα.

Δπαηζζεζία. Γλήζην ελδηαθέξνλ, απζηεξφηεηα.
Κξίζηκα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε επαηζζεζία, ην
γλήζην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηαπηφρξνλα ε απζηεξφηεηα.
Ζ επαηζζεζία, δειαδή ην λα είλαη ν εγέηεο αλζξψπηλνο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα
αλαπηπρζεί ε ζρέζε επηξξνήο κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Ζ επαηζζεζία
είλαη ζεκαληηθή σο ζπκπεξηθνξά θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο άιινπο. Ο
εγέηεο, κέζσ ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, ζα πξέπεη λα δείρλεη ελδηαθέξνλ λα
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γλσξίζεη νπζηαζηηθά ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, λα έρεη ελζπλαίζζεζε, λα είλαη δηαζέζηκνο
θαη πξνζηηφο, λα είλαη πξφζπκνο φηαλ ηνλ ρξεηάδνληαη, λα θαηαλνεί θαη λα ζέβεηαη ηε
δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηα βαζηθά δηθαηψκαηα θαζελφο μερσξηζηά, λα θξνληίδεη θαη λα
βνήζα ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ φηαλ ηνλ έρνπλ αλάγθε.
Σαπηφρξνλα φκσο, ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απζηεξφηεηα,
δειαδή λα ππάξρεη πεηζαξρία, απζηεξή ηήξεζε ησλ ζπκθσληψλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ,
ησλ αμηψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ινηπά.
Ζ επαηζζεζία κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπλππάξρεη αξκνληθά κε ηελ απζηεξφηεηα. Ζ
επαηζζεζία ρσξίο απζηεξφηεηα δελ επηηξέπεη ζηνλ εγέηε λα παίξλεη δχζθνιεο
απνθάζεηο, λα απαηηεί θαη λα επηηπγράλεη πςειέο επηδφζεηο ελψ απζηεξφηεηα ρσξίο
επαηζζεζία θάλεη ηνλ εγέηε αλειέεην. Δπίζεο ην ζπκκεηνρηθφ ζηπι ζε θακία πεξίπησζε
δελ ζεκαίλεη έιιεηςε απζηεξφηεηαο.

Σαπεηλφηεηα
Καηά ηνλ Sinek (2014), ν επηηπρεκέλνο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηε είλαη ν ηαπεηλφο
άλζξσπνο ν νπνίνο ζπζηάδεη ηελ άλεζε ηνπ πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. Οη εγέηεο
πνπ επηζπκνχλ πηζηνχο αθφινπζνπο νη νπνίνη λα πξνσζνχλ ην φξακά ηνπο θαη ηα
νξγαληζκηθά ελδηαθέξνληα, ζα πξέπεη λα είλαη ηαπεηλνί θαη λα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηνπο
αθνινχζνπο ηνπο. Ο Collins (2006), ππνζηεξίδεη κε εκπεηξηθά δεδνκέλα ηελ ηαπεηλφηεηα
σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εγέηε. Παξαηεξεί φηη ηνπο επηηπρεκέλνπο εγέηεο ηνπο
δηαθξίλεη απφ ηε κία κεξηά ε ηαπεηλφηεηα θαη απφ ηελ άιιε κία ηζρπξή ζέιεζε θαη
πείζκα λα δεκηνπξγήζνπλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ ηθαλνπνηήζεη ησλ εγσηζηηθψλ
ηνπο αλαγθψλ δελ πεγάδεη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο επηηπρία αιιά απφ ηελ επηηπρία ηνπ
νξγαληζκνχ. Οη ηαπεηλνί εγέηεο απνδέρνληαη ηελ θξηηηθή, είλαη ηθαλνί ζηελ απηνθξηηηθή,
ηελ αλαγλψξηζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο, ζέβνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο γλψκεο
θαη ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη ηνπο αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπο.

ε

πεξίπησζε απνηπρίαο αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο θαη δελ ξίρλνπλ ηα βάξε ζηνπο άιινπο
θαη ζηελ θαθνηπρία. Αληίζεηα, φηαλ ζεκεηψλνληαη επηηπρίεο, ηεο απνδίδνπλ ζηνπο
άιινπο θαη ζηελ θαιή ηχρε.
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1.3.12.

Ο εγέηεο: ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη ηθαλφηεηεο

χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2017), ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ν εγέηεο είλαη
απνηέιεζκα ελφο αξκνληθνχ ζπζηήκαηνο ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο θαη
ηθαλνηήησλ θαη φρη ελφο αζξνίζκαηνο απηψλ (ζρήκα 3).

ρήκα 3. Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ εγέηε

Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο αθνξνχλ ηε δηάζεζε ελφο αηφκνπ λα αζθήζεη
εγεζία, δειαδή ηα θίλεηξα γηα ηελ άζθεζε εγεζίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη
(Μπνπξαληάο, 2017):
Αλάγθε γηα επηηεχγκαηα - φξακα: Ο εγέηεο έρεη ηε δηάζεζε λα αζθήζεη εμνπζία γηαηί
αληιεί επραξίζηεζε απφ ηελ χπαξμε πςειψλ πξνζδνθηψλ γηα δεκηνπξγία, ηελ αίζζεζε
επξχηεξεο απνζηνιήο, ηελ αλάιεςε πξνθιεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη δχζθνισλ ζηφρσλ
θαη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ ηα νπνία φκσο εθηηκψληαη θαη αλαγλσξίδνληαη απφ ην
ίδην ην άηνκν θαη ηνπο άιινπο σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Ζ αλάγθε απηή ζπλδέεηαη κε
ηδαληθά θαη αμίεο. Ο εγέηεο έρεη φξακα γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ ην νπνίν ζπιιακβάλεη
θαη επηζπκεί έληνλα λα θηάζεη, δεζκεχεηαη θαη αγσλίδεηαη κε πάζνο λα ην
πξαγκαηνπνηήζεη.
Αλάγθε γηα απηνεθηίκεζε - αλαγλψξηζε.
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Πίζηε θαη δέζκεπζε ζε αμίεο: Ο εγέηεο έρεη έλα δνκεκέλν ζχλνιν αμηψλ πνπ ηνπ
επηηξέπνπλ λα αληηκεησπίδεη δηιήκκαηα, λα μερσξίδεη ην ζεκαληηθφ απφ ην αζήκαλην, ην
ζσζηφ απφ ην ιάζνο, ην θαιφ απφ ην θαθφ θαη ινηπά. Ζ πίζηε θαη ε δέζκεπζε ζε αμίεο
ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε πςειψλ ζηφρσλ θαη νξακάησλ. Οη αμίεο απεπζχλνληαη θαη
αθνξνχλ ην κπαιφ θαη ηελ θαξδηά ησλ αλζξψπσλ πνπ ν εγέηεο πξέπεη λα θεξδίζεη. Οη
αμίεο πεξηιακβάλνπλ ηφζν ζεκειηψδεο αλζξψπηλεο αμίεο φπσο αθεξαηφηεηα, εληηκφηεηα,
δηθαηνζχλε, εηιηθξίλεηα, ζεβαζκφο ζηνλ άλζξσπν θαη ινηπά φζν θαη αμίεο πνπ αθνξνχλ
ηνλ νξγαληζκφ.
Απηνπεπνίζεζε, ζάξξνο, ςπρηθφ ζζέλνο: Ζ εγεζία, κεηαμχ άιισλ, ζεκαίλεη
ακθηζβήηεζε ηνπ θαηεζηεκέλνπ, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, νξάκαηα, αληηκεηψπηζε
δχζθνισλ θαη αληηθαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αληηκεηψπηζε θξίζεσλ,

δηιεκκάησλ,

απνγνεηεχζεσλ θαη απνηπρηψλ. Ζ απηνπεπνίζεζε, ην ζάξξνο θαη ην ςπρηθφ ζζέλνο είλαη
απαξαίηεηα γηα λα έρεη θαλείο πςειέο πξνζδνθίεο θαη νξάκαηα, λα ζέηεη δχζθνινπο θαη
πςεινχο ζηφρνπο, λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα ζθέθηεηαη έμσ απφ ην θνπηί. Σα
ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη απαξαίηεηα γηα λα κπνξεί ν εγέηεο λα έρεη απηνγλσζία, λα
αλαγλσξίδεη ηηο αδπλακίεο ηνπ, λα νκνινγεί δεκνζίσο ηα ιάζε ηνπ, λα δεηά ζπγλψκε θαη
λα αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο ηνπ.
Δζηίαζε - επηκνλή - πεηζαξρία: ε εγεζία ζεκαίλεη φξακα, πςειέο πξνζδνθίεο, ζηφρνη,
πξφνδνο θαη αλαδήηεζε ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο. Ζ επίηεπμε φισλ απηψλ δελ είλαη
εχθνιε ππφζεζε.

πρλά, ν εγέηεο αληηκεησπίδεη απνγνεηεχζεηο θαη απαηζηνδνμία.

Απαηηείηαη ινηπφλ, επηκνλή, πεηζαξρεκέλε, εζηηαζκέλε θαη ζπλερήο πξνζπάζεηα ηνπ
εγέηε.

Ζγεηηθέο ηθαλφηεηεο
Οη ζεκειηψδεηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη:


Ηθαλφηεηα δεκηνπξγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ.



πζηεκηθή ζθέςε, δειαδή λα βιέπεη ην δέληξν θαη ην δάζνο ηαπηφρξνλα.



Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο.



πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.



Γλψζη ζαπηφλ.
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Απηνξξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ δηαζέζεσλ θαη ησλ παξνξκήζεσλ ηνπ.

O Goleman (2004) πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε ηα
νπνία είλαη ην γλψζη ζαπηφλ, λα είλαη νξακαηηζηήο, θηινκαζήο, ελζνπζηψδεο,
ελεξγεηηθφο θαη λα επηδεηθλχεη ελδηαθέξνλ θαη θξνληίδα γηα ηνπο αθφινπζνχο ηνπ. Ο
Goleman

ππνζηεξίδεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη ίζσο ην πην ηζρπξφ

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε, πην ζεκαληηθφ θαη
ηθαλφηεηέο ηνπ ζηελ εξγαζία.

θαη απφ ηηο

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πεξηιακβάλεη ηελ

απηνγλσζία, ηελ παξαθίλεζε, ηηο αμίεο θαη ηελ επηξξνή ζηνπο άιινπο. Γηα λα αλαπηπρζεί
ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε,

ν Goleman πξνηείλεη ν εγέηεο λα αλαιακβάλεη

ειεγρφκελν ξίζθν θαη λα δέρεηαη αλαηξνθνδφηεζε απφ δηάθνξεο πήγεο, λα
αλαζηνράδεηαη θαη λα πξνβαίλεη ζε βειηηψζεηο. Αθφκα, ε θαζνδήγεζε (coaching) απφ
ηα θαηάιιεια άηνκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά.

1.3.13.

Ο εγέηεο δελ είλαη απαξαίηεηα ραξηζκαηηθφ άηνκν.

Παξαπάλσ αλαιχζεθε ε εγεηηθή ζπκπεξηθνξά σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηνλ
ραξαθηήξα. Τπνζηεξίρζεθε φηη απηφ πνπ θάλνπκε θαη φρη απηφ πνπ είκαζηε αζθεί ζεηηθή
ή αξλεηηθή επίδξαζε πάλσ ζηνπο άιινπο. Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηήξημε φηη «είκαζηε φηη
επαλαιακβαλφκελα θάλνπκε», άξα γηα ηνπο άιινπο είκαζηε απηφ πνπ θάλνπκε.
Δμάιινπ, δελ κπνξνχκε λα πείζνπκε ηνπο άιινπο εάλ δελ πηζηεχνπκε ζηελ άπνςή καο
θαη δε δηαζέηνπκε επηκνλή, ππνκνλή θαη ηθαλφηεηα πεηζνχο (Μπνπξαληάο, 2017).
χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηελ έξεπλα, ηα εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά - ηθαλφηεηεο
είλαη μερσξηζηά αθνχ δελ ηα δηαζέηνπλ φινη νη άλζξσπνη ζηνλ ίδην βαζκφ. Σα πην πνιιά
απφ απηά είλαη πεξηζζφηεξν επίθηεηα παξά έκθπηα θαη ζπλεπψο

κπνξνχλ λα

αλαπηπρζνχλ εάλ ππάξρεη αξθεηή ζέιεζε θαη άζθεζε. Δπνκέλσο ν εγέηεο θπξίσο
γίλεηαη. Ο Αξηζηνηέιεο ππνζηήξηδε φηη ε αξεηή είλαη έμηο (ζπλήζεηα). Πξαθηηθά απηφ
ζεκαίλεη φηη κία πξάμε πνπ επαλαιακβάλεηαη κεηαηξέπεηαη ζε αξεηή. Σν ίδην ζπκβαίλεη
θαη κε ηηο εγεηηθέο αξεηέο θαη ηθαλφηεηεο. πλεπψο, νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηε δηάζεζε
θαη πξνζπαζνχλ, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ αξθεηά ηελ

εγεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα

(Μπνπξαληάο 2017). χκθσλα κε ηνλ Thomson (2016), ε εγεζία δηδάζθεηαη θαη γηα
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απηφ πξνζθέξνληαη πνιιά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζε απηφ ην αληηθείκελν ελψ ν
εγέηεο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη δηα βίνπ λα επηκνξθψλεηαη.
Αμίδεη ηνλ θφπν λα πξνζδηνξίζνπκε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ραξηζκαηηθνχ θαη ηνπ
κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε. χκθσλα κε ηνλ Yukl (1999), παξφιν πνπ ν ραξηζκαηηθφο κε
ηνλ κεηαζρεκαηηζηηθφ εγέηε έρνπλ θνηλά ζηνηρεία, ν κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο πξνσζεί
ζπκπεξηθνξέο πνπ ελδπλακψλνπλ ηνπο αθνινχζνπο ηνπ θαη ηνπο θάλνπλ ζπλεξγάηεο ζηε
δηαδηθαζία αιιαγήο, ελψ ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο ζα πείζεη ηνπο αθφινπζνχο ηνπ φηη ν
ξηδηθφο απαξαίηεηνο κεηαζρεκαηηζκφο κπνξεί λα εθπιεξσζεί κφλν κέζσ ηεο
εκπηζηνζχλεο ζηνλ εγέηε.

1.3.14.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο.

Οη παλεπηζηεκηαθνί κειεηεηέο απφ δηάθνξα εξεπλεηηθά πεδία έρνπλ θαηαιήμεη ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε εγεζία είλαη ην θξίζηκν ζηνηρείν πνπ βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο
επίδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ (Murphy et al., 2007). Δπηπιένλ, ε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά
ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε εγεζία
ζηελ επηηπρία θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ (Murphy et al., 2007; Salo,
Nyland & Stjernstrøm, 2015; Simkins, 2005). Ζ ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη
κε ηελ εμάπισζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ην ζρνιείν πξνηίζεηαη λα επηηχρεη θαη θπξίσο
αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ ζην ζέκα ηεο καζεζηαθήο πξνφδνπ ησλ παηδηψλ
(Hobbs, 2016). Οη δηεπζπληέο έρνπλ κία αμηνζεκείσηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ ηηο
επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ επηξξνή ηνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ (Grissom, Loeb & Master, 2013; Hallinger et al., 1996). Ζ
επίδξαζε ησλ δηεπζπληψλ ζηε ζρνιηθή επηηπρία είλαη ζπρλά έκκεζε θαη δηακεζνιαβείηαη
κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, γηα παξάδεηγκα ηε ζρέζε δηεπζπληή εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πνηφηεηα
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ινηπά (May, Huff & Goldring, 2012). Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε
επίδξαζε ηεο εγεζίαο ζηε ζρνιηθή επηηπρία θπκαίλεηαη απφ αδχλακε έσο ηζρπξή
(Kondakci & Sivri, 2012; May et al., 2012; Robinson et al., 2008; Witziers, Bosker &
Krüger, 2003).
Καζψο ινηπφλ ε επίδξαζε ησλ δηεπζπληψλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ πνπ
πεξηιακβάλεη θαη ηε ζρνιηθή πξφνδν είλαη δεδνκέλε, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ηα
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν. Ζ αλαδίθεζε
ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο έδεημε ηηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ επηδξνχλ ζηελ
απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή εγεζία:
Πξψηνλ, ηα απνηειεζκαηηθά ζρνιεία έρνπλ ζρνιηθνχο εγέηεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ εθπαίδεπζε.

Απηφ θαίλεηαη λα είλαη ην πην ζπρλά

αλαθεξφκελν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο ζχκθσλα κε ηε
βηβιηνγξαθία. Ζ αθνζίσζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ζηελ εθπαίδεπζε
πεξηιακβάλεη δηάθνξεο πξαθηηθέο φπσο γηα παξάδεηγκα λα αθηεξψλεη ρξφλν ν ζρνιηθφο
εγέηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, λα επηβιέπεη ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη λα παξαθνινπζεί ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ (Dös & Savas, 2015; Grissom et al., 2013;
Kondakci & Sivri, 2012; Malone & Caddell, 2000; Parylo & Zepeda, 2014; Pashiardis,
1998; Supovitz, Sirinides & May, 2010; Van der Werf, 1997). Μία ελεξγή ππνζηήξημε
ηεο εθπαίδεπζεο επεξεάδεη επκελψο ηελ αλάπηπμε ελφο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη
θνπιηνχξαο (Supovitz et al., 2010).
Γεχηεξνλ, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ε δηαηήξεζε θαιψλ εζσηεξηθψλ θαη
εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ επηδξά ζεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο. Ζ
επηθνηλσλία ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηε κεηάδνζε αθελφο ηνπ ζρνιηθνχ νξάκαηνο θαη
αθεηέξνπ ησλ πξνηχπσλ ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο έηζη φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην ζρνιείν.
Ζ επηθνηλσλία ζπκβάιιεη ζηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο θνπιηνχξαο (Dös & Savas, 2015; Grissom &
Loeb, 2011; Kruger, 2009; Land, 2002; Leithwood & Jantzi, 2005; May et al., 2012; Ross
& Gray, 2006; Sahenk, 2010).

Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα είλαη

ακθίδξνκε θαη δίλεη θσλή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ (Schneider & Burton, 2005). Δπίζεο,
παξέρεη επθαηξίεο γηα λα εκπιέθνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ θαη
λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο (Schneider & Burton, 2005). Ζ εκπινθή ζηε ιήςε
απνθάζεσλ, εθηφο ηνπ φηη ιακβάλεηαη σο απνηέιεζκα κηαο πνηνηηθήο επηθνηλσλίαο,
ζπρλά ζεσξείηαη, απφ κφλε ηεο, σο ζηνηρείν ηεο απνηειεζκαηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο
(Kondakci & Sivri, 2012; May et al., 2012).

Δπηπιένλ,

νη θαιέο εζσηεξηθέο θαη
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εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ ζρνιείνπ θαη
ησλ κειψλ ηνπ θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα
φπσο ην πξνζσπηθφ, ηνπο γνλείο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο (Grissom & Loeb, 2011;
Kondakci & Sivri, 2012; Land, 2002; Malone & Caddell, 2000; Parylo & Zepeda, 2014;
Pashiardis, 1998; Sahenk, 2010).
Σξίηνλ, ε ηθαλφηεηά ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή λα δηακνξθψλεη ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ηελ
θνπιηνχξα θαη λα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο απνηειεί ην
ηξίην πην ζπρλά αλαθεξφκελν ζηελ βηβιηνγξαθία ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθήο
ζρνιηθήο εγεζίαο. χκθσλα κε ηνλ αΐηε (2011), ην θιίκα ελφο νξγαληζκνχ είλαη κία
γεληθή αηκφζθαηξα πνπ θαζνξίδεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ κειψλ ηνπ πξνο απηφλ σο ζχλνιν.
Σν θιίκα πξνζδίδεη ζε κία ζρνιηθή κνλάδα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηεο, είλαη
κε ιίγα ιφγηα ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Σν ζρνιηθφ θιίκα επεξεάδεη ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη δηαρσξίδεη ην έλα ζρνιείν απφ ην άιιν
(Hoy & Miskel, 2013). Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί γηα ην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. Ο
αΐηεο (2011) ηνπο ζπλνςίδεη σο εμήο: «Σν θιίκα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ε
αληίιεςε ησλ αηφκσλ (καζεηψλ, δαζθάισλ, δηεπζπληή)

πνπ θηλνχληαη κέζα ζην

ζρνιείν. Σν θιίκα δειαδή είλαη εθείλν πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα κέιε ηνπ θαη φρη
απαξαίηεηα απηφ πνπ πξάγκαηη είλαη.». Οη Hoy & Cloyer (1986) νξίδνπλ ην ζρνιηθφ
θιίκα σο εμήο: «έλα ζρεηηθά καθξνρξόλην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο
πνπ επεξεάδεηαη από ηελ εγεζία ηνπ δηεπζπληή, βηώλεηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, επηδξά
ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειώλ (ηνπ νξγαληζκνύ) θαη βαζίδεηαη ζε θνηλέο πξνζδνθίεο». Σν
επλντθφ θιίκα απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
ζρνιείνπ.

Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ δηεπθνιχλεηαη φηαλ ππάξρεη

αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ
καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ θαη φηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη αηνκηθέο αλάγθεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Δπνκέλσο, ζε φζα ζρνιεία επηθξαηεί επλντθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ,
δειαδή πλεχκα ζπλαδειθηθφηεηαο θαη θαιή ζπλεξγαζίαο θαη είλαη ζαθέο ην πξφγξακκα
δξάζεο, ηφηε ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά (Μπισλά, 2005).
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε θνπιηνχξα ζεσξείηαη έλα ζχλνιν απφ λφξκεο, αμίεο θαη
ηειεηνπξγίεο πνπ ελψλνπλ ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπ δίλνπλ ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα (Heck
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& Marcoulides, 1996; Schein, 1996). Πνιιέο κειέηεο αλαγλσξίδνπλ ηνλ δηεπζπληή σο ην
θχξην πξφζσπν πνπ δηακνξθψλεη ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα (Dös & Savas, 2015; Malone &
Caddell, 2000; Supovitz et al., 2010). Ζ θνπιηνχξα ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ πξέπεη
λα δηαθξίλεηαη απφ εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία (Marsh, 2015; Supovitz et al., 2010). Ζ
νξγαληζκηθή θνπιηνχξα θαη ην θιίκα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε
κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
(May et al., 2012; Supovitz et al., 2010). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζρνιηθνί δηεπζπληέο πνπ
ρηίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε κε ην πξνζσπηθφ, ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο επηηπρίαο
ησλ καζεηψλ (May et al., 2012; Supovitz et al., 2010). Ζ δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο
είλαη κία πιεπξά ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ε νπνία έρεη κία ζεηηθή επίδξαζε ζηελ
πξφνδν ησλ παηδηψλ (May et al., 2012). Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, νη δηεπζπληέο
ζρνιείσλ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηε δηακφξθσζε επλντθνχ θιίκαηνο
εξγαζίαο θαη θνπιηνχξαο αθνχ απηά επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Menon and Christou, 2002).
Σέηαξηνλ, ε εκπινθή ηνπ δηεπζπληή νξίδεη θαη ζπληεξεί ην ζρνιηθφ φξακα θαη ηελ
απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο ε απνηειεζκαηηθή

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ

νξάκαηνο θαη απνζηνιήο επεξεάδεη ηε ζρνιηθή βειηίσζε (Dös & Savas, 2015; Kruger,
2009; Kurland, Peretz & Hertz-Lazarowitz, 2010; May et al., 2012; Sahenk, 2010). Οη
απνηειεζκαηηθνί ζρνιηθνί δηεπζπληέο έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ην πξνζσπηθφ θαη
ηνπο καζεηέο ηνπο (Pashiardis, 1998; Sahenk, 2010; Supovitz et al. 2010) θαη έρνπλ
πιήξε επίγλσζε ησλ αλαγθψλ επηκφξθσζεο ηνπο θαη ηνπο βνεζνχλ λα πεηχρνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπο (Grissom et al., 2013; Sahenk, 2010). Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε
απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ ζρνιείνπ, νη ζρνιηθνί εγέηεο πξέπεη λα παξαθηλνχλ ηα κέιε
ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ηα δηαβεβαηψλνπλ φηη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηηπρία ηεο απνζηνιήο
θαη ηνπ νξάκαηνο.
Πέκπηνλ, νη απνηειεζκαηηθνί ζρνιηθνί δηεπζπληέο δίλνπλ ζπρλά αλαηξνθνδφηεζε θαη
αλαγλσξίδνπλ θαη επηβξαβεχνπλ ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο επηηπρίεο (Dös & Savas, 2015;
Ross & Gray, 2006; Sahenk, 2010; Supovitz et al., 2010). Αληακείβνπλ ηελ επηηπρία, ηα
αμηφινγα επηηεχγκαηα θαη ηηο ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ (Dös &
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Savas, 2015). Οη ζρνιηθνί εγέηεο θαίλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθή επηξξνή φηαλ
απνδίδνπλ ηα ζρνιηθά απνηειέζκαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
αλαγλσξίδνπλ ηηο δξάζεηο πνπ έθαλαλ (Ross & Gray, 2006). Ζ αλαηξνθνδφηεζε θαη ε
αλαγλψξηζε νδεγνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη ηεο δέζκεπζεο ηνπο πξνο ηνλ νξγαληζκφ (Ross & Gray, 2006).
·θηνλ, ε ηθαλφηεηα λα επελδχεη ν ζρνιηθφο εγέηεο ζην πξνζσπηθφ πξνζιακβάλνληαο
θαη θξαηψληαο πξνζνληνχρνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη πνιχ ζεκαληηθή (Hitt & Tucker,
2016; May et al., 2012; Odhiambo & Hii, 2006). Πξνθεηκέλνπ ν δηεπζπληήο λα θξαηήζεη
ζην ζρνιείν άμηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζα πξέπεη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα αθηεξψλνπλ ρξφλν
ζηε ζπλερφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη λα ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα
καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ ππνζηεξηθηηθή θνηλφηεηα κάζεζεο ηελ νπνία ζα έρεη βνεζήζεη
λα δεκηνπξγεζεί (Hitt & Tucker, 2016; May et al., 2012; Sahenk, 2010). Απηφ ζεκαίλεη
φηη ε απνθηψκελε γλψζε θαη ηθαλφηεηεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο θαη ηα δεηνχκελα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.
Ο πίλαθαο 3 πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο
ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν θαη ηα θαηαλέκεη ζηα αληίζηνηρα είδε εγεζίαο.
Πίλαθαο 3. Βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ επηδξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή εγεζία

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
ζρνιηθνχ εγέηε
Τπνζηεξίδεη
ελεξγά
ηελ
εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία
θαζψο
επηθεληξψλεηαη
ζην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ εθπαίδεπζε, κε
απνηέιεζκα λα επεξεάδεη επκελψο ηελ
αλάπηπμε ελφο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη
θνπιηνχξαο.
Δζηηάδεη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη
ηε δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ. ·ηζη
επηηπγράλεη ηε κεηάδνζε ηνπ
ζρνιηθνχ
νξάκαηνο, ηελ αλάπηπμε γφληκνπ ζρνιηθνχ
θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο, ηε δέζκεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ νξγαληζκφ, ηελ εκπινθή

Δίδε εγεζίαο
Δθπαηδεπηηθή θαη κεηαζρεκαηηζηηθή
εγεζία.

Μεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία.
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηελ πνιηηηθή ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
απνθάζεηο.
Γηακνξθψλεη ζρνιηθφ θιίκα θαη θνπιηνχξα
πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ζηελ
θαιή ζπλεξγαζία. ·ηζη πξνάγνληαη ην πλεχκα
ζπλαδειθηθφηεηαο, ε αγαζηή ζπλεξγαζία
κεηαμχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ, ε θαιή
επηθνηλσλία κεηαμχ καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ,
ε ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ.
Σν ζρνιηθφ φξακα θαη ε απνζηνιή ηνπ
ζρνιείνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εκπινθή
ηνπ δηεπζπληή. Ο δηεπζπληήο έρεη πςειέο
πξνζδνθίεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο
καζεηέο ηνπ, έρεη πιήξε επίγλσζε ησλ
αλαγθψλ επηκφξθσζεο ηνπο θαη ηνπο βνεζά λα
πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Παξαθηλεί ηα
κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα δηαβεβαηψλεη φηη
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηηπρία ηεο απνζηνιήο θαη
ηνπ νξάκαηνο ηνπ ζρνιείνπ.
Γίλεη αλαηξνθνδφηεζε θαη αλαγλσξίδεη θαη
επηβξαβεχεη ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο επηηπρίεο.
Απηά νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ηεο δέζκεπζήο ηνπο πξνο ηνλ νξγαληζκφ.
Πξνζιακβάλεη θαη θξαηά πξνζνληνχρνπο
εθπαηδεπηηθνχο. Πξνθεηκέλνπ ν δηεπζπληήο λα
θξαηήζεη άμηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
ηνπο
ελζαξξχλεη λα αθηεξψλνπλ ρξφλν ζηε
ζπλερφκελε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη
ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπλ
κέζα απφ ηελ ππνζηεξηθηηθή θνηλφηεηα
κάζεζεο
ηελ νπνία έρεη βνεζήζεη λα
δεκηνπξγεζεί.

Μεηαζρεκαηηζηηθή, θαηαλεκεκέλε
θαη εζηθή εγεζία.

Μεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία.

Μεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία.

Μεηαζρεκαηηζηηθή, θαηαλεκεκέλε
θαη εθπαηδεπηηθή εγεζία.

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή εγεζία
παίδεη ην ζρνιηθφ ζπγθείκελν. Σν ζρνιηθφ ζπγθείκελν απφ κφλν ηνπ δελ είλαη έλα
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ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο αιιά αλαθέξεηαη απφ πνιινχο κειεηεηέο
σο έλαο παξάγνληαο πνπ ν δηεπζπληήο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ γηα λα βειηηψζεη κε
επηηπρία ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη ζπλνιηθφηεξα ηε ζρνιηθή απφδνζε (Grissom
et al., 2013; Kruger, 2009; Malone & Caddell, 2000; Simkins, 2005; Supovitz et al.,
2010).
ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη φηη έρνπλ γίλεη πνιχ ιίγεο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ν απνηειεζκαηηθφο
εγέηεο (Robinson, 2010; Leithwood et al., 2008). Ο Kruger (2009) αλαθέξεη φηη ν
ζρνιηθφο εγέηεο ζα πξέπεη λα έρεη πςειή λνεκνζχλε. Σελ πςειή λνεκνζχλε ηελ νξίδεη
σο «ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε λα δξα κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ
πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεηηθή επηηπρία, δειαδή ην φξακα, ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ην
ζρνιηθφ ζπγθείκελν, ηα νξγαληζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ θνπιηνχξα
ηνπ». Ο Leithwood et al. (2008) ππνδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ζηε δέζκεπζε ζηε
ιήςε απνθάζεσλ πνπ λα βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα, ζηελ αλνηρηφκπαιε ζηάζε θαη ζηελ
εηνηκφηεηα λα καζαίλεηο απφ ηνπο άιινπο σο ζεκαληηθέο πιεπξέο ησλ απνηειεζκαηηθψλ
ζρνιηθψλ εγεηψλ.
Δίλαη εληππσζηαθφ φηη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο ζρνιηθήο εγεζίαο,
ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, γίλεηαη θπξίσο αλαθνξά ζε κε πιηθά
ραξαθηεξηζηηθά (απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ε ηθαλφηεηα ηεο δηακφξθσζεο θαινχ
ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη θνπιηνχξαο θ.ι.π.) ελψ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε
είηε ησλ νηθνλνκηθψλ είηε ησλ ππνδνκψλ ηνπ ζρνιείνπ ειάρηζηα αλαθέξνληαη σο
ζεκαληηθά (Daniëls et al., 2019).

1.3.15.

Ζ εγεζία ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα

χκθσλα κε ηνλ αΐηε (2011), ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαθξίλεηαη απφ
ζπγθεληξσηηθφ έιεγρν πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ πνιηηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ πνπ
έρνπλ επηρεηξεζεί κέρξη ηψξα. Οη πξνζπάζεηεο γηα απνθέληξσζε πνπ είραλ ζηφρν ηε
βειηίσζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρνιείσλ, εμαληιήζεθαλ ζην επίπεδν ησλ
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δηαθεξχμεσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ εμαγγειηψλ. Δπνκέλσο ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κία απζηεξή ηεξαξρηθή νξγάλσζε, απφ γξαθεηνθξαηηζκφ
θαη ζπγθεληξσηηζκφ ζηνλ έιεγρν ησλ δνκψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ
βηβιηνγξαθία (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994; Κνπηνχδεο, επ. 2008) αιιά θαη
κειέηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο (ΟΟΑ, 1996) επηβεβαηψλνπλ
ηα παξαπάλσ αθνχ ν ζπγθεληξσηηζκφο ζπλερίδεη λα απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, νη πηέζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή ·λσζε θαη ηνπο ππεξεζληθνχο
Οξγαληζκνχο (ΟΟΑ, 2011), δηακφξθσζαλ λέεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο γηα ην ζρνιείν κε
ζπλέπεηα λα αλαλεσζεί ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε α) ηα πεξηζψξηα ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο
θαη β) ην ξφιν ησλ δηεπζπληψλ ζηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
Γηα λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζρέζε κεηαμχ
εγεζίαο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ίπσο απνηππψλεηαη ζην
ζρήκα 4, ε δηνίθεζε πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε. Ίζν πην πνιχ ην ζρνιείν ειέγρεηαη απφ
ηε θεληξηθή εμνπζία, ηφζν πεξηζζφηεξν δηνγθψλεηαη ε δηαρείξηζε ελψ αληίζεηα, φζν πην
απνθεληξσκέλν είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηφζν πεξηζζφηεξν ε δηαρείξηζε
πεξηνξίδεηαη. Ζ ζρεηηθή απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο
δηνίθεζεο αθνχ αθαηξεζεί ν ρψξνο ηεο δηαρείξηζεο. Απηφ ηνλ ρψξν, ηεο ζρεηηθήο
απηνλνκίαο, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ρηίζεη ηελ εγεζία
ηνπ (Κνπηνχδεο, 2012).
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ρήκα 4. ρέζε κεηαμχ εγεζίαο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ζρνιηθήο κνλάδαο

ηα γξαθεηνθξαηηθά ζπζηήκαηα, ε εγεηηθή ζέζε απνδίδεηαη ζηα πξφζσπα πνπ
βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Σν πξνθίι ηνπ εγέηε εληζρχεηαη
απφ ηε γλψζε ηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο πξαθηηθέο.
Ζ εγεζία δελ απνηειεί κηα δηαδηθαζία επηξξνήο αιιά θαζνξίδεηαη απφ ηηο νξζνινγηθέο
δηαδηθαζίεο θαη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο. ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη σο γξαθεηνθξαηηθή, ν ξφινο ηεο άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο
απνδίδεηαη ζηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φρη φκσο ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο
ηνπ κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ αθνχ ειέγρεη ηηο
γξαθεηνθξαηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο.
Οη πηέζεηο πνπ έρεη δερηεί ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία
απφ ηελ Δπξσπατθή ·λσζε θαη ηνπο ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο, έρνπλ ζηαδηαθά
δεκηνπξγήζεη πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηε
ζπδήηεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ εγεζία ζηηο
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ ηα πεξηζψξηα ηεο ζρεηηθήο
απηνλνκίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα θαιιηεξγεζνχλ, σο έλα βαζκφ, νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
άζθεζε εγεζίαο. ·ηζη ν δηεπζπληήο ζρνιείνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δε
ζεσξείηαη εγέηεο κφλν γηαηί βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο ηεξαξρίαο ιφγσ ζέζεο
θαη

δελ

είλαη

απαξαίηεην

λα

παξακείλεη

αγθηζηξσκέλνο

απνθιεηζηηθά

ζε

γξαθεηνθξαηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο (Hallinger, 2003; Κνπηνχδεο, 1999;
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Shields, 2003 & 2009). Δίλαη θνηλά παξαδεθηφ φηη ν ξφινο ηνπ είλαη πνιπδηάζηαηνο.
Θέηεη ζηφρνπο, ζπλεξγάδεηαη κε εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, καζεηέο θαη θνξείο, επεξεάδεη
ηα θίλεηξα, ην εζηθφ θα ηα ζπλαηζζήκαηα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ο δηεπζπληήο ηνπ
ζρνιείνπ ιεηηνπξγεί σο ν καέζηξνο ηεο νξρήζηξαο. ·ξγν ηνπ είλαη λα ζπληνλίζεη φια ηα
φξγαλα θαη φιεο ηηο θσλέο, ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο γηα έλα
ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ρσξίο παξαθσλίεο (Γεκφπνπινο θαη Ηνξδαλίδεο, 2009).
Ο δηεπζπληήο έρεη πιένλ ην πεξηζψξην λα μεθχγεη απφ ην ζπλαιιαθηηθφ κνληέιν εγεζίαο
φπνπ ε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ επηηπγράλεηαη ζηε βάζε ελφο
ζπζηήκαηνο αληακνηβψλ θαη πνηλψλ (Bass & Avolio, 1994). Ίια απηά, σο έλα βαζκφ,
είλαη δεθηά απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά. Δμαθνινπζεί βέβαηα λα
απαηηείηαη απφ ην δηεπζπληή ε ηήξεζε ησλ λφκσλ ησλ εγθπθιίσλ θαη ινηπψλ πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπγθεληξσηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εμαζθαιίδνπλ ηνλ έιεγρν
απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία.
χκθσλα κε ΤΠΓΒΜΘ (Απξίιηνο, 2011), «Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαζίζηαηαη ν
εγέηεο, ν εκςπρσηήο θαη ν δηεπθνιπληήο ησλ αιιαγώλ ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα. Έρεη
επζύλε γηα ηελ επίηεπμε πςεινύ επηπέδνπ επίδνζεο θαη θαιήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ
ζην ζρνιείν ζε εθπαηδεπηηθό επίπεδν θαη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζε
δηνηθεηηθό επίπεδν {...} θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ νκαιή, αξκνληθή θαη απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ην ζπληνληζκό ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ηήξεζε ησλ λόκσλ, ησλ εγθπθιίσλ θαη ησλ ππεξεζηαθώλ εληνιώλ,
θαζώο θαη ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.»
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα λα αλαπηπρζεί ε εγεζία ζην ειιεληθφ ζρνιείν απαηηνχληαη
δνκηθέο αιιαγέο φπσο ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ γηα ιήςε απνθάζεσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ε πνιηηηθή θαη ηερληθή ζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζην
λέν ηεο ξφιν (ζπλδηθάηα, ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο), ε πξνψζεζε επέιηθησλ
δηαδηθαζηψλ γηα απνηειεζκαηηθά νξγαλσηηθά ζρήκαηα ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο θαη ε αιιαγή ηεο ηεξαξρηθήο γξαθεηνθξαηηθήο δνκήο ηεο ζεκεξηλήο δηνίθεζεο
ψζηε νη απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη απνθεληξσκέλα παξέρνληαο ην πεξηζψξην λα
αλαπηπρζεί ε εγεζία πνπ εκςπρψλεη, ζπληνλίδεη θαη θηλεηνπνηεί (Μαπξνγηψξγνο, 1999).
ηελ πξάμε, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ έρεη πξνβεί ζε ηέηνηνπ ηχπνπ
αιιαγέο. Ζ απαίηεζε γηα ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο είλαη
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έληνλε αιιά νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε απηφ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί αθφκα
(Κνπηνχδεο, 2012). Φαίλεηαη φηη βξηζθφκαζηε ζε κεηαβαηηθή πεξίνδν κε, κάιινλ,
πξνδηαγεγξακκέλε θαηάιεμε.

1.4. χλνςε
Οη άλζξσπνη ιεηηνπξγνχλ ζε θνηλσληθέο νξγαλψζεηο γηαηί έηζη εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα
νη αλάγθεο ηνπο. Οη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο ρξεηάδνληαη δηνίθεζε ψζηε λα είλαη
απνηειεζκαηηθέο. Σα ηειεπηαία 100 ρξφληα αλαπηχρζεθαλ νη ηξεηο ζεσξίεο δηνηθεηηθήο
επηζηήκεο (θιαζηθή, λενθιαζηθή, δνκηθή). Γχν ζεκειηψδεηο έλλνηεο απηψλ ησλ ζεσξηψλ
είλαη ε εγεζία θαη ε δηνίθεζε. Ζ δηνίθεζε επηρεηξεί λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
νξγαληζκνχ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ, ηεξαξρίαο θαη εληνιψλ ελψ ε εγεζία
ζηνρεχεη ζην ζεηηθφ απνηέιεζκα κέζσ ηεο θνηλήο ζπλαίλεζεο εγεηψλ θαη πθηζηάκελσλ
γηα ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο αιιαγήο, ηεο ζπιινγηθήο
πξνζπάζεηαο θαη, ηαπηφρξνλα, ηεο πξνψζεζεο ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ. Οη ζχγρξνλεο
αληηιήςεηο γηα ηε δηνίθεζε νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη κεηαμχ απηψλ θαη ησλ
ζρνιείσλ,

θαηαιήγνπλ

φηη

ε

εγεζία

θαη

ε

δηνίθεζε

(management)

αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε ηελ ηάζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα, λα επηθξαηεί ε έλλνηα ηεο
εγεζίαο έλαληη ηεο δηνίθεζεο αθνχ πιένλ ε επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ εμαξηάηαη θπξίσο
απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη φρη απφ ηηο δηαδηθαζίεο.
Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε θαη ζηπι εγεζίαο ηα νπνία επηιέγνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη
αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηα ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο.
Ζ βηβιηνγξαθία έρεη δείμεη φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία, φηαλ ηα
άηνκα έρνπλ πςειή σξηκφηεηα, απνδίδεη ηα κέγηζηα ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
νξγαληζκνχ (ζρνιηθνχ ή κε) φζν θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ.
Δζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν, παξαηεξνχκε φηη ε εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηνλ εγέηε θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ε αλάπηπμε θαη κεηάδνζε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ
είλαη νη ζεκειηψδεηο ιίζνη ηεο απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. Ζ απνηειεζκαηηθή εγεηηθή
ζπκπεξηθνξά έρεη σο άμνλεο ηελ αλνηρηή θαη εηιηθξηλή επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλή ιήςε
απνθάζεσλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαπεηλφηεηα,
ελζπλαίζζεζε θαη απζηεξφηεηα.
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Ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν,
ν ζρνιηθφο εγέηεο ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, λα
επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά θαη λα δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά
αθξναηήξηα, λα δηακνξθψλεη ζρνιηθφ θιίκα θαη θνπιηνχξα ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζίαο
βαζηζκέλα ζηελ εκπηζηνζχλε, λα νξίδεη θαη λα ζπληεξεί ην απφ θνηλνχ θαζνξηδφκελν
ζρνιηθφ φξακα, λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηβξαβεχεη ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο επηηπρίεο, λα
αμηνπνηεί θαη λα θξαηά πξνζνληνχρνπο εθπαηδεπηηθνχο.
ηελ Διιάδα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο ζπγθεληξσηηθφ θαη
γξαθεηνθξαηηθφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κία ηάζε λα απμεζνχλ ηα πεξηζψξηα ηεο
ζρεηηθήο απηνλνκίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα θαιιηεξγεζνχλ, κεξηθψο, νη πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ άζθεζε εγεζίαο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε εγεζία κπνξεί λα
δηδαρζεί, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί, ζην ειιεληθφ ζπγθείκελν, αλ νη εθπαηδεπηηθνί
θαη ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ θαηάιιειεο κνξθέο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο, γίλνληαη ηθαλνί λα εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία
ζην ζρνιείν θαη αλ πξνεηνηκάδνληαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιηθνχ εγέηε.
ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ νη κνξθέο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε
εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ.
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Κεθάιαην 2. Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηελ εθπαίδεπζε
ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο αλαιχεηαη ν φξνο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
θαη θαζνξίδνληαη νη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε εγεηψλ. ηε
ζπλέρεηα, δηεξεπλψληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηε
βηβιηνγξαθία. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ Διιάδα.
Σέινο, ηεθκεξηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο
εθπαίδεπζεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε αληηθείκελν ηε ζρνιηθή εγεζία.

2.1. Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θπζηθέο
καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη ηηο ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζθνπεχνπλ ζην φθεινο
ηνπ αηφκνπ, ηεο νκάδαο ή ηνπ ζρνιείνπ θαη επνκέλσο ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα ηεο
εθπαίδεπζεο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη εθπαηδεπηηθνί, απνθηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ
θξηηηθά ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη νδεγνχληαη ζην
ζσζηφ ηξφπν επαγγεικαηηθήο ζθέςεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηάιιειε πξαθηηθή κε
ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ επξχηεξν ζρνιηθφ θνηλσληθφ πεξίγπξν ζε θάζε
ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο (Day, 2003).
χκθσλα κε ηνλ Καξαιή (2010), νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο
επηηπγράλεηαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη ε ηππηθή εθπαίδεπζε, δειαδή ην
ζεζκνζεηεκέλν, ηεξαξρηθά δνκεκέλν θαη ρξνληθά δηαβαζκηζκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
(πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε), ε κε-ηππηθή εθπαίδεπζε
πνπ πεξηιακβάλεη θάζε νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηνπ ηππηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ θαη έρεη ζπγθεθξηκέλνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ε άηππε εθπαίδεπζε, δειαδή ε δηα βίνπ δηαδηθαζία, φπνπ ην
θάζε άηνκν απνθηά γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο, απφ ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία
ηνπ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
Οη κνξθέο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν αλαζηνραζκφο,
ε αλαηξνθνδφηεζε - αμηνιφγεζε, ε επηκφξθσζε, νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ε
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βηβιηνζήθε πξνζσπηθνχ - ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ, νη νκάδεο ζπδήηεζεο - εξγαζίαο θαη
αμηνιφγεζεο, νη ζπλεδξίεο πξνζσπηθνχ, ηα ζεκηλάξηα - ζπλέδξηα - δηαιέμεηο εξγαζηήξηα, ε καζεηεία, νη παξαηεξήζεηο δηδαζθαιίαο ζπλαδέιθσλ θαη ε αληαιιαγή
απφςεσλ, ν ζεζκφο ηνπ κέληνξα θαη νη θνηλφηεηεο κάζεζεο. Ο ζηφρνο φισλ απηψλ είλαη
λα πξνθχςνπλ ελεξγνί επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη
εζηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα εξγάδνληαη απηφλνκα,
ζπλεξγαηηθά

θαη

λα

αλαιακβάλνπλ

ή

λα

θαηαλέκνπλ

εγεηηθνχο

ξφινπο

(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2017).

2.2. Αλάπηπμε εγεηψλ - κέζνδνη θαη πξαθηηθέο
Οη άλζξσπνη πνπ εγνχληαη ή ζθνπεχνπλ λα εγεζνχλ, κπνξνχλ, αλ ζέινπλ, λα
αλαπηχμνπλ ηα εγεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηνηθεηηθέο θαη εγεηηθέο ηνπο
ηθαλφηεηεο. Μία αξεηή, γηα παξάδεηγκα ε απηνπεπνίζεζε, ε απηνπεηζαξρία, ε επηκνλή ή
κία ηθαλφηεηα γηα παξάδεηγκα ε πεηζψ, ε απνηειεζκαηηθή αθξφαζε, ε δεκηνπξγηθή
ζθέςε, ε παξαθίλεζε ζπλεξγαηψλ, αλαπηχζζεηαη θαη καο γίλεηαη ζπλήζεηα κέζσ ηεο
επαλαιακβαλφκελεο άζθεζήο ηεο. Δπνκέλσο, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο πξαθηηθέο αλάπηπμεο
ησλ εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αξεηψλ θαη ηθαλνηήησλ πξέπεη λα ηηο δνχκε κε βάζε
απηή ηε ινγηθή. Ο McCall, Lombardo θαη Morrison, φπσο αλαθέξεηαη ζην McCall
(2004), κέζσ έξεπλαο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θνηλφο παξαλνκαζηήο ηεο
εγεηηθήο επηηπρίαο είλαη ε εκπεηξία. Οη Kotter θαη Cohen (2012) ππνζηεξίδνπλ φηη γηα
ηελ αλάπηπμε εγεηψλ είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξμνπλ επθαηξίεο άζθεζεο εγεζίαο,
αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη κάζεζεο απφ επηηπρίεο θαη απνηπρίεο.
Δθηφο ησλ εκπεηξηψλ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ θαη
ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα βειηηψλνληαη καζεζηαθά νη
εκπεηξίεο. Ζ εξγαζία ηνπ Conger & Xin (2000) αλαθέξεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
κπνξνχλ απηά ηα πξνγξάκκαηα λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθά. Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα
πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηα νπνία δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
πξνζσπηθφηεηάο

ησλ

εθπαηδεπνκέλσλ, φπσο απηνέιεγρνο, αλάιεςε θηλδχλνπ θαη

επζχλεο, απηνπεπνίζεζε,

απηνγλσζία θαη ινηπά.

Οη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ
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βνεζνχλ ζε απηά είλαη νη βησκαηηθέο αζθήζεηο, ε ππφδπζε ξφισλ, ηα παίγληα θαη νη
βηληενζθνπήζεηο. Αθφκα, ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο δηνηθεηηθψλ θαη εγεηηθψλ
ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ ζπγθεθξηκέλεο επηκέξνπο εγεηηθέο
ηθαλφηεηεο, φπσο παξαθίλεζε ζπλεξγαηψλ, δηακφξθσζε θαη δηάδνζε

νξάκαηνο,

ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθήο, δηνίθεζε αιιαγψλ, ιήςε απνθάζεσλ, δεκηνπξγηθή ζθέςε,
αλάπηπμε νκάδαο, επηθνηλσλία, πεηζψ θαη ινηπά (Μπνπξαληάο, 2017).

2.3. Σξφπνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
ησλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ.
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ είλαη εθπαηδεπηηθνί. Πνιινί απφ
απηνχο δελ παξαθνινχζεζαλ θάπνηα εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ εγεζία πξηλ αλαιάβνπλ
ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαη πνιχ ζπρλά απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο ελψ
ππεξεηνχλ απηή ηε ζέζε. Δπνκέλσο, ην πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ είλαη ζεκαληηθή.
Ζ βηβιηνγξαθία πξνζθέξεη πνιινχο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ ελ‟ ελεξγεία ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηξφπνη είλαη ε
ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ε κάζεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Οη δχν
απηνί ηξφπνη απνηεινχλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ε νπνία κπνξεί λα δνκεζεί θαη λα
νξγαλσζεί κε έλαλ αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη θνξκψλ είηε κε θπζηθή παξνπζία
είηε δηαδηθηπαθά (Peterson, 2002; Stevenson, Hedberg, O‟Sullivan & Howe, 2016) κε
ζηφρν λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη γλψζεηο, νη ηθαλφηεηεο θαη νη ζηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ. Οη
δξάζεηο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνηθίινπλ απφ ηα ηππηθά εθπαηδεπηηθά καζήκαηα
έσο ηηο άηππεο δηαδξάζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο (Goldring, Preston & Huff, 2012). ·ρνπλ
νξηζηεί ηξεηο ηξφπνη κάζεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν: Ζ ηπραία θαη άηππε κάζεζε, ε
ζθφπηκε θαη κε ηππηθή κάζεζε θαη ε ηππηθή εθπαίδεπζε (Tynjälä, 2013). Ζ ηπραία θαη
άηππε κάζεζε απνηειεί παξάπιεπξν απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο. Ζ κε ηππηθή κάζεζε
ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία θαη ζπκβαίλεη φηαλ γηα παξάδεηγκα ν δηεπζπληήο
αλαζηνράδεηαη ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία.
πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο,

εθπαηδεχζεηο,

Ζ ηππηθή εθπαίδεπζε

εξγαζηήξηα θαη καζήκαηα.

Ο παξαπάλσ

δηαρσξηζκφο ζηνλ ηξφπν κάζεζεο δελ είλαη απφιπηνο. Οη επθαηξίεο γηα άηππε κάζεζε
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γχξσ απφ ηππηθέο δξάζεηο είλαη ζπρλά ππεχζπλεο γηα κε αλακελφκελνπο θαη έληνλα
επηδξαζηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο (Cramp, 2016). χκθσλα κε ηνλ Cramp (2016) νη
ζρνιηθνί εγέηεο ζεσξνχλ φηη νη άηππεο ζπδεηήζεηο είλαη ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθέο. Οη
άηππεο ζπδεηήζεηο επηηξέπνπλ ζην δηεπζπληή λα ειέγμεη απφςεηο θαη γλψκεο ηηο νπνίεο
δελ ζα ηηο είρε κνηξαζηεί κε κία κεγαιχηεξε θαη πην ηππηθή νκάδα γηαηί θαίλεηαη φηη o
εγέηεο αηζζάλεηαη πην άλεηα λα εθθξαζηεί ζηηο άηππεο ζπδεηήζεηο. Άιιν παξάδεηγκα
ηπραία θαη άηππεο κάζεζεο πνπ αλέθεξε ν Cramp, θαηά ηελ έξεπλά ηνπ, ήηαλ φηαλ νη
ζπκκεηέρνληεο δηεπζπληέο μεθίλεζαλ λα θάλνπλ ζρνιηθά ζρέδηα δξάζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηελ ψξα ησλ δηαιεηκκάησλ θαζψο επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ
ηνπο. Αθφκα, νη επθαηξίεο ηεο άηππεο κάζεζεο είλαη ππνηηκεκέλεο θαη ππφ έξεπλα
ζρεηηθά κε ηελ

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείνπ (Cramp, 2016;

Hulsbos, Evers & Kessels, 2016). Ο Huber (2011) δηαρσξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ ζε γλσζηηθνχο ζεσξεηηθνχο ηξφπνπο

κάζεζεο, ζε

ζπλεξγαηηθέο θαη επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ζε αλαζηνραζηηθέο
κεζφδνπο.

Οη γλσζηηθνί ζεσξεηηθνί ηξφπνη κάζεζεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ

δηαιέμεηο θαη απηφ-επηκφξθσζε, νη επηθνηλσληαθά πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαδηθαζίεο
πεξηιακβάλνπλ νκάδεο θαη εξεπλεηηθά ζρέδηα ελψ νη αλαζηνραζηηθέο κέζνδνη πεξηέρνπλ
κεζφδνπο φπσο αλαηξνθνδφηεζε θαη επίβιεςε.
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα νξηζηεί σο νη δξαζηεξηφηεηεο εθκάζεζεο πνπ
ζθνπεχνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ελφο πξνζψπνπ.
Οη έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ βξίζθνληαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο
επηθεληξψλνληαη ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ε νπνία ζθνπεχεη λα εθπαηδεχζεη επίδνμνπο ή
αξράξηνπο δηεπζπληέο. Οη έξεπλεο απηέο δελ καο δίλνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ην πφζν
απνηειεζκαηηθή είλαη ε κάζεζε δηαθφξσλ ηχπσλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ δηεπζπληψλ (Nicolaidou & Petridou, 2011; Helsing, Howell, Kegand &
Lahey, 2008). Ηδηαίηεξα νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ άηππε κάζεζε ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ
ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη ζπάληα (Hulsbos et al., 2016; Zhang & Brundrett, 2010).
Δπνκέλσο, έλα μεθάζαξν θαη ρξήζηκν πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ πνηνηηθή επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ ιείπεη (Goldring et al., 2012; Wright & Da Costa,
2016). Παξ‟ φια απηά ε βηβιηνγξαθία πξνζθέξεη ηα ξπζκηζηηθά εθείλα ζηνηρεία πνπ
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πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ψζηε λα αλαπηπρζνχλ απνηειεζκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Απηά είλαη:
Πξψηνλ, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί
πξνζεθηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαζψο θαη ηηο πξνζσπηθέο
επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ηνπ δηεπζπληή (Goldring et al., 2012; Huber, 2013; Peterson,
2002; Simkins, 2012; Wright & Da Costa, 2016). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα είλαη έηζη δνκεκέλεο ψζηε λα
ζπλππνινγίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ δηεπζπληψλ

θαη ηηο αλάγθεο ησλ

επίδνμσλ, ησλ αξραξίσλ θαη ησλ έκπεηξσλ δηεπζπληψλ (Peterson, 2002).
Γεχηεξνλ, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ πξέπεη λα είλαη
βησκαηηθή θαη ζρεηηθή κε ην ζπγθείκελν (Gunter & Ribbins, 2002; Goldring et al., 2012;
Reeves, Forde, Casteel & Lynas, 1998, Wright & Da Costa, 2016) γηαηί ε επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ην ππάξρνλ νξγαληζκηθφ ζπγθείκελν θαη πξέπεη
λα ζπκβαδίδεη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Goldring et al., 2012; Wright & Da
Costa, 2016). Σα επηηπρεκέλα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εληάζζνληαη ζε
απζεληηθά ζρνιηθά πεξηβάιινληα ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
εθαξκφζνπλ απηά ηα νπνία έρνπλ κάζεη (Goldring et al., 2012; Simkins, 2012) θαη λα
δπλακψλνπλ ηε κάζεζε ηφζν ζην πξνζσπηθφ φζν θαη ζην νξγαληζκηθφ επίπεδν (Aas,
2016).

Οη Zhang, Brundrett θαη MacBeath (2011) ηνλίδνπλ

ηε ζεκαζία ηεο

θαζνδεγεηηθήο θαη αλαζηνραζηηθήο κάζεζεο. Δπίζεο, νη Wright and Da Costa (2016)
δειψλνπλ φηη ν αλαζηνραζκφο κεηνπζηψλεηαη ζε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ
θαηαζθεπή ζεσξίαο θαη

εμεηάδεη

θάζε κία

πεξίπησζε κέζα απφ δηαθνξεηηθέο

πξννπηηθέο. Δπηπιένλ, ν Aas (2016) δειψλεη φηη ε αλάπηπμε ηεο εγεζίαο κπνξεί λα
ζπκβεί κέζα απφ ηελ έξεπλα ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδεη ν ζρνιηθφο εγέηεο ζην
ζρνιείν ηνπ. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη φηη ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζα
πξέπεη λα δηδάζθνπλ ηνπο δηεπζπληέο πψο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο εληάζεηο θαζψο θαη λα
αλαινγίδνληαη πάλσ ζε απηέο ηηο εληάζεηο ψζηε ηειηθά λα είλαη ηθαλνί λα
πξαγκαηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθέο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπο.
Σξίηνλ, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο νη δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο εγεζίαο, ε κεηαθνξά
ηεο γλψζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν είλαη ζεκειηψδεο
(Aas, 2016; Huber, 2013). Πξνηείλεηαη ε ρξήζε κηαο πνηθηιίαο απφ δξαζηεξηφηεηεο
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κάζεζεο ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο (Huber, 2011; Huber 2013; Goldring et al. 2012;
Forde, McMahon and Gronn, 2013; Simkins, 2012). Ζ πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ
κάζεζεο πεξηιακβάλεη

ζεσξεηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο παξαδείγκαηνο ράξε κέζσ

καζεκάησλ, δηαιέμεσλ, νκαδηθψλ εξγαζηψλ, εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ θαη αλαζηνραζηηθψλ
κεζφδσλ φπσο ε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ε απηναμηνιφγεζε (Forde
et al., 2013; Huber, 2011). Ο Huber (2013) ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λα ζπκβαδίδεη ε
ζεσξία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ έηζη ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηελ
θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ δηεπζπληψλ θαη επνκέλσο λα έρεη κεγαιχηεξε βησζηκφηεηα.
Σέηαξηνλ, ε δηθηχσζε θαη ε ζπιινγηθή ζπκβνπιεπηηθή. Οη ζρνιηθνί δηεπζπληέο
καζαίλνπλ φηαλ πεξλνχλ ρξφλν αιιειεπηδξψληαο κε ζπλαδέιθνπο δηεπζπληέο θαζψο
κνηξάδνληαη ηδέεο θαη ελεξγνπνηνχλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο (Goldring et
al. 2012; Mac Beath, 2011).

Ζ δηθηχσζε θαη ε ζπιινγηθή ζπκβνπιεπηηθή είλαη

ζεκαληηθέο θαζψο πεξηνξίδνπλ ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο ην νπνίν αλαθέξνπλ ζπρλά νη
ζρνιηθνί δηεπζπληέο (MacBeath, 2011) θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο
απηνπεπνίζεζεο ηνπο (Aas & Vavik, 2015). Οη Aas & Vavik (2015) ππνζηεξίδνπλ φηη νη
ζρνιηθνί εγέηεο αλαπηχζζνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ
δέρνληαη απφ άιινπο ζρνιηθνχο δηεπζπληέο. Ο Huber (2011) ζρεηίδεη ηελ επαγγεικαηηθή
δηθηχσζε γηα ηε κάζεζε κε ηνλ αλαζηνραζκφ. Γειψλεη φηη ε επαγγεικαηηθή δηθηχσζε
γηα ηε κάζεζε έρεη θεληξηθή ζεκαζία γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζρνιηθψλ
εγεηψλ θαη ππνζηεξίδεη φηη

απηή παξέρεη επθαηξίεο γηα εληαηηθφ πξνζσπηθφ

αλαζηνραζκφ ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ θάζε δηεπζπληή. Οη
Hulsbos et al. (2016) επηβεβαηψλνπλ φηη ε δηθηχσζε επηηξέπεη ζηνπο ζρνιηθνχο εγέηεο
λα αλαζηνράδνληαη κε έλαλ ήξεκν θαη ζηαζεξφ ηξφπν.
Πέκπηνλ, νη Goldring et al. (2012), Peterson (2002) and Wright & Da Costa (2016)
ηνλίδνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πξέπεη λα είλαη ζπλερηδφκελε
δειαδή λα κελ δηαθφπηεηαη. Ο MacBeath (2011) θαηαιήγεη φηη ε πξνζηηζέκελε αμία απφ
ηελ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε βνεζά ηνπο δηεπζπληέο λα επεθηείλνπλ θαη λα
επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία.

81

2.4. Μνληέια επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ
Ζ Δπξσπατθή ·λσζε, κέζσ πξνηάζεσλ θαη εθζέζεσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαη
ππνγξαθεί απφ ηηο ρψξεο κέιε, ππνζηεξίδεη δπλακηθά ηελ εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αθνχ ηε ζεσξεί σο «ην ζεκέιην ιίζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο»
(ETUCE, 2008).
Οη νξηζκνί ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη πνιινί θαη επηθεληξψλνληαη θπξίσο
ζηελ απφθηεζε γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ ρσξίο λα ιακβάλνπλ
ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζπλνιηθά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. (Avalos, 2011). Καηά ηελ Κπξηκή (2018),
«ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αθνξά ζηε κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζην λα κάζνπλ πώο λα
καζαίλνπλ θαη λα κεηαηξέπνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηελ πξάμε πξνο όθεινο ηεο αλάπηπμεο
ησλ καζεηώλ».
Σα κνληέια επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Υξπζαθίδε
φπσο αλαθέξεηαη ζην Μπαγάθεο (2005), είλαη ηξία, πξνέξρνληαη απφ ηξεηο θχξηεο
επηζηεκνινγηθέο ζέζεηο θαη πξνδηαγξάθνπλ ηα φξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζρέζεο
«ζεσξία-πξάμε» θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Απηά είλαη:
Σν «παξαδνζηαθφ-ηερλνθξαηηθφ» κνληέιν επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο απνηειεί πξντφλ
ηεο ζεηηθηζηηθήο επηζηεκνινγίαο. ε απηφ, ε βαξχηεηα δίλεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο
εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Σν θχξην κέιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ηί θαη πψο ζα δηδάμεη,
θαη κε πνην ηξφπν ζα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο, επνκέλσο ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη
λα θαηέρεη νξγαλσηηθέο θαη δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο έρεη εθπαηδεπηεί
(Βνπγηνχθαο θαη Μαηζαγγνχξαο, 2007). Οη κέζνδνη πνπ πξνηείλνληαη είλαη ηα
εξγαζηήξηα κηθξήο δηάξθεηαο, δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδαζθαιία βαζηζκέλε
ζηελ παζεηηθή κάζεζε (Armour & Yelling, 2004; Hargreaves & Dawe, 1990). Σν
πιενλέθηεκα ηνπ είλαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο, θπξίσο ν άπεηξνο, ιεηηνπξγεί ζε έλα αζθαιέο
πιαίζην θαη απνθεχγνληαη ζνβαξά ιάζε ζηε δηδαζθαιία. Σα κεηνλεθηήκαηά ηνπ είλαη
πσο πεξηνξίδεηαη ν ελεξγφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αθνχ φια ειέγρνληαη θεληξηθά απφ
ηε δηνίθεζε (Βνπγηνχθαο θαη Μαηζαγγνχξαο, 2007) ελψ νη επθαηξίεο ελεξγεηηθήο
κάζεζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ ιίγεο πηζαλφηεηεο
πξαγκαηηθήο αιιαγήο ζηελ πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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Σν «ηερλνθξαηηθφ-ζηνραζηηθφ» κνληέιν επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εζηηάδεηαη ζηελ
ππνθεηκεληθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία
ηνπ ζηνραζκνχ, ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, γηα παξάδεηγκα αλαξσηηέηαη γηαηί
λα δηδάμεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη φρη άιιεο, πνην είλαη ην «λφεκα» ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ινηπά. Δπί ηεο νπζίαο, ην κνληέιν έπεηαη ηνπ παξαδνζηαθνχηερλνθξαηηθνχ κνληέινπ δεδνκέλνπ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θαηαθηήζεη ηηο βαζηθέο
ηθαλφηεηεο θαη βξίζθνληαη ζε έλα πην εμειηγκέλν επαγγεικαηηθφ ζηάδην. Με ην
ηερλνθξαηηθφ-ζηνραζηηθφ κνληέιν, θαιιηεξγνχληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επηκνξθσηηθά
θίλεηξα θαη ηνπο πξνζθέξεηαη δεκηνπξγηθή ειεπζεξία κε απνηέιεζκα λα θαηαξηίδνληαη
κε ηξφπν πεξηζζφηεξν απηφλνκν θαη απνηειεζκαηηθφ ζην πεξηερφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο (Φαραξφπνπινο, 2003).
Σν «ζηνραζηηθφ-θξηηηθφ» κνληέιν επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηνρεχεη ζηελ εζηθή θαη
πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο. ε απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο ζηνράδεηαη θαη αλαιχεη
θξηηηθά ηα δηιήκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ, επαλεθηηκά, αληηπαξαζέηεη θαη
αλαδεηά ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο επηινγέο ζηα πξνβιήκαηα πνπ
ζπλαληψληαη (Βνπγηνχθαο & Μαηζαγγνχξαο, 2007).
Οη Καηζαξνχ & Γεδνχιε (2008) νκαδνπνίεζαλ ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξσπατθή ·λσζε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε άμνλεο:


ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ (επαηζζεηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ, ζπκβνπιεπηηθή,
ελζάξξπλζε δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θ.ιπ.),



ην ζρνιείν (ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλφηεηα, απηφ-αμηνιφγεζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θ.ιπ.)



ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ κε ηελ πξνψζεζε ζπκκεηνρηθψλ-ζπλεξγαηηθψλ
ζρεκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.

Σν κνληέιν Villegas-Reimers (2003), ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο ζηε ηππνινγία
κνληέισλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ππνζηεξίδεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απαηηεί
ζπλεξγαζίεο ή ζπλεηαηξηζκνχο ζε επίπεδν νξγαληζκψλ, ηδξπκάησλ ή θνξέσλ.
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2.5. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε - πηζηνπνίεζε ζρνιηθψλ εγεηψλ
ζην εμσηεξηθφ
χκθσλα κε ηνπο Clarke et al. (2007), Crawford and Cowie (2012) θαη Leithwood and
Levi (2004), ε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο απνηειεί έλαλ βηψζηκν ελαιιαθηηθφ
ηξφπν γηα ηε ζπλνιηθφηεξε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε πνιιαπιά
επίπεδα. ην πιαίζην απηφ, ζα αλαιπζνχλ νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ
αθνινπζήζεθαλ ζε ηξεηο ρψξεο, ηελ Απζηξαιία, ηελ Αγγιία θαη ηηο Ζ.Π.Α.
Οη ρψξεο απηέο επηιέρζεθαλ γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, ζηνλ Αγγινζαμσληθφ θφζκν
ππάξρνπλ πνιιά εκπεηξηθά θαη ζεσξεηηθά παξαδείγκαηα κε επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο
ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ζρνιηθψλ εγεηψλ. Γεχηεξνλ, ε θάζε κηα απφ ηηο ρψξεο
απηέο έρεη επηιέμεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζρνιηθψλ
εγεηψλ ηεο θαη ν κειεηεηήο γίλεηαη γλψζηεο κηαο πνηθηιίαο κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ αιιά
θαη απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξεη ε θάζε πξνζέγγηζε.

2.5.1. Ζ πεξίπησζε ηεο Απζηξαιίαο
Καζψο ε Απζηξαιία είλαη κία πνιππνιηηηζκηθή ρψξα, κία απφ ηηο πην ζνβαξέο
πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα εθπιεξψζεη ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα, είλαη ε ζχλδεζε
αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία (Wildy et al., 2007).

πλεπψο, κέξνο ησλ

ηππηθψλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπο
λα θαηαλννχλ ηηο θνηλφηεηεο κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη ζξεζθείεο, ηφζν ζηελ
πξσηεχνπζα, φζν ζηελ επαξρία θαη ζηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ
ηθαλνηήησλ επηρεηξήζεθε λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ λα
πξνεηνηκάζνπλ ηνπο ζρνιηθνχο εγέηεο.
χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ απζηξαιηαλνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε
ζρνιηθή εγεζία (Australian Institute for teaching and school leadership (AITSL) (2012),
ε πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ απνηειεζκαηηθψλ ζρνιηθψλ εγεηψλ είλαη εζληθή
επζχλε. Ζ Απζηξαιία δελ είρε έλα ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνεηνηκαζίαο ησλ
ζρνιηθψλ εγεηψλ (AITSL, 2012; Wildy et al., 2007). Σν κνληέιν πνπ είρε πηνζεηήζεη
ραξαθηεξηδφηαλ σο καζεηεία. Σν κνληέιν απηφ ήηαλ θαηαθεξκαηηζκέλν, αζπλερέο θαη
ζηεξηδφηαλ θπξίσο ζηελ πξαθηηθή παξά ζηε ζεσξία. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
84

ζρνιηθψλ εγεηψλ ήηαλ άηππε, ζπνξαδηθή θαη ιάκβαλε ρψξα ζε ηαθηηθά ρξνληθά
δηαζηήκαηα. Απηφ ην κνληέιν επηθξάηεζε δηφηη θπξηάξρεζε ε άπνςε φηη ν
απνηειεζκαηηθφο δάζθαινο είλαη θαη απνηειεζκαηηθφο εγέηεο (Clarke et al., 2007).
χκθσλα κε ηνπο Su et al. (2003) θαη ην AITSL, ε επηθξαηνχζα άπνςε ήηαλ πψο ε
θαιχηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία δηεπζπληψλ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχλδεζε
κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο. Με άιια ιφγηα, ε πξνεηνηκαζία ησλ ζρνιηθψλ
δηεπζπληψλ έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμάζθεζε ησλ εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο σο κέξνο κηαο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο (Clark et al., 2007). Απηή
ε πξνζέγγηζε δεκηνπξγνχζε ζηνπο δηεπζπληέο, θπξίσο ηνπο λεφηεξνπο, έλα αίζζεκα
απνκφλσζεο, κνλαμηάο θαη αλεηνηκφηεηαο (Wildy et al., 2007; Garcia-Garduno et al.,
2011).
Σν 2011, ζηελ Απζηξαιία,

δεκνζηεχζεθε ην εζληθφ επαγγεικαηηθφ πξφηππν γηα

δηεπζπληέο (National professional Standard for principals (NPSP)) ην νπνίν νξίδεη ηί
αλακέλεηαη λα γλσξίδνπλ, λα θαηαλννχλ θαη λα θάλνπλ νη δηεπζπληέο γηα λα πεηχρνπλ
ζηελ εξγαζία ηνπο.

Σν NPSP

ρηίδεη έλα πιαίζην γηα ηνπο ζρνιηθνχο εγέηεο πνπ

βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία: φξακα θαη αμίεο, γλψζεηο θαη θαηαλφεζε, πξνζσπηθά πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο.
Απηά απνηεινχλ πιεπξέο ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζρνιηθνχ
εγέηε θαη αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζε πέληε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο: θαζνδήγεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο, αλάπηπμε ηνπ εγέηε θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εγεζία γηα
βειηίσζε, θαηλνηνκία θαη αιιαγή, εγεζία ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ, δέζκεπζε θαη
εξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα (Ingrarson et al., 2006). ·θηνηε, παξαηεξείηαη κία ζηξνθή
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ ηεο Απζηξαιίαο. Ο θαιφο δάζθαινο δε ζεκαίλεη
απαξαίηεηα θαη θαιφο ν ζρνιηθφο δηεπζπληήο. Ζ Απζηξαιία έθαλε κία ζεκαληηθή
πξνζπάζεηα λα επηιέμεη κία λέα πξνζέγγηζε θαη λα επαλαζρεδηάζεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ
πξνεηνηκάδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηνπο ζρνιηθνχο δηεπζπληέο. Ζ δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ

επεξεάζηεθε

ζεηηθά

απφ

ην

NPSP

θαζψο

ηα

πξνγξάκκαηα

πξνζαξκφζηεθαλ θαη ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε απηφ ην πξφηππν (AITSL, 2012).
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο θαη εγεζίαο απνδείρζεθαλ ρξήζηκα θαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πξφνδν ηνπ απζηξαιηαλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο ην
NPSP θάλεθε λα είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν.
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2.5.2. Ζ πεξίπησζε ηεο Αγγιίαο
Ζ Αγγιία έρεη ζεζκνζεηήζεη έλα ηζρπξά δνκεκέλν, μεθάζαξν, ζπλεθηηθφ θαη ηππηθφ
πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο γηα ηνπο ζρνιηθνχο εγέηεο ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηα εζληθά
πξφηππα γηα δηεπζπληέο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ πνπ πξνηάζεθαλ ην 1997 (Garret &
McGeachie, 1999). Σα εζληθά πξφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ην εζληθφ πιαίζην γηα ηελ
εγεζία. Καζνξίδνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο ππεπζπλφηεηεο θαη ηηο αληηιήςεηο
ησλ επαγγεικαηηψλ ζρνιηθψλ εγεηψλ ζηελ Αγγιία (Garret & McGeachie, 1999;
Brundrett et al., 2006). Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνεηνηκάδνπλ ηνπο ζρνιηθνχο δηεπζπληέο
λα αληηιεθζνχλ ην ξφιν ηνπο σο εγέηεο (Garret & McGeachie, 1999; Brundrett et al.,
2006; Cowie & Crawford, 2009). χκθσλα κε ηνπο Cowie & Crawford (2009), ηα
εκπεηξηθά δεδνκέλα έρνπλ δείμεη φηη ηα επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Αγγιία
βνεζνχλ ηνπο δηεπζπληέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, λα
δηεπξχλνπλ ηε πξννπηηθή ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο γηαηί
επηθεληξψλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο.
Γηα λα γίλεη έλαο εθπαηδεπηηθφο δηεπζπληήο ζρνιείνπ ζηελ Αγγιία, ζα πξέπεη λα
εκπιαθεί ζε κία ζχλζεηε θαη ππνρξεσηηθή δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο. Ζ
θπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ νλνκάδεηαη Δζληθή επαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ εγέηε
δηεπζπληή (National Professional qualification of Headship (NPQH)), ζεζπίζηεθε ην
1997 κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ηελ εγεζία ζην αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Brundrett et
al., 2006; Cowie & Crawford, 2007; Wildy et al., 2007; Clarke & Wildy, 2010). Σν
NPQH δεκηνπξγήζεθε ζχκθσλα κε ηα εζληθά πξφηππα θαη απνδείρζεθε φηη είλαη κία
ζεηηθή, ζπλεθηηθή, ζπλεπήο θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ζρνιηθψλ
δηεπζπληψλ ζε έλα ζχλζεην θαη δπλακηθφ θφζκν. Απηφ ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη
κάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ, πξνζσπηθή κειέηε θαη δηα δψζεο δηδαζθαιίεο. Ο θχξηνο
ζθνπφο ηνπ είλαη ε εθαξκνγή πξαθηηθήο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ε παξνρή
ραξηνθπιαθίνπ αλαηξνθνδφηεζεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο ζπδεηήζεηο,
ζηνλ αλαζηνραζκφ ηεο πξαθηηθήο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα
(Brundrett et al., 2006; Cowie & Crawford, 2007). Οη Cowie & Crawford (2009)
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δηαπίζησζαλ φηη νη δηεπζπληέο είλαη επραξηζηεκέλνη θαη έρνπλ απηνπεπνίζεζε ζηελ
εξγαζία ηνπο εμαηηίαο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ κέζα απφ ην NPQH.
ηελ πεξίπησζε ηεο Αγγιίαο, ηα πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ζρνιηθνχο δηεπζπληέο
θαζνξίδνληαη θεληξηθά θαη ειέγρνληαη απφ 9 ηνπηθνχο παξφρνπο ζε φιε ηε ρψξα. Απηφ
βνεζά ηα πξνγξάκκαηα λα είλαη επέιηθηα θαη απνδνηηθά.
Μία βαζηθή κέξηκλα ζηελ Αγγιία γηα ηνπο κειινληηθνχο δηεπζπληέο είλαη ν
επαλαθαζνξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (Cowie & Crawford 2009). Απηφ
επηδηψθεηαη ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζαλ κία δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο ε νπνία,
παξφιν πνπ δείρλεη λα είλαη πξνζσπηθή, θαηά βάζε είλαη ζπιινγηθή. Σν NQPH
θαιιηεξγεί ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε αλάκεζα ζηνπο κειινληηθνχο δηεπζπληέο θαη έηζη
δεκηνπξγεί θνηλφηεηεο κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ δηάδξαζε.

2.5.3. Ζ πεξίπησζε ηεο Ακεξηθήο
Ο ππνςήθηνο γηα ηε ζέζε ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή ζηελ Ακεξηθή απαηηείηαη λα έρεη
παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην, λα έρεη πηζηνπνίεζε ζηελ εγεζία θαζψο
θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (Wildy et al., 2007). Σν 1996, έλα ζχλνιν απφ
επαγγεικαηηθά πξφηππα πνπ νλνκάδνληαη Κνηλνπξαμία Γηαπνιηηεηαθήο Άδεηαο Άζθεζεο
Δπαγγέικαηνο ρνιηθψλ Γηεπζπληψλ (Interstate School Leaders Licensure Consortium
(ISLLC) πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ Ακεξηθαληθψλ Πνιηηεηψλ (Hale &
Moorman, 2003). Απηφ ην κνληέιν δελ ηζρχεη ζε φιε ηελ Ακεξηθή γηαηί ε άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο ξπζκίδεηαη μερσξηζηά ζε θάζε Πνιηηεία. Γηα ην ιφγν απηφ, νη Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο έρνπλ έλα απνθεληξσκέλν κνληέιν επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
θαη ζχλδεζεο ζρνιείσλ, πεξηνρψλ θαη παλεπηζηεκίσλ.
Ζ ISLLC είλαη κία ηππηθή δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο πνχ αμηνινγεί ηηο γλψζεηο, ηηο
ηθαλφηεηεο θαη ηελ απφδνζε ηνπ δηεπζπληή θαη θαζνξίδεη ην ξφιν ηνπ. Δπίζεο,
παξνπζηάδεη ην φξακα ζρεηηθά κε ην ηί ζα πξέπεη νη ζρνιηθνί εγέηεο λα θάλνπλ
πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ην ζρνιείν. Σν φξακα απηφ, ζε φξνπο πξνηππνπνίεζεο θαη
πιαηζίνπ εξγαζίαο, εκπεξηέρεη

ηε δηαδηθαζία ηεο ινγνδνζίαο ζηελ πξνεηνηκαζία

ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ (Hale & Moorman, 2003). Παξάιιεια, ην

πκβνχιην

Πεξηερνκέλνπ Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο (Educational Leadership Constituent Council
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(ELCC)) δεκηνχξγεζε πξφηππα πνπ επηηξέπνπλ ζηα πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο λα
επζπγξακκίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηεο ISLLC. Ζ επζπγξάκκηζε απηή είλαη ζεκαληηθή
φζν αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πξνδηαζέζεσλ
ησλ ππνςεθίσλ. Απηή ε πξφηαζε δεκηνχξγεζε πεξηζζφηεξα ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία λα γίλεη πην ζχλζεηε θαη πην
γξαθεηνθξαηηθή (Darling - Hammond et al., 2007; Toner 2015). Ζ ISLLC ρξεζηκνπνηεί
δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο γηα λα αμηνινγήζεη ηνλ
θάζε ππνςήθην πξηλ αλαιάβεη θαη αθνχ αλαιάβεη ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή.
Γεδνκέλνπ φηη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο είλαη αλαγλσξηζκέλε ε αμία ηνπ
ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ εγεζίαο, ην 2011, ην ELCC δεκηνχξγεζε
πξφηππα - θαλνληζκνχο πνχ απνηηκνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο
ησλ εγεηψλ. Απηνί νη θαλνληζκνί αληηπξνζσπεχνπλ ηελ επηζπκία θαη ηελ αλάγθε ηεο
αμηνιφγεζεο

ηεο

πξνζσπηθήο

επίδνζεο

ηνπ

δηεπζπληή

θαζψο

θαη

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ εγεζίαο κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηαπίζηεπζεο.
χκθσλα κε ηνπο Hale & Moorman (2003), νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο
πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθε πνιηηηθή ζηηο δηάθνξεο
Πνιηηείεο. Αλ θαη ηα εζληθά πξφηππα γηα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηε δηνίθεζε
είλαη σθέιηκα, πνιιέο Πνιηηείεο απνθεχγνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ (Murphy and
Vriesega, 2006). Δπνκέλσο, είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα θαηεγνξηνπνηεζεί ην κνληέιν ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ σο νιφηεηα γηαηί θάζε Πνιηηεία έρεη ηνπο δηθνχο ηεο
θαλνληζκνχο.
Δπίζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ
δηεπζπληψλ ζρνιείνπ (Su et al., 2003; Darling-Hammond et al., 2007; Cheney et al.,
2010; Schleicher, 2012; Toner, 2015). Ζ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαζνξίδεη ζε κεγάιν
βαζκφ ηηο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα εγεζίαο ησλ δηεπζπληψλ είηε πξηλ, είηε
θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
·λα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε απζηεξή θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία επηινγήο
ππνςεθίσλ. Γηα παξάδεηγκα ε New York Leadership Academy θαη ην Wallace
Foundation (2014)

ζηε Νέα Τφξθε έρνπλ ζρεδηάζεη κία πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία

επηινγήο ππνςεθίσλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή γλψζε. Ζ δηαδηθαζία
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: έλα δνθίκην πνπ εμεηάδεη ηηο ηθαλφηεηεο θξηηηθήο
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ζθέςεο, κία νκαδηθή ζπλέληεπμε πνπ εμεηάδεη ηηο ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη δηάδξαζεο
ησλ αηφκσλ θαη κία αηνκηθή ζπλέληεπμε πνπ εμεηάδεη ηα θίλεηξα, ηελ απηεπίγλσζε θαη
άιια. Ζ δηαδηθαζία θηιηξάξεη ηνπο ππνςεθίνπο σο πξνο ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ
απηνπαξαηήξεζε, ηηο ηθαλφηεηεο ηεο απνηειεζκαηηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηεο
απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο.
ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ε αθαδεκατθή εθπαίδεπζε ζηελ εγεζία είλαη ην
θιεηδί γηα ηελ ζρνιηθή επηηπρία, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εξγαζία
ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ζηα ζρνιεία φινπ ηνπ θξάηνπο. Ζ ISLLC είλαη
έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ζηφρνπ γηα Δζληθή πξνηππνπνίεζε ε νπνία δελ έρεη αθφκα
επηηεπρζεί θαζψο ε θάζε Πνιηηεία έρεη ην δηθαίσκα λα απηνξπζκίδεηαη, επνκέλσο γηα λα
αιιάμεη απηφ, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί λνκνζεηηθή ξχζκηζε (Aravena, 2016).

2.6. Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα.
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη ζεκειηψδεο αλάγθε ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν
θαη γηα ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο. Αο δνχκε, ινηπφλ, πψο δηακνξθψλεηαη ζηελ
Διιάδα.
ηειέρε εθπαίδεπζεο
Σν ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ θαζνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηεπζπληψλ
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα (Φ. 353.1./324/105657/Γ1/16-10-2002, άξζξα
27,28,29,30, 31,32 ΦΔΚ 1340Β), πεξηγξάθεη ην ξφιν ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πιήζνο
ξεκαηηθψλ εθθξάζεσλ απφ ηηο νπνίεο εχθνια δηαθξίλεηαη ε πιεζψξα θαη ε
πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ θαζεκεξηλά θαινχληαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ λα θέξνπλ εηο πέξαο. Ο δηεπζπληήο «ζπλεξγάδεηαη», «ελζαξξχλεη»,
«εθπξνζσπεί», «παξακέλεη», «είλαη ππεχζπλνο», «πξνσζεί», «θξνληίδεη», «ζπκβάιιεη»,
«εθαξκφδεη», «πινπνηεί», «είλαη εθθαζαξηζηήο», «έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε»,
«ζπληάζζεη», «επηθνηλσλεί», «ρνξεγεί», «παξέρεη», «δηελεξγεί & αλαλεψλεη», «νξίδεη»,
«δηδάζθεη & αμηνινγεί», «θπιάζζεη», «θαηακεξίδεη», «δηαβηβάδεη», «ελεκεξψλεη &
ελεκεξψλεηαη», «θαηαξηίδεη», «θνηλνπνηεί», «εγθξίλεη», «ζπληεξεί», «εηζεγείηαη»,
«ζπγθξνηεί», «αλαιακβάλεη», «πξνζθαιεί», «πξνεδξεχεη», «αμηνπνηεί», «απεπζχλεη»,
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«πξνθαιεί ζπζθέςεηο», «θαηαλέκεη», «εθδίδεη», «ζπληειεί», «θαιεί», «ζπκκεηέρεη»,
«παξαπέκπεη», «νθείιεη», «γλσξίδεη» (Βνδαΐηεο, 2019).
Παξά ην θξίζηκν θαη πνιχπινθν έξγν πνπ πξέπεη λα επηηειέζνπλ, ε πνιηηεία δε θξφληηζε
γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. Οη δηεπζπληέο θαινχληαη λα επηηειέζνπλ ην
έξγν ηνπο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε θνξέσλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαζνδήγεζεο,
κε έρνληαο δηνηθεηηθή θνπιηνχξα θαη πνξεπκέλνη ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
αμίεο. Κπξηάξρεζε ν εκπεηξηζκφο θαη ν απηνζρεδηαζκφο, επνκέλσο, νη ·ιιελεο
δηεπζπληέο δελ θαηάθεξαλ λα ελαξκνληζηνχλ πιήξσο κε ηα δηεζλή ζχγρξνλα πξφηππα
ηνπ δηεπζπληή – εγέηε - δηεπθνιπληή - ππνζηεξηθηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
(Καηζηγηάλλε & Τθαληή, 2016) θαη θαη‟ επέθηαζε δπζθνιεχνληαη ή απνηπγράλνπλ λα
αλαπηχζζνπλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θνπιηνχξα ζπλερνχο βειηίσζεο, λα θαιιηεξγνχλ
ζπλεξγαζίεο, λα εξεπλνχλ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ είηε κέζσ ηεο έξεπλαο-δξάζεο, είηε
κέζσ ηεο ζπιινγήο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, λα δεκηνπξγνχλ θαη λα ζπληνλίδνπλ δίθηπα
κάζεζεο, λα ππνζηεξίδνληαη ζην έξγν ηνπο απφ εηδηθνχο, λα αλαζηνράδνληαη θαη λα
απηναμηνινγνχλ ηα καζεζηαθά θαη εθπαηδεπηηθά παξαγφκελα, λα κεηαηξέπνπλ ην
ζρνιηθφ ρψξν ζε απηφλνκε επηκνξθσηηθή κνλάδα (Feiman-Nemser, 2001; Imant, 2002;
Ληαθνπνχινπ, 2016; Lieberman & Miller, 1999 & 2004; Τθαληή & Βνδαΐηεο, 2011).
Οη δηεπζπληέο ζρνιείσλ ραξαθηεξίδνληαη σο αλεπαξθείο ζε δεηήκαηα νξγαλσζηαθήο
ζπκπεξηθνξάο, αμηψλ, δηαρείξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θνπιηνχξαο, θ.ιπ.
(Λφδγθα & ηξαβάθνπ, 2018). Δπηπιένλ, κε ηε ζπρλή δηαθνξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο ηνπο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ πξφθξηζε ησλ εθάζηνηε «εκεηέξσλ» θαζψο θαη κε ηε
ζηαζεξή Διιεληθή πνιηηηθή ε νπνία ζηεξίδεη ην γξαθεηνθξαηηθφ κεραληζκφ ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ζπλερίδεη λα πξνβαίλεη ζηελ επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
απνπιαηζησκέλσλ απφ νπνηαδήπνηε κνξθή εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα, θαιιηεξγήζεθε θαη κηα πθέξπνπζα ακθηζβήηεζε ηνπ ξφινπ ησλ δηεπζπληψλ
απφ έλα κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μαπξέιεο, 2008).
ε αληίζεζε κε ηελ πνιηηεία, ζε αθαδεκατθφ επίπεδν, ε δηνίθεζε – εγεζία ζηελ
εθπαίδεπζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, έρεη γλσξίζεη ζεκαληηθή εμέιημε.
εκεηψλεηαη απμεκέλν επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζε απηφ ην αληηθείκελν,
ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, πνπ είηε απηφλνκα, είηε ζην
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πιαίζην κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πξνζθέξνπλ αθαδεκατθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ψζηε λα
επηηπγράλνληαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ε αλάπηπμε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
νξγαληζκψλ, θπξίσο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Τθαληή & Καηζηγηάλλε, 2014).
Δθπαηδεπηηθνί
Οη επηηαρπλφκελεο θνηλσληθέο αιιαγέο απαηηνχλ ηελ χπαξμε θαη ηε δηακφξθσζε ελφο
εθπαηδεπηηθνχ εξεπλεηή, κεηαξξπζκηζηή θαη

ζηνραδφκελνπ (Hargreaves, 1994;

Καιατηδνπνχινπ, 2001; Σξηιηαλφο, 1997; Γθξίηδηνο, 2006). Οη Ληαθνπνχινπ θαη
Νηαινχθαο (2015) δηαπηζηψλνπλ φηη έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα ηαπηίδεηαη, σο επί ησ πιείζησλ, κε ηελ
επηκφξθσζε. Δπηρεηξψληαο κηα ζχληνκε θαη ζπλνιηθή απνηίκεζε, ε Διιεληθή
επηκνξθσηηθή

πνιηηηθή

ζηεξίδεηαη

ζην

ηερλνθξαηηθφ

κνληέιν

επαγγεικαηηθήο

αλάπηπμεο, φπνπ ηα πξνγξάκκαηα θαζνξίδνληαη θεληξηθά (top – down), ζρεδηάδνληαη
γξαθεηνθξαηηθά, πινπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο δηάιεμεο θαη δίρσο πξαθηηθή εμάζθεζε
θαη δελ αμηνινγνχληαη. Δπηπιένλ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, δε
ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηηθέο θαη θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε
ζπλέπεηα λα πξνζθέξνπλ θπξίσο ζεσξεηηθή αθαδεκατθή γλψζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα
έρνπλ παζεηηθφ ξφιν (Μπνπδάθεο, 2011).

2.7. Δθπαίδεπζε, κεηαπηπρηαθά θαη πηζηνπνίεζε ζρνιηθψλ εγεηψλ
ζηελ Διιάδα
Κάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ Διιεληθή Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ
παξνρή εθπαίδεπζεο ζηε δηνίθεζε ζρνιείσλ, παξαηεξνχκε φηη απφ ην 1996 θαη κεηά
νξηζκέλεο ζρνιέο φπσο ε Φηινζνθηθή, ε Φπζηθνκαζεκαηηθή θαη άιιεο, πξνζθέξνπλ
κεξηθά ζρεηηθά καζήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ην κάζεκα κε ηίηιν «Ηζηνξία

-

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο» (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2001).
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Αθφκα,

δηάθνξεο

ζρνιέο

εθπαίδεπζεο

θαζψο

θαη

θνξείο

επηκφξθσζεο

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο καζήκαηα κε αληηθείκελν ηε δηνίθεζε
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. Δλδεηθηηθά (Μαιιηαξνχ θαη Παπαδνπνχινπ, 2016) :


ηα πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο πνπ δηεμάγνληαλ ζηα Γηδαζθαιεία Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο,
εηζάγεηαη ην κάζεκα «πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη
Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο».



Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-2006 θαη ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ Κ.Π. ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ
πινπνηήζεθαλ απφ δηάθνξνπο θνξείο, φπσο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη άιια,
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο.



Σν 2008 ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ Κ.Π. δηνξγάλσζε ην
Πξφγξακκα «Δπηκφξθσζε ηειερψλ Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο».



Σν 2014 ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο
πξαγκαηνπνίεζε ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε ζηειερψλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ
απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ δηνηθεηηθήο θαη θαζνδεγεηηθήο επάξθεηαο, δηάξθεηαο
96 σξψλ.

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη πξνζθεξφκελεο επηκνξθψζεηο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ απφ ζρνιέο θαη δεκφζηνπο θνξείο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ειιηπείο.
Σελ αλάγθε γηα πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ηελ θαιχπηνπλ ηα κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα.
Μειεηψληαο ην ζεζκφ ηεο κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα,
παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα μεθίλεζαλ
ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 γηαηί εληζρχζεθε ε νξγάλσζε ηνπο απφ ην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
(ΔΠΔΑΔΚ)

(Λαηηλφπνπινο,

2004).

Απηφ

νδήγεζε

πνιινχο

πξαγκαηνπνηήζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζπνπδέο. Σελ ηειεπηαία

·ιιελεο

λα

δεθαεηία νη

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Απηφ νθείιεηαη αθελφο ζηηο αιιαγέο πνπ
ζεκεηψζεθαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο φπνπ ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο ησλ απνθνίησλ ησλ
παλεπηζηεκίσλ αλήιζε ζην 9% θαη αθεηέξνπ ζην γεγνλφο φηη ην βαζηθφ πηπρίν άξρηζε
λα κελ επαξθεί γηα ηελ είζνδν ζε ζέζεηο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αθνχ ε
δηεθδίθεζή ηνπο απαηηεί εηδηθά πξνζφληα θαη πξφζζεηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ. Καηά
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ζπλέπεηα, ην κεηαπηπρηαθφ δίπισκα πιένλ δε ζεσξείηαη πνιπηέιεηα, αιιά απνηειεί
αλαγθαηφηεηα (Λαηηλφπνπινο, 2004 )
ηελ Διιάδα, ην 2008, εηζήρζε γηα πξψηε θνξά έλα πιήξεο ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε βάζε ην λφκν 3685 (ΦΔΚ 128, 16-7-2008 ). χκθσλα κε ην
πξψην άξζξν απηνχ ηνπ λφκνπ «Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΔΗ) θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3549/2007 (ΦΔΚ 69Α΄) έρνπλ ηελ επζχλε γηα ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Διιάδα θαη ρνξεγνχλ
Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ )».
Ζ πξνζσπηθή εμέιημε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζπλδέζεθαλ κε απνηέιεζκα κηα
ζεκαληηθή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ λα επηδηψμνπλ λα απνθηήζνπλ πξφζζεηα αθαδεκατθά
πξνζφληα κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη θφζηνο, φπσο κεηαπηπρηαθά, δηδαθηνξηθά θαη
ινηπά (Φνξηνχλε, 2017). Ζ επαγγεικαηηθή αλέιημε ζηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα ηεο
δεκφζηαο εθπαίδεπζεο απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζηελ απφθηεζε επηπιένλ
επαγγεικαηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ πνπ πηζηνπνηνχληαη κέζσ αθαδεκατθψλ
ηίηισλ (Θενδσξίδεο, 2011). Οη παξάγνληεο πνπ ελίζρπζαλ ηελ ηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο είλαη ε ζπλερήο ίδξπζε λέσλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ζε
φια ηα ΑΔΗ, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε πνιιέο
παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, νη ξπζκίζεηο γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ εθπαίδεπζεο πνπ δίλνπλ
κεγαιχηεξε κνξηνδφηεζε ζηα επηζηεκνληθά πξνζφληα θαη ην λέν κηζζνιφγην ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ πξνβιέπεη αχμεζε κηζζνχ ζηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθψλ θαη
δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ.
Παξφιν πνπ απηνί νη ηίηινη ζπνπδψλ απμήζεθαλ, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθά ή δηδαθηνξηθά πνπ δελ έρνπλ
ζπλάθεηα κε ηελ εγεζία θαη ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε κε απνηέιεζκα φηαλ αζθνχλ
δηεπζπληηθφ έξγν, λα βαζίδνπλ ηε δξάζε ηνπο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο εκπεηξίεο πνπ
έρνπλ βηψζεη νη ίδηνη ζηα ρξφληα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο πνξείαο (Κιεξνλφκνο, 2018;
αΐηεο 2005). Οη επηκνξθψζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ απεπζχλνληαη ζηνπο δηεπζπληέο
θαη ζηνπο ππνδηεπζπληέο ζρνιείσλ, λπλ θαη κειινληηθνχο, κε απηή ηνπο ηελ ηδηφηεηα,
νχηε κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νχηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο.
Αληηκεησπίδνληαη σο απινί εθπαηδεπηηθνί θαη δε δίλεηαη έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή
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ηνπο αλάπηπμε σο ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Καιαβάζε (2011), ε
δηνηθεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ζηα ζρνιεία θαίλεηαη λα κελ είλαη δηαθξηηέο ζην
πιαίζην ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Δπνκέλσο, νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ αληηκεησπίδνπλ ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα
απηνζρεδηάδνληαο, αμηνπνηψληαο ην έλζηηθηφ ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, ιεηηνπξγψληαο
ζπρλά σο δηαρεηξηζηέο πνπ αλαπαξάγνπλ παιαηφηεξα κνληέια (Πνιίηε, 2017).
Γηα λα θαιπθζεί ε αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θπξίσο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο
γηα επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηαμχ άιισλ,
νξγαλψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζεζκνζεηεκέλα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα κε
αληηθείκελν ηελ εγεζία θαη ηε δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ απφ ηα Διιεληθά
παλεπηζηήκηα θαζψο θαη απφ παλεπηζηήκηα ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ κε ζεκαληηθή
αληαπφθξηζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν. ηα πξνγξάκκαηα απηά ιακβάλεηαη ππφςε
φηη απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν ρξφλν, πνιιέο επζχλεο,
κε πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή θαη κε παγησκέλεο απφςεηο γηα ην πψο καζαίλνπλ.
Απνηεινχλ ινηπφλ, έλα απαηηεηηθφ θνηλφ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί αθελφο απφ ηελ
νξγάλσζε θαη ηελ παξνπζία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη αθεηέξνπ κε ηε δηαθνξνπνίεζε σο
πξνο ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα
παξαπάλσ γίλεηαη ρξήζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (κεησπηθή
δηδαζθαιία,

κηθξνδηδαζθαιία,

εξγαζηήξηα,

νκαδνζπλεξγαηηθή

πξνζέγγηζε,

πξνζνκνίσζε, παηρλίδη ξφισλ θαη άιια) θαη αμηνπνηείηαη ζε πνιιά κεηαπηπρηαθά ε εμ
απνζηάζεσο ή ε κηθηή εθπαίδεπζε. ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ πθίζηαληαη
κεηαθηλήζεηο, επνκέλσο εμαιείθεηαη ην θφζηνο ζε ρξήκα θαη ζε ρξφλν, ελψ παξέρεηαη
επειημία θαη πξνζαξκνγή ζηνπο ξπζκνχο ηνπ ελήιηθα επαγγεικαηία – εξγαδφκελνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Ζ επηθνηλσλία θαη ε δηάδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηή θαη κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ πιαηθνξκψλ. ηε κηθηή κάζεζε
ζπλδπάδεηαη ε εμ απνζηάζεσο ζχγρξνλε ή αζχγρξνλε εθπαίδεπζε κε ηηο δηα δψζεο
ζπλαληήζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θαιχπηεηαη ε αλάγθε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα άκεζε πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ εθπαηδεπηή αιιά θαη κε ηνπο
ζπκθνηηεηέο ηνπ θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζην πξφγξακκα (Πνιίηε, 2017).
Ζ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θπκαίλεηαη απφ ελάκηζε έσο δχν ρξφληα.
Σν πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ δηαθέξεη απφ παλεπηζηήκην ζε παλεπηζηήκην. ε νξηζκέλα
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απφ απηά, νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πεξηζζφηεξν ζηε δηνίθεζε
ελψ ζε άιια ζηελ εγεζία εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. Δπίζεο ζε αξθεηά παλεπηζηήκηα ην
πεξηερφκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνζεγγίδεη ζεσξεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη
δηνίθεζε ελψ ζε άιια δίλεηαη έκθαζε ζε πξαθηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο ε
δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ αιιαγψλ, ε
δηαρείξηζε πφξσλ θαη ινηπά (Μαιιηαξνχ θαη Παπαδνπνχινπ, 2016).
Δλδεηθηηθά,

ζε

Διιεληθά

Παλεπηζηήκηα

πξνζθέξνληαη

ηα

αθφινπζα

πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (Π.Μ..) κε αληηθείκελν ηελ Ζγεζία –
Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ:


Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ: «Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε».



Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο: «Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε Δθπαηδεπηηθψλ
Μνλάδσλ».



Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο: «Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ».



Υαξνθφπεην: «Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ».



Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο: «Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ».



Α..ΠΑΗ.Σ.E.: «Οξγάλσζε θαη



Αξηζηνηέιεην

Παλεπηζηήκην

Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο».
Θεζζαινλίθεο

(Α.Π.Θ.):

«Γηνίθεζε

Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη Καηλνηφκεο Δθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε».


Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο (Δ.Κ.Π.Α.): «Πνιηηηθή,
Γηνίθεζε θαη Αμηνιφγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε».



Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο: «Γηνίθεζε θαη Ζγεζία ζηηο Δπηζηήκεο ηεο
Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο».



Παλεπηζηήκην Παηξψλ: «Γηνίθεζε Δθπαίδεπζεο».



Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο: «Οξγάλσζε

θαη

Γηνίθεζε ηεο

Δθπαίδεπζεο».


Παλεπηζηήκην

Αηγαίνπ:

«Μνληέια

ρεδηαζκνχ

θαη

Αλάπηπμεο

Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ».
Ζ ηάζε γηα ζπνπδέο ζηελ Ζγεζία θαη Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ πξνέθπςε απφ
ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα πξνζσπηθή θαη
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Ζ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ απαηηεί ν δηεπζπληήο λα δηαζέηεη
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γλψζεηο δηνίθεζεο θαζψο θαη κηα νινθιεξσκέλε θαη ζπλερή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζε
ζέκαηα φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε επίηεπμε ζηφρσλ, ε αμηνιφγεζε, ε
παξαθίλεζε, ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, ε απνδνηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Μάξδαο & Βαιθάλνο, 2002).
Σαπηφρξνλα ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα ιεηηνπξγεί θαη σο εγέηεο. Ο
Ηνξδαλίδεο (2005) αλαθέξεη σο ζεκαληηθφηεξεο φςεηο ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ελφο
δηεπζπληή: α) ηε δεκηνπξγία νξάκαηνο, β) ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζην πξνζσπηθφ, γ) ηε
δηαρείξηζε ηεο νκάδαο θαη δ) ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο. Απηέο νη
απαηηήζεηο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ ρσξίο ηε ζπζηεκαηηθή θαη πηζηνπνηεκέλε
επηκφξθσζε ησλ λπλ θαη ησλ ελ δπλάκεη δηεπζπληψλ ζρνιείνπ κέζα απφ θαηάιιεια
πξνγξάκκαηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν είλαη πιένλ
πνιχπιεπξνο, εμ νξηζκνχ ιεηηνπξγεί σο εγέηεο ζηελ ηάμε πνπ δηδάζθεη θαη θαιείηαη,
ζπρλά, λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο άηππνο εγέηεο ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν. πλεπψο, νη
γλψζεηο πνπ ζα απνθνκίζεη απφ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε αληηθείκελν ηελ εγεζία ζα
ηνλ βνεζήζνπλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ.
Παξφιν πνπ ηα κεηαπηπρηαθά ζηελ εγεζία δηνίθεζε ζρνιείνπ είλαη κηα πηζηνπνηεκέλε
επηκφξθσζε πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ξφιν θαη ηα θαζήθνληα πνπ νθείιεη λα
επηηειέζεη ν ζρνιηθφο δηεπζπληήο, θαηά ηηο θξίζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο,
κνξηνδνηνχληαη φπσο φια ηα κεηαπηπρηαθά κε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζπνπδψλ.

2.8. χλνςε
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηηπγράλεηαη κε ηελ ηππηθή, ηε κεηππηθή θαη ηελ άηππε εθπαίδεπζε κε δηάθνξεο κνξθέο φπσο ν αλαζηνραζκφο, ε
επηκφξθσζε, νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, νη θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη ινηπά.
ηελ ίδηα ινγηθή, νη εγεηηθέο θαη νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζθνπεχνπλ λα δηεθδηθήζνπλ ζέζε επζχλεο,
κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κέζσ ηεο επαλαιακβαλφκελεο άζθεζεο κε θάπνηνπο απφ
ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κέρξη ηψξα επηθεληξψλνληαη
θπξίσο ζηελ ηππηθή θαη ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη γηα λα
είλαη απνηειεζκαηηθή ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλππνινγίδνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία θαη γλψζε, λα είλαη
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βησκαηηθέο, λα κεηαθέξνληαη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, λα βαζίδνληαη ζηε δηθηχσζε
θαη ηε ζπιινγηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη λα είλαη ζπλερηδφκελεο.
Ζ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαιεί ην δηεπζπληή ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ λα
ππεξεηήζεη έλα ξφιν πνιχπιεπξν θαη απαηηεηηθφ. ε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ
γίλεηαη κηα νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα απφ ην θξάηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππνςήθησλ
θαη ησλ ελ ελεξγεία δηεπζπληψλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ
θαη ησλ απνθηεζέλησλ ηθαλνηήησλ απαηηείηαη. ην Διιεληθφ ζπγθείκελν, ε πνιηηεία δε
θξφληηζε γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ
κε απνηέιεζκα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία λα κελ έρεη εθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη
δηνίθεζεο θαη λα επηθξαηεί ν εκπεηξηζκφο θαη ν απηνζρεδηαζκφο. Σν απνηέιεζκα είλαη νη
ζρνιηθνί δηεπζπληέο λα δπζθνιεχνληαη ή λα απνηπγράλνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
απνηειεζκαηηθνί εγέηεο θαη λα βειηηψζνπλ ην ζρνιείν. Σν θελφ απηφ επηρεηξνχλ λα
θαιχςνπλ ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα πεξηζζφηεξα
ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαζψο θαη νξηζκέλα ηνπ εμσηεξηθνχ κε αληηθείκελν ηελ εγεζία δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, είλαη ζεκαληηθφ λα
δηεξεπλεζνχλ αθελφο, νη επηδξάζεηο απηψλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζηηο ζηάζεηο, ζηηο
αληηιήςεηο θαη ζηηο πξαθηηθέο σο πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ εγεηηθφ ξφιν ζην ζχγρξνλν
ζρνιείν, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ πνπ νινθιεξψλνπλ απηέο ηηο ζπνπδέο θαη
αθεηέξνπ, λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθφ νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ λα είλαη
πηζηνπνηεκέλνη ζηελ εγεζία δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο ηξέρνπζαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο βάζεη ηεο νπνίαο
πξνζδηνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ.
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Κεθάιαην 3. Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή
ην ηξίην ζθέινο ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο πεξηγξάθεηαη ην παγθφζκην ζθεληθφ, ε επηξξνή
ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ε επίδξαζε φισλ απηψλ
ζηε δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο Διιεληθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Σα παξαπάλσ
δηεξεπλψληαη θαζψο ζπληζηνχλ ην πεξηβάιινλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ θαηεχζπλζε ζηελ
νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ην ζχγρξνλν ζρνιείν. Ζ πινπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξνυπνζέηεη εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο
θαηάιιεια επηκνξθσκέλνπο ψζηε, αθελφο, λα είλαη γλψζηεο φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ
θαη αθεηέξνπ, λα είλαη πεπεηζκέλνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο
ξφινπο, ηππηθνχο ή άηππνπο, θαη λα εθαξκφζνπλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξαθηηθέο πνπ λα
ηελ πξνσζνχλ.

3.1. Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ην παγθφζκην ζθεληθφ
Με ηνλ φξν εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζχκθσλα κε ηνλ αΐηε (2011), ελλννχκε «ην
ζύλνιν ησλ επηινγώλ, ησλ ελεξγεηώλ θαη ησλ κέζσλ, πνπ

πξαγκαηνπνηνύληαη θαη

ρξεζηκνπνηνύληαη από ην θξάηνο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ».
Ζ ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαζνξίδεηαη πιένλ απφ ην παγθφζκην ζθεληθφ ην
νπνίν έρεη αιιάμεη κε απνηέιεζκα λα ππαγνξεχεηαη ε αλάγθε πνιιαπιψλ
κεηαζρεκαηηζκψλ (Aseeri, 2015), ελψ ν καθξνρξφληνο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο ζεσξείηαη
αδχλαηνο. Ο Delors, ήδε απφ ην 1996, παξαηεξεί φηη ν θφζκνο κνηάδεη κε έλα παγθφζκην
ρσξηφ. χκθσλα κε ηε Υαηδεπαλαγηψηνπ (2001) ε θνηλσλία κεηαζρεκαηίδεηαη εμ αηηίαο
ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ, ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ θαζψο θαη ηεο
ξαγδαίαο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο πξνφδνπ.
Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηα
εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη ηηο αιιαγέο ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Ο
ηακέινο θ.α. (2015) ππνζηεξίδεη φηη θαζψο νη εζληθέο πνιηηηθέο δηαρένληαη, ηα ζχλνξα
θαζίζηαληαη δηαπεξαηά, ε απνθέληξσζε ηνπ θξάηνπο δεκηνπξγεί έλα πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν κε αξθεηνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο θαη εληέιεη ην θξάηνο ράλεη ην κνλνπψιην
ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο πνιηηηθψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ ζχζηεκα.
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Σα ζηνηρεία ηνπ παγθφζκηνπ ζθεληθνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ ζρνιείνπ είλαη:


Ζ θνηλσλία ηεο γλψζεο: ηε κεηαβηνκεραληθή νηθνλνκία, ε εξγαηηθή δχλακε
αζρνιείηαη κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ. Οη εξγαδφκελνη δελ εξγάδνληαη πιένλ πάλσ
ζε πξάγκαηα αιιά καδί κε άιινπο ψζηε λα πξνζθέξνπλ κηα ππεξεζία (Hall at al.,
2003). Οη θπζηθνί πφξνη, ε εξγαζία θαη ην θεθάιαην πνπ απνηεινχλ ηνπο
παξαδνζηαθνχο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο έρνπλ θαηαζηεί δεπηεξεχνληεο αθνχ
κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ εχθνια αξθεί λα ππάξρεη γλψζε (Γαβαιά, 2012). Δπνκέλσο,
ε γλψζε έρεη γίλεη βαζηθφο πφξνο ηεο νηθνλνκίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο
ηεο γλψζεο είλαη ηξία. Πξψην γλψξηζκα είλαη φηη ε γλψζε είλαη ξεπζηή, απμάλεηαη κε
γεσκεηξηθή πξφνδν κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνχκε λα πξνβιέςνπκε ηε κνξθή ηεο
θνηλσλίαο ηεο γλψζεο κειινληηθά. Ο Morin (2000) ζεκεηψλεη φηη ν 20νο αηψλαο
αλαθάιπςε ηελ απψιεηα ηνπ κέιινληνο, δειαδή ηε κε πξνβιεςηκφηεηά ηνπ. Ζ
πξφνδνο είλαη θπζηθά δπλαηή αιιά αβέβαηε. Απηφ πνπ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε κε
βεβαηφηεηα είλαη φηη ε κεγαιχηεξε κεηαβνιή ζα είλαη ε κεηαβνιή ηεο γλψζεο. Σν
δεχηεξν γλψξηζκα είλαη ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.
Τπνζηεξίδεηαη

φηη

ν

θηλεηήξηνο

κνριφο

ηεο

ζπλερνχο

αλάπηπμεο

ζηηο

κεηαβηνκεραληθέο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε
γλψζεσλ θαη ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε (Παληίδεο & Παζηάο, 2004). Σν ηξίην
γλψξηζκα είλαη νη ζπλερείο αιιαγέο πνπ πηνζεηνχλ δηάθνξνη νξγαληζκνί ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνσζνχλ αιιαγέο ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνπλ. Ζ γλψζε πιένλ εθαξκφδεηαη ζηελ ππάξρνπζα γλψζε ζε κηα
πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε θαηλνηνκίαο, δεδνκέλνπ φηη ζηε λέα νηθνλνκία ε γλψζε
θαη νη πξσηφηππεο ηδέεο θαζίζηαληαη θηλεηήξηνο δχλακή ηεο (Drucker, 1996). Ζ
νηθνλνκηθή επηηπρία θαη ε θνπιηνχξα ηεο ζπλερνχο θαηλνηνκίαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο
ηθαλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ κέζα απφ αηνκηθή θαη
ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα. Ο Drucker (1996) παξαηεξεί: «ηα άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ζα
δώζνπλ ζηε δηακνξθνύκελε θνηλσλία ηεο γλώζεο ην ραξαθηήξα ηεο, ηελ εγεζία πνπ
ρξεηάδεηαη θαη ην πξνθίι ηεο» (ζ. 8). Ο ΟΟΑ, ζε δεκνζίεπζε ηνπ 2000, ηνλίδεη φηη
ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο «ε επηηπρία αηόκσλ, επηρεηξήζεσλ, πεξηνρώλ θαη ρσξώλ
ζα εθθξάδεη, πεξηζζόηεξν από νηηδήπνηε άιιν, ηελ ηθαλόηεηα λα καζαίλνπλ.».
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Γεδνκέλνπ, ινηπφλ φηη σο θπξίαξρν δήηεκα ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο ηίζεηαη ε
ζπλερήο παξαγσγή λέαο γλψζεο ζε αηνκηθφ θαη εζληθφ επίπεδν, εχινγα
αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ πξέπεη λα αζθεζεί ζε κία
γλσζηνθεληξηθή νηθνλνκία (Σζανχζεο, 2009).


Ζ παγθνζκηνπνίεζε: Ζ παγθνζκηνπνίεζε είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν κε
νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο (Bottery,
2001; Μαηζαίνπ, 2002). Ζ έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
πεξηγξάςεη ηελ απμαλφκελε αιιειεμάξηεζε ησλ ρσξψλ φινπ ηνπ θφζκνπ θαη ηελ
ππνρψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εζληθψλ ζπλφξσλ. Ζ νηθνπκεληθφηεηα είλαη ην
ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο εμέιημεο, αθνχ φιεο νη ρψξεο ηεο γεο ζπλδένληαη
κε έλα πιέγκα νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ (Γαβαιά, 2012). Ζ εθπαίδεπζε
θαη επνκέλσο θαη ε ζρνιηθή κνλάδα, δέρνληαη ηηο επηδξάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
πγθεθξηκέλα, νη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία έρνπλ επηξξνέο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ
παγθνζκηνπνίεζε νδήγεζε ζε έλαλ έληνλν αληαγσληζηηθφ θιίκα ην νπνίν αλάγθαζε
ηηο θπβεξλήζεηο λα ζέζνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρφιεζε
φισλ ησλ πνιηηψλ. Ζ δηαθήξπμε ηεο Ληζζαβφλαο ήζειε ηελ Δπξψπε λα γίλεη ε πιένλ
αληαγσληζηηθή θνηλσλία κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε πξέπεη
λα δεκηνπξγήζεη ηέηνηεο ζπλζήθεο κάζεζεο πνπ λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο
ηελ θαηλνηνκία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ.

3.2. Ζ Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή
Ζ Δπξσπατθή ·λσζε ηδξχζεθε κε ηελ πξνυπφζεζε, αξρηθά, λα δεκηνπξγεζεί κία
νηθνλνκηθή έλσζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο (Fontaine, 2007) θαη επηθέληξσζε ηελ
πνιηηηθή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπσο ε γεσξγία, ε θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ε
νηθνλνκία (Dumčiuvienė, 2015). ·λαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ήηαλ ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ κειψλ ηεο θαη ε δεκηνπξγία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο
γλψζεο, ε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε έπαημαλ έλα
κεγάιν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο. Πιένλ, ν ζηφρνο σο πξνο ηελ
νηθνλνκία ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο είλαη λα γίλεη δπλακηθή θαη αληαγσληζηηθή, λα
βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη ην επίπεδν ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ λα βξίζθεηαη ζε αεηθφξα
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αλάπηπμε (Dyba, 2012). Δπηπιένλ, ηνλίζζεθε ε αλάγθε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλήο
θνπιηνχξαο ζηελ Δπξσπατθή ·λσζε (Tuzcu, 2006). Ζ Δπξσπατθή ·λσζε,
πξνζπαζψληαο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ ηεο, αλέπηπμε εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα. Ζ εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή έρεη σο ζηφρν λα θαζηεξψζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε
ζηα κέιε ηεο ·λσζεο κέζα απφ έλα πιαίζην θνηλψλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ. Ζ εθπαίδεπζε
είλαη έλα απφ ηα θχξηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε εθπαίδεπζε
ζεσξήζεθε έλα εξγαιείν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αηηεκάησλ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο
δηθαηνζχλεο ζηελ θνηλσλία κε ζηφρν λα επηηεπρζεί νηθνλνκηθή άλζεζε (Fontaine, 2007).
·ηζη, κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, έγηλε πξνζπάζεηα αθελφο λα εδξαησζεί ε
ελαξκφληζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο ππνζηεξίδνληαο ηελ
εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ θαη ηελ αληαιιαγή θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα
ελδπλακσζεί ε θνηλσληθή ελζσκάησζε ζηελ ·λσζε θαη αθεηέξνπ λα εθαξκνζηνχλ
πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ηελ αλεξγία, ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή
αλάπηπμε, ην πεξηβάιινλ θαη ινηπά (Horvath, 2007). ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα
Δπξσπατθή ·λσζε αληαγσληζηηθή ζην ηνκέα ηεο γλψζεο (Παπαδηακαληάθε, 2012;
Uzerli & Kerger, 2007).
Οη βαζηθέο αξρέο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα,

ε

θηλεηηθφηεηα, ε εθπαίδεπζε γηα φινπο, ε επαγγεικαηηθή πιεξνθφξεζε θαη ην άλνηγκα
ζηνλ θφζκν (Cankaya et al., 2015). Απηέο νη αξρέο δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε ηα θξάηε
κέιε λα εξγαζηνχλ πάλσ ζε πέληε βαζηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε ·λσζε έδσζε έκθαζε
ζηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο Ληζαβφλαο (Treaty of Lisbon, 2007). Οη πεξηνρέο απηέο είλαη:
Πνηφηεηα: φια ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα εξγαζηνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο
ζε θάζε θάζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.

Απηφ

πεξηιακβάλεη πνηφηεηα ζε φια ηα επίπεδα, δειαδή πνηφηεηα ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο,
πνηφηεηα ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο, πνηφηεηα ζηα πιηθά πνπ
βνεζνχλ ηε κάζεζε θαη πνηφηεηα ζηα πιηθά πνπ βνεζνχλ ηε δηδαζθαιία.
Πξφζβαζε:

φια ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα εξγαζηνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο

πξφζβαζεο ζηε κάζεζε θαη λα βειηηψζνπλ ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζε θάζε θάζε ηνπ
αλζξψπηλνπ βίνπ.

ε απηφ ην ζεκείν ηνλίζηεθε ν ξφινο ησλ ρσξψλ-κειψλ ζηελ

αλάπηπμε θνηλσληθήο ελαξκφληζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηελ επίδεημε
101

επαηζζεζίαο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί κία
ππεχζπλε θαη ηαπηφρξνλα ειθπζηηθή κάζεζε.
Πεξηερφκελα:

φια ηα κέιε θξάηε ζα πξέπεη λα εξγαζηνχλ ψζηε λα ειεγρζνχλ νη

βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ πνχ εγθαηέιεηςαλ ην δεκνηηθφ ζρνιείν ή ηελ
εθπαίδεπζε θαη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη
ησλ επηθνηλσληψλ.

Σα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ππνγξακκίδνπλ ην ξφιν ηεο

εθπαίδεπζεο ζηελ εκπέδσζε νξηζκέλσλ αμηψλ ζηελ θνηλφηεηα φπσο ε δεκνθξαηία θαη ε
ελεξγφο πνιηηεηφηεηα.
Πξνζβαζηκφηεηα: νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ζρνιεία, εθπαηδεπηηθά
θέληξα θαη παλεπηζηήκηα ηα νπνία είλαη αλνηρηά ζηνλ θφζκν έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί
ην πλεχκα ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο γηα ηα κέιε θξάηε, γηα άιια
θξάηε, γηα ηελ Δπξψπε θαη ζπλνιηθφηεξα γηα ηνλ θφζκν. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα
πξέπεη νη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα απμεζνχλ.
Απνδνηηθφηεηα: Σα κέιε θξάηε δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί κία
πνηνηηθή αλαβάζκηζε ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα έηζη ψζηε λα γίλνπλ πην ρξήζηκα, πην
εμππεξεηηθά θαη πην απνδνηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη νη

πφξνη λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, νη επελδχζεηο λα θαηεπζπλζνχλ άκεζα ζηηο
αλζξψπηλεο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη δηαδηθαζίεο (Commission of the European
communities, 2001).
Οη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο ηαπηφηεηεο αλάκεζα ζηα 28 κέιε
ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο δεκηνπξγνχλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο
ζπζηήκαηα. Οη δηαθνξέο απηέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο
απνηεινχλ έλα πιενλέθηεκα θαζψο κεηαμχ ησλ ρσξψλ κπνξεί λα γίλεη αληαιιαγή
εκπεηξηψλ θαη θαηλνηνκηψλ θαη λα εκπινπηηζηεί ε εθπαίδεπζε (Kihtir, 2004). Δπνκέλσο,
είλαη απνδεθηφ φηη νη δηαθνξέο ηεο θάζε ρψξαο κέινπο ζα θέξνπλ λέεο ηδέεο ζηελ ·λσζε
θαη ζα σζήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε έλα θαιχηεξν επίπεδν. Γηα ην ιφγν απηφ ε
Δπξσπατθή ·λσζε δελ πξνζπαζεί λα πξνηππνπνηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
αγλνψληαο απηέο ηηο δηαθνξέο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ κειψλ θαη
επηκέλνληαο ζε κία κνλαδηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηνπλαληίνλ, επηηξέπεη ζε θάζε
θξάηνο κέινο λα εθαξκφζεη ην ζχζηεκα πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηηο δηθέο ηνπ δνκέο. Ζ
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Δπξσπατθή ·λσζε επηδηψθεη ηελ ελαξκφληζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη φρη ηε
ζπγρψλεπζή ηνπο (Tuzcu, 2006). Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ απηέο ηηο δηαθνξέο, ε Δπξσπατθή ·λσζε
αλαπηχζζεη πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ θξαηψλ ζην πεδίν
ηεο εθπαίδεπζεο (Charlier and Croshe, 2005).
Παξφιν πνπ ε Δπξσπατθή ·λσζε ππνζηεξίδεη ηα θξάηε κέιε σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ
δηθνχ ηνπο Δζληθνχ ζπζηήκαηνο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, νη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή ·λσζε δεκηνπξγψληαο κία
θνηλή πνιηηηθή, πεξλψληαο απφ ην θάζεην κνληέιν ζην νξηδφληην κνληέιν εθπαίδεπζεο
θαη επηβάιινληαο ηε δηδαζθαιία ηνπιάρηζηνλ δχν μέλσλ γισζζψλ κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Να ζεκεησζεί φηη πιένλ ζηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε εληάζζεηαη θαη ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε έρνπλ εθαξκνζηεί πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ε
πηνζέηεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε (πηπρίν, κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ) ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζηα εζληθά
ηνπο ζπζηήκαηα κε πξννπηηθή ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Δπξψπεο λα γίλεη πην
δηαθαλέο.
·λαο επηπιένλ βαζηθφο ζηφρνο γηα ηελ Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή αθνξά ηε
δηα βίνπ κάζεζε ππφ ηελ νκπξέια

ηεο έμππλεο αλάπηπμεο. Ζ δηα βίνπ κάζεζε

πεξηιακβάλεη φια ηα ζηάδηα θαη ηηο κνξθέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην ζπλδπαζκφ κεηαμχ
ηνπο θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε θάζε επίπεδν θαη ζηηο επθαηξίεο γηα εξγαζηαθή
απαζρφιεζε ζηνπο πιεζπζκνχο θάζε ειηθίαο (Akbas and Apar, 2010).

3.2.1. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Δπξσπατθή ·λσζε
Ζ Δπξσπατθή ·λσζε επηρείξεζε λα πινπνηήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο πνιηηηθή κέζα απφ
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (Socrates, Erasmus, Erasmus+ θαη άιια). Υάξε ζε απηά ηα
πξνγξάκκαηα, ζρεδηάζηεθε ηφζν ε εηαηξηθή φζν θαη ε πξνζσπηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ κειψλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
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ιεηηνχξγεζαλ σο πάξνρνη ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ
δξάζεσλ ζηηο νπνίεο ελεπιάθεζαλ είηε κεκνλσκέλα πξφζσπα είηε νξγαληζκνί ηεο
Δπξσπατθήο ·λσζεο.

Μέζα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα,

ηα άηνκα απμάλνπλ ηελ

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ππεπζπλφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη
ηαπηφρξνλα ρηίδνπλ ηε ζπλείδεζή ηνπο σο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο. Σνπο
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο κε αλζξψπνπο απφ
δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα ζε έλα πεξηβάιινλ
ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ζηφρνη γηα αλάπηπμε θαη
επξσπατθή νινθιήξσζε ηνπο νπνίνπο ε ·λσζε πξνζπαζεί λα πεηχρεη κέζα απφ ηηο
εθπαηδεπηηθέο ηεο πνιηηηθέο, πινπνηνχληαη απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ επξσπατθή
ζπλείδεζε θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ απνδνηηθφηεηα
θαη ε αεηθνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ παξέρεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη
δηελεξγείηαη ζε θάζε θάζε ηεο δσήο ζε κία ζηξαηεγηθή πνπ νλνκάδεηαη «Γηά Βίνπ
Μάζεζε».
χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή ·λσζε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνζθέξεη ηξία βαζηθά
ζηνηρεία. Πξψηνλ, πξνζθέξεη ζην άηνκν ηελ επθαηξία λα δηαπηζηψζεη ηηο δπλαηφηεηέο
ηνπ κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμή ηνπ ψζηε λα επηηχρεη κία
επηπρηζκέλε θαη παξαγσγηθή δσή. Γεχηεξνλ, νη δηαθνξέο θαη νη αληζφηεηεο κεηαμχ
αηφκσλ θαη νκάδσλ ζα κεησζνχλ θαη ε αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο ζα βειηησζεί. Σξίηνλ ε
ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζα απμεζεί ζε ηέηνην επίπεδν πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο
αλάγθεο ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαη‟ επέθηαζε ζα
πξνθχςεη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο (Commission of the European communities, 2001).
Ζ Δπξσπατθή ·λσζε πινπνίεζε κία πιεζψξα πξνγξακκάησλ απφ ην 1987. Σα
πξνγξάκκαηα απηά

απέδσζαλ θαζψο απνηέιεζαλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ

Δπξσπατθνχ νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο.

3.3. Ζ επίδξαζε ηεο Δπξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην
Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Ίληαο ε Διιάδα κέξνο ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην
εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα επεξεάζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.
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Ίζνλ αθνξά ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, νη αιιαγέο πνπ πξνσζεί ε Δπξσπατθή ·λσζε
ζπλήζσο δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα. Ζ Διιάδα, φπσο θαη ηα ππφινηπα θξάηε
κέιε, παξακέλεη ν απνθιεηζηηθφο θνξέαο ειέγρνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο θαη
ζπκκεηέρεη εζεινληηθά ζηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο απφ ηηο νπνίεο, φκσο, πξνθχπηνπλ
ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο. Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο πνπ εθαξκφδεη ε
Διιάδα γηα ηε γεληθή εθπαίδεπζε, πξνσζνχλ ηελ αλάδεημε ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο
ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο επαθέο κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηηο ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ εθκάζεζε γισζζψλ. Σα δηάθνξα
πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ Δπξσπατθή ·λσζε φπσο
ην Comenius θαη ην Erasmus plus εμππεξεηνχλ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, δειαδή νη
·ιιελεο καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε Δπξσπατθέο ρψξεο θαη λννηξνπίεο, πξνσζνχληαη
ζπλεξγαζίεο ζε επίπεδν ζρνιείνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη επαθέο ζε καζεηηθφ θαη
δηδαζθαιηθφ επίπεδν θαη αίξεηαη ε απνκφλσζε. Δπίζεο, ε Διιάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δπξσπατθή ·λσζε πξνρσξεί ζηελ αλαγλψξηζε ησλ παξερφκελσλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ
ζα δίλνπλ πξφζβαζε ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ή ζε ζέζεηο εξγαζίαο εληφο
θαη εθηφο ηεο ρψξαο (Ξαλζφπνπινο, 2005). Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζε
θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα επηηξέπεη ε Δπξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε λα αμηνπνηεζεί γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ππνδνκψλ, ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία, ηε
δεκηνπξγία ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, ηελ εθπφλεζε δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ φπσο αγσγή
πγείαο, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη άιια θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Ζ Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηελ θαηάξηηζε επηδηψθεη ηελ ελαξκφληζε ησλ
Δπξσπατθψλ πζηεκάησλ ψζηε λα βειηησζεί ε απαζρνιεζηκφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη λα
επηηεπρζεί νηθνλνκηθή αλάπηπμε. χκθσλα κε ηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο, ε επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε πξέπεη λα θηλείηαη ζηνπο ίδηνπο άμνλεο γηα φια ηα θξάηε-κέιε ηεο ·λσζεο,
επνκέλσο θαη ε Διιάδα είλαη ππνρξεσκέλε λα αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ηεο Δπξψπεο. Οη
δξάζεηο ηεο ·λσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλαγλψξηζε
πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ, ζηε ζχγθξηζε ησλ πξνζφλησλ, ζηελ αλάπηπμε ελφο
ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο κνλάδσλ πηζηνπνίεζεο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ζηε
δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Ξαλζφπνπινο, 2005). Λφγσ ηεο
105

Δπξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ πξνσζεί ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ηηο λέεο
ηερλνινγίεο, ζηελ Διιάδα έρεη αλαπηπρζεί ε κεηα-ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πνπ
ζπλδέεηαη κε επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. ·ηζη πξνζθέξνληαη
ππεξεζίεο άηππεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηδησηηθνχο θαη απφ θξαηηθνχο
δεκφζηνπο θνξείο φπσο νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, άιινη θνξείο ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.
Παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ λέεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο εθηφο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο φπσο
ηα ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηα θέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηα
ηλζηηηνχηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο, ηα
θέληξα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαζψο θαη ην θέληξν δηα βίνπ κάζεζεο απφ απφζηαζε.
Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιάδεη κνξθή, γίλεηαη
πνηθηιφκνξθν θαη πνιπεπίπεδν θαη θαζίζηαηαη πξνζβάζηκν ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο θαη
θνηλσληθέο νκάδεο (Αλησλίνπ,

2008).

Αθφκα,

πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηνχληαη νη

παξερφκελεο γλψζεηο θαη ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο επαγγεικαηηθήο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο, ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην Δ.ΚΔ.ΠΗ πνχ είλαη ν επίζεκνο εζληθφο θνξέαο γηα
ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο
πηζηνπνίεζεο ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεσξείηαη φηη εκπίπηεη ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αθνχ
πξνζθέξεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα εθφδηα γηα λα αζθεζεί επάγγεικα. ·ηζη ινηπφλ, θαη
ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη ππνρξεσκέλε λα
ζπκπνξεπηεί κε ηελ Δπξσπατθή. ην πιαίζην απηφ, επηρεηξείηαη ζε φιε ηελ Δπξσπατθή
·λσζε λα δεκηνπξγεζεί ρψξνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνχ λα εμαζθαιίδεη ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ηδξπκάησλ, ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο. Ζ ζπκβνιή ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ
θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο
ζηελ εθπαίδεπζε είλαη θαζνξηζηηθή θαζψο επέηξεςε ηελ θηλεηηθφηεηα γηα ζπνπδέο ησλ
θνηηεηψλ ζε άιιεο ρψξεο (Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 2007 - 2013). Πξνθεηκέλνπ ηα
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε λα είλαη ζπγθξίζηκα, ε αλψηαηε
εθπαίδεπζε ζε φιε ηελ Δπξψπε είλαη εληαία παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. Γηα ην ιφγν
απηφ, θαη ζηελ Διιάδα, ηα Σ.Δ.Η.

αλαγλσξίζηεθαλ σο Α.Δ.Η. Δπίζεο, ηα ειιεληθά

παλεπηζηήκηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα α) λα ζπκκεηέρνπλ ζε ππεξ-θξαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη
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ζπκπξάμεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δεκηνπξγία ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Αδξηαηηθήο ζην
νπνίν ζπκκεηέρνπλ ειιεληθά θαη μέλα παλεπηζηήκηα απφ ηηο ρψξεο ηεο Αδξηαηηθήο β) λα
παξέρνπλ θνηλά πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε μέλα παλεπηζηήκηα γ) λα
πξνζθέξνπλ θνηλά πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζην πιαίζην
πξνγξακκάησλ φπσο ην socrates θαη άιια δ) λα αλαπηχζζνπλ ζηελέο πεξηθεξεηαθέο
ζρέζεηο κε άιια παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζην πιαίζην Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ.
Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπγθξφηεζε θαη ε δπλακηθή αλάπηπμε ησλ

κεηαπηπρηαθψλ

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηα νπνία δχλαηαη λα είλαη δηαηκεκαηηθά, δηαπαλεπηζηεκηαθά ή
δηαθξαηηθά ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηβνιήο δηδάθηξσλ ζε απηά (ηακέινο θαη
Βαζηιφπνπινο, 2004). Θεζκνζεηήζεθε ε αλάπηπμε ηεο αλνηθηήο θαη ηεο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο νπνίαο απνηειεί ην Διιεληθφ Αλνηθηφ
Παλεπηζηήκην. Σέινο, ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο είλαη ππνρξεσκέλα
λα αμηνινγνχληαη θαη έρεη ζεζκνζεηεζεί ην ζχζηεκα ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ πνπ
επηηξέπεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ (Ν. 3374/2005 ΦΔΚ 189 Α).
πλνςίδνληαο, νη επηδξάζεηο ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιεληθή
εθπαίδεπζε είλαη νη αθφινπζεο (Αλησλίνπ, 2008):


Γφζεθε έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.



Αλαπηχρζεθαλ νη ζεζκνί ηεο δηα βίνπ κάζεζεο



Πξνσζήζεθε ε Δπξσπατθή ζπλεξγαζία κεηαμχ

ζρνιείσλ, ηδξπκάησλ

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο.


Ζ ειιεληθή εθπαίδεπζε μέθπγε απφ ηνλ απνκνλσηηζκφ

κε ηνλ νπνίν

ιεηηνπξγνχζε γηα πνιιά ρξφληα.


Οη ·ιιελεο απφθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ζε ζέζε λα
δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Δπξσπατθή ·λσζε αθνχ θαζηεξψζεθε ε
ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ηίηισλ ζπνπδψλ.

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο
Δπξσπατθήο ·λσζεο θαη ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ππαγνξεχεη
αιιαγέο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζην παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ζηελ
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Σζανχζεο, 2005).
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3.4. Σν ζχγρξνλν ζρνιείν
Λακβάλνληαο ππφςε ην παγθφζκην ζθεληθφ θαη ηεο επηηαγέο ηεο ηξέρνπζαο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν δελ είλαη ζε
ζέζε λα ππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ καζεηψλ δεδνκέλνπ φηη επηρεηξεί
λα αληηκεησπίζεη ηα δεδνκέλα ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα θάλνληαο ρξήζε εξγαιείσλ
δηδαζθαιίαο, κάζεζεο θαη δηνίθεζεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηα
ζρνιεία ηεο βηνκεραληθήο επνρήο φπνπ ηα άηνκα πξνεηνηκάδνληαλ γηα εξγαζίεο πνπ
απαηηνχζαλ θαηψηεξεο δεμηφηεηεο (ηπιηαλίδεο, 2008). χκθσλα κε ηνλ Hammond
(2000), ν πνιίηεο ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα δεη ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο επνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε
ζέζε λα αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγία, λα κάζεη λα εξγάδεηαη ζπιινγηθά θαη λα αζθεζεί ζηε
ιχζε πξνβιεκάησλ. Ίια απηά επεξεάδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ην
πεξηερφκελν ηεο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Καηά ηνλ Θενθηιίδε (2012), ην ζχγρξνλν ζρνιείν έρεη αλάγθε απφ ηελ αλάπηπμε
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ λα πξνσζεί ηελ θαηαλφεζε ηδεψλ, αξρψλ θαη
γεληθεχζεσλ θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή κίαο λέαο αληίιεςεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ ζχγρξνλε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζε έλα θνηλά
απνδεθηφ φξακα πνχ πξνθχπηεη κέζα απφ ζπιινγηθή λνεκνζχλε θαη δξάζε θαη ζε
θνπιηνχξα ζπλέξγεηαο θαη αιιεινυπνζηήξημεο ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο επζχλεο πνπ
κεηαηξέπεη ηε ζρνιηθή κνλάδα ζε καλζάλνπζα θνηλφηεηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο καλζάλνπζαο θνηλφηεηαο ζην ζρνιείν είλαη ηα εμήο
ηξία: ε δηάδξαζε θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ν γφληκνο δηάινγνο αλάκεζα
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε ζπλερήο εζηίαζε ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε ζην πιαίζην
ηεο ζπλεξγαηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ.
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα κία απνηειεζκαηηθή καλζάλνπζα θνηλφηεηα είλαη ε εκπινθή
φισλ, εθπαηδεπηηθψλ καζεηψλ θαη γνλέσλ. Σν κνληέιν εγεζίαο θαη δηνίθεζεο είλαη
ζπκκεηνρηθνχ ραξαθηήξα θαη ε εγεζία θαηαλεκεκέλε θαη κεηαζρεκαηηζηηθή
(Θενθηιίδεο, 2012) έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ζηα άηνκα λα αλαδεηρζνχλ σο εγέηεο ζηνλ
ηνκέα ζηνλ νπνίν δηαζέηνπλ εκπεηξνγλσκνζχλε (Hargreaves, 2003).
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Κεθάιαην 4. χλνςε
Ζ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο
θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε, απαηηεί έλα ζρνιείν δηαθνξνπνηεκέλν απφ ην παξαδνζηαθφ.
Σν ζρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα νθείιεη λα παξέρεη πνηνηηθή θαη ηαπηφρξνλα ειθπζηηθή
δηαδηθαζία κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, λα είλαη πξνζβάζηκν ζε φινπο, λα ραξαθηεξίδεηαη
απφ απνδνηηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα θαη λα πξνάγεη ηελ νκαδηθφηεηα, ηε
ζπλεξγαηηθφηεηα, ηε ζπκπεξίιεςε, ηε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο
ηερλνινγίαο θαζψο θαη ηελ εκπέδσζε αμηψλ ζηελ θνηλφηεηα φπσο ε δεκνθξαηία θαη ε
ελεξγφο πνιηηεηφηεηα. Ο ζηφρνο ηνπ είλαη λα πξνεηνηκάζεη ηνλ απξηαλφ πνιίηε γηα κηα
επηπρηζκέλε θαη παξαγσγηθή δσή ψζηε λα πξναρζεί ε επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ.
Γηα λα πινπνηεζνχλ φια απηά, απαηηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζην πεξηερφκελν
θαη ζηνλ ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα
κεηαθίλεζε απφ ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν εξγνζηαζηαθνχ ηχπνπ ζε έλα πξννδεπηηθφ
ζρνιείν ζην νπνίν ππάξρεη πεξηζψξην ειεχζεξεο ζθέςεο θαη αλάδεημεο ησλ ηδηαίηεξσλ
ηθαλνηήησλ θάζε εξγαδφκελνπ. Ίπσο είλαη αλακελφκελν, νη ξφινη ζην ζρνιείν
δηαθνξνπνηνχληαη. Ο δηεπζπληήο γηα λα αληαπεμέιζεη ζε απηέο ηηο αιιαγέο ζα πξέπεη λα
κεηαιιαρζεί ψζηε απφ παξαδνζηαθφο γξαθεηνθξαηηθφο δηεπζπληήο (manager) θαη
ζπλαιιαθηηθφο

εγέηεο

λα

κεηνπζησζεί

ζε

κεηαζρεκαηηζηηθφ

εγέηε.

ηε

κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ινγηθφηεηα ζηελ
επηδίσμε ησλ ζηφρσλ θαη ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα ππάξρεη ν ζεβαζκφο
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα επελδχζεη ζην απφ
θνηλνχ απνδεθηφ φξακα ηνπ ζρνιείνπ κε εζηίαζε ζε ζαθείο ζηφρνπο πνπ
επζπγξακκίδνληαη κε ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ, ζηε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο
ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο πνπ πξνσζεί ηε δηθή ηνπ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε δηάζεζε επθαηξηψλ αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ
γηα αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ θαη βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε
ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο επζχλεο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πνπ νδεγεί ζε
θνηλέο πξνζδνθίεο γηα πςειά καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.
Αλάινγα δηαθνξνπνηείηαη θαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζην ζχγρξνλν
ζρνιείν δελ αξθεί λα παξέρεη κφλν γλψζεηο. Οθείιεη λα ιεηηνπξγεί σο άηππνο εγέηεο ζε
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ζέκαηα πνπ έρεη βαζηά γλψζε, λα εκπιέθεηαη κε ην ζρνιηθφ γίγλεζζαη, λα ζπκκεηέρεη ζηε
δεκηνπξγία θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ νξάκαηνο θαη λα εμειίζζεηαη
επαγγεικαηηθά ηαπηφρξνλα κε ην ζρνιείν αθνχ πιένλ ην ζρνιείν απνηειεί θνηλφηεηα
κάζεζεο.
Απηνί νη ζχλζεηνη θαη πνιχπιεπξνη ξφινη απαηηνχλ ζηειέρε θαη εθπαηδεπηηθνχο ζσζηά
επηκνξθσκέλνπο ζε δεηήκαηα εγεζίαο θαη δηνίθεζεο ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο εγεηηθέο
ηνπο ηθαλφηεηεο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.
Παξαδείγκαηα ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ ην θξάηνο έρεη επελδχζεη ζηελ
πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ζρνιείνπ ζπλαληάκε αξθεηά κε ζεηηθά
απνηειέζκαηα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη πιένλ
κέξνο ησλ εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη φηη ε εγεζία δηδάζθεηαη.
ην ζρήκα 5 πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη ζπλνπηηθά νη ιφγνη πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ
αλαγθαηφηεηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
θπξίσο ησλ απνηειεζκαηηθψλ δηεπζπληψλ ζρνιείνπ νη νπνίνη δηεξεπλήζεθαλ δηεμνδηθά
ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο.

ρήκα 5. Οη αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ
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Ζ πνιηηεία κέρξη ηψξα δελ πξνζθέξεη ζπζηεκαηηθή θαη ηθαλνπνηεηηθή εθπαίδεπζε ζηα
δεηήκαηα εγεζίαο θαη δηνίθεζεο. Οη πιεηνςεθία ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξναιείθνληαη λα δηεθδηθήζνπλ ζέζε επζχλεο ζην ζρνιείν δελ έρνπλ
γλψζεηο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο, ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη
δηνίθεζεο. Σν θελφ απηφ πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ηα πξνζθεξφκελα κεηαπηπρηαθά απφ
παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ κε αληηθείκελν ηελ εγεζία θαη ηε δηνίθεζε
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. ηελ παξνχζα έξεπλα γίλεηαη πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηεο
επίδξαζεο απηψλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζηα ζηειέρε θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ηα
παξαθνινπζνχλ, ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο ζην
ζχγρξνλν ζρνιείν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα πηζηνπνηεκέλεο επηκφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ
εγεηψλ.
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Μέξνο ΗΗ. Μεζνδνινγία, πινπνίεζε ηεο έξεπλαο,
επηκέξνπο αλάιπζε απνηειεζκάησλ.
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Κεθάιαην 5. θνπφο θαη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα θαη εξγαιεία
ην παξφλ θεθάιαην αλαιχνληαη ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη
θαζνξίδνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά
εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ηε ζπλέληεπμε γηα ηελ
πνηνηηθή πξνζέγγηζε θαη ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο.

5.1. Εήηεκα - Υξεζηκφηεηα ηεο έξεπλαο
Αθφκα θαη ζήκεξα, ν θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη κηα αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ εγεζία θαη
δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ε νπνία πξνέξρεηαη είηε απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε
είηε απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ δηεπζπληψλ πνπ έηπρε λα έρεη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ
εξγάζηεθε.
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ έρεη δηδαρζεί πνηέ
καζήκαηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εγεζίαο θαη δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ.
Σα ηειεπηαία κφιηο ρξφληα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην
αληηθείκελν απηφ θαη πξνζθέξνληαη πιένλ πνιιά ζρεηηθά κεηαπηπρηαθά.
Δπεηδή ζηνλ ειιεληθφ ρψξν βξέζεθε λα ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηελ
επίδξαζε απηψλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζηηο εγεηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ησλ δηεπζπληψλ πνπ ηα παξαθνινπζνχλ, θξίζεθε ζθφπηκν κε ηελ παξνχζα έξεπλα λα
γίλεη κία πξνζπάζεηα λα αληρλεπηεί αλ κε ηελ κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε:
1) νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη κειινληηθνί δηεπζπληέο αιιάδνπλ ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη
πξαθηηθέο ζηελ άζθεζε εγεζίαο ζην ζρνιείν
2) είλαη εθηθηφ θάπνηα εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά λα θαιιηεξγεζνχλ κέζα απφ ηε γλψζε
επηζηεκνληθψλ ηερληθψλ δηνίθεζεο.
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5.2. θνπφο θαη επηκέξνπο ζηφρνη
θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο θαη νη
πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ εγεζία - δηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ
πξηλ ηελ κεηαπηπρηαθή ηνπο (ζε απηφ ην αληηθείκελν) εθπαίδεπζε θαη λα δηεξεπλεζεί ε
αιιαγή ζηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο κεηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο.
Δηδηθφηεξα νη επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηφρνη είλαη:
Να πξνζδηνξηζηεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη λα δηεξεπλεζεί ε ζπκβνιή ηεο
κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα:


εθαξκνγήο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο



αλάπηπμεο δεμηνηήησλ απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο

5.3. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Με βάζε ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζε
ζεκαηηθνχο άμνλεο είλαη ηα εμήο:
Α ΆΞΟΝΑ:
ηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζχγθξηζε
κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο
1ν εξψηεκα: Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ

εθπαηδεπηηθψλ

κε

ηηο

αξρέο

ηεο

θαηαλεκεκέλεο

θαη

κεηαζρεκαηηζηήο εγεζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πνπ έρεη
θαηεχζπλζε ζηελ δηνίθεζε - εγεζία εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ;
2ν εξψηεκα: Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο
εγεζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία
- δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ην εάλ είλαη ζηειέρε ή φρη ηεο
εθπαίδεπζεο;
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3ν εξψηεκα: Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο
εγεζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία
- δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο;

Β ΆΞΟΝΑ:
Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ
κεηαπηπρηαθψλ (κε θαηεχζπλζε ηελ εγεζία – δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε) ζηελ
αιιαγή ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπο ζε ζέκαηα εγεζίαο - δηνίθεζεο
ζρνιείσλ.
1ν εξψηεκα: Καηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο
Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ αλάπηπμε
πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ;
2ν εξψηεκα: Καηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ
θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ηθαλψλ λα εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία;
3ν εξψηεκα: Καηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ αλαγλψξηζε θαη πηνζέηεζε
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιηθνχ εγέηε – δηεπζπληή;
4ν εξψηεκα: Καηά πφζν είλαη ζεκαληηθφ νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ λα είλαη
πηζηνπνηεκέλνη ζηελ εγεζία – δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ;

5.4. Δξεπλεηηθά εξγαιεία
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηιέρηεθαλ δχν εξγαιεία, ε ζπλέληεπμε γηα ηελ πνηνηηθή
πξνζέγγηζε θαη ην εξσηεκαηνιφγην γηα πνζνηηθή πξνζέγγηζε, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη
ηξηγσλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη λα θαιπθζεί ε αλαγθαηφηεηα γηα ζπλδπαζηηθή
ρξήζε πνηθίισλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ (Καηζαξνχ & Σζάθνο, 2003) θαη
πνιπηξνπηθή αμηνιφγεζε.
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Σν εξσηεκαηνιφγην σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα, ζχκθσλα κε ηνπο
Παπαλαζηαζίνπ θαη Παπαλαζηαζίνπ (2005), απνηειεί ην κέζν πνπ κεηαηξέπεη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνπκε απφ πξφζσπα, ζε δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Δίλαη έλα
εχρξεζην θαη δηαδεδνκέλν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα επηζθνπήζεηο, πνπ παξέρεη
δνκεκέλα αξηζκεηηθά δεδνκέλα, είλαη ζρεηηθά εχιεπην θαη εχθνιν ζηελ αλάιπζε ηνπ
θαη κπνξεί λα επηδνζεί ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή. Δπηπιένλ έρεη ηα εμήο
πιενλεθηήκαηα: ν εξσηψκελνο κπνξεί λα απαληήζεη εχθνια, ρσξίο άγρνο θαη
ειεχζεξα ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή.
Ζ ζπλέληεπμε ζχκθσλα κε ηνλ Kvale (1996) νξίδεηαη σο κηα αληαιιαγή απφςεσλ
κεηαμχ δπν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ γηα έλα ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο κε ζηφρν ηελ
παξαγσγή γλψζεο. ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθαηαιέγνληαη φηη επηηξέπεη κεγαιχηεξν
βάζνο απ' φζν νη άιιεο κέζνδνη ζπιινγήο ζηνηρείσλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ζπιινγή
πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα, ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
δίλνληαη ζπλήζσο ζηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ θαη κπνξεί λα γίλεη
θαιχηεξνο ρεηξηζκφο δπζθνιφηεξσλ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεσλ. Τπάξρεη πνηθηιία
ζηηο κνξθέο ζπλέληεπμεο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ην βαζκφ δφκεζεο ησλ
εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιιεη ν εξεπλεηήο θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ θαιείηαη λα δψζεη ν
ζπλεληεπμηαδφκελνο ζηελ έξεπλα. Αλάκεζα ζε απηέο επηιέρηεθε σο θαηαιιειφηεξε ε
εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ
εξσηήζεσλ, παξνπζηάδεη φκσο πνιχ πεξηζζφηεξε επειημία σο πξνο ηε ζεηξά πνπ απηέο
δηαηππψλνληαη, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, αλάινγα κε
ηνλ εξσηψκελν, θαζψο θαη σο πξνο ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ πξνο
ζπδήηεζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο (Ρνπκπέζε, 2009:35). ·ηζη, αθελφο ν
εξσηψκελνο είλαη ειεχζεξνο λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα φπνην ζέκα έρεη ζεκαζία
γηα απηφλ θαη αθεηέξνπ ππάξρεη κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ
θάιπςε ησλ ζεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ εξεπλεηή (Γαζθνιηά, 2005).
Ζ ηξηγσλνπνίεζε, θαηά ηνπο Cohen et al., (2008),

νξίδεηαη σο ε ρξήζε δπν ή

πεξηζζνηέξσλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηε κειέηε θάπνησλ δηαζηάζεσλ ηεο
αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, κε ηελ ηξηγσλνπνίεζε, κειεηάηαη
ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία νπηηθέο γσλίεο κε ζηφρν λα
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απνηππσζνχλ ή λα αλαιπζνχλ ζε βάζνο ν πινπξαιηζκφο θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο,
θάλνληαο ρξήζε ηφζν πνζνηηθψλ φζν θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ε
ηξηγσλνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηνπο Campbell θαη Fiske (1959), είλαη έλαο ηζρπξφο ηξφπνο
εθαξκνγήο ηεο ηαπηφρξνλεο εγθπξφηεηαο, ηδηαηηέξσο ζηελ πνηνηηθνχ ηχπνπ έξεπλα.
χκθσλα κε ηνπο Guion θ.ζπλ., (2011), κε ηελ ηξηγσλνπνίεζε ειέγρεηαη θαη
επηβεβαηψλεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο, δηφηη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αλαιχνληαη
απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο. ηελ παξνχζα έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε
κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε, δειαδή ζα γίλεη ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζην ίδην
εξεπλεηηθφ αληηθείκελν (Cohen et al., 2008). Καηά ηνπο Bekhet & Zauszniewski (2012),
ε κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε σθειεί ζηελ εγθπξφηεηα ησλ επξεκάησλ, ζηελ
θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ ελψ απμάλεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηε ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ
ππφ εμέηαζε θαηλνκέλσλ.
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Κεθάιαην 6. Πνζνηηθή πξνζέγγηζε
ην παξφλ θεθάιαην αλαιχεηαη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο ε νπνία δηεμήρζε κε
εξσηεκαηνιφγην. Σεθκεξηψλεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ θαη πεξηγξάθεηαη ε
δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. ·πεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ηελ
νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε

ην ζηαηηζηηθφ

παθέην

spss. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε

πξαγκαηνπνηήζεθε αλά άμνλα θαη εξεπλεηηθφ εξψηεκα ελψ έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ
δείγκαηνο ζε νκάδεο θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο.

6.1. Σν εξσηεκαηνιφγην
Σν εξσηεκαηνιφγην ζηελ παξνχζα πξνζέγγηζε ζπληάρηεθε κε ζθνπφ λα ζπκπιεξσζεί
αηνκηθά θαη πεξηιακβάλεη 50 εξσηήζεηο δηρνηνκηθέο, θιεηζηνχ ηχπνπ, αξηζκεηηθέο
αλνηθηνχ ηχπνπ, δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο (θιίκαθα Likert 5-βάζκηα). ηνλ παξαπάλσ
αξηζκφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ γηα ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία.
ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, δφζεθε έκθαζε ζηε γιψζζα, ζηε κνξθή,

ζηε

ζαθήλεηα, ζηελ αθξίβεηα, ζηε ζπλνρή θαη ζηε δνκή.
ηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίλνληαη νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηνπ θαη
ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νκαδνπνηεκέλεο νη εξσηήζεηο.
πγθεθξηκέλα, απνηειείηαη απφ ηξία κέξε:
Σν Α΄ κέξνο απνηειείηαη απφ έληεθα εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία
ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Σν Β΄ κέξνο απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 43 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηεξεχλεζε ησλ
ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (πξηλ θαη κεηά ηελ
εθπαίδεπζε ηνπο κέζσ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ), πνπ αθνξνχλ ζηελ εγεζία ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο. Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαηππψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε δηεπζπληή, έηζη φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο
παξνχζαο πξνζέγγηζεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ
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αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηνπ Θενθηιίδε, κε ηίηιν «ρνιηθή εγεζία θαη εθπαίδεπζε»,
(2012, ζ.444) γηα ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία, θαζψο θαη απφ ην
εξσηεκαηνιφγην «θιίκαθα εηνηκφηεηαο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο» (Distributed Leadership
Readiness Scale, DLRS) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Connecticut State Department of
Education (CTAE) γηα λα κεηξήζεη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα θαηαλείκεη ηελ
εγεζία. (Gordon, 2005).
Αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ρσξίδνληαη επηκέξνπο σο εμήο:


Καζνξηζκφο θαηεχζπλζεο, εξσηήζεηο (1-8): Σν φξακα, ε απνζηνιή θαη νη ζηφρνη ηνπ
ζρνιείνπ γίλνληαη αληηιεπηά κέζα απφ ηε πξνψζεζε, κε ηε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή,
ελφο ζπλνιηθνχ νξάκαηνο κε εζηίαζε ζε ζαθείο ζηφρνπο πνπ επζπγξακκίδνληαη κε
ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ.



ρνιηθή θνπιηνχξα, εξσηήζεηο (9-21): Ζ ζρνιηθή θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ
απνηππψλεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ, ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη
εκπηζηνζχλεο ζην ζρνιείν θαη ηελ χπαξμε ππνζηεξηθηηθήο θνπιηνχξαο πνπ πξνσζεί
ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.



Πξαθηηθέο εγεζίαο, εξσηήζεηο (22-36): Οη πξαθηηθέο εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ εμεηάδνπλ
ηα θαζεκεξηλά θαζήθνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
θαζψο επίζεο ηε δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ, ρξφλνπ, επθαηξηψλ αλάπηπμεο θαη
ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ θαη βειηίσζε ηεο
δηδαζθαιίαο.



πιινγηθή ππεπζπλφηεηα, εξσηήζεηο (37-43, 5,6): Ζ ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα ηνπ
ζρνιείνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο επζχλεο ηνπ
δηεπζπληή, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ηηο θνηλέο πξνζδνθίεο γηα
πςειά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα
βαζηζκέλε ζε δεδνκέλα θαη ηε δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ θαη ρξφλνπ γηα βειηίσζε ηεο
δηδαζθαιίαο.
Σν Γ΄ κέξνο, απνηειείηαη απφ επηά εξσηήζεηο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο - επηξξνέο ησλ κεηαπηπρηαθψλ κε ζέκα ηελ
Ζγεζία - Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ:
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ηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο – Διιεληθήο
Πνιηηηθήο (1ε εξψηεζε),



ηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο (2ε θαη 3ε εξψηεζε)



ηελ θαηαλφεζε θαη πηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ
ηνπ απνηειεζκαηηθνχ δηεπζπληή (4ε θαη 5ε εξψηεζε)



ηε δηεξεχλεζε ηεο άπνςεο αλ ε πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ηνπ
δηεπζπληή ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη δηνίθεζεο είλαη απαξαίηεην πξνζφλ γηα
ηε δηεπζπληηθή ζέζε. (6ε θαη 7ε εξψηεζε).

6.2. Δγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο
Πξηλ ην δηακνηξαζκφ θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάζηεθε ε
εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ. Ο φξνο εγθπξφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη
πεξηζζφηεξεο κεηξήζεηο είλαη έκκεζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη έλα κέγεζνο κεηξάηαη φρη άκεζα
αιιά κέζσ θάπνησλ δεηθηψλ θαη αθνξά ζηελ αληηζηνηρία ηνπ δείθηε πξνο ην κέγεζνο ην
νπνίν ππνηίζεηαη φηη κεηξά (Cohen et al., 2008). Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ
θαηά πφζν έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν κεηξά ή πεξηγξάθεη απηφ πνπ ππνηίζεηαη φηη πξέπεη
λα κεηξά ή λα πεξηγξάθεη (Bell, 1997, ζει.108).
Καηά ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ έξεπλά θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε
εγθπξφηεηα ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα:


πκπιεξψζεθε πηινηηθά ην εξσηεκαηνιφγην απφ εθπαηδεπηηθνχο γηα λα
εληνπηζηνχλ αθαηάιιειεο δηαηππψζεηο θαη αζάθεηεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη
απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. Οη απαληήζεηο δε ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα.



Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ζηελ πξψηε ζειίδα, ελεκεξσηηθή επηζηνιή, ε
νπνία έρεη σο ζηφρν αθελφο ηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε, αθεηέξνπ ηε
ζεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ δείγκαηνο ζηελ έξεπλα θαη επηθχξσζή ηεο απ‟ απηφ.



Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ αλψλπκε, επηδηψθνληαο έηζη λα
δεκηνπξγεζεί θιίκα άλεζεο θαη εκπηζηνζχλεο.

πγθεθξηκέλα, πξηλ ηε ζπιινγή απαληήζεσλ, ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζε 6
εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα λα ην ζπκπιεξψζνπλ. Απφ ηνπο 3
120

εθπαηδεπηηθνχο, ηέζεθε ε εξψηεζε αλ ην εξσηεκαηνιφγην ζηνρεχεη λα εξεπλήζεη ηελ
ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία ή ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Γεδνκέλνπ φηη ην δεηνχκελν είλαη ε πξνζσπηθή άπνςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απηφ έγηλε
ζαθέο ηφζν ζηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φζν θαη ζηελ εθθψλεζε
ηνπ Β Μέξνπο.
Δπίζεο, νη ηξεηο ζπλάδειθνη ζρνιίαζαλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο ηνπ Β Μέξνπο ιέγνληαο
πσο δελ είλαη ζσζηή ε άπνςε πνπ πξεζβεχνπλ. Σνπο εμεγήζεθε πσο, ζην
εξσηεκαηνιφγην, δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο αληηιήςεηο θαη απηφ ηνλίζηεθε θαη ζηε
ζπλνδεπηηθή επηζηνιή.
Ο φξνο αμηνπηζηία (reliability) ππνδειψλεη ηελ έιιεηςε δηαθπκάλζεσλ, φηαλ κία
κέηξεζε επαλαιεθζεί θάησ απ‟ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ζηνλ ίδην ή ζε θνηλσληθά
ηζνδχλακν πιεζπζκφ (Cohen et al., 2008). Οη Fraenkel & Wallen (2003) πξνηείλνπλ φηη
έλαο ζπληειεζηήο alpha 0,70 ή κεγαιχηεξνο απνηειεί έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε
εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο.
Γηα ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην SPSS (Analyze, Scale, Reliability
Analysis) θαη ππνινγίζηεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο Cronbach Alpha.
Πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα:
Γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ Β Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν δείθηεο αμηνπηζηίαο είλαη
0,932.
Γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ Γ Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν δείθηεο αμηνπηζηίαο είλαη
0,914.
Γηα ηηο ζπγρσλεπκέλεο εξσηήζεηο ηνπ Β Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν δείθηεο
αμηνπηζηίαο είλαη 0,846.
Παξαηεξείηαη φηη θαη ζηηο 3 πεξηπηψζεηο ν Γείθηεο Αμηνπηζηίαο Cronbach Alpha είλαη
κεγαιχηεξνο απφ 0,70, επνκέλσο ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ζεσξεζεί αμηφπηζην.

6.3. πιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ
Ζ ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε απφ 4/3/18 έσο 19/4/18.
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Οη ηξφπνη ζπιινγήο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ νη αθφινπζνη:


Δθπαηδεπηηθνί απφ ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο εξεπλήηξηαο πνπ έρνπλ
εθπνλήζεη ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ: ηνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ ην
εξσηεκαηνιφγην θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην πξνσζήζνπλ ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο κε
αληίζηνηρεο ζπνπδέο.



Μέζσ αλαξηήζεσλ ζε νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ζην δηαδίθηπν ζηα θνηλσληθά
δίθηπα (facebook), ζηνπο νπνίνπο εμεγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο (ζπκκεηνρή ζε
ζρεηηθά

κεηαπηπρηαθά)

θαη

ηνπο

δεηήζεθε

λα

ζπκπιεξψζνπλ

ην

εξσηεκαηνιφγην.


·ξεπλα δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ζην δηαδίθηπν κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, κέζσ ηεο νπνίαο εληνπίζηεθαλ ηα email ηνπο θαη
ηνπο πξνσζήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην.



Μέζσ ησλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ πξνζθέξνπλ Μεηαπηπρηαθά ζρεηηθά κε ηελ
Ζγεζία – Γηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ ηηο
γξακκαηείεο ηνπο λα πξνσζήζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ζε κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο.



Εεηήζεθε απφ ζπκβνχινπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα πξνσζήζνπλ
ην εξσηεκαηνιφγην ζε mailing list εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηαζέηνπλ.

6.4. ηαηηζηηθά ηνπ δείγκαηνο
Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζπρλφηεηεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 374. Απφ
απηνχο νη άληξεο ήηαλ 101, δειαδή πνζνζηφ 27%, ελψ νη γπλαίθεο ήηαλ 273, δειαδή
πνζνζηφ 73% .
Σν πιήζνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο αλά ειηθηαθή νκάδα θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα
4 πνπ αθνινπζεί.
Πίλαθαο 4. Ζιηθηαθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ

Ζιηθηαθέο Οκάδεο

Πιήζνο Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ

< 30

46

12,3%

30-40

84

22,5%

122

41-50

155

41,4%

51-60

88

23,5%

>60

1

0,3%

Παξαηεξνχκε φηη ν κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξαθνινπζεί ή
νινθιήξσζε κεηαπηπρηαθφ κε ζέκα ηε Γηνίθεζε – Ζγεζία Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ
βξίζθεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 41 έσο 50 έηε.
Σα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο παξαθνινχζεζαλ
ην ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ είλαη 19, εθ ησλ νπνίσλ ηα 14 είλαη Διιεληθά.
Ίζν αθνξά ζηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, δηαπηζηψζακε φηη
νη πεξηζζφηεξνη ππεξεηνχλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα κε πιήζνο 201 θαη κε πνζνζηφ 53,8%
θαη αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε πιήζνο 173 θαη κε
πνζνζηφ 46,2%.
Ζ πιεηνςεθία ησλ ηνπ δείγκαηνο είλαη Μφληκνη εθπαηδεπηηθνί κε πιήζνο 286, δειαδή
πνζνζηφ 76,5%, αθνινπζνχλ νη Αλαπιεξσηέο κε πιήζνο 53, δειαδή πνζνζηφ 14,2% θαη
έπνληαη νη σξνκίζζηνη κε πιήζνο 35, δειαδή 9,3%.
Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο θνηηνχλ ζην κεηαπηπρηαθφ κε πιήζνο 246,
δειαδή κε πνζνζηφ 65,8%, ελψ απηνί πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ην κεηαπηπρηαθφ είλαη
128, κε πνζνζηφ 34,2%.
Ίζν αθνξά ζηε δηδαθηηθή εκπεηξία, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο έρνπλ
11 έσο 20 ρξφληα ππεξεζίαο ζε πιήζνο 161, δειαδή πνζνζηφ 43%, αθνινπζνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί κε εκπεηξία 0 έσο 10 έηε ζε πιήζνο 105, δειαδή πνζνζηφ 28,1%, έπνληαη
εθείλνη πνπ έρνπλ 21 έσο 30 ρξφληα ππεξεζίαο ζε πιήζνο 101, δειαδή πνζνζηφ 27%, θαη
νη ιηγφηεξνη είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ 31 έσο 40 ρξφληα ππεξεζίαο ζε πιήζνο 7, δειαδή
πνζνζηφ 1,9% (Πίλαθαο 5).
Πίλαθαο 5. Γηδαθηηθή Δκπεηξία ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ

Γηδαθηηθή Δκπεηξία

Πιήζνο Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ

0-10

105

28,1%

11-20

161

43,0%

21-30

101

27,0%
123

31-40

7

1,9%

Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηέρνπλ ή θαηείραλ παιηφηεξα ζέζε επζχλεο είλαη 132, ζε
πνζνζηφ 35,3% .

6.5. ηαηηζηηθή αλάιπζε
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε πνζνηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα
εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ.

6.5.1. Δηζαγσγή
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο
ζχκθσλα κε ηνπο άμνλεο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί.

6.5.2. ηαηηζηηθή αλάιπζε αλά άμνλα γηα ηελ πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο
Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 374 εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ην
εξσηεκαηνιφγην. Γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην
ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 20.0. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ην δείγκα νκαδνπνηήζεθε κε
πνηθίινπο ηξφπνπο νη νπνίνη είλαη:
Α ηξφπνο


Απφθνηηνη κεηαπηπρηαθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εγεζία ή/θαη δηνίθεζε ζηελ
εθπαίδεπζε.



Φνηηεηέο αληίζηνηρνπ κεηαπηπρηαθνχ.

Β ηξφπνο:


Απφθνηηνη κεηαπηπρηαθνχ κε ζέζε επζχλεο.



Απφθνηηνη κεηαπηπρηαθνχ ρσξίο ζέζε επζχλεο.



Φνηηεηέο κεηαπηπρηαθνχ κε ζέζε επζχλεο.



Φνηηεηέο κεηαπηπρηαθνχ ρσξίο ζέζε επζχλεο.

Γ ηξφπνο:


Απφθνηηνη κεηαπηπρηαθνχ θαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί
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Απφθνηηνη κεηαπηπρηαθνχ θαη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί



Απφθνηηνη κεηαπηπρηαθνχ θαη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί



Φνηηεηέο κεηαπηπρηαθνχ θαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί



Φνηηεηέο κεηαπηπρηαθνχ θαη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί



Φνηηεηέο κεηαπηπρηαθνχ θαη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί

6.5.3. Α άμνλαο
Ο Α Άμνλαο ηεο έξεπλαο εμεηάδεη ηηο ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, σο πξνο ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο
εγεζίαο.
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ Α άμνλα, έγηλε ζπγρψλεπζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Β Μέξνπο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ ηνπο πεξηερφκελν σο εμήο:


Καζνξηζκφο θαηεχζπλζεο, εξσηήζεηο (1-8): Οη εξσηήζεηο κεηξνχλ ην φξακα,
ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζπγρσλεπκέλε κεηαβιεηή
πνπ δεκηνπξγήζακε νλνκάζηεθε ΚαζνξηζκφοΚαηεχζπλζεο.



ρνιηθή θνπιηνχξα, εξσηήζεηο (9-21): Οη εξσηήζεηο απνηππψλνπλ ηηο απφςεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ χπαξμε ππνζηεξηθηηθήο θνπιηνχξαο πνπ
πξνσζεί ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ

ζπγρσλεπκέλε

κεηαβιεηή

πνπ

δεκηνπξγήζακε

νλνκάζηεθε

ρνιηθήΚνπιηνχξα.


Πξαθηηθέο εγεζίαο, εξσηήζεηο (22-36): Οη εξσηήζεηο κεηξνχλ ηηο απφςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο εγεηηθψλ ξφισλ.
ζπγρσλεπκέλε

κεηαβιεηή

πνπ

δεκηνπξγήζακε

Ζ

νλνκάζηεθε

ΠξαθηηθέοΖγεζίαο.


πιινγηθή ππεπζπλφηεηα, εξσηήζεηο (37-43, 5,6): Οη εξσηήζεηο απνηππψλνπλ
ηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ζπιινγηθή επζχλε γηα πςειά
καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Ζ ζπγρσλεπκέλε κεηαβιεηή πνπ δεκηνπξγήζακε
νλνκάζηεθε πιινγηθήΤπεπζπλφηεηα.
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Δμεηάδνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο γηα θάζε εξψηεζε ηνπ Β Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
γηα φινπο ηνπο εξσηψκελνπο, παξαηεξήζεθε φηη κφλν ζηηο εξσηήζεηο Β34, Β23 θαη Β27
ππάξρνπλ ζρεηηθά νπδέηεξεο ηάζεηο (Μέζνη Ίξνη κεηαμχ 2,3 θαη 3,7) σο πξνο ηηο αξρέο
ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ελψ ζε φια ηα ππφινηπα εξσηήκαηα
νη ηάζεηο είλαη ζρεηηθά ζεηηθέο (Μέζνη Ίξνη κεηαμχ 3,7 θαη 5). Οη εξσηήζεηο
παξνπζηάδνληαη ζε αχμνπζα ζεηξά ζχκθσλα κε ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο εξσηήζεηο:
Β34: «Οη «παιηνί» εθπαηδεπηηθνί (κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο) πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ
πεξηζζφηεξνπο εγεηηθνχο ξφινπο.», ν Μέζνο Όξνο είλαη 2,81 (Σππηθή Απφθιηζε
(TA)=0,989) ν νπνίνο απνηειεί ηνλ ειάρηζην Μέζν Ίξν πνπ ζεκεηψζεθε ζην ζχλνιν
ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Β Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Β23: «Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.», ν Μέζνο Όξνο είλαη 3,06 (Σππηθή Απφθιηζε (TA)=1,166)
Β27: «Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο.» ν Μέζνο Όξνο είλαη 3,63 (Σππηθή Απφθιηζε
(TA)=1,055).
ηα παξαπάλσ 3 εξσηήκαηα αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ζρεηηθέο ηάζεηο είλαη νπδέηεξεο
αιιά νη ηππηθέο απνθιίζεηο (TA) είλαη αξθεηά κεγάιεο, επνκέλσο ππάξρνπλ ζεκαληηθά
δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ.
Ο κέγηζηνο Μέζνο Όξνο παξαηεξήζεθε γηα ηελ εξψηεζε Β21: «Πξέπεη νη πξάμεηο ηνπ
δηεπζπληή λα ζπκθσλνχλ κε ηα ιφγηα ηνπ.» κε ηηκή 4,89 (TA=0,341) θαη κε κηθξή
δηαζπνξά, άξα ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ έρεη ζεηηθή ζηάζε ζρεηηθά κε απηή ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ δηεπζπληή.
ηηο ζπγρσλεπκέλεο κεηαβιεηέο έρνπκε θαη ζηηο ηέζζεξηο ζρεηηθά ζεηηθέο ηάζεηο κε
κηθξέο απνθιίζεηο, δειαδή
Καζνξηζκφο θαηεχζπλζεο:

Μέζνο Ίξνο = 4,47

(TA=0,41)

ρνιηθή θνπιηνχξα:

Μέζνο Ίξνο = 4,53

(TA=0,36)

Πξαθηηθέο εγεζίαο:

Μέζνο Ίξνο = 4,00

(TA=0,55)

πιινγηθή ππεπζπλφηεηα:

Μέζνο Ίξνο = 4,46

(TA=0,43)
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6.5.3.1. 1ν εξψηεκα
Σν 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα εμεηάδεη:
Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ

εθπαηδεπηηθψλ

κε

ηηο

αξρέο

ηεο

θαηαλεκεκέλεο

θαη

κεηαζρεκαηηζηήο εγεζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πνπ
έρεη θαηεχζπλζε ζηελ δηνίθεζε - εγεζία εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ;
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε πσο ζρεδφλ ζε φια ηα εξσηήκαηα ηνπ Β Μέξνπο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, νη Μέζνη Ίξνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ην
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο Μέζνπο Ίξνπο φζσλ αθφκα ην
παξαθνινπζνχλ. Γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο εθαξκφζακε ην ηεζη One-Way ANOVA.
Διαπιζηώζαμε ζημανηικά ζηαηιζηικές διαθορές ζηις ερωηήζεις:
Β14: «Σν ζρνιείν νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη
θαηλνηνκηψλ» φπνπ ν Μέζνο Ίξνο Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην Μέζν Ίξν ησλ Φνηηεηψλ
είλαη 4,77>4,63 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,019 < 0,05 (δειαδή κηθξφηεξε απφ ην 5%
ηνπ δείγκαηνο).
Β21: «Πξέπεη νη πξάμεηο ηνπ δηεπζπληή λα ζπκθσλνχλ κε ηα ιφγηα ηνπ.» φπνπ ν Μέζνο
Ίξνο Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην Μέζν Ίξν ησλ Φνηηεηψλ είλαη 4,95>4,85 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,007< 0,05.
Β23: «Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.» φπνπ ν Μέζνο Ίξνο Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην Μέζν Ίξν ησλ
Φνηηεηψλ είλαη 3,28>2,94 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,008<0,05.
Β26: «Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο
γηα αλάιεςε ππεπζπλνηήησλ.» φπνπ ν Μέζνο Ίξνο Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην Μέζν
Ίξν ησλ Φνηηεηψλ είλαη 4,64>4,01 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000<0,05.
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Β27: «Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο.» φπνπ ν Μέζνο Ίξνο Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην
Μέζν Ίξν ησλ Φνηηεηψλ είλαη 3,92>3,48 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000<0,05.
Β30: «Σν ζρνιείν πξέπεη λα παξέρεη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ επθαηξίεο λα αλαιάβεη
εγεηηθνχο ξφινπο (δηακνηξαζκφο δχλακεο).» φπνπ ν Μέζνο Ίξνο Απφθνηησλ ζε ζρέζε
κε ην Μέζν Ίξν ησλ Φνηηεηψλ είλαη 4,51>3,83 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000<0,05.
Β31: «Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο πξέπεη λα παίδνπλ έλα
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ
καζεηψλ.» φπνπ ν Μέζνο Ίξνο Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην Μέζν Ίξν ησλ Φνηηεηψλ
είλαη 4,38>3,72 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000<0,05.
Β32: «Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν πξέπεη λα
έρνπλ επαξθή ζρνιηθφ ρξφλν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζην
ζρνιείν.» φπνπ ν Μέζνο Ίξνο Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην Μέζν Ίξν ησλ Φνηηεηψλ
είλαη 4,55>3,78 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000<0,05.
Β33: «Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν πξέπεη λα
έρνπλ επαξθείο πφξνπο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζην ζρνιείν.»
φπνπ ν

Μέζνο Ίξνο Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην Μέζν Ίξν ησλ Φνηηεηψλ είλαη

2,88>2,78 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,035<0,05.
Β36: «Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο
ζην ζρνιείν.» φπνπ ν Μέζνο Ίξνο Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην Μέζν Ίξν ησλ Φνηηεηψλ
είλαη 4,07>3,62 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000<0,05.
Β40: « Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα, θαζεκεξηλά ή εβδνκαδηαία, πξέπεη λα παξέρεη ρξφλν
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλεξγαζηνχλ πάλσ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα.» φπνπ ν Μέζνο
Ίξνο Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην Μέζν Ίξν ησλ Φνηηεηψλ είλαη 4,52>4,35 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,030<0,05.
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Απφ ηηο ζπγρσλεπκέλεο κεηαβιεηέο, παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε
κεηαβιεηή Πξαθηηθέο Ζγεζίαο φπνπ ν Μέζνο Ίξνο Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην Μέζν
Ίξν ησλ Φνηηεηψλ είλαη 4,21>3,89 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000<0,05.
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί:
Πίλαθαο 6. Δξσηήζεηο κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ Απνθνίησλ θαη Φνηηεηψλ
κεηαπηπρηαθνχ σο ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηήο εγεζίαο (ηεζη OneWay ANOVA).

Δξσηήζεηο

Μέζνη Ίξνη

Μέζνη Ίξνη

Πηζαλφηεηα

Απνθνίησλ

Φνηηεηψλ

Λάζνπο (p)

Β14

4,77

4,63

0,019

Β21

4,95

4,85

0,007

Β23

3,28

2,94

0,008

Β26

4,64

4,01

0

Β27

3,92

3,48

0

Β30

4,51

3,83

0

Β31

4,38

3,72

0

Β32

4,55

3,78

0

Β33

2,88

2,78

0

Β36

4,07

3,62

0

Β40

4,52

4,35

0,030

Πξαθηηθέο Ζγεζίαο

4,21

3,89

0

Γενική διαπίζηωζη
Παξαηεξνχκε πσο νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ απφθνηησλ
εθπαηδεπηηθψλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εγεζία – δηνίθεζε σο
πξνο ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, θαίλνληαη λα είλαη
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ζεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ αθφκα θνηηνχλ, ζηηο ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηε
ζρνιηθή θνπιηνχξα, ζηε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα θαη θπξίσο ζηηο Πξαθηηθέο Ζγεζίαο.

6.5.3.2. 2ν εξψηεκα
Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ

εθπαηδεπηηθψλ

κε

ηηο

αξρέο

ηεο

θαηαλεκεκέλεο

θαη

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ην
εάλ είλαη ζηειέρε ή φρη ηεο εθπαίδεπζεο;
Γηα

λα

απαληεζεί

ην

εξψηεκα,

δεκηνπξγήζεθε

κία

κεηαβιεηή

κε

φλνκα

ΑπφθνηηνοΘέζεΔπζχλεο κε δπλαηέο ηηκέο:
1= ΑπνθΜεΘεζεΔπζχλεο (ν εξσηψκελνο είλαη απφθνηηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη
θαηέρεη ή θαηείρε ζέζε επζχλεο)
2= ΑπφθΟρηΘεζεΔπζχλεο (ν εξσηψκελνο είλαη απφθνηηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη δελ
θαηέρεη ή θαηείρε ζέζε επζχλεο)
3= ΟρηΑπφθΜεΘέζεΔπζχλεο (ν εξσηψκελνο δελ είλαη απφθνηηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη
θαηέρεη ή θαηείρε ζέζε επζχλεο)
4= ΟρηΑπφθΟρηΘέζεΔπζχλεο (ν εξσηψκελνο δελ είλαη απφθνηηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
θαη δελ θαηέρεη ή θαηείρε ζέζε επζχλεο)
ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ, κε βάζε ηε κεηαβιεηή
(ΑπφθνηηνοΘέζεΔπζχλεο), ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Β κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη
ησλ ζπγρσλεπκέλσλ κεηαβιεηψλ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε πσο ζρεδφλ ζε φια ηα
εξσηήκαηα ηνπ Β Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη Μέζνη Ίξνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
έρνπλ νινθιεξψζεη ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο Μέζνπο
Ίξνπο φζσλ αθφκα ην παξαθνινπζνχλ. Γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο
φξνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο εθαξκφζηεθε ην ηεζη One-Way ANOVA. Καηφπηλ
ζηηο κεηαβιεηέο πνπ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά εθαξκφζηεθε ην ηεζη Post
Hoc πξνθεηκέλνπ

λα εμαθξηβσζεί κεηαμχ πνησλ θαηεγνξηψλ εθπαηδεπηηθψλ

παξαηεξνχληαη απηέο νη δηαθνξέο.
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Διαπιζηώθηκαν ζημανηικά ζηαηιζηικές διαθορές ζηις ερωηήζεις:
Β14 «Σν ζρνιείν νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη
θαηλνηνκηψλ» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,006 < 0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,84>4,58 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,010 < 0,05 (δειαδή κηθξφηεξε απφ ην 5% ηνπ δείγκαηνο).

Β23 «Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Απφθνηηνπο Υσξίο Θέζε
Δπζχλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,63>3,05 κε πηζαλφηεηα
ιάζνπο p =0,030 < 0,05



Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,63>2,76 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p
=0,000 < 0,05



Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,31>2,76 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p
=0,003 < 0,05

Β26 «Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο γηα
αλάιεςε ππεπζπλνηήησλ.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,80>4,22 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,030 < 0,05



Απνθνίηνπο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε
Δπζχλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,53>4,22 κε πηζαλφηεηα
ιάζνπο p=0,000 < 0,05
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Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,54>4,22 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05

Β27 «Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,20>3,27 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05



Απνθνίηνπο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε
Δπζχλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,74>3,27 κε πηζαλφηεηα
ιάζνπο p=0,004 < 0,05



Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,91>3,27 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05

Β30 «Σν ζρνιείν πξέπεη λα παξέρεη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ επθαηξίεο λα αλαιάβεη
εγεηηθνχο ξφινπο (δηακνηξαζκφο δχλακεο).» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,51>3,59 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05



Απνθνίηνπο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε
Δπζχλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,51>3,59 κε πηζαλφηεηα
ιάζνπο p=0,000 < 0,05



Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,33>3,59 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05
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Β31 «Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο πξέπεη λα παίδνπλ έλα
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ
καζεηψλ.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,37>3,47 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05



Απνθνίηνπο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε
Δπζχλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,38>3,47 κε πηζαλφηεηα
ιάζνπο p=0,000 < 0,05



Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,23>3,47 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05

Β32 «Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν πξέπεη λα
έρνπλ επαξθή ζρνιηθφ ρξφλν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζην
ζρνιείν.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,51>3,66 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05



Απνθνίηνπο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε
Δπζχλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,58>3,66 κε πηζαλφηεηα
ιάζνπο p=0,000 < 0,05



Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,04>3,66 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05



Απνθνίηνπο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,58>4,04 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,002 < 0,05
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Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,51>4,04 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,031 < 0,05

Β36 «Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην
ζρνιείν.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,20>3,44 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05



Απνθνίηνπο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε
Δπζχλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,99>3,44 κε πηζαλφηεηα
ιάζνπο p=0,000 < 0,05



Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,99>3,44 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05

Πξαθηηθέο Ζγεζίαο. κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,31>3,78 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05



Απνθνίηνπο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε
Δπζχλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,14>3,78 κε πηζαλφηεηα
ιάζνπο p=0,000 < 0,05



Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,49>3,78 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο
p=0,000 < 0,05
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Γενική διαπίζηωζη
Παξαηεξήζεθε φηη, σο πξνο ηελ ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο
εγεζίαο ζηηο ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη θπξίσο ζηηο Πξαθηηθέο
Ζγεζίαο, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θνηηνχλ ζε
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγεζία – δηνίθεζε θαη δελ έρνπλ ζέζε
επζχλεο, θαίλνληαη λα είλαη αξλεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη
είηε έρνπλ είηε δελ έρνπλ ζέζε επζχλεο θαη ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ αθφκα θνηηνχλ
αιιά έρνπλ ζέζε επζχλεο.

6.5.3.3. 3ν εξψηεκα
Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ

εθπαηδεπηηθψλ

κε

ηηο

αξρέο

ηεο

θαηαλεκεκέλεο

θαη

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ηε
ζρέζε εξγαζίαο ηνπο;
Γηα

λα

απαληεζεί

ην

εξψηεκα,

δεκηνπξγήζεθε

κία

κεηαβιεηή

κε

φλνκα

ΑπφθνηηνορέζεΔξγαζίαο κε δπλαηέο ηηκέο:
1= ΑπνθΑλαπιεξσηήο (ν εξσηψκελνο είλαη Απφθνηηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη
Αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο).
2= ΑπνθΜφληκνο (ν εξσηψκελνο είλαη Απφθνηηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη Μφληκνο
εθπαηδεπηηθφο).
3= ΑπνθΧξνκίζζηνο (ν εξσηψκελνο είλαη Απφθνηηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη Χξνκίζζηνο
εθπαηδεπηηθφο)
4= ΟρηΑπνθΑλαπιεξσηήο (ν εξσηψκελνο είλαη Φνηηεηήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη
Αλαπιεξσηήο εθπαηδεπηηθφο).
5= ΑπνθΜφληκνο (ν εξσηψκελνο είλαη Φνηηεηήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη Μφληκνο
εθπαηδεπηηθφο).
6= ΑπνθΧξνκίζζηνο (ν εξσηψκελνο είλαη Φνηηεηήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη Χξνκίζζηνο
εθπαηδεπηηθφο)
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ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ, κε βάζε ηε κεηαβιεηή
(ΑπφθνηηνορέζεΔξγαζίαο), ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Β κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη
ησλ ζπγρσλεπκέλσλ κεηαβιεηψλ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε πσο ζρεδφλ ζε φια ηα
εξσηήκαηα ηνπ Β Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη Μέζνη Ίξνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
έρνπλ νινθιεξψζεη ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο Μέζνπο
Ίξνπο φζσλ αθφκα ην παξαθνινπζνχλ. Γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο
φξνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο εθαξκφζηεθε ην ηεζη One-Way ANOVA. Καηφπηλ
ζηηο κεηαβιεηέο πνπ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά εθαξκφζηεθε ην ηεζη Post
Hoc πξνθεηκέλνπ

λα εμαθξηβσζεί κεηαμχ πνησλ θαηεγνξηψλ εθπαηδεπηηθψλ

παξαηεξνχληαη απηέο νη δηαθνξέο.
Διαπιζηώθηκαν ζημανηικά ζηαηιζηικές διαθορές ζηις ερωηήζεις:
Β14 «Σν ζρνιείν νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη
θαηλνηνκηψλ» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,003<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,80>4,35 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,003 < 0,05

Β23 «Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,30>2,30 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
3,58>2,30 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,009 < 0,05.
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Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,09>2,30 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,001 < 0,05.

Β24 «Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα κεξηκλά ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα δηδάζθνπλ
απεξίζπαζηνη.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,003<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,59>4,00 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,002 < 0,05.

Β26 «Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο γηα
αλάιεςε ππεπζπλνηήησλ.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,30>2,96 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,70>2,96 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,42>2,96

κε

πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,009 < 0,05.


Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,42>2,96 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,001 < 0,05.



Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,30>2,84 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
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Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,70>2,84 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,42>2,84 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,009 < 0,05.

Β27 «Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
3,90>2,63 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,003 < 0,05.



Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,91>2,63

κε

πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.


Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,08>2,63 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,009 < 0,05.



Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,79>2,63 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
3,90>2,65 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,009 < 0,05.



Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,91>2,65 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,08>2,65 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,009 < 0,05.
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Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,79>2,65 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,001 < 0,05.

Β30 «Σν ζρνιείν πξέπεη λα παξέρεη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ επθαηξίεο λα αλαιάβεη
εγεηηθνχο ξφινπο (δηακνηξαζκφο δχλακεο).» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,50>2,74 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,003 < 0,05.



Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,49>2,74 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,67>2,74 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,22>2,74 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,50>2,83 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,49>2,83 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,67>2,83 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,22>2,83 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
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Β31 «Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο πξέπεη λα παίδνπλ έλα
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ
καζεηψλ.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,20>2,60 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,37>2,60 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,58>2,60 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,13>2,60 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,20>2,61 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,37>2,61 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,58>2,61 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,13>2,61 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
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Β32 «Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν πξέπεη λα
έρνπλ επαξθή ζρνιηθφ ρξφλν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζην
ζρνιείν.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,50>2,98 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,55>2,98 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,67>2,98 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,13>2,98 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,50>2,61 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,55>2,61 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,67>2,61 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,55>4,13 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,001 < 0,05.

Β34 Οη «παιηνί» εθπαηδεπηηθνί (κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο) πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ
πεξηζζφηεξνπο εγεηηθνχο ξφινπο. κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
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Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 2,95>2,26 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,001 < 0,05.



Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 2,96>2,26 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p
=0,000 < 0,05.



Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 2,96>2,26 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.

Β36 «Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην
ζρνιείν.» κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,10>3,30 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p
=0,000 < 0,05.



Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,84>3,30 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,008 < 0,05.



Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,20>2,48 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,10>2,48 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
3,67>2,48 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
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Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,84>2,48 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,30>2,48 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,008 < 0,05.

Πξαθηηθέο Ζγεζίαο κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05.
Ζ Post Hoc αλέδεημε πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:


Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,50>2,98 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,002 < 0,05.



Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,23>3,39

κε

πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.


Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,23>3,39 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,09>3,39

κε

πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.


Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,03>3,37 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,23>3,37 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.



Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,23>3,37 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
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Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,09>3,37 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.

Γενική διαπίζηωζη
Παξαηεξείηαη φηη, σο πξνο ηελ ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο
εγεζίαο ζηηο ζεκαηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη θπξίσο ζηηο Πξαθηηθέο
Ζγεζίαο, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θνηηνχλ ζε
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγεζία – δηνίθεζε θαη είλαη Αλαπιεξσηέο ή
Χξνκίζζηνη, θαίλνληαη λα είλαη αξλεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έρνπλ
απνθνηηήζεη αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο θαη ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ
αθφκα θνηηνχλ θαη είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί.

6.5.4. Β άμνλαο
Ο Β Άμνλαο ηεο έξεπλαο εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ (κε θαηεχζπλζε ηελ εγεζία – δηνίθεζε ζηελ
εθπαίδεπζε) ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπο ζε ζέκαηα εγεζίαο
- δηνίθεζεο ζρνιείσλ.
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ Β άμνλα, πξνζδηνξίζηεθαλ νη Μέζνη φξνη γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ Γ
Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα φινπο ηνπο εξσηψκελνπο (Πίλαθαο 7).
Πίλαθαο 7. Μέζνη Όξνη αλά εξψηεκα γηα ην Γ Μέξνο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Δξψηεζε

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Γ5

Γ6

Γ7

Μέζνο Ίξνο (MO)

4,08

3,96

3,79

4,24

3,91

4,04

4,67

Σππηθή Απφθιηζε (TA)

0,902 0,821

0,937 0,784

0,963 0,924

0,630

Δμεηάδνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ Πίλαθα 7, παξαηεξνχκε φηη ζε φια ηα εξσηήκαηα νη
ηάζεηο είλαη ζρεηηθά ζεηηθέο (Μέζνη Ίξνη κεηαμχ 3,7 θαη 5).
Ο κέγηζηνο Μέζνο Όξνο παξαηεξήζεθε γηα ηελ εξψηεζε Γ7: «Πφζν ζεκαληηθφ
ζεσξείηε φηη είλαη, νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ, λα έρνπλ πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηελ
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εγεζία-δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ;» κε ηηκή 4,67 (Σππηθή Απφθιηζε (TA)=0,630)
θαη κε ζρεηηθά κηθξή δηαζπνξά, άξα ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ έρεη ζεηηθή ζηάζε
ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε πηζηνπνηεκέλεο επηκφξθσζεο ηνπ δηεπζπληή ζε ζέκαηα εγεζίαο –
δηνίθεζεο ζρνιείνπ.
Ο ειάρηζηνο Μέζνο Όξνο παξαηεξήζεθε γηα ηελ εξψηεζε Γ3: «Πφζν ζεσξείηε φηη ζαο
πξνεηνηκάδεη ην κεηαπηπρηαθφ ζην λα παξαρσξείηε εγεηηθή δξάζε (θαηαλνκή εγεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο) ζε δηαθνξεηηθά άηνκα κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ;» κε
ηηκή 3,79 (Σππηθή Απφθιηζε (TA)=0,937) αιιά κε ζρεηηθά κεγάιε δηαζπνξά, άξα νη
εξσηεζέληεο έρνπλ κελ ζρεηηθά ζεηηθή ζηάζε ζε φηη αθνξά ζηελ θαηαλνκή εγεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζε δηαθνξεηηθά άηνκα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο
ζηηο απφςεηο κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ.

6.5.4.1. 1ν εξψηεκα
Σν 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα εμεηάδεη:
Καηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο
Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ
αλάπηπμε πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ;
ην 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απαληά ε εξψηεζε Γ1 «Πφζν ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη ην
κεηαπηπρηαθφ, ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ θαζψο
θαη ηεο αλάγθεο λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε
(ζπλεξγαηηθφηεηα, ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο, άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία
θ.ι.π.);» ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ε νπνία έρεη Μέζν Ίξν 4,08 (Σππηθή Απφθιηζε (ΣΑ):
0,902). Παξαηεξείηαη φηη νη εξσηεζέληεο έρνπλ κελ ζρεηηθά ζεηηθή ζηάζε ζηε ζπκβνιή
ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ ηεο
χγρξνλεο Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο Πνιηηηθήο, αιιά ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο
απφςεηο κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ γηαηί ε Σππηθή Απφθιηζε είλαη ζρεηηθά κεγάιε.
Γηα λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ην εξψηεκα αθνινχζεζαλ νη εμήο ελέξγεηεο:


Υσξίζηεθε ην δείγκα αλάινγα κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί Φνηηνχλ ή έρνπλ
Οινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ (πξηλ θαη κεηά) κε θαηεχζπλζε ζηελ δηνίθεζε 145

εγεζία εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ππνινγίζηεθαλ νη Μέζνη Ίξνη θαη εθαξκφζηεθε
ην ηεζη One-Way ANOVA ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Βξέζεθε, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, φηη νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ έρνπλ ζεηηθφηεξεο
ζηάζεηο ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ θνηηνχλ θαζψο ν Μέζνο Ίξνο Απφθνηησλ
ζε ζρέζε κε ην Μέζν Ίξν ησλ Φνηηεηψλ είλαη 4,31>3,96 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p
=0,000 < 0,05


Υσξίζηεθε ην δείγκα αλάινγα κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί Φνηηνχλ ή έρνπλ
Οινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ (πξηλ θαη κεηά) θαη έρνπλ ή είραλ Θέζε Δπζχλεο
(ηειέρε

θαη

Με

ηειέρε)

ρξεζηκνπνηψληαο

ηε

κεηαβιεηή

ΑπφθνηηνοΘέζεΔπζχλεο, ππνινγίζηεθαλ νη Μέζνη Ίξνη θαη εθαξκφζηεθε ην
ηεζη One-Way ANOVA ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ην ηεζη Post Hoc γηα λα
εληνπηζηεί ζε πνηεο πεξηπηψζεηο αθξηβψο παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά. Ζ Post Hoc, κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05, αλέδεημε πσο ε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:
 Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,27>3,82 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p
=0,007 < 0,05
 Απνθνίηνπο ρσξίο Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε
Δπζχλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,34>3,82 κε πηζαλφηεηα
ιάζνπο p =0,000 < 0,05
 Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,25>3,82 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p
=0,002 < 0,05


Υσξίζηεθε ην δείγκα αλάινγα κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί Φνηηνχλ ή έρνπλ
Οινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ (πξηλ θαη κεηά) θαη ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο,
δειαδή αλ είλαη Μφληκνη, Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη, ππνινγίζηεθαλ νη Μέζνη
Ίξνη θαη εθαξκφζηεθε ην ηεζη One-Way ANOVA ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ην ηεζη
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Post Hoc γηα λα εληνπηζηεί ζε πνηεο θαηεγνξίεο αθξηβψο παξνπζηάδεηαη ε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.
Ζ Post Hoc, κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05, αλέδεημε ηα αθφινπζα:
 Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,40>3,44 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,008 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,30>3,44 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,33>3,44 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,008 < 0,05.
 Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,26>3,44 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,40>2,61 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,30>2,61 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,33>2,61 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,44>2,61 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,001 < 0,05.
 Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,26>2,61 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
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Γενική διαπίζηωζη
Χο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, παξαηεξείηαη φηη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ:
I.

έρνπλ απνθνηηήζεη απφ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγεζία –
δηνίθεζε ζηελ Δθπαίδεπζε θαίλνληαη λα είλαη ζεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε απηνχο
πνπ θνηηνχλ

II.

θνηηνχλ θαη δελ έρνπλ αλαιάβεη πνηέ Θέζε Δπζχλεο

θαίλνληαη λα είλαη

αξλεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο
III.

είλαη θνηηεηέο θαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη θαίλνληαη λα είλαη αξλεηηθφηεξεο
ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ είλαη απφθνηηνη αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε εξγαζίαο θαη
απηνχο πνπ είλαη θνηηεηέο θαη Μφληκνη.

6.5.4.2. 2ν εξψηεκα
Καηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη
ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ηθαλψλ λα εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία;
ην 2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απαληνχλ νη εξσηήζεηο Γ2 «Πφζν ζεσξείηε φηη ζαο
πξνεηνηκάδεη ην κεηαπηπρηαθφ ζην λα αλαιάβεηε εγεηηθφ ξφιν θαη λα εκπιέμεηε ηα άιια
κέιε ηεο νκάδαο ζε απνθάζεηο θαη δηαδηθαζίεο;» θαη Γ3 «Πφζν ζεσξείηε φηη ζαο
πξνεηνηκάδεη ην κεηαπηπρηαθφ ζην λα παξαρσξείηε εγεηηθή δξάζε (θαηαλνκή εγεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο) ζε δηαθνξεηηθά άηνκα κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ;»
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη Μέζνη Ίξνη θαη νη αληίζηνηρεο Σππηθέο Απνθιίζεηο (ΣΑ) είλαη
γηα ηελ εξψηεζε Γ2 3,96 (ΣΑ 0,821) θαη γηα ηελ εξψηεζε Γ3 3,79 (ΣΑ 0,937).
Παξαηεξήζεθε φηη νη εξσηεζέληεο έρνπλ κελ ζρεηηθά ζεηηθή ζηάζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ζηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηθαλψλ λα εθαξκφζνπλ
κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία, αιιά ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο
απφςεηο κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ γηαηί ε Σππηθή Απφθιηζε είλαη ζρεηηθά κεγάιε.
Δπίζεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ, ν Μέζνο Ίξνο ηεο εξψηεζεο Γ3 είλαη ν
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κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο Μέζνπο Ίξνπο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Γ κέξνπο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ.
Γηα λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ην εξψηεκα αθνινχζεζαλ νη εμήο ελέξγεηεο:


Υσξίζηεθε ην δείγκα αλάινγα κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί Φνηηνχλ ή έρνπλ
Οινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ (πξηλ θαη κεηά) κε θαηεχζπλζε ζηελ δηνίθεζε εγεζία εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ππνινγίζηεθαλ νη Μέζνη Ίξνη θαη εθαξκφζηεθε
ην ηεζη One-Way ANOVA ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Βξέζεθε γηα ηελ Γ3 εξψηεζε, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά, φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ έρνπλ
ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ θνηηνχλ θαζψο ν Μέζνο Ίξνο
Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην Μέζν Ίξν ησλ Φνηηεηψλ είλαη 4,02>3,67 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,001 < 0,05



Υσξίζηεθε ην δείγκα αλάινγα κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί Φνηηνχλ ή έρνπλ
Οινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ (πξηλ θαη κεηά) θαη έρνπλ ή είραλ Θέζε Δπζχλεο
(ηειέρε

θαη

Με

ηειέρε)

ρξεζηκνπνηψληαο

ηε

κεηαβιεηή

ΑπφθνηηνοΘέζεΔπζχλεο, ππνινγίζηεθαλ νη Μέζνη Ίξνη θαη εθαξκφζηεθε ην
ηεζη One-Way ANOVA ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ην ηεζη Post Hoc γηα λα
εληνπηζηεί ζε πνηεο πεξηπηψζεηο αθξηβψο παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά.
Ζ Post Hoc, κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05, αλέδεημε πσο γηα ηε Γ3
εξψηεζε ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:
 Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,04>3,53 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p
=0,004 < 0,05
 Απνθνίηνπο ρσξίο Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε
Δπζχλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,00>3,53 κε πηζαλφηεηα
ιάζνπο p =0,001 < 0,05
 Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,96>3,53 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p
=0,003 < 0,05
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Υσξίζηεθε ην δείγκα αλάινγα κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί Φνηηνχλ ή έρνπλ
Οινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ (πξηλ θαη κεηά) θαη ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο,
δειαδή αλ είλαη Μφληκνη, Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη, ππνινγίζηεθαλ νη Μέζνη
Ίξνη θαη εθαξκφζηεθε ην ηεζη One-Way ANOVA ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ην ηεζη
Post Hoc γηα λα εληνπηζηεί ζε πνηεο θαηεγνξίεο αθξηβψο παξνπζηάδεηαη ε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.
Ζ Post Hoc γηα ηε Γ2,

κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05, αλέδεημε ηα

αθφινπζα:
 Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,12>3,80 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,002 < 0,05.
 Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,11>3,80 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,001 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,12>2,96 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,58>2,96 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,025 < 0,05.
 Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,11>2,96 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
Ζ Post Hoc γηα ηε Γ3,

κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05, αλέδεημε ηα

αθφινπζα:
 Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,04>3,21 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
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 Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,97>3,21 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,00>2,22 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,04>2,22 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
3,83>2,22 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,21>2,22 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,001 < 0,05.
 Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,97>2,22 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
Γενική διαπίζηωζη
Χο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ
ηθαλψλ λα εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία, παξαηεξήζεθε φηη
νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ:
I.

έρνπλ απνθνηηήζεη απφ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγεζία –
δηνίθεζε ζηελ Δθπαίδεπζε θαίλνληαη λα είλαη ζεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε απηνχο
πνπ θνηηνχλ

II.

είλαη θνηηεηέο θαη δελ έρνπλ αλαιάβεη πνηέ Θέζε Δπζχλεο θαίλνληαη λα είλαη
αξλεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο θαζψο θαη κε ηνπο θνηηεηέο κε ζέζε
επζχλεο
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είλαη θνηηεηέο θαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη θαίλνληαη λα είλαη αξλεηηθφηεξεο

III.

ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο θαζψο θαη κε ηνπο θνηηεηέο κφληκνπο
εθπαηδεπηηθνχο.

6.5.4.3. 3ν εξψηεκα
Καηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ αλαγλψξηζε θαη πηνζέηεζε
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιηθνχ εγέηε –
δηεπζπληή;
ην 3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απαληνχλ νη εξσηήζεηο Γ4 «Πφζν ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη ην
κεηαπηπρηαθφ ζην λα αλαγλσξίζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε;» θαη Γ5 «Πφζν ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζην λα
πηνζεηήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο απνηειεζκαηηθνχ εγέηε;» ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Οη Μέζνη Ίξνη θαη νη αληίζηνηρεο Σππηθέο Απνθιίζεηο (ΣΑ) είλαη γηα
ηελ εξψηεζε Γ4 4,24 (ΣΑ 0,784) θαη γηα ηελ εξψηεζε Γ5 3,91 (ΣΑ 0,963).
Παξαηεξείηαη φηη νη εξσηεζέληεο έρνπλ κελ ζρεηηθά ζεηηθή ζηάζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ζηελ αλαγλψξηζε θαη πηνζέηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ ζρνιηθνχ εγέηε – δηεπζπληή, αιιά ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο
απφςεηο κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ γηαηί ε Σππηθή Απφθιηζε είλαη ζρεηηθά κεγάιε.
Γηα λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ην εξψηεκα αθνινπζήζεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο:


Υσξίζηεθε ην δείγκα αλάινγα κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί Φνηηνχλ ή έρνπλ
Οινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ (πξηλ θαη κεηά) κε θαηεχζπλζε ζηελ δηνίθεζε εγεζία εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ππνινγίζηεθαλ νη Μέζνη Ίξνη θαη εθαξκφζηεθε
ην ηεζη One-Way ANOVA ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Βξέζεθε γηα ηελ Γ5 εξψηεζε πνπ εξεπλά ηελ πηνζέηεζε
ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά, φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ έρνπλ
ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ θνηηνχλ θαζψο ν Μέζνο Ίξνο
Απφθνηησλ ζε ζρέζε κε ην Μέζν Ίξν ησλ Φνηηεηψλ είλαη 4,12>3,80 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,003 < 0,05
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Υσξίζηεθε ην δείγκα αλάινγα κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί Φνηηνχλ ή έρνπλ
Οινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ (πξηλ θαη κεηά) θαη έρνπλ ή είραλ Θέζε Δπζχλεο
(ηειέρε

θαη

Με

ηειέρε)

ρξεζηκνπνηψληαο

ηε

κεηαβιεηή

ΑπφθνηηνοΘέζεΔπζχλεο, ππνινγίζηεθαλ νη Μέζνη Ίξνη θαη εθαξκφζηεθε ην
ηεζη One-Way ANOVA ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ην ηεζη Post Hoc γηα λα
εληνπίζνπκε ζε πνηεο πεξηπηψζεηο αθξηβψο παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά.
Ζ Post Hoc, κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05, αλέδεημε πσο γηα ηε Γ5
εξψηεζε ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:
 Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,10>3,65 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p
=0,018 < 0,05
 Απνθνίηνπο ρσξίο Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε
Δπζχλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,13>3,65 κε πηζαλφηεηα
ιάζνπο p =0,001 < 0,05
 Φνηηεηέο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,12>3,65 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p
=0,001 < 0,05


Υσξίζηεθε ην δείγκα αλάινγα κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί Φνηηνχλ ή έρνπλ
Οινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ (πξηλ θαη κεηά) θαη ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο,
δειαδή αλ είλαη Μφληκνη, Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη, ππνινγίζηεθαλ νη Μέζνη
Ίξνη θαη εθαξκφζηεθε ην ηεζη One-Way ANOVA ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ην ηεζη
Post Hoc γηα λα εληνπηζηεί ζε πνηεο θαηεγνξίεο αθξηβψο παξνπζηάδεηαη ε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.
Ζ Post Hoc γηα ηε Γ4,

κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05, αλέδεημε ηα

αθφινπζα:
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 Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,32>3,77 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,001 < 0,05.
 Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,38>3,77 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,70>3,39 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,32>3,39 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απφθνηηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,17>3,39 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,046 < 0,05.
 Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,38>3,39 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
Ζ Post Hoc γηα ηε Γ5,

κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05, αλέδεημε ηα

αθφινπζα:
 Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,15>3,26 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,12>3,26 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,00>2,39 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
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 Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,15>2,39 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απφθνηηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
3,92>2,39 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,001 < 0,05.
 Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,26>2,39 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,001 < 0,05.
 Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,12>2,39 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
Γενική διαπίζηωζη
Χο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ αλαγλψξηζε θαη πηνζέηεζε
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιηθνχ εγέηε – δηεπζπληή,
παξαηεξήζεθε φηη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ:
I.

έρνπλ απνθνηηήζεη απφ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγεζία –
δηνίθεζε ζηελ Δθπαίδεπζε θαίλνληαη λα είλαη ζεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε απηνχο
πνπ θνηηνχλ θπξίσο ζε φηη αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ
ζπκπεξηθνξψλ ηνπο απνηειεζκαηηθνχ εγέηε.

II.

είλαη θνηηεηέο θαη δελ έρνπλ αλαιάβεη πνηέ Θέζε Δπζχλεο θαίλνληαη λα είλαη
αξλεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο θαζψο θαη κε ηνπο θνηηεηέο κε ζέζε
επζχλεο ζε φηη αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ
ζπκπεξηθνξψλ ηνπο απνηειεζκαηηθνχ εγέηε

III.

είλαη θνηηεηέο θαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη θαίλνληαη λα είλαη αξλεηηθφηεξεο
ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο θαζψο θαη κε ηνπο θνηηεηέο κφληκνπο.
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6.5.4.4. 4ν εξψηεκα
Καηά πφζν είλαη ζεκαληηθφ νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη
ζηελ εγεζία – δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ;
ην 4ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απαληνχλ νη εξσηήζεηο Γ6 «Πφζν ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη
ην κεηαπηπρηαθφ ζην λα δηαθνξνπνηήζεηε θαη λα βειηηψζεηε ηνλ ξφιν ζαο θαη ην έξγν
ζαο σο εθπαηδεπηηθνί ή σο δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο;» θαη Γ7 «Πφζν
ζεκαληηθφ ζεσξείηε φηη είλαη, νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ, λα έρνπλ πηζηνπνηεκέλε
επηκφξθσζε ζηελ εγεζία-δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ;» ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη
Μέζνη Ίξνη θαη νη αληίζηνηρεο Σππηθέο Απνθιίζεηο (ΣΑ) είλαη γηα ηελ εξψηεζε Γ6 4,04
(ΣΑ 0,924) θαη γηα ηελ εξψηεζε Γ7 4,67 (ΣΑ 0,630). Παξαηεξήζεθε φηη νη εξσηεζέληεο
έρνπλ κελ ζρεηηθά ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνζθέξεη ην
κεηαπηπρηαθφ ζηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, αιιά
ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ γηαηί ε Σππηθή
Απφθιηζε είλαη ζρεηηθά κεγάιε ζηελ εξψηεζε Γ6
Γηα λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ην εξψηεκα αθνινπζήζεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο:


Υσξίζηεθε ην δείγκα αλάινγα κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί Φνηηνχλ ή έρνπλ
Οινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ (πξηλ θαη κεηά) κε θαηεχζπλζε ζηελ δηνίθεζε εγεζία εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ππνινγίζηεθαλ νη Μέζνη Ίξνη θαη εθαξκφζηεθε
ην ηεζη One-Way ANOVA ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Γε βξέζεθε γηα θακία εξψηεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά, επνκέλσο φινη νη εθπαηδεπηηθνί, είηε έρνπλ νινθιεξψζεη ην
Μεηαπηπρηαθφ είηε φρη, έρνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο.



Υσξίζηεθε ην δείγκα αλάινγα κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί Φνηηνχλ ή έρνπλ
Οινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ (πξηλ θαη κεηά) θαη έρνπλ ή είραλ Θέζε Δπζχλεο
(ηειέρε

θαη

Με

ηειέρε)

ρξεζηκνπνηψληαο

ηε

κεηαβιεηή

ΑπφθνηηνοΘέζεΔπζχλεο, ππνινγίζηεθαλ νη Μέζνη Ίξνη θαη εθαξκφζηεθε ην
ηεζη One-Way ANOVA ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ηε ζπλέρεηα εθαξκφζακε Post Hoc γηα λα εληνπίζνπκε ζε
πνηεο πεξηπηψζεηο αθξηβψο παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Ζ
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Post Hoc, γηα ηελ εξψηεζε Γ6, κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,003 < 0,05, αλέδεημε
πσο ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αθνξά ζηνπο:
 Απνθνίηνπο κε Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε Δπζχλεο
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,24>3,84 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p
=0,044 < 0,05
 Απνθνίηνπο ρσξίο Θέζε Δπζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Υσξίο Θέζε
Δπζχλεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,22>3,84 κε πηζαλφηεηα
ιάζνπο p =0,000 < 0,05


Υσξίζηεθε ην δείγκα αλάινγα κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί Φνηηνχλ ή έρνπλ
Οινθιεξψζεη ην Μεηαπηπρηαθφ (πξηλ θαη κεηά) θαη ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο,
δειαδή αλ είλαη Μφληκνη, Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη, ππνινγίζηεθαλ νη Μέζνη
Ίξνη θαη εθαξκφζηεθε ην ηεζη One-Way ANOVA ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ
ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.. ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ην ηεζη
Post Hoc γηα λα εληνπηζηεί ζε πνηεο θαηεγνξίεο αθξηβψο παξνπζηάδεηαη ε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.
Ζ Post Hoc, γηα ηελ εξψηεζε Γ6, κε πηζαλφηεηα ιάζνπο ξ=0,000<0,05, αλέδεημε
ηα αθφινπζα:

 Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,40>3,49 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,023 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,24>3,49 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,40>2,57 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Απνθνίηνπο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,24>2,57 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
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 Απνθνίηνπο Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο
Χξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη
4,33>2,57 κε πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 3,49>2,57 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
 Φνηηεηέο Μφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζρέζε κε ηνπο Φνηηεηέο Χξνκίζζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο αληίζηνηρνπο Μέζνπο Ίξνπο λα είλαη 4,23>2,57 κε
πηζαλφηεηα ιάζνπο p =0,000 < 0,05.
Γενική διαπίζηωζη
Ίινη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη
ζηελ εγεζία – δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.
Ίζν αθνξά ζηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνζθέξεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ πξνεηνηκαζία
εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, παξαηεξήζεθε φηη νη ζηάζεηο, νη
αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
I.

είλαη θνηηεηέο θαη δελ έρνπλ αλαιάβεη πνηέ Θέζε Δπζχλεο θαίλνληαη λα είλαη
αξλεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε φζνπο είλαη απφθνηηνη αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ζέζε
επζχλεο ή φρη

II.

είλαη θνηηεηέο θαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη θαίλνληαη λα είλαη αξλεηηθφηεξεο
ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο θαζψο θαη κε ηνπο θνηηεηέο κφληκνπο.

6.6. Απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο
ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε κέζσ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, ηνπο άμνλεο θαη ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί.
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6.6.1. Παξαηεξήζεηο ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία – Α Μέξνο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ γπλαίθεο (73%). Οη
πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, ειηθηαθά, βξίζθνληαη ζηε δεθαεηία 40 έσο 50 έηε (41,4%)
θαη ε δηδαθηηθή εκπεηξία είλαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο κεηαμχ 11 θαη 20 εηψλ. Ζ
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο πξνέξρεηαη απφ ηελ Πξσηνβάζκηα θαη
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (ζπλνιηθά 97%). Αθφκα, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο είλαη
Μφληκνη εθπαηδεπηηθνί (76,5%) ελψ ην 1/3 πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο θαηέρεη ή θαηείρε ζέζε
επζχλεο (35%).
Πιένλ, ππάξρνπλ πνιιά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα πνπ παξέρνπλ κεηαπηπρηαθά κε
θαηεχζπλζε ηε Γηνίθεζε – Ζγεζία εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. ην δείγκα ζπγθεληξψζεθαλ
απαληήζεηο απφ 15 Διιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ θαη 4 Κππξηαθά. Δπίζεο, ζην
δείγκα, ηα 2/3 ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνηηνχζαλ αθφκα ζε ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ.

6.6.2. ηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο σο πξνο ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. (Α Άμνλαο – Β Μέξνο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ)
Ίζν αθνξά ζηηο ζηάζεηο, ζηηο αληηιήςεηο

θαη ζηηο πξαθηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ

εθπαηδεπηηθψλ ζε κεηαπηπρηαθά κε θαηεχζπλζε ζηελ Ζγεζία – Γηνίθεζε ζρνιείσλ σο
πξνο ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο, παξαηεξείηαη φηη,
ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ Β Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη ηάζεηο είλαη
ζεηηθέο. Δπνκέλσο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ ζηα
αθφινπζα:


Καζνξηζκφο θαηεχζπλζεο (εξσηήζεηο 1-8): Σν φξακα θαη ε απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ
πξνζδηνξίδνληαη

απφ ην δηεπζπληή θαη ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη γίλνληαη

αληηιεπηά απφ ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί
ζπκθσλνχλ ζε ζαθείο ζηφρνπο, πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ,
ηνπο νπνίνπο επηδηψθνπλ θαη εξγάδνληαη γη‟ απηνχο κε ζπλέπεηα φιε ηε ζρνιηθή
ρξνληά. Ζ ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή είλαη θαζνξηζηηθή απνηειψληαο, κέζα απφ ηελ
εξγαζία ηνπ, παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.
159



ρνιηθή θνπιηνχξα (εξσηήζεηο 9-21): Σν ζρνιείν επελδχεη ζηελ αλάπηπμε θαιψλ
ζρέζεσλ, ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο θαη ζηελ χπαξμε ππνζηεξηθηηθήο θνπιηνχξαο πνπ πξνσζεί ηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο δηεπζπληήο
ελζαξξχλεη κε ηε ζηάζε θαη ηηο πξάμεηο ηνπ ηελ αιιεινυπνζηήξημε, ην θιίκα
εκπηζηνζχλεο θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηηο πξνζπάζεηεο
βειηίσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.



Πξαθηηθέο εγεζίαο (εξσηήζεηο 22-36): Ο δηεπζπληήο ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηνλ
ππνδηεπζπληή, κεξηκλά ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα δηδάζθνπλ απεξίζπαζηνη,
επηβξαβεχεη αμηφινγεο πξνζπάζεηεο καζεηψλ θαη καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο γηα αλάιεςε ππεπζπλνηήησλ. Δπίζεο, θξνληίδεη ηε
δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ, ρξφλνπ, επθαηξηψλ αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ
πξνζσπηθνχ γηα αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ (δηακνηξαζκφο δχλακεο) θαη βειηίσζε ηεο
δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν ζε
ζέκαηα πνπ θαηέρνπλ ζε βάζνο θαη παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ.



πιινγηθή ππεπζπλφηεηα, (εξσηήζεηο 37-43, 5,6): Ο δηεπζπληήο, ην πξνζσπηθφ, νη
γνλείο

θαη

νη

καζεηέο

απνηεινχλ

θνηλφηεηα

κάζεζεο

πνπ

πξνάγεη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο, καζαίλνληαο κέζα απφ ηηο επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο. Σα
κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ θνηλέο πξνζδνθίεο γηα πςειά καζεζηαθά
απνηειέζκαηα, ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα βαζηζκέλε ζε δεδνκέλα
θαη ηε δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ θαη ρξφλνπ γηα βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο .
ε 3 Πξαθηηθέο εγεζίαο έρνπκε νπδέηεξεο ηάζεηο, δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί θαίλνληαη
ζθεπηηθνί γηα απηέο:
Α) λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο
Β) λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνλ δηεπζπληή
Γ) λα αλαιακβάλνπλ νη παιηνί εθπαηδεπηηθνί πεξηζζφηεξνπο εγεηηθνχο ξφινπο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη κηα επηθχιαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε
ηελ αλάκημε ηνπ δηεπζπληή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Φαίλεηαη λα πξνβιεκαηίδνληαη κε
ηελ ηδέα πσο ν δηεπζπληήο ζα παξαθνινπζεί ην κάζεκα ηνπο ζηελ ηάμε θαη κάιηζηα ζε
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ηαθηηθή βάζε θαη πσο ζα κνηξάδνληαη καδί ηνπ ηελ επζχλε γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ.
Δπίζεο, παξφιν πνπ θαίλνληαη ζεηηθνί ζηελ ηδέα ηνπ δηακνηξαζκνχ ηεο δχλακεο θαη
ζηελ αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ ζην ζρνιείν, δείρλνπλ ζθεπηηθνί ζην λα επσκίδνληαη κε
εγεηηθνχο ξφινπο νη εθπαηδεπηηθνί κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη
ε ηππηθή απφθιηζε ζηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο είλαη αξθεηά κεγάιε, επνκέλσο ππάξρνπλ
ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο.
Αλαιχνληαο ην δείγκα κε βάζε ηνλ αλ θνηηά ή έρεη νινθιεξψζεη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ ν
εξσηψκελνο εθπαηδεπηηθφο, παξαηεξείηαη φηη νη απφθνηηνη έρνπλ ζεηηθφηεξεο ηάζεηο
(κεγαιχηεξνπο Μέζνπο φξνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο) ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα (εξψηεζε Β14, Β21), ζηε ζπιινγηθή
ππεπζπλφηεηα (εξψηεζε Β40) θαη θπξίσο ζηηο Πξαθηηθέο Ζγεζίαο (εξσηήζεηο Β23, Β27,
Β30, Β31, Β32, Β33, Β36). Δπνκέλσο νη απφθνηηνη αληηκεησπίδνπλ ζεηηθφηεξα
ζπγθξηηηθά κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ:
Α) ηε ρξήζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη θαηλνηνκηψλ (εξψηεζε Β14)
Β) ην λα ζπκθσλνχλ ηα ιφγηα ηνπ δηεπζπληή κε ηηο πξάμεηο ηνπ (εξψηεζε Β21)
Γ) ην λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο καζήκαηα ζηηο ηάμεηο (εξψηεζε Β23)
Γ) ην λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαιάβνπλ επζχλεο (εξψηεζε
Β26)
Δ) ην λα κνηξάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ν δηεπζπληήο ηελ επζχλε γηα ηε
ζρνιηθή επίδνζε (εξψηεζε Β27)
Σ) ην λα δηακνηξάδεηαη ε εγεζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ε
πξνζηηζέκελε αμία πνπ δίλεη απηφ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ
(εξσηήζεηο Β30, Β31)
Ε) ην λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί επαξθείο πφξνπο θαη ζρνιηθφ ρξφλν γηα λα
ππεξεηήζνπλ ηνλ εγεηηθφ ηνπο ξφιν θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο
(εξσηήζεηο Β32, Β33, Β40)
Ζ) ην λα επηδεηνχλ εγεηηθνχο ξφινπο. (εξψηεζε Β36)
Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, πσο νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, φηαλ νινθιεξσζνχλ, επηδξνχλ
ζεηηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη βειηηψλνπλ ηηο ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο
πξαθηηθέο ηνπο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα, ηε ζπιινγηθή επζχλε θαη
θπξίσο ηηο Πξαθηηθέο Ζγεζίαο.
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Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ην δείγκα, ιακβάλνληαο ππφςε αλ νη εξσηψκελνη εθπαηδεπηηθνί
θνηηνχλ ή έρνπλ νινθιεξψζεη ην κεηαπηπρηαθφ θαη ηαπηφρξνλα αλ θαηέρνπλ ή θαηείραλ
ζέζε επζχλεο, παξαηεξείηαη φηη ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη θπξίσο ζηηο Πξαθηηθέο
Ζγεζίαο,

νη θνηηεηέο πνπ δελ θαηέρνπλ ή δελ θαηείραλ ζέζε επζχλεο έρνπλ

ρακειφηεξνπο κέζνπο φξνπο, δειαδή είλαη πην επηθπιαθηηθνί ζπγθξηηηθά κε φιεο ηηο
άιιεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή κε ηνπο απφθνηηνπο κε ή δίρσο ζέζε επζχλεο
θαη κε ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη ζε ζέζε επζχλεο. πλάγεηαη, ινηπφλ, πσο ην
κεηαπηπρηαθφ επηδξά ζεηηθφηεξα (δειαδή παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο ζηάζεηο,
αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο) ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο ζέζε επζχλε φηαλ απνθνηηήζνπλ.
Σέινο, εθαξκφζηεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζχκθσλα κε ην αλ νη εξσηψκελνη
εθπαηδεπηηθνί θνηηνχλ ή έρνπλ νινθιεξψζεη ην κεηαπηπρηαθφ ιακβάλνληαο ππφςε ηε
ζρέζε εξγαζίαο ηνπο (Μφληκνη, Αλαπιεξσηέο, Χξνκίζζηνη). Παξαηεξείηαη γηα αθφκα κία
θνξά, φηη, ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη θπξίσο ζηηο Πξαθηηθέο Ζγεζίαο, νη θνηηεηέο πνπ
είλαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη έρνπλ ρακειφηεξνπο κέζνπο φξνπο, επνκέλσο είλαη πην
επηθπιαθηηθνί ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή κε ηνπο
απφθνηηνπο αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο θαη κε ηνπο θνηηεηέο πνπ είλαη
κφληκνη εθπαηδεπηηθνί. Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, πσο ην κεηαπηπρηαθφ δείρλεη λα επηδξά
ζεηηθφηεξα (δειαδή παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη
πξαθηηθέο) ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη.
πλνςίδνληαο, ην κεηαπηπρηαθφ ζε ζρέζε κε ηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο πνπ
αθνξνχλ ζηελ θαηαλεκεκέλε θαη κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαίλεηαη λα επηδξά ζεηηθά
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα, ζηε ζπιινγηθή επζχλε θαη θπξίσο ζηηο
Πξαθηηθέο Ζγεζίαο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη πσο επηδξά ζεηηθφηεξα (δειαδή παξαηεξείηαη
ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο ζηάζεηο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο φηαλ απνθνηηήζνπλ), ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ
Α) δελ θαηέρνπλ θαη δελ θαηείραλ ζέζε επζχλεο,
Β) είλαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη.
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6.6.3. Δπίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη
πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα εγεζίαο – δηνίθεζεο ζρνιείσλ (Β Άμνλαο – Γ Μέξνο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ)
Ίζν αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη
πξαθηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρεηηθά κεηαπηπρηαθά εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα
εγεζίαο – δηνίθεζεο ζρνιείσλ, δηαπηζηψζεθε φηη, ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ Γ Μέξνπο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη ηάζεηο είλαη ζεηηθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα:


ηελ επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο θαη
Διιεληθήο Πνιηηηθήο θαη ζηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ, ην κεηαπηπρηαθφ
ζπκβάιιεη ζεηηθά αθνχ νη απφθνηηνη έρνπλ κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο ζε ζρέζε κε
ηνπο θνηηεηέο. Δπνκέλσο, νη απφθνηηνη δείρλνπλ λα αληηιακβάλνληαη θαη λα
ζπκκεξίδνληαη θαιχηεξα ηηο επηηαγέο ηεο χγρξνλεο Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο
Πνιηηηθήο, ην πξνθίι θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ν ζεκεξηλφο Δπξσπαίνο
καζεηήο θαη απξηαλφο πνιίηεο θαη, επνκέλσο, λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη
λα πξνρσξνχλ ζηελ εθαξκνγή

ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ

θαηεχζπλζε φπσο ζπλεξγαηηθφηεηα, ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο, άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ
ζηελ θνηλσλία θ.ι.π. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, βξέζεθε πσο
ην κεηαπηπρηαθφ επηδξά ζεηηθφηεξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
Α) δελ θαηέρνπλ θαη δελ θαηείραλ ζέζε επζχλεο,
Β) είλαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη.


ηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ λα εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή
θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία, θαίλεηαη πσο ην κεηαπηπρηαθφ επηδξά ζεηηθά αθνχ ε
ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη νη ζηάζεηο ησλ απφθνηησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ είλαη
ζεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο. Δπνκέλσο, ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο παξέρεη ηα
εθφδηα ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ εγεηηθφ ξφιν θαη λα εκπιέμνπλ ηα άιια κέιε
ηεο νκάδαο ζε απνθάζεηο θαη δηαδηθαζίεο θαζψο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλέκνπλ
εγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηαθνξεηηθά άηνκα κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ
ζρνιείνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε εξψηεζε πνπ εμεηάδεη θαηά πφζν είλαη ζε ζέζε
ν εθπαηδεπηηθφο λα παξαρσξεί εγεηηθή δξάζε, έρεη ην κηθξφηεξν κέζν φξν ζε ζρέζε
κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ Γ Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη νη ηάζεηο είλαη
νξηαθά ζεηηθέο, άξα νη εξσηψκελνη θαίλνληαη λα είλαη πην επηθπιαθηηθνί ζε ζρέζε κε
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ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζε απηφ ην δήηεκα αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαίλεηαη λα είλαη εληνλφηεξε,
αθνχ νινθιεξψζνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ:
Α) δελ θαηέρνπλ θαη δελ θαηείραλ ζέζε επζχλεο,
Β) είλαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη.
Δπηπιένλ παξαηεξείηε φηη ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλνκήο εγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε
άιινπο, νη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο έρνπλ νπδέηεξεο ηάζεηο (Μέζνο Ίξνο = 3,21) ελψ
νη σξνκίζζηνη αξλεηηθέο ηάζεηο (Μέζνο Ίξνο = 2,22) πξάγκα πνπ κεηαβάιιεηαη
κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο απφ ην κεηαπηπρηαθφ.


ηελ αλαγλψξηζε θαη πηνζέηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε – δηεπζπληή, θαίλεηαη πσο ην κεηαπηπρηαθφ επηδξά
ζεηηθά. Ζ ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαίλεηαη πην έληνλε θπξίσο ζηελ
πηνζέηεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε αθνχ νη απφθνηηνη
έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο
θνηηεηέο. Δπνκέλσο φζνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ νινθιεξψζεη έλα ζρεηηθφ
κεηαπηπρηαθφ, θαίλεηαη λα αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν έηνηκνη λα ελζηεξληζηνχλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο απνηειεζκαηηθνχ δηεπζπληή. Δπίζεο, ε
ζεηηθή επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, αθνχ νινθιεξψζνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο ηνπο, θαίλεηαη λα είλαη εληνλφηεξε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ:
Α) είλαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη.



ην πφζν είλαη ζεκαληηθφ νη δηεπζπληέο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζηελ εγεζία –
δηνίθεζε ζρνιείσλ, νη εξσηψκελνη θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθέο ηάζεηο (Δξψηεζε
Γ7, Μέζνο Ίξνο 4,67 ΣΑ=0,630). ηελ εξψηεζε απηή ζεκεηψζεθε ν κέγηζηνο
κέζνο φξνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ Γ Μέξνπο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ θαη κάιηζηα κε κηθξή απφθιηζε, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη
ππάξρεη ζχκπλνηα απφςεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο. Δπνκέλσο, ην
ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ αληηιακβάλεηαη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ππνζηεξίδεη πσο
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν δηεπζπληήο ζρνιείνπ λα έρεη επηκνξθσζεί πηζηνπνηεκέλα
ζηε δηνίθεζε – εγεζία εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. ηελ εξψηεζε Γ6 πνπ εμεηάδεη
ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπ ξφινπ θαη
ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή, νη ηάζεηο είλαη ζεηηθέο, επνκέλσο
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νη εθπαηδεπηηθνί πνπ νινθιεξψλνπλ ηηο αληίζηνηρεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
θαίλεηαη λα αηζζάλνληαη ελδπλακσκέλνη ζε ζρέζε κε ην ξφιν θαη ην έξγν πνπ
έρνπλ λα επηηειέζνπλ ζην ζρνιείν είηε απφ ηε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο
είηε απφ ηελ ζέζε ηνπ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε
φηη νη επηδξάζεηο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, αθνχ νινθιεξψζνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο ηνπο, είλαη ζεηηθφηεξεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ:
Α) δελ θαηέρνπλ ή θαη δελ θαηείραλ ζέζε επζχλεο,
Β) είλαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη.

6.6.4. χλνςε γηα ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε
πλνςίδνληαο, ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε πσο ε επίδξαζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ
ζρεηηθψλ κε ηελ εγεζία – δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαίλεηαη λα είλαη ζεηηθή
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη
θπξίσο πξαθηηθέο ζηνπο απνθνίηνπο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα
θαη θπξίσο ηηο Πξαθηηθέο Ζγεζίαο ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε Ζγεζία,
ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο πνιηηηθήο θαη εθαξκνγή
αλάινγσλ ζηξαηεγηθψλ, ζηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ λα εθαξκφζνπλ
κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία, ζηελ πηνζέηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε, ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπ ξφινπ
θαη ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή. Ζ βειηίσζε απηή δείρλεη λα είλαη
πην έληνλε, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ
δελ θαηέρνπλ ή θαηείραλ ζέζε επζχλεο ή είλαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη. ην εξψηεκα
θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθφ νη δηεπζπληέο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζηελ εγεζία –
δηνίθεζε ζρνιείσλ, ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ζεκαληηθά ζεηηθέο ηάζεηο,
επνκέλσο, ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη είλαη πνιχ
ζεκαληηθή ε πηζηνπνηεκέλε γλψζε ζηε δηνίθεζε – εγεζία γηα ηνπο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ
κνλάδσλ

(κέγηζηνο κέζνο φξνο ηνπ Γ Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κηθξή

απφθιηζε).
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Κεθάιαην 7. Πνηνηηθή πξνζέγγηζε
ην παξφλ θεθάιαην αλαιχεηαη ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο ε νπνία δηεμήρζε κε
εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σεθκεξηψλεηαη ε εγθπξφηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε δενληνινγία
ηεο ζπλέληεπμεο θαη πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηιέρζεθαλ νη
ζπλεληεπμηαδφκελνη θαη έγηλαλ νη ζπλεληεχμεηο. Αθνινπζεί, ε πνηνηηθή αλάιπζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε αλά άμνλα θαη εξεπλεηηθφ εξψηεκα ελψ έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ
δείγκαηνο ζε νκάδεο θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο.

7.1. Ζ ζπλέληεπμε
Ζ ζπλέληεπμε είλαη εκηδνκεκέλε θαη πεξηιακβάλεη 28 εξσηήζεηο (δελ πεξηιακβάλεηαη ζ‟
απηφλ ηνλ αξηζκφ ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ γηα ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία). ηε
δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, δφζεθε έκθαζε ζηε γιψζζα, ζηε κνξθή, ζηε ζαθήλεηα,
ζηελ αθξίβεηα, ζηε ζπλνρή θαη ζηε δνκή. (Σν εξσηεκαηνιφγην βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα
ηεο εξγαζίαο.)
ηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ην ζθνπφ ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα
αθνινπζνχλ νκαδνπνηεκέλεο νη εξσηήζεηο.
Ζ ζπλέληεπμε απνηειείηαη απφ πέληε κέξε:
Σν Δηζαγσγηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ 10 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα δεκνγξαθηθά
ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Σν Α‟ κέξνο απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 4 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην 1ν εξψηεκα ηνπ Β
Άμνλα, δειαδή εξεπλά θαηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ θαηαλφεζε ηεο
ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη, θαηά ζπλέπεηα,
ζηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Σν Β΄ κέξνο απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 18 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηεξεχλεζε ησλ
ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (πξηλ θαη κεηά ηελ
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εθπαίδεπζε) πνπ αθνξνχλ ζηελ εγεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηηο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. Οη πξψηεο 16 εξσηήζεηο ηεο
ζπλέληεπμεο απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα ηνπ Α Άμνλα.
Αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν νη εξσηήζεηο ρσξίδνληαη επηκέξνπο σο εμήο:


Καζνξηζκφο θαηεχζπλζεο, εξσηήζεηο (Β1, Β2, Β3, Γ1-Η): Σν φξακα, ε απνζηνιή θαη
νη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ γίλνληαη αληηιεπηά κέζα απφ ηε πξνψζεζε, κε ηε ζπκβνιή
ηνπ δηεπζπληή, ελφο ζπλνιηθνχ νξάκαηνο κε εζηίαζε ζε ζαθείο ζηφρνπο πνπ
επζπγξακκίδνληαη κε ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ.



ρνιηθή θνπιηνχξα, εξσηήζεηο (Β4, Β8, Β9, Γ1-ΗΗ): Ζ ζρνιηθή θνπιηνχξα ηνπ
ζρνιείνπ απνηππψλεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ, ακνηβαίνπ
ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο ζην ζρνιείν θαη ηελ χπαξμε ππνζηεξηθηηθήο θνπιηνχξαο
πνπ πξνσζεί ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.



Πξαθηηθέο εγεζίαο, εξσηήζεηο (Β5, Β6, Β11, Β12, Β13, Β14, Β15, Β16, Γ1-ΗΗΗ): Οη
πξαθηηθέο εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ εμεηάδνπλ ηα θαζεκεξηλά θαζήθνληα θαη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο επίζεο ηε δηάζεζε
επαξθψλ πφξσλ, ρξφλνπ, επθαηξηψλ αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα
αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ θαη βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο.



πιινγηθή ππεπζπλφηεηα, εξσηήζεηο (Β2, Β7, Β10, Γ1-ΗV): Ζ ζπιινγηθή
ππεπζπλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο
επζχλεο ηνπ δηεπζπληή, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ηηο θνηλέο
πξνζδνθίεο γηα πςειά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε
εθπαηδεπηηθά ζέκαηα βαζηζκέλε ζε δεδνκέλα θαη ηε δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ θαη
ρξφλνπ γηα βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο.

Οη εξσηήζεηο Β17, Β18 θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηα
εξσηήκαηα ηνπ Α Άμνλα, απαληνχλ ζην 2ν εξψηεκα ηνπ Β Άμνλα, δειαδή ζην θαηά
πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο
εθπαίδεπζεο ηθαλψλ λα εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία.
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Σν 3ν εξψηεκα ηνπ Β Άμνλα δειαδή ζην θαηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ
αλαγλψξηζε θαη πηνζέηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
ζρνιηθνχ εγέηε – δηεπζπληή απαληνχλ ε Γ1 εξψηεζε απφ ην Γ κέξνο θαη ε Γ2 θαη Γ3
εξψηεζε απφ ην Γ κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο.
Σν 4ν εξψηεκα ηνπ Β Άμνλα δειαδή ζην θαηά πφζν θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθφ νη
δηεπζπληέο ζρνιείσλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζηελ εγεζία – δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ απαληνχλ ε Γ2 θαη Γ3 εξψηεζε απφ ην Γ κέξνο θαη ε Γ1 εξψηεζε απφ ην Γ
κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο.

7.2. Δγθπξφηεηα, αμηνπηζηία θαη δενληνινγία ηεο πνηνηηθήο
πξνζέγγηζεο
Ζ εγθπξφηεηα είλαη ν έιεγρνο ηνπ θαηά πφζν έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν κεηξά ή
πεξηγξάθεη απηφ πνπ ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα κεηξά ή λα πεξηγξάθεη. χκθσλα κε ηνπο
Cohen et al., (2008) «ζηα πνηνηηθνχ ηχπνπ δεδνκέλα, ε εγθπξφηεηα κπνξεί λα
δηαζθαιηζηεί κέζσ ηεο εηιηθξίλεηαο, ηνπ βάζνπο, ηνπ πινχηνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη, επίζεο κέζσ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πξνζεγγίδνληαη,
κέζσ ηεο έθηαζεο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο αιιά θαη κέζσ ηεο αληδηνηέιεηαο ηνπ εξεπλεηή.»
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο πνηνηηθήο
αλάιπζεο ζηεξίρηεθε ζε δχν θαηεπζχλζεηο. Ζ πξψηε αθνξνχζε ηελ εγθπξφηεηα
παξαγσγήο δεδνκέλσλ. ηελ πνηνηηθή έξεπλα ε παξαγσγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ δελ
είλαη ηππνπνηεκέλε φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πνζνηηθή έξεπλα θαη γη‟ απηφ δφζεθε ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζην ζεσξεηηθφ ηκήκα ηεο δηαηξηβήο θαη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ψζηε λα
εδξαησζεί ε εγθπξφηεηα, λα δνζνχλ ζαθείο νξηζκνί ησλ ελλνηψλ θαη λα πξνθχςεη
ελλνηνινγηθή ζαθήλεηα. Δπίζεο

ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ αθνινπζήζεθε

πξνζδίδεη ζηελ έξεπλα απμεκέλε εγθπξφηεηα ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο (Mason,
2003). Γηα ην ιφγν απηφ, έγηλε κία πηινηηθή ζπλέληεπμε ζε εθπαηδεπηηθφ πνπ θνηηά ζε
αληίζηνηρν κεηαπηπρηαθφ γηα λα εληνπηζηνχλ αθαηάιιειεο δηαηππψζεηο θαη αζάθεηεο
ζηηο εξσηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαζψο θαη λα
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γίλεη έιεγρνο ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαξθεί ε ζπλέληεπμε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο
δηεπθξηλίζηεθε φηη ε έξεπλα εμεηάδεη ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη
φρη ηελ πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη επνκέλσο δελ
ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απφςεηο. Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 32 ιεπηά πνπ είλαη
ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο. Ζ ζπλέληεπμε απηή δε ιήθζεθε ππφςε ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε.
Δπίζεο ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο ε εξεπλήηξηα θξφληηδε λα δεκηνπξγεί επράξηζην θιίκα
νηθεηφηεηαο ην νπνίν είλαη αλαγθαίν ψζηε ν «απαληψλ» λα ληψζεη άλεηα. Με άιια ιφγηα,
ην ραξαθηεξηζηηθφ αλζξψπηλν ζηνηρείν ζηε ζπλέληεπμε είλαη αλαγθαίν γηα ηελ
«εγθπξφηεηά» ηεο (Cohen et al., 2008). Ζ δεχηεξε αθνξνχζε ζηελ εγθπξφηεηα ηεο
εξκελείαο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ δειαδή ζηελ ηθαλφηεηα ηεο έξεπλαο λα ζπιιάβεη
ην λφεκα, ηηο εξκελείεο, ηνπο φξνπο, ηηο πξνζέζεηο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ γεγνλφησλ,
δειαδή ηα δεδνκέλα, γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο/ππνθείκελα, κε ηα δηθά ηνπο
ιφγηα (Cohen et al., 2008). Ζ εγθπξφηεηα ηεο εξκελείαο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ
δηαζθαιίζηεθε απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
θαζψο απφ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε
εξκελεία. πγθεθξηκέλα ε επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο
αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Σδάλε, 2005 Creswell, 2016) σο εμήο: Δληνπίζηεθαλ νη
κνλάδεο αλάιπζεο, δειαδή ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ είηε θάηη ελδηαθέξνλ είηε θάηη
λέν ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα καο, ζηε ζπλέρεηα νξγαλψζεθαλ ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη
ηέινο ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ψζηε λα παξέρνπλ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
ζηνπο δχν άμνλεο ηεο δηαηξηβήο. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα κέζνδνο
δεπηεξνγελνχο αλάιπζεο πνηνηηθνχ πιηθνχ, ε νπνία απαληάηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο φπσο
θείκελα, ζπλεληεχμεηο, εηθφλεο, θ.ιπ. (Ησζεθίδεο, 2008).,

πξνζθέξεηαη γηα ηελ

αληηθεηκεληθή θαη ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γξαπηήο θαη
πξνθνξηθήο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο (Φαξξνχ & Εαθεηξφπνπινο, 2004) θαη δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα κειεηήζεη θαη λα θαηαηάμεη θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο ζε
θαηεγνξίεο, θάλνληαο ρξήζε κεηξήζεσλ ζπρλνηήησλ ή πνηνηηθψλ ηερληθψλ θαη
απνζθνπψληαο ζηελ εξκελεία ηνπο (Λακπίξε-Γεκάθε, 2003).
Αθνινπζεί ε αμηνπηζηία ε νπνία εμεηάδεη ηελ αθξίβεηα ησλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ θαη
ηερληθψλ, δειαδή θαηά πφζν νη εξεπλεηηθέο καο κέζνδνη θαη νη ηερληθέο κεηξνχλ κε
αθξίβεηα ηα δεδνκέλα. ε αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή, ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ε παξαγσγή
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εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη ηππνπνηεκέλε θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
λα εθαξκφδνληαη απινί έιεγρνη αμηνπηζηίαο αθνχ ηα δεδνκέλα δελ είλαη αθξηβψο έλα
ηππνπνηεκέλν ζχλνιν κεηξήζεσλ. ·ηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Mason (2003) ε εκκνλή ζην
ζέκα ηεο αμηνπηζηίαο ελδέρεηαη λα επηζθηάζεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. Οη έλλνηεο
ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο έξεπλαο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ πνζνηηθή
έξεπλα αιιά φρη κφλν κε απηή.
Σέινο, ηα ζέκαηα δενληνινγίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηνπο Cohen &
Manion (1994) είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηα, ιεπηά θαη πνιχπινθα θαη αλ δελ ηεξεζνχλ νη
αξρέο ηεο δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο είλαη πηζαλφ νη εξεπλεηέο λα αληηκεησπίζνπλ
αλππέξβιεηα εκπφδηα. Ζ ζπλεηδεηή ζπλαίλεζε αλήθεη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ γηα
ειεπζεξία ζηηο επηινγέο ηνπ θαη πιήξε απηνδηάζεζε ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ε έξεπλα δελ
πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο κε ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν, ηνλ θαζηζηά ζπλππεχζπλν. Γηα
ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο δελ αζθήζεθε ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηεο έξεπλαο θαλελφο
είδνπο πίεζε ή θαηαλαγθαζκφο ελψ είραλ ηε δπλαηφηεηα, ζε θάζε πεξίπησζε, λα
αξλεζνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Καηά ηνπο Cohen & Manion
(1994), ε ζπλεηδεηή ζπλαίλεζε νξίδεηαη σο νη δηαδηθαζίεο πνπ επηιέγνπλ ηα άηνκα γηα ην
αλ ζα ζπκκεηέρνπλ ή φρη ζηελ έξεπλα θαη θαζνξίδεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία, ηα νπνία θαη
εθαξκφζηεθαλ ζηελ έξεπλά καο:
Οη ζπκκεηέρνληεο πιεξνθνξήζεθαλ γηα θάζε πηπρή ηεο έξεπλαο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε
λα ιάβνπλ νξζέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή. Οη θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο πνπ αθνινπζήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηνπο Cohen & Manion (1994) ήηαλ νη εμήο:
αθή

εμήγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο έξεπλαο, πεξηγξαθή ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα

δαπαλήζνπλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη γηα ηελ έξεπλα θαη ηνπ νθέινπο πνπ ζα πξνθχςεη
απφ ηελ έξεπλα θαη ηέινο ελεκέξσζε φηη ζα κπνξνχζαλ λα δηαθφςνπλ ηε ζπκκεηνρή
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Δπίζεο, δφζεθαλ δηαβεβαηψζεηο φηη ζα ηεξεζεί ε
πιήξεο θαη απφιπηε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη φηη νη πιεξνθνξίεο ζα έρνπλ
απζηεξά εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα θαζψο ζα δηαγξαθνχλ φια ηα αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία
φπσο νλφκαηα, ραξαθηεξηζηηθά ζρνιείσλ θ.ι.π. Δπηπιένλ, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη
δηαβεβαηψζεθαλ φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο θαη λα
επαιεζεχζνπλ ηα ηηο απαληήζεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο. Γφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία
ζην ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη
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βέιηηζηεο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Γηα ην ιφγν απηφ, κεηά απφ θνηλή απφθαζε,
νη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ ζε ρψξν θαη ρξφλν πνπ ηθαλνπνηνχζε θαη ηα δπν κέιε. ην δείγκα
ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ππήξραλ εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηνηθνχλ εθηφο Αζελψλ θαη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ε ζπλέληεπμε έγηλε κέζσ skype ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ζχγρξνλε
νπηηθή θαη αθνπζηηθή επαθή. Εεηήζεθε ε άδεηα ησλ εξσηψκελσλ λα ερνγξαθεζεί ε
ζπλέληεπμε (Openheim, 2005). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ δελ παξεπξίζθνληαλ
άιια πξφζσπα πξνθεηκέλνπ λα κελ επεξεάδνληαη νη απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ.
Καηαβιήζεθε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία θηιηθνχ θαη ζεηηθνχ θιίκαηνο. ε
απηφ ζπλέβαιιε φηη ηφζν ε εξεπλήηξηα φζν θαη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη είλαη ζπλάδειθνη
θαη φηη

κε αξθεηνχο απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο πξνυπήξρε γλσξηκία κε ηελ

εξεπλήηξηα. ηελ άλεζε θαη ζην θηιηθφ θιίκα ζπλεηέιεζε θαη ε δηάξθεηα ηεο
ζπλέληεπμεο ε νπνία ήηαλ θαηά κέζν φξν 34 ιεπηά.

7.3. πιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ
Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο 25/11/2018 έσο ηελ 01/2/2019.
Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε ην δείγκα ηεο έξεπλαο λα απνηειείηαη απφ
εθπαηδεπηηθνχο ησλ αθφινπζσλ θαηεγνξηψλ: θνηηεηέο ζρεηηθνχ κεηαπηπρηαθνχ κε ζέζε
επζχλεο πνπ ππεξεηνχλ σο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ
ππεξεηνχλ σο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ ππεξεηνχλ σο
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί, απφθνηηνη ζρεηηθνχ κεηαπηπρηαθνχ κε ζέζε
επζχλεο πνπ ππεξεηνχλ σο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ
ππεξεηνχλ σο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ ππεξεηνχλ σο
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί.
Οη εχξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο
έγηλε κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:


Πξνζσπηθέο γλσξηκίεο ηεο εξεπλήηξηαο εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη θνηηεηέο ή
έρνπλ νινθιεξψζεη ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ. Οη ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνί αθελφο
δέρηεθαλ λα δψζνπλ ζπλέληεπμε ζηελ εξεπλήηξηα θαη αθεηέξνπ ηε ζχζηεζαλ
ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο κε αληίζηνηρεο ζπνπδέο.
171



Αλαδήηεζε ζε νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα
κεηαπηπρηαθά ζην δηαδίθηπν κέζσ facebook.



Αλαδήηεζε ζην κεηαπηπρηαθφ ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ πνπ
έρεη σο αληηθείκελν ηε Γηνίθεζε – Ζγεζία εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.

Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη ήηαλ ζπλνιηθά 28 εθπαηδεπηηθνί. Ζ δηάξθεηα θαηά κέζνλ φξν ηεο
ζπλέληεπμεο ήηαλ 34 ιεπηά κε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηα 45 ιεπηά θαη ηελ κηθξφηεξε ηα
24. Ο ρψξνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο ήηαλ ηα ζπίηηα ησλ εξσηψκελσλ
θπξίσο θαηά πξφζσπν (23 εθπαηδεπηηθνί) θαη κέζσ skype (5 εθπαηδεπηηθνί).

7.4. Σν δείγκα
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε ήηαλ 28. Απφ απηνχο νη άληξεο ήηαλ
10 ελψ νη γπλαίθεο ήηαλ 18.
ην δείγκα, ν κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξαθνινπζεί ή νινθιήξσζε
κεηαπηπρηαθφ κε ζέκα ηε Γηνίθεζε – Ζγεζία Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ βξίζθεηαη ζηελ
ειηθηαθή νκάδα 41 έσο 50 έηε.
Σα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο παξαθνινχζεζαλ
ην ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ είλαη 15, εθ ησλ νπνίσλ ηα 11 είλαη Διιεληθά θαη ηα 4
Κππξηαθά.
Ίζν αθνξά ζηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, δηαπηζηψζεθε φηη
νη πεξηζζφηεξνη ππεξεηνχλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα κε πιήζνο 16 θαη αθνινπζνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε πιήζνο 12.
Ζ πιεηνςεθία ησλ ηνπ δείγκαηνο είλαη Μφληκνη εθπαηδεπηηθνί κε πιήζνο 20 θαη
αθνινπζνχλ νη Αλαπιεξσηέο θαη νη Χξνκίζζηνη κε πιήζνο 8.
Ίζν αθνξά ζηε δηδαθηηθή εκπεηξία, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο έρνπλ
11 έσο 20 ρξφληα ππεξεζίαο ζε πιήζνο 15, αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε εκπεηξία 0
έσο 10 έηε ζε πιήζνο 7, έπνληαη εθείλνη πνπ έρνπλ 21 έσο 30 ρξφληα ππεξεζίαο ζε
πιήζνο 5 θαη νη ιηγφηεξνη είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ 31 έσο 40 ρξφληα ππεξεζίαο ζε πιήζνο
1, δειαδή πνζνζηφ 3,6%.
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7.5. Πνηνηηθή αλάιπζε – απνηειέζκαηα
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε πνηνηηθή αλάιπζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
ζπλεληεχμεσλ.

7.5.1. Δηζαγσγή
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο ζχκθσλα κε ηνπο άμνλεο θαη ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί.

7.5.2. Πνηνηηθή αλάιπζε αλά άμνλα γηα ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε
Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 28 εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη έδσζαλ ζπλέληεπμε. Γηα ηηο
αλάγθεο ηεο έξεπλαο δφζεθε ζε θάζε εξσηψκελν έλαο αχμσλ αξηζκφο, επνκέλσο ε
αξίζκεζε μεθηλά απφ ηνλ αξηζκφ 1 θαη ηειεηψλεη ηνλ αξηζκφ 28. Απφ ηνπο εξσηψκελνπο
νη 14 είλαη απφθνηηνη κεηαπηπρηαθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εγεζία δηνίθεζε ζηελ
εθπαίδεπζε (Απφθνηηνη: 1-14) ελψ νη ππφινηπνη 14 είλαη, ζηελ παξνχζα θάζε, θνηηεηέο
αληίζηνηρνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη βξίζθνληαη ζην πξψην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο
(Φνηηεηέο: 15-28).
Σν δείγκα γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο νκαδνπνηήζεθε θαη σο εμήο:


Απφθνηηνο κεηαπηπρηαθνχ θαη θαηέρεη ζέζε επζχλεο: (απφθνηηνο +ζηέιερνο: 1-8)



Φνηηεηήο κεηαπηπρηαθνχ θαη θαηέρεη ζέζε επζχλεο:

(θνηηεηήο + ζηέιερνο: 15-

19)


Απφθνηηνο κεηαπηπρηαθνχ θαη δελ θαηέρεη ζέζε επζχλεο:

(απφθνηηνο + φρη

ζηέιερνο: 9-14)


Φνηηεηήο κεηαπηπρηαθνχ θαη δελ θαηέρεη ζέζε επζχλεο: (θνηηεηήο + φρη ζηέιερνο:
20-28)

Δπίζεο ην δείγκα νκαδνπνηήζεθε θαη σο εμήο:
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Απφθνηηνο κεηαπηπρηαθνχ θαη κφληκνο εθπαηδεπηηθφο: (απφθνηηνο + κφληκνο: 111)



Απφθνηηνο κεηαπηπρηαθνχ θαη αλαπιεξσηήο ή σξνκίζζηνο: (απφθνηηνο +

φρη

κφληκνο: 12,13,14)


Φνηηεηήο κεηαπηπρηαθνχ θαη κφληκνο εθπαηδεπηηθφο: (θνηηεηήο + κφληκνο: 15-23)



Φνηηεηήο

κεηαπηπρηαθνχ θαη αλαπιεξσηήο ή σξνκίζζηνο: (θνηηεηήο +

φρη

κφληκνο: 24-28)
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξναλαθεξζείζεο νκαδνπνηήζεηο θαη ηε δνκή ηεο ζπλέληεπμεο
επηηεχρζεθε ε πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο.

7.5.3. Α άμνλαο - εξσηήκαηα
Ο Α Άμνλαο ηεο έξεπλαο εμεηάδεη ηηο ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ πξνο δηεξεχλεζε είλαη ηα αθφινπζα:
1ν εξψηεκα: Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ

εθπαηδεπηηθψλ

κε

ηηο

αξρέο

ηεο

θαηαλεκεκέλεο

θαη

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πνπ έρεη
θαηεχζπλζε ζηελ δηνίθεζε - εγεζία εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ;
2ν εξψηεκα: Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο
εγεζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία
- δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ην εάλ είλαη ζηειέρε ή φρη ηεο
εθπαίδεπζεο;
3ν εξψηεκα: Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο
εγεζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία
- δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο;
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7.5.3.1. Δξεπλεηηθά ππνεξσηήκαηα
Γηα λα εξεπλεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, εμεηάζηεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηα
αθφινπζα 4 ππνεξσηήκαηα:
o Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ
θαηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην φξακα, ηελ απνζηνιή θαη
ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά κέζα απφ ηελ
πξνψζεζε, κε ηε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή, ελφο ζπλνιηθνχ νξάκαηνο κε
εζηίαζε ζε ζαθείο ζηφρνπο πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηελ απνζηνιή ηνπ
ζρνιείνπ.
o Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα
ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο πνπ απνηππψλεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαιψλ
ζρέζεσλ, ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο ζην ζρνιείν θαη ηελ χπαξμε
ππνζηεξηθηηθήο θνπιηνχξαο πνπ πξνσζεί ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ
δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
o Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο, νη
νπνίεο

εμεηάδνπλ ηα θαζεκεξηλά θαζήθνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ

δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο επίζεο ηε δηάζεζε επαξθψλ πφξσλ,
ρξφλνπ, επθαηξηψλ αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα αλάιεςε
εγεηηθψλ ξφισλ θαη βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο.
o Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ζπιινγηθή
ππεπζπλφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο
επζχλεο ηνπ δηεπζπληή, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ηηο
θνηλέο πξνζδνθίεο γηα πςειά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηε ιήςε απνθάζεσλ
ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα βαζηζκέλε ζε δεδνκέλα θαη ηε δηάζεζε επαξθψλ
πφξσλ θαη ρξφλνπ γηα βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο.
Σα ππνεξσηήκαηα ηέζεθαλ ζηε ζπλέληεπμε φπσο είραλ ή κε πιάγην ηξφπν θαη νη
απαληήζεηο ζε απηά πξνέθπςαλ απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ Β Μέξνπο ηεο ζπλέληεπμεο.
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7.5.3.2. 1ν ππνεξψηεκα - Καζνξηζκφο θαηεχζπλζεο
Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην πξψην
εξεπλεηηθφ ππνεξψηεκα δειαδή ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο δηαπηζηψζεθε φηη:
➔ Ο δηεπζπληήο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθψλεζαλ πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν δηεπζπληήο καδί κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηελ έλαξμε
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 7: «αθέζηαηα»
Ο εξσηώκελνο 14: « Οπσζδήπνηε ρξεηάδεηαη»
Ο εξσηώκελνο 19: « Βέβαηα»
Ο εξσηώκελνο 26: « ίγνπξα»


Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ ζα πξέπεη απηφ λα ζπκβαίλεη είλαη:
 ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (16/28)

Ο εξσηώκελνο 6: «… γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ φινπ ηνπ έηνπο»
Ο εξσηώκελνο 27: «… έλαο πξνγξακκαηηζκφο ελδείθλπηαη θαη είλαη πνιχ θαιφ απηφ ην
πξάγκα»
 ε απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηεο πξνεγνχκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο ψζηε λα ηεζνχλ
ζηφρνη πνπ ζα βειηηψζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηεο λέαο (5/28)
Ο εξσηώκελνο 4: «Να ηίζεηαη μεθάζαξα νη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ θαη ζην ηέινο
νπζηαζηηθά λα βιέπνπλ αλ έρνπλ πινπνηεζεί, γηα ηελ επφκελε ρξνληά λα βειηηψζνπλε
ηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ αθήζεη πίζσ ή λα πξνζζέζνπλ θαηλνχξγηνπο ζηφρνπο ή λα
αθαηξέζνπλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ δελ πξνρψξεζαλ ηε ζρνιηθή ρξνληά.»
Ο εξσηώκελνο 23: « … θαη ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο γίλεηαη έλαο απνινγηζηηθφο
ζχιινγνο ζηνλ νπνίν εθηηκάηαη αλ ην ζρνιείν έρεη θηάζεη ηνπο ζηφρνπο θαη επηπιένλ
πξέπεη λα γίλεηαη κία δηαρξνληθή απνηίκεζε ησλ ζηφρσλ έηζη ψζηε λα κπαίλνπλ θαη λένη
ζηφρνη αιιά θαη λα βιέπνπκε πσο παιηνί ζηφρνη έρνπλ επηηεπρζεί θαη κε πνηνλ ηξφπν, θαη
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λα γίλεηαη θαη κία αλαζεψξεζε θάζε ρξνληά ησλ ζηφρσλ έηζη ψζηε λα έρνπκε θάπνηα
απνηειέζκαηα.»
 ε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ (4/28)
Ο εξσηώκελνο 1: « … γηαηί επζπγξακκίδεη

ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ησλ

εθπαηδεπηηθψλ κε απηνχο ηνπ νξγαληζκνχ θαη δεκηνπξγεί θνπιηνχξα νξγαλσζηαθνχ
θιίκαηνο.»
Ο εξσηώκελνο 10: « … δηφηη απηφ ζπκβάιιεη ζηε δέζκεπζε ησλ ζπλαδέιθσλ φηη ζα
ζπκβάιινπλ κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.»


Οη θνηηεηέο πνπ είλαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζεσξνχλ φηη είλαη απνθαζηζηηθφο ν
ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη φηη ν δηεπζπληήο
έρεη ηνλ θχξην ιφγν.

Ο εξσηώκελνο 25: «… ν δηεπζπληήο ηηο γεληθέο γξακκέο»
Ο εξσηώκελνο 24: « λαη, αιιά ν δηεπζπληήο είλαη εθείλνο πνπ ζέηεη ηνπο ζηφρνπο».
➔ Ο δηεπζπληήο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηνπ ζρνιείνπ ζε
ζρέζε κε ηνπο ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθψλεζαλ πσο ζα πξέπεη ν δηεπζπληήο καδί κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηνπο
ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 1: «αλαγθαίν»
Ο εξσηώκελνο 12: «ελλνείηαη»
Ο εξσηώκελνο 15: «Αζθαιψο»
Ο εξσηώκελνο 27: «Ννκίδσ πσο απηφ είλαη άθξσο απαξαίηεην».


Ο θχξηνο ιφγνο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ν παξαπάλσ έιεγρνο είλαη γηα λα αμηνινγείηαη ε
πνξεία ηνπ ζρνιείνπ θαη φηαλ είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε
ησλ ζηφρσλ. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.
177

Ο εξσηώκελνο 2: «Πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ νη ζηφρνη αλ έρνπλ επηηεπρζεί,

λα

ηξνπνπνηεζνχλ ή λα αιιάμνπλ».
Ο εξσηώκελνο 11: «Υξεηάδεηαη γηα λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ πνξεία, ηα πξνγξάκκαηα,
βέβαηα, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ, γηαηί πνιιέο θνξέο δελ ππάξρνπλ
δπλαηφηεηεο λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη θαη γηα απηφ αθξηβψο ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη έλαο
επαλέιεγρνο θαη επαλαθαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ»
Ο εξσηώκελνο 15: «Αζθαιψο πξέπεη λα ειέγρνπκε ηελ πνξεία, θαηά πφζν έρνπκε
εθηειέζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ή ηε δξάζε ή ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπκε βάιεη γηα λα
κπνξνχκε λα αλαπξνζαξκνζηνχκε θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηνπο ζηφρνπο κέρξη ην
ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.»
Ο εξσηώκελνο 28: «Πξέπεη λα αμηνινγνχκε πνπ βξηζθφκαζηε θαη λα αλαπξνζαξκφζνπκε
φπνπ ρξεηάδεηαη».
➔ Ο δηεπζπληήο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνβαίλνπλ ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ πσο ν δηεπζπληήο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην.

Ο εξσηώκελνο 8: « λαη, λαη»
Ο εξσηώκελνο 10: « βέβαηα»
Ο εξσηώκελνο 18: « Πξνθαλψο απηφ είλαη βαζηθφ»
Ο εξσηώκελνο 28: « πξνθαλψο».


Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ν ηξφπνο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ νη
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο είλαη ε ζπδήηεζε είηε κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή κε ην χιινγν
δηδαζθφλησλ είηε κεηαμχ φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Αθνινπζνχλ
απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 1: « … κε ζπλαληήζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ.»
Ο εξσηώκελνο 12: «Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ζπλειεχζεηο θαη φινη καδί αιιά θαη
κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο αλ είλαη ζε κία ηάμε ην πξφβιεκα γηα παξάδεηγκα ή ζε έλαλ
ηνκέα. … κε ζπδήηεζε θπξίσο γίλεηαη, κε ζπλειεχζεηο, κε ζπλεδξηάζεηο.»
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Ο εξσηώκελνο 19: «λα ππάξρνπλ θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα ζπλειεχζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο ... κε ηε κνξθή ηεο ζπδήηεζεο θαη ηη κπνξνχκε λα δηνξζψζνπκε».
Ο εξσηώκελνο 27: «Ναη, πάληα ζε ζπλεξγαζία, ν ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ, λα παίξλεη
πξσηνβνπιίεο.».


Οη εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο αλαθέξνπλ επηπιένλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
κπνξνχλ λα γίλνπλ νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο φπσο:
 κε έιεγρν θαη επνπηεία κε ηε ρξήζε εκεξνινγίσλ

Ο εξσηώκελνο 5: «φιν απηφ πνπ απαηηεί έιεγρν θαη επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ
δξάζεσλ απηψλ. Υξεηάδεηαη λα ηεξείηαη θαη εκεξνιφγην, φρη κφλν απφ ην δηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ αιιά θαη απφ ηνπο ζπληνληζηέο

εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηνπο

ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο θαη πψο απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη ή δελ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη
λα θαηαγξάθνληαη πξάγκαηα. Γελ αξθεί κφλν λα εληνπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα αιιά λα
πξνηείλνληαη αιιαγέο αιιά ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.»
 κε εξσηεκαηνιφγηα
Ο εξσηώκελνο 18: «Κπξίσο, ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο κέζα
απφ εξσηεκαηνιφγηα, ζα κπνξνχζαλ λα δίλνληαη εξσηεκαηνιφγηα κέζα ζην πιαίζην ηεο
ρξνληάο, αθφκα θαη γηα ηα 15κειή ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη απηφ, αθφκα θαη γηα ηε ζρέζε
κε ηνπο γνλείο ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη απηφ.».


Οη εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο δίλνπλ έκθαζε ζην φηη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο
πξέπεη λα γίλνληαη απφ θνηλνχ.

Ο εξσηώκελνο 8: «… θάλνπκε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πάιη καδί,

γηαηί φινη καδί

κπνξνχκε ζεσξψ»
Ο εξσηώκελνο 16: «απφ θνηλνχ ηέζεθαλ νη αξρηθνί ζηφρνη έηζη θαη απφ θνηλνχ πξέπεη λα
αμηνινγνχληαη θαη αλ ηπρφλ ρξεηάδνληαη θάπνηεο παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε θάπνησλ
απφ απηψλ ησλ ζηφρσλ, ή ηε βειηίσζε ηεο πνξείαο πξνο απηνχο ηνπο ζηφρνπο ζα πξέπεη
λα γίλεηαη νκαδηθά.».
Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ σο θαζήθνλ ηνπο λα πξνσζνχλ ηε
δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο σο πξνο
ηνπο ζπκθσλεκέλνπο ζηφρνπο.
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Ο εξσηώκελνο 2: « … πξέπεη ν δηεπζπληήο, εθφζνλ είλαη επηζηεκνληθά θαη εθπαηδεπηηθά
ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, απηφο ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ
έλαξμε, ην έλαπζκα, ην θίλεηξν λα εμεηάδνληαη νη ζηφρνη θαη θπζηθά λα γίλνληαη θαη
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο».
Ο εξσηώκελνο 3: «ην ζρνιείν θαη δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ηφζν ε δηαδηθαζία φζν θαη
ε ζηνρνζεζίαο ηεο φιεο

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο

εάλ δελ γίλεηαη κία ζπλερήο

αλαηξνθνδφηεζε.».


Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη, φινη πιελ ελφο, ζεσξνχλ πσο ν δηεπζπληήο
παίδεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο αθνχ είλαη απηφο πνπ κε ηελ
παξέκβαζή ηνπ ζα ιχζεη ην φπνην πξφβιεκα.

Ο εξσηώκελνο 24: « … ζεσξψ φηη ν δηεπζπληήο εθηφο απφ ηελ εγεηηθή ζέζε έρεη θαη
έλαλ πην ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα επνκέλσο αλ ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη ζε θάηη δελ
κπνξεί λα βξεη κία ιχζε δελ ζα ήηαλ θαθφ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα πξνηείλεη κε ηελ
έλλνηα ηεο πξφηαζεο ην ιέσ θαη φρη ηηο δηφξζσζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή, λα
γίλνληαη θάπνηεο ηέηνηεο ελέξγεηεο, λαη, δελ ην ζεσξψ θαθφ.».
Ο εξσηώκελνο 26: «ν δηεπζπληήο πηζηεχσ εγψ έρεη έλα άιιν βιέκκα δειαδή κπνξεί λα
θαηαιάβεη, δειαδή λα δηεξεπλήζεη πνην απέμσ ηα πξάγκαηα, θαη ν θαη εθπαηδεπηηθφο
καδί κε ην δηεπζπληή πξάηηνπλ νπφηε κεηά απφ ζπδήηεζε θαη θαηαλφεζε, γηαηί θακηά
θνξά δελ ππάξρεη, καδί λα θάλνπλ θάπνηεο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα είλαη θαη γηα ην
θαιχηεξν γηαηί νη αξρηθνί ζηφρνη κπνξεί λα κελ έρνπλ επηηπρία νπφηε δηνξζψλνληαη θαη
πξνρσξάλε.»
➔ Οη γνλείο θαη νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ μεθάζαξα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.


Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ππνζηεξίδεη πσο νη γνλείο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα
γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ (23/28).

Ο εξσηώκελνο 4: “ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ”
Ο εξσηώκελνο 13: “ αθψο”
Ο εξσηώκελνο 18: “ πξνθαλψο”
Ο εξσηώκελνο 22: “ λαη”.
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Οη εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ,
εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπκθσλνχλ. Οη βαζηθνί ιφγνη είλαη:
 θαιιηεξγείηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο

Ο εξσηώκελνο 1: « … αλαπηχζζεηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο απαξαίηεην γηα ηελ
ζπλεξγαζία φισλ ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφζν κε
ηελ αλάπηπμε ζηελήο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη γνλέσλ φζν θαη κε ηελ εκπινθή γνλέσλ
θαη καζεηψλ ζε δξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ.»
Ο εξσηώκελνο 17: « Πξέπεη λα ηνπο γλσξίδνπλ. Αο κηιήζνπκε πξψηα γηα ηνπο γνλείο,
ζα πξέπεη λα ηνπο θαιέζεη ν δηεπζπληήο θαη λα ηνπο πεη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.
Πξέπεη λα ηνπο γλσξίδνπλ γηαηί απηφ ηνπο δίλεη ζηγνπξηά απηνπεπνίζεζε, φηη βξίζθνληαη
ζε έλα θαιφ ζρνιείν πνπ μέξεη πνχ πεγαίλεη θαη εθηηκνχλ θαιχηεξα ηνπο δαζθάινπο πνπ
δνπιεχνπλ ζε απηφ ην ζρνιείν θαη ην δηεπζπληή»
 νη γνλείο γίλνληαη αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ
Ο εξσηώκελνο 4 : « … νη γνλείο ζα γίλνπλ αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ δηεπζπληή θαη
γεληθφηεξα φινπ ηνπ ζρνιείνπ»
Ο εξσηώκελνο 6: «… γηαηί απηφ ηνπο βνεζάεη λα μέξνπλ θαη εκπιέθνληαη έηζη θαη
πεξηζζφηεξν»


Οη εξσηψκελνη πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ είλαη φινη θνηηεηέο
δχν εθ ησλ νπνίσλ είλαη κε ζέζε επζχλεο θαη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί αλαπιεξσηέο ή
σξνκίζζηνη.

Ο εξσηώκελνο 19: « … νη γνλείο δελ λνκίδσ φηη πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε απηφ»
Ο εξσηώκελνο 28: « δελ λνκίδσ»


Ο θχξηνο ιφγνο πνπ δελ ζπκθσλνχλ είλαη πσο ζεσξνχλ φηη νη γνλείο, φηαλ ηνπο
εκπιέθεηο, πξνζπαζνχλ λα επηβάιινπλ ηελ άπνςή ηνπο.

Ο εξσηώκελνο 28: «… νη εθπαηδεπηηθνί μέξνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ,

νη γνλείο

πξνζπαζνχλ λα επηβάιινπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη λα γίλεη ην δηθφ ηνπο»
Ο εξσηώκελνο 19: «δελ ζα κπεη ν γνληφο ζηε δηαδηθαζία λα ζπδεηήζεη πψο ζα γίλεη ην
κάζεκα θαη λα παίξλεη ηηο απφςεηο ησλ γνληψλ, γηαηί έρεη παξαηεξεζεί φηη νπφηε νη
γνλείο εκπιέθνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία … ππάξρνπλ πνιινί γνλείο νη νπνίνη
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πξνζπαζνχλ λα πεξάζνπλ ηε δηθή ηνπο γξακκή ην νπνίν δελ πξέπεη λα ηζρχεη γηαηί απηφο
πνπ είλαη ν απφιπηνο άξρνληαο ηεο ηάμεο είλαη ν δάζθαινο, απηφο ζα θαζνξίζεη πψο ζα
δηδάμεη θαη ηη ζα θάλεη.».


Ο θχξηνο ηξφπνο πνπ νη γνλείο θαη νη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ
ζρνιείνπ είλαη νη ζπλαληήζεηο (ελεκέξσζε γνλέσλ ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο θαη
ελδηάκεζεο ζπλαληήζεηο) (15/28). Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 6: « Γεληθή ελεκέξσζε πνπ θάλακε ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζε
φιν ην ζρνιείν».
Ο εξσηώκελνο 12: «Δλεκέξσζε ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο».


Άιινη ηξφπνη πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη ε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, ε εκπινθή γνλέσλ
θαη καζεηψλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ, ν ζρνιηθφο θαλνληζκφο, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ
εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ε θνηλνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο, ε γλσζηνπνίεζε ησλ
ζηφρσλ πνπ ζέηεη ην ππνπξγείν, νη πξνζσπηθέο επηζηνιέο, ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην, νη
ζπλαληήζεηο ησλ καζεηψλ κε ην δηεπζπληή, ε θαιή ζπλεξγαζία ζηε ζρνιηθή
θνηλφηεηα, νη εκεξίδεο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο
απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 4: «Βεβαίσο κε δηαξθείο ελεκεξψζεηο, ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ-θεδεκφλσλ,
κε δηαξθείο εκεξίδεο, θαη απηφ ζα γίλεη κε ηελ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή, ηνπ
ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ βαζηθά κε ηνπο γνλείο.»
Ο εξσηώκελνο 7: «Μπνξεί λα γίλεη ζηελ πξψηε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ πνπ
ζπγθεληξψλνληαη νη γνλείο ζην ζρνιείν. Μία πξαθηηθή είλαη λα ηνπο θνηλνπνηνχκε ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία, ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη
ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην ππνπξγείν αιιά θαη ηνπο ηξφπνο δξάζεο
ελεκεξψλνληαο ην ηη ζα θάλνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.»
Ο εξσηώκελνο 10: «… κε ελεκέξσζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο, κε απνζηνιή πξνζσπηθψλ επηζηνιψλ ψζηε λα ιάβνπλ γλψζε, κε ζπλερή θαη
δηαξθή ελεκέξσζε απφ ηνπ ππεπζχλνπο ηκεκάησλ, κε πξφζθιεζε λα επηζθεθζνχλ ην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ γηα λα ελεκεξσζνχλ.»
182

Ο εξσηώκελνο 18: «Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ
ζρνιείνπ γηαηί θάζε ζρνιηθή κνλάδα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Οπφηε ζην πιαίζην ηνπ
ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ παίξλνπλ κέξνο ν δηεπζπληήο, νη θαζεγεηέο, νη γνλείο,
καζεηέο, ν δήκνο, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη νη αλάγθεο, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη
ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ, έηζη ψζηε λα μέξεη ν θαζέλαο ηη λα πεξηκέλεη απφ ην ζρνιείν θαη
γηαηί.»
Παξαηήξεζε: Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη ηξφπνη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ απφ γνλείο θαη καζεηέο εηπψζεθαλ απφ ηνπο απνθνίηνπο κε ζέζε
επζχλεο ελψ νη ιηγφηεξνη απφ ηνπο θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο.
 Ο ζρνιηθφο εγέηεο απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.


Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη
λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. (26/28). Αθνινπζνχλ
απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 10: «Σν «δηνηθεί δηα ηνπ παξαδείγκαηνο» ζεσξψ φηη ηζρπξνπνηεί ζε
κεγάιν βαζκφ ηε ζέζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δηεπζπληή κέζα ζε έλα χιινγν Γηδαζθφλησλ.»
Ο εξσηώκελνο 12: « … ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα απνηειεί παξάδεηγκα
κε ηε ζηάζε θαη ηελ παξνπζία ηνπ κέζα ζην ζρνιείν γηαηί είλαη ην πξφηππν πνπ εγείηαη
ζην ζρνιείν θαη εθείλνο έρεη ζέζεη ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο. Απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν θαη
γηα ηνπο καζεηέο ην λα ππάξρεη θάπνηνο γηα ηνλ νπνίν ληψζνπλ φηη ζηεξίδεη ην ζρνιείν.»


Αξθεηνί εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο ζεσξνχλ θαζήθνλ ηνπο λα απνηεινχλ
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.

Ο εξσηώκελνο 7: «Σν πξψην είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, δελ κπνξείο λα δεηάο απφ ηνπο
άιινπο λα θάλνπλε θάηη πνπ δελ ην θάλεηο εζχ ν ίδηνο. Γάζθαιε πνπ δίδαζθεο θαη ιφγν
δελ εθξάηεηο. Δίλαη ην πξψηηζην απηφ.».
Ο εξσηώκελνο 18: « Καηαξρήλ πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα, γηαηί είλαη ζαλ ηνπο
γνλείο κε ηα παηδηά: αλ πσ εγψ ζην παηδί κνπ κελ θαπλίδεηο θαη εγψ αλάβσ ην ηζηγάξν
κπξνζηά ηνπ, δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε ην παηδί κνπ λα κελ θαπλίζεη γηαηί δελ έρεη
ζρέζε ε πξάμε κε ηα ιφγηα. Άξα πξνθαλψο πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε
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γηα λα κπνξνχλ νη ζπλάδειθνη λα βιέπνπλ ηη αθξηβψο είλαη απηφ πνπ δεηάο. Πνιιέο
θνξέο θαη κε ην λα δεηάο θάηη πξνθνξηθά δελ αξθεί αλ δελ ην δείμεηο γηαηί ν άιινο πνιχ
θαιχηεξα θαηαιαβαίλεη θάηη εθφζνλ ην έρεη δεη.».

7.5.3.3. Απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο.
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε κέζσ
ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα Α θαη ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο ηνπ
ζρνιείνπ.
Τπάξρεη θαζνιηθή απνδνρή απφ ηνπο εξσηψκελνπο φηη πξέπεη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο ν δηεπζπληήο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ
ζρνιείνπ. Απηφ πξέπεη λα ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί έηζη εμππεξεηείηαη ν πξνγξακκαηηζκφο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, απνηηκάηαη ην έξγν ηεο πξνεγνχκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο,
επνκέλσο αλαπξνζαξκφδνληαη νη ζηφρνη ηεο λέαο ψζηε λα πξνθχςνπλ βέιηηζηα
απνηειέζκαηα, δειαδή έρνπκε κία άηππε απηναμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο,
ελψ ε ζπλαπφθαζε ησλ ζηφρσλ νδεγεί ζηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ηνπο
επηδηψμνπλ.
Παξαηεξψληαο ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο ησλ εξσηψκελσλ αμίδεη λα ζεκεησζνχλ ηα
εμήο:
 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλέθεξαλ ηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ φινη
απφθνηηνη ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.
 Ίινη νη εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο, είηε είλαη θνηηεηέο είηε απφθνηηνη, δελ
ζεσξνχλ φηη ιφγσ ζέζεο, ε γλψκε ηνπο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ
ζρνιείνπ έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζρέζε κε ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
ε θακία απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην ξφιν ηνπ δηεπζπληή
σο κάλαηδεξ πνπ επηβάιιεη ζηφρνπο.
 Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη αληηκεησπίδνπλ ην δηεπζπληή σο
κάλαηδεξ δειαδή πηζηεχνπλ πσο εθείλνο ζα θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ
θαηά θχξην ιφγν.
Σν ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλνχλ πσο ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο λα γίλεηαη έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηνπο
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ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο ηφζν απφ ην δηεπζπληή φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έηζη
ψζηε λα ηνπο αλαπξνζαξκφδνπλ θαη λα πξνβαίλνπλ,

απφ θνηλνχ,

ζε δηνξζσηηθέο

ελέξγεηεο.
Απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ν ηξφπνο πνπ πξνηείλεηαη λα γίλνληαη νη
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο είλαη ε ζπδήηεζε είηε κεηαμχ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ηνπ
δηεπζπληή είηε αλάκεζα ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.
Αλαιχνληαο ην δείγκα ησλ εξσηψκελσλ παξαηεξνχκε φηη:
Οη εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο πξνηείλνπλ επηπιένλ ηξφπνπο γηα λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζπκθσλεκέλνη ζηφρνη φπσο ε ρξήζε εκεξνινγίσλ
ψζηε λα έρνπκε έιεγρν θαη επνπηεία θαζψο θαη εξσηεκαηνινγίσλ ελψ ζεσξνχλ πνιχ
ζεκαληηθφ νη ελέξγεηεο απηέο λα γίλνληαη απφ θνηλνχ.
Μφλν νη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο αλαθέξνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ σο
κέζν πνπ ζα νδεγήζεη ζηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ησλ ζηφρσλ θαη ζεσξνχλ θαζήθνλ ηνπο
λα ηελ πξνσζνχλ.
Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη, ζρεδφλ φινη, δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν ηνπ
δηεπζπληή ν νπνίνο κε ηελ παξέκβαζή ηνπ ζα δψζεη ηε ιχζε ζην φπνην πξφβιεκα
δεκηνπξγεζεί θαη επνκέλσο είλαη εθείλνο πνπ θαζνξίδεη θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλεί πσο νη γνλείο θαη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα
γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.
Δμεηάδνληαο ην δείγκα ησλ εξσηψκελσλ παξαηεξνχκε φηη:
Απφ απηνχο πνπ ζπκθσλνχλ, φζνη έρνπλ ζέζε επζχλεο εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο ζα πξέπεη γνλείο θαη καζεηέο λα είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.
Καηά ηελ άπνςή ηνπο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαιιηεξγείηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο ζηα κέιε
ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη νη γνλείο εκπιέθνληαη θαη βνεζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ.
Οη εξσηψκελνη πνπ δε ζπκθσλνχλ είλαη θνηηεηέο είηε κε ζέζε επζχλεο είηε
εθπαηδεπηηθνί αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη θαη πηζηεχνπλ πσο γλσξίδνληαο νη γνλείο θαη νη
καζεηέο ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα επηδηψμνπλ λα επηβάιινπλ
ηελ άπνςή ηνπο θαη λα ζπλδηνηθήζνπλ ην ζρνιείν.
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χκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε
ελεκέξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη νη ζπλαληήζεηο ζηελ αξρή αιιά θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ρξνληάο κεηαμχ γνλέσλ, ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη δηεπζπληή.
Αλαθέξζεθαλ θαη άιινη ηξφπνη ελεκέξσζεο νη νπνίνη παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ
πίλαθα 8, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ ηνπο απνθνίηνπο δηεπζπληέο.

Πίλαθαο 8. Σξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ελεκεξψλνπκε γνλείο θαη καζεηέο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ
ζρνιείνπ.

Απφθνηηνη κε ζέζε

Απφθνηηνη ρσξίο

Φνηηεηέο κε ζέζε

επζχλεο

ζέζε επζχλεο

επζχλεο

Φνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο
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ζπλεξγαζία
ζρνιείνπ θαη



πξνζσπηθέο
επηζηνιέο

γνλέσλ





ζπκκεηνρή γνλέσλ
θαη καζεηψλ ζηηο

θαλνληζκφο ηνπ



ζρνιηθέο εθδειψζεηο

ζρνιείνπ



ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ

ηζηνζειίδα ηνπ
ζρνιείνπ



ζρνιηθφ ζπκβνχιην

δξάζεηο ηνπ
ζρνιείνπ


ζπλαληήζεηο
γνλέσλ θαη
καζεηψλ κε ην
δηεπζπληή



εκεξίδεο ηνπ
ζπιιφγνπ γνλέσλ



ηζηνζειίδα ηνπ
ζρνιείνπ



θαλνληζκφο ηνπ
ζρνιείνπ



γλσζηνπνίεζε
εηήζηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ



θνηλνπνίεζε
λνκνζεζίαο



γλσζηνπνίεζε ησλ
ζηφρσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ
Παηδείαο

Δπηπιένλ παξαηεξήζεηο:
Οη εξσηψκελνη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Πξσηνβάζκηα ή ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε δελ δίλνπλ
έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ γηαηί ηα παηδηά
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είηε είλαη ζε αξθεηά λεαξή ειηθία είηε δελ έρνπλ ην απαηηνχκελν λνεηηθφ επίπεδν θαη
επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα ηνπο θαηαιάβνπλ.
Δμεηάδνληαο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ
ζρνιείνπ, παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη
πνιχ ιίγνη ηελ ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ.
Σν ζχλνιν ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζπκθσλεί φηη ν απνηειεζκαηηθφο ζρνιηθφο εγέηεο
πξέπεη λα είλαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. ε απηφ ην ζηνηρείν δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα
νη εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο ελψ ππάξρνπλ εξσηψκελνη ρσξίο ζέζε επζχλεο φπνπ
ζεσξνχλ απηή ηελ απαίηεζε σο ππεξβνιηθή.

7.5.3.4. χλνςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο.
Ίζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο,

αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ

δφζεθαλ θαηά ηε ζπλέληεπμε, παξαηεξνχληαη ηα εμήο:
Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο δειαδή:
Α) ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ν δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, απφ θνηλνχ, ζα
πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.
Β) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο
ηνπ ζρνιείνπ, απφ θνηλνχ, ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο θαη αλ ππάξρεη
αλάγθε λα πξνβαίλνπλ ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Γ) Ο απνηειεζκαηηθφο ζρνιηθφο εγέηεο ζα πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.
Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζεσξεί πσο νη γνλείο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα
γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.
Οκαδνπνηψληαο ζην δείγκα παξαηεξνχληαη νη αθφινπζεο δηαθνξνπνηήζεηο:
Δξσηψκελνη πνπ θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο: επηζπκνχλ νη απνθάζεηο λα παίξλνληαη
ζπιινγηθά θαη κάιηζηα ζεσξνχλ πσο ε άπνςή ηνπο δε βαξχλεη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε
απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάδνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε
ζρέζε κε ηνπο ζπκθσλεκέλνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, πξνηείλνπλ επηπιένλ ηξφπνπο
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φπσο ρξήζε εκεξνινγίσλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ ελψ επηκέλνπλ πσο φια απηά πξέπεη λα
γίλνληαη απφ θνηλνχ. Δπίζεο ζεσξνχλ θαζήθνλ ηνπο λα απνηεινχλ γηα ηε ζρνιηθή
θνηλφηεηα παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.
Απφθνηηνη: νη απφθνηηνη είλαη νη κφλνη πνπ αλαθέξνπλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο φηη ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ νξάκαηνο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
θαη ην δηεπζπληή δεκηνπξγεί δέζκεπζε πξνο φινπο θαη ηνπο παξαθηλεί λα εξγαζηνχλ
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο: απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο δηαθξίλεηαη φηη δε βιέπνπλ ην ξφιν
ηνπο ζην ζρνιείν σο κάλαηδεξ δειαδή ηνπ δηνηθεηή πνπ παίξλεη κφλνο ηνπ ηηο απνθάζεηο
θαη δίλεη εληνιέο. Αλαθέξνπλ ηνλ αλαζηνραζκφ σο έλα επηπιένλ ηξφπν ζρεηηθά κε ην
πψο κπνξνχλ λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ απφ
θνηλνχ ηεζεί θαη ζεσξνχλ φηη είλαη κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο λα ηνλ πξνσζνχλ.
Βξίζθνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ελήκεξνη νη γνλείο θαη νη καζεηέο γηα ηνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ γηαηί έηζη δεκηνπξγείηαη θιίκα εκπηζηνζχλεο ζηελ ζρνιηθή
θνηλφηεηα θαη βνεζνχλ φινη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Δπίζεο πξνηείλνπλ κία κεγάιε
γθάκα απφ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ελεκέξσζε γνλέσλ θαη
παηδηψλ.
Φνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο: κία κεξίδα απφ απηνχο ζεσξνχλ πσο νη γνλείο θαη νη καζεηέο
δε ρξεηάδεηαη λα μέξνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ γηαηί πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ άπνςε
γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζην ζρνιείν θαη λα ζειήζνπλ λα ηελ επηβάιινπλ.
Φνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη: επηζπκνχλ ν δηεπζπληήο λα αθνχεη ηε γλψκε ηνπο
αιιά ζεσξνχλ πσο εθείλνο έρεη ηνλ θχξην ιφγν ζην ζρνιείν, επνκέλσο ν δηεπζπληήο
νπζηαζηηθά ζα θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ ελψ ζα πξέπεη ν ίδηνο λα παξέκβεη
θαη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εάλ δεκηνπξγεζεί θάπνην πξφβιεκα ζε ζρέζε κε
ηνπο ζηφρνπο. Αληηκεησπίδνπλ ην δηεπζπληή πεξηζζφηεξν σο κάλαηδεξ παξά σο εγέηε.
Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη νη γνλείο θαη νη καζεηέο δε ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα κελ εκπιέθνληαη θαη ζπλαπνθαζίδνπλ γηα ηα ζρνιηθά
δξψκελα.
πλνςίδνληαο, ζε ζρέζε κε ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, παξαηεξείηαη
φηη νη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο ζπκπιένπλ πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο
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κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη έρνπλ κία πινχζηα γθάκα κεζφδσλ
θαη πξαθηηθψλ πνπ εμππεξεηνχλ απηφ ηνλ ηξφπν εγεζίαο ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν.
Αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ θαη απηνί ζπκθσλνχλ κε ηηο αξρέο
ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο αιιά νη κέζνδνη θαη νη πξαθηηθέο
ηνπο είλαη ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο κε ζέζε επζχλεο.
·πνληαη νη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο
ζπγθξηηηθά κε ηνπο απνθνίηνπο ρσξίο ζέζε επζχλεο αιιά έρνπλ επηθπιαθηηθή ζηάζε
ζηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Σέινο νη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο πξνηείλνπλ ηηο ιηγφηεξεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο
ελψ απφ απηνχο, νη πεξηζζφηεξνη σξνκίζζηνη θαη αλαπιεξσηέο πεξηκέλνπλ απφ ην
δηεπζπληή λα ππεξεηήζεη έλαλ κάιινλ παξαδνζηαθφ γξαθεηνθξαηηθφ ξφιν θαη επνκέλσο
εθείλνο λα δψζεη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη λα ιχζεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα. Δπνκέλσο νη
θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ είλαη σξνκίζζηνη ή αλαπιεξσηέο είλαη απηνί πνπ
απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο
σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ θαηεπζχλζεηο θαη εθαξκφδνπλ ηηο ιηγφηεξεο κεζφδνπο θαη
πξαθηηθέο.

7.5.3.5. 2ν ππνεξψηεκα - ρνιηθή θνπιηνχξα, Α άμνλαο
Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ
ππνεξψηεκα δειαδή ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα δηαπηζηψζεθε φηη:
➔ Ο δηεπζπληήο ζπδεηά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηέα
χιε θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ.


Ίινη νη απφθνηηνη ζπκθσλνχλ φηη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηε
δηδαθηέα χιε θαη γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο
απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 2: «Απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφο αμηνινγεί θαη απηφο ζε θξίλεη θαη απηφο
είλαη ππεχζπλνο γηα ην αλ πινπνηείηαη ην πξφγξακκα, ζαθψο θαη ζα πξέπεη λα έρεη
ελεκέξσζε θαη γηα ηε δηδαθηέα χιε θαη θπζηθά λα ζπδεηά πξάγκαηα ζρεηηθά κε απηά.»
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Ο εξσηώκελνο 6: «Δ λαη βέβαηα θαη ζα πξέπεη, έηζη θη αιιηψο απηφ βνεζάεη γεληθφηεξα
φινπο καο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη είλαη πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ.»
Ο εξσηώκελνο 12: «Δλλνείηε, ν ίδηνο πξέπεη λα έρεη θαζνιηθή εηθφλα ηνπ ηη ζπκβαίλεη. …
ζε θάζε ηάμε, πνχ δπζθνιεχεηαη ν θάζε καζεηήο ψζηε λα κπνξεί θαη ν ίδηνο λα
ελεκεξψζεη ην γνλέα αλ ρξεηαζηεί θάπνηα ζηηγκή αλ θάηη δελ πάεη θαιά.»


Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα έρεη ηε γεληθή επνπηεία, λα ειέγρεη θαη λα πξνηείλεη ηξφπνπο
γηα βειηίσζε.

Ο εξσηώκελνο 8: «αθψο γηαηί απφ φηη παξαηεξνχκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κελ
ζρεηίδεηαη ην κάζεκά ηνπο κε ηε δηδαθηέα χιε, λα μεθεχγνπλ ή λα κελ ππάξρεη
αληίζηνηρε ελεκέξσζε, ε... θαη βέβαηα ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζρεηίδεηαη θαη κε
ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή ζέινπκε λα πξνάγνπκε ηε γλψζε; αζρνινχκαζηε κε
φινπο ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε; … εζηηάδνληαο θαη ζηε δηδαθηέα χιε, ειέγρνπκε
θαιχηεξα ην απνηέιεζκα.»
Ο εξσηώκελνο 9 : «Ναη ρξεηάδεηαη γηαηί ζην ζρνιείν ν βαζηθφο ηνπ ξφινο είλαη ε
παξνρή γλψζεο επνκέλσο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απηφ γηα λα ιχλνληαη πξνβιήκαηα θαη λα
πξνρσξάεη ε κάζεζε, λα ππάξρεη έλαο έιεγρνο εάλ γίλεηαη θαη πσο γίλεηαη ε δηδαθηέα
χιε.»
Ο εξσηώκελνο 10 : «ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ δεδνκέλα πνπ
απνδεηθλχνπλ ηε βειηίσζε ή κε ησλ καζεηψλ απφ ρξνληά ζε ρξνληά. Οη δηνξζσηηθέο
θηλήζεηο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ – εηδηθά εθφζνλ ππάξρνπλ
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ ηελ απνδεηθλχνπλ – ζεσξψ φηη επηβάιιεηαη. Απηφ γηαηί ε
επίδνζε ζρεηίδεηαη κε πνιινχο παξάγνληεο, πνπ κπνξεί θαη λα κε ζρεηίδνληαη άκεζα κε
ην ζρνιείν. Ο δηεπζπληήο κπνξεί λα πξνηείλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηξφπνπο, πξαθηηθέο,
αθφκε θαη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηνρεχνπλ ζηελ κεγαιχηεξε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ θη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο
επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηνπ.»
Ο εξσηώκελνο 5 : «Αλ ζεσξήζνπκε φηη ν νπζηαζηηθφο, ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ
είλαη ε κάζεζε, ν δηεπζπληήο σο επηθεθαιήο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο, νπσζδήπνηε ζα
πξέπεη λα έρεη ηελ επνπηεία.»
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Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ζα έπξεπε ν δηεπζπληήο λα ζπδεηά κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηέα χιε θαη ηε βειηίσζε ηεο
ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ αιιά πξαθηηθά απηφ δελ γίλεηαη.

Ο εξσηώκελνο 15 : «Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αιιά δελ επηηξέπεηαη κάιινλ ηψξα.»
Ο εξσηώκελνο 17 : «…ζα ήηαλ θαιφ απηφ, αξθεί ν δηεπζπληήο λα έρεη επαθή κε ηελ
δηδαθηέα χιε.»


Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη δε ρξεηάδεηαη ν δηεπζπληήο κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα ζπδεηνχλ γηα ηε δηδαθηέα χιε.

Ο εξσηώκελνο 22 : «Ίζνλ αθνξά ηε δηδαθηέα χιε είλαη ζπγθεθξηκέλε απφ ην ππνπξγείν
νπφηε ηψξα ηε ζπδεηήζεη δελ ηε ζπδεηήζεη ν δηεπζπληήο δελ μέξσ θαηά πφζνλ έρεη
ζεκαζία απηφ, εθφζνλ είλαη άλεπ ιφγνπ αθνχ ππάξρεη κία δηδαθηέα χιε θαη ζα
αθνινπζήζεηο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.»
Ο εξσηώκελνο 25 : «Ίζν αθνξά ζηε δηδαθηέα χιε, εγψ δε βιέπσ λα ρξεηάδεηαη θάηη
ηέηνην δειαδή λα ππάξρεη παξέκβαζε ηνπ δηεπζπληή ζηε δηδαθηέα χιε.»


Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα
ελεκεξψλεηαη γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαηά ηελ παηδαγσγηθή
ζπλεδξίαζε ησλ ηξηκήλσλ ή ηεηξακήλσλ.

Ο εξσηώκελνο 22 : «Ναη, φηαλ θάλνπκε ην ζχιινγν πνπ θάλακε κία θνξά ην ηεηξάκελν
γηα απηφ ην ζέκα, ηελ παηδαγσγηθή ζπλεδξίαζε, ιεο θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ επίδνζε
ησλ καζεηψλ θαη εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζνπ.»
Ο εξσηώκελνο 23 : «ρεηηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ζέκαηα ηεο
δηδαθηέαο χιεο ζπλήζσο ζπδεηνχληαη ζηηο παηδαγσγηθέο ζπλεδξηάζεηο φπνπ εθεί ν θάζε
εθπαηδεπηηθφο κηιάεη γηα ηελ εκπεηξία ηνπ κέζα ζηελ ηάμε θαη επηπιένλ αλαθέξεηαη θαη
ζε καζεηέο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ νη καζεηέο είηε ζε καζεζηαθφ επίπεδν είηε ζε
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.»


Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ είλαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζεσξνχλ φηη ν
δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαηά ηελ
παηδαγσγηθή ζπλεδξίαζε αιιά λα κελ παξεκβαίλεη.
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Ο εξσηώκελνο 24 : « … πην πνιχ ηε ζπκβνπιή θαη φρη ηε δηφξζσζε, ζε έλα ζπλεξγαηηθφ
πιαίζην ζπδήηεζεο θαη φρη θάηη παξαπάλσ.»
Ο εξσηώκελνο 26 : «Ίρη δελ λνκίδσ φηη πξέπεη λα παξεκβαίλεη. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο
μέξεη ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ. Θεσξψ φηη αλ εξσηεζεί ν δηεπζπληήο ηφηε ζα πξέπεη λα
απαληήζεη.»
➔ Σν ζρνιείν ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη θαηλνηνκηψλ.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ην ζρνιείν νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη θαηλνηνκηψλ.

Ο εξσηώκελνο 4 : «Ναη, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ απηφ, … ζα αλαβαζκηζηεί ην ζρνιείν …
Κάλεη ηε κάζεζε πην ειθπζηηθή, ην ζρνιείν πην ειθπζηηθφ νπζηαζηηθά.»
Ο εξσηώκελνο 15 : «Γηαηί αλνίγνπλ νη νξίδνληεο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο
καζεηέο»
Ο εξσηώκελνο 18 : «Κπξίσο απηφ πξέπεη λα θάλεη ην ζρνιείν»
Ο εξσηώκελνο 25 : «Ναη νθείιεη.»


Οη ιφγνη πνπ ζα πξέπεη ην ζρνιείν λα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ
κεζφδσλ θαη θαηλνηνκηψλ είλαη γηαηί φια εμειίζζνληαη,

αιιάδεη ν ηξφπνο πνπ

καζαίλνπλ ηα παηδηά, επνκέλσο πξέπεη θαη ην ζρνιείν λα πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο.
Δπίζεο ε κάζεζε γίλεηαη ειθπζηηθφηεξε.
Ο εξσηώκελνο 17 : «Οθείιεη λα ηελ ππνζηεξίδεη γηαηί ηη είλαη ην ζρνιείν; Γελ είλαη θάηη
πνπ είλαη πίζσ απφ ηελ εμέιημε ηνπ θφζκνπ, είλαη θάηη πνπ κνξθψλεη ηα παηδηά πνπ δνπλ
ζην ζεκεξηλφ θφζκν. Ίηαλ ινηπφλ πξνρσξάεη ε δσή θαη ε επηζηήκε θαη νη κέζνδνη,
πξέπεη λα πξνρσξάεη θαη ην ζρνιείν. Γηαθνξεηηθά ζα είλαη θάηη παξσρεκέλν θαη ζα
απαμηψλεηαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά πνπ έηζη θη αιιηψο ην ιέλε παιαηψλ αξρψλ
θαη ην απαμηψλνπλ.»
Ο εξσηώκελνο 23 : «αθψο νθείιεη … γηαηί δνχκε ζε κία ζχγρξνλε επνρή φπνπ ηα
πξάγκαηα αιιάδνπλ κε γνξγνχο ξπζκνχο, νη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη βειηηψλνληαη θαη
κέζα ζηα ζρνιεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια κέζα, φπσο επνπηηθά πιηθά
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πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζην λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο πεξηζζφηεξεο γλψζεηο
κε πην εχθνιν ηξφπν.»
Ο εξσηώκελνο 1 : «Οθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ δηφηη έηζη
παξέρεη ειθπζηηθφηεξε κάζεζε.»
Ο εξσηώκελνο 22 : «Βεβαίσο πξέπεη γηαηί γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα γίλεη ην κάζεκα πην
ιίγν πην ειθπζηηθφ.»


Αξθεηνί εξσηψκελνη επηζεκαίλνπλ φηη έλα εκπφδην ζηε ρξήζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ
κεζφδσλ θαη θαηλνηνκηψλ είλαη ε έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζηα ζρνιεία.

Ο εξσηώκελνο 19 : «Απιά φιεο νη θαηλνηφκεο ηδέεο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ζα εληαρζνχλ. Γειαδή δελ κπνξεί λα
πάξσ εγψ κία θαηλνηφκα ηδέα ε νπνία ζα αθνξά ρξήζε ηερλνινγίαο φηαλ δελ έρσ ζηελ
ηάμε πξνηδέθηνξα θαη ππνινγηζηέο. Να ηελ θάλσ ηη; Έ παξάδεηγκα αλ δελ έρσ αίζνπζεο
ππνινγηζηψλ πψο ζα δνπιέςσ νκαδηθά θαη εθαξκφζσ ηελ θαηλνηφκα ηδέα;»
Ο εξσηώκελνο 27 : «Δλλνείηαη φηη νθείιεη ην ζρνιείν αιιά δπζθνιεχεηαη απφ ηελ
εκπεηξία κνπ απφ ηα δηάθνξα ζρφιηα πνπ έρσ γπξίζεη γηαηί δελ ππάξρνπλ εχθνια
αίζνπζεο ππνινγηζηψλ πξνβνιήο πξνηδέθηνξεο θαη ινηπά.»
➔ Σν

ζρνιείν

παξέρεη

ζηνπο

εθπαηδεπηηθνχο

επαγγεικαηηθή

αλάπηπμε

πνπ

επζπγξακκίδεηαη κε ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ην ζρνιείν νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πνπ λα επζπγξακκίδεηαη κε ην φξακα θαη
ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.

Ο εξσηώκελνο 1 : «Οθείιεη, άιισζηε πεξηγξάθεηαη θαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο
εθπαίδεπζεο.»
Ο εξσηώκελνο 9 : «Καιφ είλαη ινηπφλ ν δηεπζπληήο λα πξνσζεί θαη λα ζπξψρλεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζε επηκνξθψζεηο.»
Ο εξσηώκελνο 17 : « Οθείιεη. Απηφ κνπ άξεζε θαη εκέλα πάξα πνιχ λα ην θάλσ, δειαδή
ν δηεπζπληήο ηα κεξηκλά λα γίλνληαη επηκνξθψζεηο κέζα ζην ζρνιείν.»
Ο εξσηώκελνο 26 : «Δ λαη, θπζηθά.»
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Ίινη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ σο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κφλν ηελ επηκφξθσζε.

Ο εξσηώκελνο 9 : «Ζ επηκφξθσζε είλαη ην βαζηθφηεξν γηα εμειηρζείο σο
επαγγεικαηίαο.»
Ο εξσηώκελνο 26 : « … κηα επηκφξθσζε ε νπνία ζα είλαη ζπλερήο.»
Ο εξσηώκελνο 5 : « … κε κία επηκφξθσζε πνπ πξέπεη λα μεθηλάεη θαη λα θαηαιήγεη ζην
ζρνιείν, κε κία επηκφξθσζε πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο
αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ»

➔ Γηεπζπληήο ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ζα πξέπεη ν δηεπζπληήο λα ελζαξξχλεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά.

Ο εξσηώκελνο 17 : «Σν πην ζεκαληηθφ (ραξαθηεξηζηηθφ ελφο απνηειεζκαηηθνχ
δηεπζπληή) είλαη λα ελζαξξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ( νη εθπαηδεπηηθνί)».
Ο εξσηώκελνο 9 : «Σν ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ φηη ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κε νπνηαδήπνηε θίλεηξα κπνξείο λα
ζθεθηείο.»

7.5.3.6. Απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα.
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζέγγηζεο πνπ δηεμήρζε
κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα Α θαη ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα.
Ίινη νη απφθνηηνη ζπκθσλνχλ φηη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο ηφζν γηα ηε
δηδαθηέα χιε φζν θαη γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη επίζεο πξέπεη λα έρεη ηε γεληθή
επνπηεία ζε απηά ηα δεηήκαηα, λα ειέγρεη θαη λα πξνηείλεη ηξφπνπο γηα βειηίσζε.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη παξφιν πνπ ζα έπξεπε ν δηεπζπληήο λα
ζπδεηά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε θαη ηε βειηίσζε ηεο
ζρνιηθήο επίδνζεο, ζηελ πξάμε απηφ δελ ζπκβαίλεη.
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Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο είλαη αξλεηηθνί ζηελ ηδέα λα ζπδεηνχλ κε ην δηεπζπληή
γηα ηε δηδαθηέα χιε ελψ ε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζα
πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ζηελ παηδαγσγηθή ζπλεδξίαζε. Απφ απηνχο, νη θνηηεηέο
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ππνζηεξίδνπλ πσο φζν αθνξά ζηε ζρνιηθή επίδνζε, ν
δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα ηε γλσξίδεη αιιά λα κελ παξεκβαίλεη.
Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ην ζρνιείν νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε λέσλ
κεζφδσλ θαη θαηλνηνκηψλ γηαηί αθελφο νη εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο, αιιάδεη ν ηξφπνο πνπ
καζαίλνπλ ηα παηδηά θαη ην ζρνιείν πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θαη αθεηέξνπ ε κάζεζε
γίλεηαη ειθπζηηθφηεξε. Αξθεηνί ζπλεληεπμηαδφκελσλ επηζεκαίλνπλ πσο ζηα ζρνιεία
παξαηεξείηαη έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ή θαζηζηά
αδχλαηε ηε ρξήζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ή ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ.
Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ην ζρνιείν νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πνπ λα επζπγξακκίδεηαη κε ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
ζρνιείνπ. Οη εξσηψκελνη ζεσξνχλ φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πξνθχπηεη κφλν κέζα
απφ ηελ επηκφξθσζε.
Σέινο φινη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ φηη ν απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο νθείιεη λα
ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά.

7.5.3.7. χλνςε γηα ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα
Ίζνλ αθνξά ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο,

αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηά ηε

ζπλέληεπμε, παξαηεξνχληαη ηα εμήο:
Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο δειαδή:
Α) Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα γλσξίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ
καζεηψλ.
Β) Σν ζρνιείν νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε λέσλ κεζφδσλ θαη θαηλνηνκηψλ.
Γ) Σν ζρνιείν πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
κέζα απφ επηκνξθψζεηο πνπ λα επζπγξακκίδεηαη κε ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο
ηνπ ζρνιείνπ.
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Γ) Ο απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο νθείιεη λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Οκαδνπνηψληαο ην δείγκα παξαηεξνχληαη νη εμήο δηαθνξνπνηήζεηο:
Α) Οη απφθνηηνη ππνζηεξίδνπλ πσο ν δηεπζπληήο πξέπεη λα ζπδεηάεη γηα ηε δηδαθηέα
χιε θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη λα πξνηείλεη βειηηψζεηο.
Β) Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ πξάμε ν δηεπζπληήο δε
ζπδεηά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε δηδαθηέα χιε θαη ηελ επίδνζε ησλ
καζεηψλ ελψ ζα έπξεπε.
Γ) Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο δελ επηζπκνχλ λα ζπδεηνχλ ην δηεπζπληή γηα ηε
δηδαθηέα χιε ελψ επηζπκνχλ λα ζπδεηνχλ καδί ηνπ γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ.
Γ) Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη δελ ζέινπλ λα παξεκβαίλεη ν δηεπζπληήο
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ είηε ηε δηδαθηέα χιε είηε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ.
πλνςίδνληαο ζε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα, φινη νη απφθνηηνη ζπκπιένπλ πιήξσο
κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ζπκθσλνχλ κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο αιιά ζηελ πξάμε δηαπηζηψλνπλ φηη ν δηεπζπληήο ηειηθά δελ
ζπδεηά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε δηδαθηέα χιε θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ελψ
ζα έπξεπε. Δπνκέλσο νη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ελψ είλαη ζεηηθνί κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο δηαπηζηψλνπλ φηη νη πξαθηηθέο πνπ
αθνινπζνχληαη ζηα ζρνιεία, ζε θάπνηα δεηήκαηα, απέρνπλ απφ απηέο.
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο δελ επηζπκνχλ λα εκπιέθεηαη ν δηεπζπληήο ζε ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαθηέα χιε.
Απφ απηνχο, νη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη δελ ζέινπλ θακία παξέκβαζε απφ
ην δηεπζπληή ηφζν γηα ηε δηδαθηέα χιε φζν θαη γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ.
Δπνκέλσο νη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο θαη θπξίσο απηνί πνπ είλαη αλαπιεξσηέο ή
σξνκίζζηνη είλαη απηνί πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζε νξηζκέλα επηκέξνπο ζέκαηα κε ηηο
αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
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7.5.3.8. 3ν ππνεξψηεκα - Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο
Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ ππνεξψηεκα
δειαδή ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο δηαπηζηψζεθε φηη:
➔ Ο δηεπζπληήο παξαθνινπζεί ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο.


Ζ πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ (10/14) ζπκθσλνχλ λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο ηάμεηο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εθπαηδεπηηθφο
ζπκθσλεί, ππάξρεη εκπηζηνζχλε θαη θαιή ζπλεξγαζία. Ο δηεπζπληήο δελ παίδεη ην
ξφιν ηνπ επηζεσξεηή αιιά ν ξφινο ηνπ είλαη ππνζηεξηθηηθφο, σο θξηηηθφο θίινο.
Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 2 : « … λα παξαθνινπζεί θάηη θαηλνχξην ή ππνζηεξηθηηθά λα είλαη κέζα
ζηελ ηάμε, γηαηί φρη; Αλ ππάξρεη θαη θιίκα θαιφ θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ γηαηί φρη;»
Ο εξσηώκελνο 7 : «Μφλν αλ απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ βξίζθνληαη
ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. ίγνπξα βνεζάεη λα ππάξρεη έλα θξηηηθφ κάηη, έλαο θξηηηθφο
θίινο πνπ ζα δεη πξάγκαηα θαη ζα δψζεη ίζσο θάπνηεο ζπκβνπιέο αιιά γηα απηφ ζα
πξέπεη λα ππάξρεη πάληα ε ζπλαίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.»
Ο εξσηώκελνο 9 : «Αλ νηθνδνκήζνπλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ηφηε γηαηί φρη; Έ
ιεηηνπξγψληαο θαη ζε νκάδεο έξεπλαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ηφηε λαη.»


Ηδηαίηεξα ζεηηθνί ζε απηή ηελ πξαθηηθή είλαη νη απφθνηηνη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη.

Ο εξσηώκελνο 12 : «Αλ ν ξφινο ηνπ είλαη ππνζηεξηθηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο ηφηε λαη. Αλ
ν ξφινο ηνπ είλαη ειεγθηηθφο ηφηε φρη. Μαθάξη λα γηλφηαλ απηφ εθφζνλ ν δηεπζπληήο έρεη
ξφιν βνεζεηηθφ θαη εληζρπηηθφ.»
Ο εξσηώκελνο 13 : «Ναη εάλ ππάξρεη θάπνηα αλάγθε, λα παξαηεξήζεη θαη λα βνεζήζεη
ζε κηα δπζθνιία, ζαλ παξαηεξεηήο ζε κηα θαηλνηνκία γηα λα κεηαθεξζεί απηφ θαη ζην
ζχιινγν θαζεγεηψλ θαη αλ είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα λα ην εθάξκνδαλ θαη νη
ππφινηπνη.»
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Οη ππφινηπνη απφθνηηνη (4/14) είλαη ζθεπηηθνί ζε απηή ηελ πξαθηηθή.

Ο εξσηώκελνο 10 : «Θεσξψ φηη απηφ δελ είλαη απαξαίηεην αιιά έρεη θαη πξαθηηθέο
δπζθνιίεο (θφξηνο δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ, πνιιέο εηδηθφηεηεο ζπλαδέιθσλ θιπ.)»
Ο εξσηώκελνο 11 : «Απηφ πξνρσξάεη αξθεηά παξαπάλσ θαη είλαη θαη ιίγν δχζθνιν ζα‟
ιεγα. Γελ ζα ην απαγφξεπα εγψ αιιά δελ μέξσ αλ κπνξεί λα ην θάλεη, δειαδή αλ ζα
ιεηηνπξγήζεη ζαλ ν παιηφο επηζεσξεηήο δελ ζα είλαη πνιχ θαιφ. Αλ ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ
έλαο απηφ πνπ ιέλε θξηηηθφο θίινο εληάμεη».


Οη θνηηεηέο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (10/14) αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθά ην λα
παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.
Θεσξνχλ φηη δελ είλαη ν ξφινο ηνπ λα ειέγρεη, ζα δηαηαξαρζνχλ νη ζρέζεηο ηνπ κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εθφζνλ δελ γλσξίδεη φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα δελ είλαη
ζε ζέζε λα ην θάλεη. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 17 : «Ίρη εδψ δηαθσλψ. Ο δηεπζπληήο δελ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζεί
δηδαζθαιίεο ζηηο αίζνπζεο κάζεζεο. Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή δελ πηζηεχσ πσο είλαη λα
ειέγμεη ηε δηδαθηηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λνκίδσ φηη απηφ ζα ηνπο άγρσλε, ζα
ράιαγε ηειείσο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζα ηνλ έβαδε ζε
κία ζέζε πνπ δελ ηνπ αλαινγεί. Ο δηεπζπληήο δελ είλαη γηα απηή ηε δνπιεηά, είλαη γηα λα
εκπλεχζεη, είλαη γηα λα δηεπθνιχλεη, είλαη γηα λα ζπκβνπιεχζεη, αιιά φρη γηα λα
παξαθνινπζήζεη. Γηαηί φηαλ παξαθνινπζείο θάπνηνλ απηφκαηα ηνλ αμηνινγείο θηφιαο»
Ο εξσηώκελνο 15 : « … εγψ ζεσξψ φηη δελ ζα πξέπεη, φρη επεηδή ην απαγνξεχεη ε
λνκνζεζία, αιιά γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ έλαο δηεπζπληήο λα έρεη άπνςε γηα φια ηα
γλσζηηθά αληηθείκελα.»
Ο εξσηώκελνο 26 : «Ίρη δελ λνκίδσ, γηαηί ν θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη έλα δηθφ ηνπ ηξφπν
πνπ δηδάζθεη. Ίρη δε ζπκθσλψ.»


Οη ππφινηπνη θνηηεηέο (4/14) είλαη ζθεπηηθνί θαη βάδνπλ πξνυπνζέζεηο γηα λα
παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο φπσο
ην λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε θαη λα γλσξίδεη ψζηε λα κπνξεί λα βνεζήζεη.

Ο εξσηώκελνο 22 : «Απηφ λνκίδσ φηη εμαξηάηαη εθφζνλ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα
εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζην ζηνλ δηδάζθνληα θαη ζην δηεπζπληή, εκπηζηνζχλεο φρη κε ηελ
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έλλνηα ηεο απφθξπςεο ησλ πξνβιεκάησλ αιιά εκπηζηνζχλε ζην φηη πξαγκαηηθά ζέιεη λα
βνεζήζεη, θαη ζέιεη θαη κπνξεί, δειαδή εθείλνο έρεη απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηε γλψζε
ψζηε λα κπνξεί λα ζε βνεζήζεη ζε θάπνηα πξνβιήκαηα κέζα ζηελ ηάμε ζνπ φζνλ
αλαθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο. Πψο αο πνχκε δηεμάγεηαη ην κάζεκα, ζε απηή ηελ
πεξίπησζε, δηαθνξεηηθά λνκίδσ φηη πεξηζζφηεξν ζα είλαη κηα φριεζε ζηελ ηάμε παξά
κία βνήζεηα.»
Ο εξσηώκελνο 23 : « … ζα κπνξνχζε λα ιακβάλεη κέξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο
κέζα ζηελ αίζνπζα παξνπζία θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θπζηθά θαη ησλ παηδηψλ κέζα
ζηελ αίζνπζα θαη ζα ήηαλ πάξα πνιχ σξαίν λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
επηπιένλ λα αληαιιάζζεη απφςεηο ζρεηηθά κε ην πψο ζα βειηησζεί ην κάζεκα θαη λα
γίλεη θαιχηεξν. Ναη ζα κπνξνχζε.»


Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη είλαη φινη αξλεηηθνί.

Ο εξσηώκελνο 25 : «Θεσξψ φηη φρη, γηα λα κπεη ν δηεπζπληήο κέζα ζηελ ηάμε πνπ είλαη ν
ρψξνο ηνπ καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζα πξέπεη λα έρεη μεθχγεη κία θαηάζηαζε.»
Ο εξσηώκελνο 28 : «Ίρη, δελ είλαη απαξαίηεην. ν επηζεσξεηηζκφο έρεη θαηαξγεζεί.»
➔ Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε
ησλ καζεηψλ.


Ίινη νη απφθνηηνη ζπκθσλνχλ φηη ν δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαη ηελ
επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη ζηελ
αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.

Ο εξσηώκελνο 7 : «αθψο ε θνηλή επζχλε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε ζπλνρή ηνπ
ζρνιείνπ.».
Ο εξσηώκελνο 12 : «Ναη,

εμαξρήο πξέπεη λα ηε κνηξάδνληαη γηαηί καδί έρνπλ

νξηνζεηήζεη ηνπο ζηφρνπο.».
Ο εξσηώκελνο 5 : «Ο δηεπζπληήο …. ζα πξέπεη λα έρεη θαη απηφο αλάιεςε επζχλεο. ….
αλ δελ αλαιάβεηο ηελ επζχλε δελ κπνξείο λα αλαιάβεηο δξάζε γηα ηε βειηίσζε ησλ
πξαγκάησλ.».
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Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί κε απηή ηελ πξαθηηθή (9/14)

Ο εξσηώκελνο 19 : «Ο δηεπζπληήο φρη, ν δηεπζπληήο δελ έρεη θακία ζρέζε κε απηφ. ..
Απιά ν δηεπζπληήο κπνξεί λα είλαη αξσγφο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ελφο δαζθάινπ. …
δελ έρεη φκσο θακία επζχλε, ηελ επζχλε ηελ έρεη απνθιεηζηηθά ν δάζθαινο ζην
εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη ηεο ηάμεο ηνπ.»
Ο εξσηώκελνο 20 : «Ίρη. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε
καζεηψλ. Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ εμαξηψληαη απφ πνιιά πξάγκαηα, φπσο ηε θχζε
ηνπ καζήκαηνο, ην επίπεδν θαη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ, ηνλ
θνηλσληθφ πεξίγπξν, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θ.α.»
➔ Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ επθαηξίεο λα αλαιάβεη
εγεηηθνχο ξφινπο ψζηε ε δχλακε λα δηακνηξάδεηαη.


Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί (25/28) φηη πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο επθαηξίεο λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο γηαηί έηζη αμηνπνηνχληαη νη
ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππάξρεη δέζκεπζε θαη ζπλεηζθέξνπλ φινη.

Ο εξσηώκελνο 7 : «Οθείιεη ην ζρνιείν λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επθαηξίεο γηα
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πνπ λα επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ησλ δχν, θαη ηηο
αλάγθεο θαη ησλ δχν, δειαδή θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.»
Ο εξσηώκελνο 11 : «Φπζηθά λαη, γηαηί έηζη θάλεηο ην ληψζεη δηθφ ηνπ απηφ πνπ γίλεηαη
ζην ζρνιείν θαη βάδεη πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα, ηηο ηδέεο ηνπ, θαηαζέηεη φηη έρεη γηα λα
δψζεη ην δίλεη, θηλεηνπνηείηαη.»
Ο εξσηώκελνο 18 : «Πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηακνηξάδεηαη ε δχλακε θαη ην έξγν γηαηί
θαη ην έξγν βγαίλεη θαιχηεξα, δχν κάηηα ηξία κάηηα θαιχηεξα απφ 1, θαη βεβαίσο φινη
ληψζνπλ φηη ζπλεηζθέξνπλ θαη έηζη ην ζρνιείν γίλεηαη κία νκάδα.»


Οη δηαθσλνχληεο είλαη φινη νη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη.

Ο εξσηώκελνο 25 : «Ίρη, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο εγέηεο.»
Ο εξσηώκελνο 28 : « Ίρη, δελ είλαη απαξαίηεην γηαηί έηζη κπνξεί λα ραζεί ν έιεγρνο.»
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➔ Πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο πξέπεη λα
δηαζθαιίδνληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο.


Οη απφθνηηνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλάιεςε
εγεηηθψλ ξφισλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη: δηάζεζε, εκπηζηνζχλε, επηκφξθσζε,
επηβξάβεπζε, ν δηεπζπληήο λα δηαθξίλεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ,
ειεπζεξία,

θαιφ

ζρνιηθφ

θιίκα,

ηζνλνκία,

πφξνη,

ρξήκαηα.

Αθνινπζνχλ

απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.
Ο εξσηώκελνο 11 : «Σν θιίκα, ν ίδηνο ν δηεπζπληήο ή ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ λα
δεκηνπξγήζεη έλα ηέηνην θιίκα πνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα ζέινπλε λα ην θάλνπλ. Πξέπεη λα
ππάξρνπλ θαη θίλεηξα, δειαδή φηαλ θάλσ θάηη. πεξηκέλσ ηνπιάρηζηνλ λα έλα φρη
απαξαίηεηα επραξηζηψ αιιά κία αληαπφδνζε πνπ κπνξεί λα είλαη ε εζηθή κπνξεί λα
είλαη πιηθή, κπνξεί λα είλαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο»
Ο εξσηώκελνο 9 : «Ζ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ, ε επηκφξθσζε ηνπ πάλσ ζην
αληηθείκελν, θαη πάλσ απφ φια λα μέξεη ηη ζέιεη, λα ην επηζπκεί πνιχ θαη λα ην παιεχεη,
λα ην δηεθδηθεί. Γελ ππάξρεη θάηη άιιν, θίλεηξν νηθνλνκηθφ δελ ππάξρεη. Θα κπνξνχζε
λα ππάξρεη θαη νηθνλνκηθφ θίλεηξν, ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη πάξα πνιχ.»
Ο εξσηώκελνο 3 : «Καηαξρήλ πξέπεη λα ππάξρεη ηζνλνκία,

λα ππάξρνπλ

ίζεο

απνζηάζεηο ηνπ δηεπζπληή απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα ππάξρεη εθ κέξνπο ηνπ
δηεπζπληή ην λα θαηαιαβαίλεη θαη λα αλαγλσξίδεη ηα ηδηαίηεξα πξνζφληα ηνπ θαζελφο»
Ο εξσηώκελνο 8 : «Να ππάξρεη ειεπζεξία, ππνζηήξημε απφ ην δηεπζπληή, πφξνη γηαηί
απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ γηα λα πινπνηεζεί θάηη, έλα πξφγξακκα. Απφ θεη θαη πέξα
δηάζεζε λα ππάξρεη.»


Οη θνηηεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλάιεςε
εγεηηθψλ ξφισλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη: δηάζεζε, ρξήκαηα, κείσζε σξαξίνπ,
ππνζηήξημε απφ ηνλ δηεπζπληή, θαιφ θιίκα, γλψζε, επηβξάβεπζε.

Ο εξσηώκελνο 15 : «Ζ πξψηε πξνυπφζεζε είλαη λα ζέιεη ν ίδηνο ν θαζεγεηήο. Απφ εθεί
μεθηλάκε θαη ζηε ζπλέρεηα εζχ (ν δηεπζπληήο) ηνλ βνεζάο θαη ηνλ ζηεξίδεηο ζηηο
ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο θάλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κε ρξήκαηα, κε ςπρνινγηθή
ππνζηήξημε θαη φηη άιιν ν ίδηνο ζεσξεί φηη ρξεηάδεηαη γηα λα θάλεη απηέο ηηο ελέξγεηεο.
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Ο εξσηώκελνο 16 : « Ήζσο κηα θαιχηεξε ακνηβή, ίζσο κηα δηεπθφιπλζε ζην σξάξην ..
απηά βιέπσ εγψ….»
Ο εξσηώκελνο 22 : « … απηφ λνκίδσ (ρξεηάδεηαη) .. ε φξεμε, ε γλψζε»
➔ Σα πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο δελ είλαη απαξαίηεηα πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιεςε
εγεηηθψλ ξφισλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ηα πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο πξνζθέξνπλ εκπεηξία
αιιά ην πην ζεκαληηθφ γηα λα αλαιάβεη έλαο εθπαηδεπηηθφο εγεηηθφ ξφιν είλαη ε
πξνζσπηθφηεηα νη γλψζεηο θαη ε δηάζεζε.

Ο εξσηώκελνο 7 : «Μπνξεί λα είλαη θαη ηξνρνπέδε ην φηη θάπνηνο είλαη πνιιά ρξφληα
ζηελ εθπαίδεπζε θαη ίζσο θαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ή θαη ζην επάγγεικα
γεληθφηεξα. Αλ δελ έρεη εμειηρζεί ζε απηά ηα ρξφληα, κπνξεί λα έρεη κείλεη ζε
απαξραησκέλεο αληηιήςεηο, λα έρεη κείλεη πίζσ θαη ίζσο θάπνηνο λεφηεξνο κε ιηγφηεξα
ρξφληα αιιά κε κεγαιχηεξε επηκφξθσζε, λα έρεη πεξηζζφηεξα λα δψζεη ζηε ζρνιηθή
κνλάδα.»
Ο εξσηώκελνο 9 : «Θα κπνξνχζε λα αλαιάβεη έλαλ ξφιν έρνληαο θάπνηα εκπεηξία
δειαδή πάλσ απφ πέληε έηε έρνληαο βέβαηα θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ν ίδηνο,
αθαδεκατθά πξνζφληα, πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ινηπά. αθψο ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη
εγεηηθφ ξφιν.»
Ο εξσηώκελνο 24 : «Ίρη ζεσξψ φηη ηα ρξφληα ππεξεζίαο δελ είλαη πξνυπφζεζε.
Πξνυπφζεζε είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο, ε δηάζεζή ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ζην λα ζέιεη λα εγείηαη»
➔ Οη θχξηεο πξνυπνζέζεηο πνπ βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο
λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ε
επηκφξθσζε. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.
Ο εξσηώκελνο 2: «Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο θαη ζαθψο θαη νη ζρεηηθέο
επηκνξθψζεηο.»
Ο εξσηώκελνο 12: «Θα βνεζνχζε θάπνηα επηκφξθσζε … θαη είλαη θαη ζέκα
ραξαθηήξα.»
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Ο εξσηώκελνο 25: «Δπεηδή ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ απηφ ηνλ
ελζνπζηαζκφ λα εγεζνχλ ζην ζρνιείν, έρνπλ ηε θξεζθάδα, κπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ
θαηλνηνκία ζην ζρνιείν. Θεσξψ φηη φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεη έλα πιαίζην έηζη ψζηε φια απηά λα ηα
εθκεηαιιεπηεί,

κέζσ ζεκηλαξίσλ.

Γηα απηφ ζεσξψ φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη

ζεκηλάξηα θαη κεηαπηπρηαθά. Πξέπεη λα ππάξρεη θάηη δνκεκέλν, θάηη ζρεδηαζκέλν.»


Οη εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο ζέηνπλ σο επηπιένλ πξνυπφζεζε ηε ζηάζε ηνπ
δηεπζπληή φπσο ην λα επηβξαβεχεη, λα δίλεη αξκνδηφηεηεο, λα αμηνινγεί ηηο δεμηφηεηέο
ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ,

λα ππνζηεξίδεη. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο

απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.
Ο εξσηώκελνο 3: Ξεθηλάκε απφ ην λα βιέπνπκε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηδηαίηεξεο
θιίζεηο πνπ έρεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο θαη ζηεξηδφκελνη ζε απηφ, δίλνπκε αξκνδηφηεηεο,
φπσο κέζα απφ γηνξηέο, κέζα απφ ζπιινγηθέο δξάζεηο, κέζα απφ θάπνηεο επηκνξθψζεηο
πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη λα δψζνπκε ην δηθαίσκα λα καο πνχλε επηπιένλ δνπιεηά πνπ
έρνπλ θάλεη εθπαηδεπηηθνί ή κία ζεηηθή εκπεηξία πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη.»
Ο εξσηώκελνο 4: «Να δνζεί

έλα θίλεηξν ζε εθπαηδεπηηθνχο κε ιηγφηεξα ρξφληα

ππεξεζίαο έσο κία επηβξάβεπζε ή σο αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο.»
Ο εξσηώκελνο 19: « … λα ππάξρεη ζσζηή ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή δειαδή λα
πξνρσξά εζχ θαη εγψ ζα ζνπ παξέρσ φηη ρξεηάδεζαη».
➔ Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην
ζρνιείν.


Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (22/28)

ζεσξεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα

ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν.
Ο εξσηώκελνο 5 : «Θα έπξεπε θαλνληθά θαη λα ελδηαθέξνληαη θαη λα ην επηδηψθνπλ, ζα
έπξεπε λα είλαη ε βαζηθή ηνπ επηδίσμε.»
Ο εξσηώκελνο 10 : «Ναη δηφηη ην ζρνιείν απφ ηε θχζε ηνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία,
απνηειεί κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θαη γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ απαηηείηαη ε
ζπλεξγαζία φισλ φζσλ ην απαξηίδνπλ.»
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Ο εξσηώκελνο 16 : «Καηά ηελ άπνςε λαη (δπν θνξέο). Σν γηαηί, εληάμεη λνκίδσ είλαη
θάηη πνπ αλαλεψλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ.

Ννκίδσ φηη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ηέηνησλ

εγεηηθψλ δξάζεσλ, νηηδήπνηε κπνξεί λα είλαη απηέο, λνκίδσ πσο ςπρνινγηθά θηφιαο ζε
αλεβάδεη ιηγάθη.
Ο εξσηώκελνο 22 : «Δ πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη γηαηί πξέπεη λα θάπσο λα εμειίζζεηαη θαη
ε δνπιεηά ηνπο θαη λα εμειίζζνληαη θαη νη ίδηνη θαη λα κελ είλαη ζηαηηθή. Καη ελλνείηαη
λα βνεζνχλ ηα παηδηά.»


Οξηζκέλνη θνηηεηέο (6/14) ζεσξνχλ φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα ελδηαθέξνληαη νη
εθπαηδεπηηθνί λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν αιιά είλαη ζηε βνχιεζε
ηνπ θαζελφο.

Ο εξσηώκελνο 15 : «Δίλαη ζέκα ηνπ θαζελφο»
Ο εξσηώκελνο 20 : «Ίρη, δελ είλαη απαξαίηεην. Δμαξηάηαη ηη ζέιεη ν θαζέλαο.»
➔ Οη θχξηνη ηξφπνη πνπ πξνάγεηαη ε αλάιεςε εγεζίαο απφ ηνπο καζεηέο είλαη ε
νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη νη ηξφπνη πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηε
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ εγεζία ζηνπο
καζεηέο είλαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο. Αθνινπζνχλ
απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 2 : « … κέζα απφ ηα ζπκβνχιηα ησλ καζεηψλ θαη κε ηελ ειεπζεξία πνπ
πξέπεη λα δίλεηαη εληφο πιαηζίνπ ζηνπο καζεηέο, γηαηί κηιάκε θαη γηα καζεηέο ζηελ
εθεβεία, λνκίδσ φηη κέζα απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο, κπνξεί λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ην
αίζζεκα φηη εγνχληαη ζε θάπνηα πξάγκαηα.»
Ο εξσηώκελνο 9 : « … κε ην λα γίλεηαη ην κάζεκα νκαδνζπλεξγαηηθά θαη λα παίξλνπλ
ξφινπο κέζα ζηελ νκάδα, κε ην λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο».


Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο πξνηείλνπλ δχν επηπιένλ ηξφπνπο δειαδή ην
παξάδεηγκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο.
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Ο εξσηώκελνο 4 : «Χξαία… πνιχ ζεκαληηθφ απηφ .. δειαδή ε θαιή ζπλεξγαζία
εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο θαη κέζα απφ ην ζπκβνχιην ηνπ δεθαπεληακεινχο είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνσζεζνχλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. Πξέπεη λα κάζνπλ πσο είλαη λα
δηακνηξάδνληαη θαη νη εγεηηθνί ξφινη

κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Απηφ ην βιέπνπκε

θαζεκεξηλά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεθαπεληακεινχο ή ησλ πεληακειψλ πκβνπιίσλ. Να
ζέβεηαη ν έλαο ηε γλψκε ηνπ άιινπ, λα αλαιακβάλνπκε εγεηηθέο πξσηνβνπιίεο. Δκείο νη
ίδηνη πξέπεη λα δψζνπκε ην παξάδεηγκα ζνπ καζεηέο, κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο
ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ.»
Ο εξσηώκελνο 3 : «…κε ην λα εθπνλνχλ πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα φπνπ εθεί ηνπο δίλεη
ηε δπλαηφηεηα, κέζα απφ νκάδεο πνπ θηηάρλνπλ νη καζεηέο, λα γίλεηαη ν επηκεξηζκφο
ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ.»
➔ Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηβξαβεχεη αμηφινγεο πξνζπάζεηεο
καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ν δηεπζπληήο λα αλαγλσξίδεη θαη λα
επηβξαβεχεη

αμηφινγεο

πξνζπάζεηεο

καζεηψλ

θαη

θαζεγεηψλ.

Αθνινπζνχλ

απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.
Ο εξσηώκελνο 2 : «αθψο ν δηεπζπληήο πξέπεη λα επηβξαβεχεη φιεο ηηο πξνθιήζεηο θαη
ηηο θαιέο πξνζπάζεηεο.»
Ο εξσηώκελνο 16 : «Δίλαη βαζηθφ λα γίλεηαη.»

7.5.3.9. Απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο ηνπ Α άμνλα.
ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζέγγηζεο πνπ δηεμήρζε κέζσ
ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα Α θαη ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο.
Ζ πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ ζπκθσλεί λα παξαθνινπζεί δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ηεο
ηάμεο ν δηεπζπληήο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ππάξρεη
εκπηζηνζχλε θαη θαιή ζπλεξγαζία. Ο δηεπζπληήο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε,
ιεηηνπξγεί σο θξηηηθφο θίινο θαη φρη σο επηζεσξεηήο.
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Οη απφθνηηνη πνπ δελ ζπκθσλνχλ, δελ είλαη αξλεηηθνί ζε απηή ηελ πξαθηηθή αιιά
ζθεπηηθνί. Οη απφθνηηνη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθνί ζε απηή ηελ
πξαθηηθή.
Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ αληηκεησπίδεη αξλεηηθά ην λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο γηαηί ζεσξεί φηη έηζη ν δηεπζπληήο
ζα ειέγρεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία,

νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα

δηαηαξαρζνχλ θαη αλ δελ γλσξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, δελ ζα έρεη
θάηη λα πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Οη θνηηεηέο πνπ δελ ζπληάζζνληαη κε ηελ παξαπάλσ άπνςε είλαη ζθεπηηθνί θαη βάδνπλ
σο πξνυπνζέζεηο γηα λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηελ ηάμε,
ηελ εκπηζηνζχλε θαη ην λα είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ή παηδαγσγηθψλ ηαθηηθψλ. Οη
θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη είλαη φινη ε αξλεηηθνί ζε απηή ηελ πξαθηηθή.
Ίινη νη απφθνηηνη ζπκθσλνχλ φηη ν δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαη ηελ
επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη ζηελ
αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ δηαθσλεί κε απηή ηελ πξαθηηθή.
Ίινη ζρεδφλ νη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη, εθηφο απφ έλαλ, δηαθσλνχλ κε απηή
ηελ πξαθηηθή ελψ απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, νη κηζνί
δηαθσλνχλ θαη νη ππφινηπνη ζπκθσλνχλ.
Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί φηη πξέπεη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ λα παξέρεη
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επθαηξίεο λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ψζηε ε δχλακε λα
δηακνηξάδεηαη γηαηί έηζη αμηνπνηνχληαη νη ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππάξρεη
δέζκεπζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη φινη ζπλεηζθέξνπλ. Απηνί πνπ δηαθσλνχλ
είλαη φινη νη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη.
Ίινη ζπκθσλνχλ φηη πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο
πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο.
Αλαιπηηθά νη πξνυπνζέζεηο θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 9 πνπ αθνινπζεί:
Πίλαθαο 9. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο
ξφινπο.

Απφθνηηνη κε ζέζε

Απφθνηηνη ρσξίο

Φνηηεηέο κε ζέζε

Φνηηεηέο ρσξίο

επζχλεο

ζέζε επζχλεο

επζχλεο

ζέζε επζχλεο
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Γηάζεζε



Γηάζεζε



Γηάζεζε



Γηάζεζε



Δκπηζηνζχλε



Δκπηζηνζχλε



Μείσζε



Μείσζε



Δπηκφξθσζε



Δπηκφξθσζε



Δπηβξάβεπζε



Δπηβξάβεπζε



Ο δηεπζπληήο λα 

Ο δηεπζπληήο λα

δηαθξίλεη

δηαθξίλεη



δεμηφηεηεο

δεμηφηεηεο

 Υξήκαηα

εθπ/θψλ

εθπ/θψλ



ρνιηθφ θιίκα



ρνιηθφ θιίκα



Διεπζεξία



Υξήκαηα



Ηζνλνκία



Πφξνη



σξαξίνπ

σξαξίνπ

Τπνζηήξημε απφ 

Ο δηεπζπληήο λα

ην δηεπζπληή

δηαθξίλεη

ρνιηθφ θιίκα

δεμηφηεηεο
εθπ/θψλ


Υξήκαηα

Ίινη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα αλαιάβεη ν εθπαηδεπηηθφο
εγεηηθφ ξφιν λα έρεη ηε δηάζεζε.
Οη απφθνηηνη εζηηάδνπλ θπξίσο ζην ζρνιηθφ θιίκα, ζηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ δηεπζπληή
θαη εθπαηδεπηηθνχ, ζηελ επηκφξθσζε, ζηελ επηβξάβεπζε θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
δηεπζπληή λα δηαθξίλεη ηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Οη θνηηεηέο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε γλψζε, ζηα εμσηεξηθά θίλεηξα δειαδή ζηα επηπιένλ
ρξήκαηα θαη ζηε κείσζε σξαξίνπ θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε απφ ην δηεπζπληή.
Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε γλψζε.
Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα λα αλαιάβεη έλαο
εθπαηδεπηηθφο εγεηηθφ ξφιν ζην ζρνιείν είλαη ε πξνζσπηθφηεηα, νη γλψζεηο θαη ε
δηάζεζε ελψ ηα πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο πξνζθέξνπλ εκπεηξία πνπ έρεη βέβαηα ηελ αμία
ηεο αιιά απηφ δελ θηάλεη. Μάιηζηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγεί σο ηξνρνπέδε
εθφζνλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη εμειηρζεί σο επαγγεικαηίαο.
Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ πσο νη πξνυπνζέζεηο πνπ βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
κε ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ
αηφκνπ θαη ε επηκφξθσζε.
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Οη εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο ζέηνπλ σο επηπιένλ πξνυπφζεζε ηε ζηάζε ηνπ
δηεπζπληή φπσο ην λα επηβξαβεχεη, λα δίλεη αξκνδηφηεηεο, λα αμηνινγεί ηηο δεμηφηεηέο
δεμηφηεηεο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, λα ππνζηεξίδεη.
Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί φηη πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα ελδηαθέξνληαη λα
αλαιάβνπλ άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν. Γελ ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ
άπνςε νξηζκέλνη θνηηεηέο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη απαξαίηεην νη
εθπαηδεπηηθνί λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν αιιά απηφ
είλαη ζηε βνχιεζε ηνπ θαζελφο.
Ίινη νη εξσηψκελνη ππνζηεξίδνπλ πσο νη ηξφπνη πνπ πξνάγεηαη ε αλάιεςε εγεζίαο απφ
ηνπο καζεηέο είλαη κέζα απφ ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή
κάζεζε. Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο πξφηεηλαλ δχν επηπιένλ ηξφπνπο: ην παξάδεηγκα
ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο φπσο πξνγξάκκαηα
πεξηβαιινληηθά θαη άιια. Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλε θαη νη θνηηεηέο κε ζέζε
επζχλεο πξφηεηλαλ κφλν έλαλ επηπιένλ ηξφπν, ηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο.
Ίινη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ν δηεπζπληήο λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηβξαβεχεη
αμηφινγεο πξνζπάζεηεο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. Ηδηαίηεξα, νη απφθνηηνη κε ζέζε
επζχλεο δίλνπλ πνιχ κεγάιε βαξχηεηα ζε απηήλ ηελ πξαθηηθή.

7.5.3.10. χλνςε γηα ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο
Ίζνλ αθνξά ζηηο πξαθηηθέο εγεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηά ηε
ζπλέληεπμε, παξαηεξνχληαη ηα εμήο:
Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο ζηα εμήο:
Α) Γηα λα αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδνληαη δηάθνξεο πξνυπνζέζεηο. Ζ πην βαζηθή είλαη ν εθπαηδεπηηθφο λα
έρεη ηε δηάζεζε.
Β) Σα πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο πξνζθέξνπλ εκπεηξία ε νπνία ζπλήζσο βνεζάεη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ φηαλ αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν, φκσο ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηε
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κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
είλαη ε πξνζσπηθφηεηα, νη γλψζεηο θαη ε δηάζεζε.
Γ) Οη πξνυπνζέζεηο πνπ βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο λα
αλαιάβνπλ άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν είλαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο
θαη ε επηκφξθσζε.
Γ) Οη θχξηνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ
αλάιεςε εγεζίαο απφ ηνπο καζεηέο είλαη νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο θαη ε
νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζα απφ ηελ θαηαλνκή ξφισλ.
Δ) Ο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηβξαβεχεη αμηφινγεο
πξνζπάζεηεο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ.
Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλεί κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο ηα εμήο:
Α) Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επθαηξίεο λα
αλαιάβνπλ άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα ψζηε ε δχλακε λα
δηακνηξάδεηαη, λα αμηνπνηνχληαη νη ηθαλφηεηεο ησλ

εθπαηδεπηηθψλ, λα

δεζκεχνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ.
Β) Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ άηππνπο εγεηηθνχο
ξφινπο ζην ζρνιείν.
Οκαδνπνηψληαο ην δείγκα παξαηεξνχληαη νη εμήο δηαθνξνπνηήζεηο:
Οη απφθνηηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ν δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κνηξάδνληαη
ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη
ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Ίζνλ αθνξά ζηνπο άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο ζην
ζρνιείν, νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα
ηνπο αλαιακβάλνπλ είλαη επηπιένλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο, ην θαιφ ζπλεξγαηηθφ
ζρνιηθφ θιίκα, ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ, ε επηκφξθσζε, ν
δηεπζπληήο λα δηαθξίλεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη ε επηβξάβεπζε.
Ζ πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ ππνζηεξίδεη φηη:
Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα παξαθνινπζεί δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ηεο ηάμεο εθφζνλ έρεη
ηελ έγθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ππάξρεη εκπηζηνζχλε, θαιή ζπλεξγαζία θαη ιεηηνπξγεί
σο θξηηηθφο θίινο θαη ζε θακία πεξίπησζε σο επηζεσξεηήο.
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Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο αλαθέξνπλ επηπιένλ πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα
δηαζθαιίδνληαη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο φπσο ην λα
ηνπο παξέρεηαη

ειεπζεξία, ηζνλνκία θαη νη απαηηνχκελνη πφξνη. Ίζνλ αθνξά ηνπο

εθπαηδεπηηθνχο κε ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο, ζεσξνχλ φηη ε ζεηηθή ζηάζε ηνπ δηεπζπληή ν
νπνίνο επηβξαβεχεη, είλαη ππνζηεξηθηηθφο θαη δίλεη αξκνδηφηεηεο, ζα ηνπο σζνχζε λα
αλαιάβνπλ άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη απφθνηηνη κε ζέζε
επζχλεο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζην λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηβξαβεχεη ν δηεπζπληήο ηεο
πξνζπάζεηεο είηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είηε ησλ καζεηψλ. Σέινο νη απφθνηηνη κε ζέζε
επζχλεο φρη απιά ππεξζεκαηίδνπλ ηελ πξναγσγή ηεο αλάιεςεο επζχλεο απφ ηνπο
καζεηέο αιιά πξνηείλνπλ επηπιένλ δχν ηξφπνπο γηα λα κπνξέζεη απηφ λα επηηεπρζεί
φπσο ην λα απνηειεί ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαζψο θαη ηε
ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο φπσο πξνγξάκκαηα
πνιηηηζηηθά θαη ινηπά.
Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο αλαθέξνπλ κφλν κία αθφκα πξνυπφζεζε πνπ ζα πξέπεη
λα δηαζθαιίδεηαη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαιακβάλνπλ άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο θαη
απηή είλαη ε ρξεκαηηθή ακνηβή ελψ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εγεζίαο ζηνπο καζεηέο
ζεσξνχλ φηη εληζρχεηαη κε έλαλ επηπιένλ ηξφπν πνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη απφθνηηνη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη είλαη ηδηαίηεξα ζεξκνί
ζην λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ηεο ηάμεο εθφζνλ
ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά γηαηί έηζη ζα κπνξνχζαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα βνεζεζνχλ
θαη λα ιπζνχλ πξνβιήκαηα.
Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ είλαη αξλεηηθή ζην λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο γηαηί έηζη ν δηεπζπληήο ζα ειέγρεη
θαη ζα αμηνινγεί, ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα δηαηαξαρζεί θαη αλ δελ είλαη
γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε παξνπζία ηνπ κέζα ζηελ ηάμε δελ ζα έρεη ηίπνηε λα
πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. νη ππφινηπνη θνηηεηέο είλαη ζθεπηηθνί (φρη ζεηηθνί) ζε
απηή ηελ πξαθηηθή θαη ηελ απνδέρνληαη ππφ πξνυπνζέζεηο δειαδή λα ππάξρεη
εκπηζηνζχλε κεηαμχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθνχ θαη ν δηεπζπληήο λα είλαη γλψζηεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ ζεσξεί φηη ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ
καζεηψλ ηελ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζηηθά. Μία κεξίδα θνηηεηψλ ζεσξνχλ φηη δελ
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είλαη απαξαίηεην νη εθπαηδεπηηθνί λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ άηππνπο εγεηηθνχο
ξφινπο ζην ζρνιείν. Απηφ επαθίεηαη ζηε βνχιεζε ηνπ θαζελφο.
Οη θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη πξνθεηκέλνπ νη
εθπαηδεπηηθνί λα αλαιακβάλνπλ άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο είλαη ε γλψζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ πνπ ζέινπλ λα εγεζνχλ, ε ζηήξημε ηνπ δηεπζπληή θαη ηα εμσηεξηθά θίλεηξα
φπσο ρξεκαηηθή ακνηβή θαη κείσζε σξαξίνπ.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε αλάιεςε εγεζίαο απφ ηνπο
καζεηέο πξνηείλνπλ έλαλ επηπιένλ ηξφπν, ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε δηάθνξεο
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ελψ νη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο
αλαθέξζεθαλ κφλν ζηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο θαη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε.
Δπίζεο νη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ζέηνπλ σο επηπιένλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάιεςε
εγεηηθψλ ξφισλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο, ηε ζηάζε ηνπ
δηεπζπληή φπσο ην λα επηβξαβεχεη, λα δίλεη αξκνδηφηεηεο λα ππνζηεξίδεη.
Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη είλαη φινη αξλεηηθνί ζην λα παξαθνινπζεί ν
δηεπζπληήο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη
ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηελ έρεη απνθιεηζηηθά ν εθπαηδεπηηθφο
ελψ ν δηεπζπληήο δελ έρεη θακία αλάκεημε ζε απηφ. Μία κεξίδα θνηηεηψλ αλαπιεξσηψλ
σξνκηζζίσλ δηαθσλεί κε ην δηακνηξαζκφ ηεο δχλακεο ζην ζρνιείν θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ
λα παξέρεη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα λα
αλαιάβνπλ άηππν εγεηηθφ ξφιν. Τπνζηεξίδνπλ πσο ε δχλακε πξέπεη λα ηελ έρεη έλαο, ν
δηεπζπληήο, γηαηί δηαθνξεηηθά ράλνληαη νη ηζνξξνπίεο. Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή
σξνκίζζηνη αλαθέξνπλ κφλν δχν πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαιάβεη έλαο εθπαηδεπηηθφο
εγεηηθφ ξφιν, ηε βνχιεζε θαη ηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα εγεζεί.
πλνςίδνληαο ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο νη απφθνηηνη ζπκπιένπλ κε ηηο αξρέο
ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο εθαξκφδνληαο, ή ζε πεξηπηψζεηο
επηζπκψληαο λα εθαξκφδνληαη, πνηθηιία πξαθηηθψλ πνπ λα ππεξεηνχλ απηφ ην είδνο
εγεζίαο. Ηδηαίηεξα ζεξκνί δηαθαίλεηαη λα είλαη νη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο σο πξνο
ηνπο ηξφπνπο, ηηο κεζφδνπο θαη ηελ πνηθηιία πνπ αζθνχλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή
θαηαλεκεκέλε εγεζία.
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Οη θνηηεηέο είλαη ζχκθσλνη κε έλα κέξνο ησλ πξαθηηθψλ εγεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε
κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία. Ζ πιεηνςεθία είλαη αξλεηηθνί ζην λα
παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο ηάμεηο ελψ ζεσξνχλ φηη ε
επίδνζε ησλ καζεηψλ είλαη απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Μία κεξίδα απφ
ηνπο θνηηεηέο δελ ζεσξνχλ απαξαίηεην νη εθπαηδεπηηθνί λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ
άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν. Δπίζεο νη ηξφπνη θαη ε πνηθηιία κε ηνπο νπνίνπο
αζθνχλ πξαθηηθέο εγεζίαο είλαη πην πεξηνξηζκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο. Οη
θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο δείρλνπλ λα ζπκπιένπλ πεξηζζφηεξν κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη έρνπλ λα επηδείμνπλ πεξηζζφηεξεο
κεζφδνπο ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο.
Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηηο
αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο σο πξνο ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο.
Δίλαη φινη αξλεηηθνί ζην λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο
ηάμεηο ελψ ε επζχλε ηεο επίδνζε ησλ καζεηψλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Αξθεηνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε δχλακε δελ πξέπεη λα δηακνηξάδεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Σέινο ε πνηθηιία θαη νη ηξφπνη πνπ αζθνχλ πξαθηηθέο εγεζίαο είλαη ζεκαληηθά
πεξηνξηζκέλνη.

7.5.3.11. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα
Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα
δειαδή ηε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα δηαπηζηψζεθε φηη:
➔ Ο δηεπζπληήο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηνπ ζρνιείνπ ζε
ζρέζε κε ηνπο ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθψλεζαλ πσο ζα πξέπεη ν δηεπζπληήο καδί κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηνπο
ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 1 : «αλαγθαίν»
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Ο εξσηώκελνο 12 : «ελλνείηαη»
Ο εξσηώκελνο 15 : «Αζθαιψο»
Ο εξσηώκελνο 27 : «Ννκίδσ πσο απηφ είλαη άθξσο απαξαίηεην».


Ο θχξηνο ιφγνο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ν παξαπάλσ έιεγρνο είλαη γηα λα αμηνινγείηαη ε
πνξεία ηνπ ζρνιείνπ θαη φηαλ είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε
ησλ ζηφρσλ.

Ο εξσηώκελνο 2 : «Πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ νη ζηφρνη αλ έρνπλ επηηεπρζεί,

λα

ηξνπνπνηεζνχλ ή λα αιιάμνπλ».
Ο εξσηώκελνο 11 : «Υξεηάδεηαη γηα λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ πνξεία, ηα
πξνγξάκκαηα, βέβαηα, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ, γηαηί πνιιέο θνξέο δελ
ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη θαη γηα απηφ αθξηβψο ρξεηάδεηαη λα
γίλεηαη έλαο επαλέιεγρνο θαη επαλαθαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ»
Ο εξσηώκελνο 15 : «Αζθαιψο πξέπεη λα ειέγρνπκε ηελ πνξεία, θαηά πφζν έρνπκε
εθηειέζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ή ηε δξάζε ή ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπκε βάιεη γηα λα
κπνξνχκε λα αλαπξνζαξκνζηνχκε θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηνπο ζηφρνπο κέρξη ην
ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.»
Ο

εξσηώκελνο

28

:

«Πξέπεη

λα

αμηνινγνχκε

πνπ

βξηζθφκαζηε

θαη

λα

αλαπξνζαξκφζνπκε φπνπ ρξεηάδεηαη».
➔ Ο δηεπζπληήο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνβαίλνπλ ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ πσο ν δηεπζπληήο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην.
Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 8 : « λαη, λαη»
Ο εξσηώκελνο 10 : « βέβαηα»
Ο εξσηώκελνο 18 : « Πξνθαλψο απηφ είλαη βαζηθφ»
Ο εξσηώκελνο 28 : « πξνθαλψο».
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Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ν ηξφπνο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ νη
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο είλαη ε ζπδήηεζε είηε ηνπ δηεπζπληή κε ην χιινγν
δηδαζθφλησλ είηε φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.

Ο εξσηώκελνο 1 : « … κε ζπλαληήζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ.»
Ο εξσηώκελνο 12 : «Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ζπλειεχζεηο θαη φινη καδί αιιά θαη
κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο αλ είλαη ζε κία ηάμε ην πξφβιεκα γηα παξάδεηγκα ή ζε έλαλ
ηνκέα. … κε ζπδήηεζε θπξίσο γίλεηαη, κε ζπλειεχζεηο, κε ζπλεδξηάζεηο.»
Ο εξσηώκελνο 19 : «λα ππάξρνπλ θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα ζπλειεχζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο ... κε ηε κνξθή ηεο ζπδήηεζεο θαη ηη κπνξνχκε λα δηνξζψζνπκε».
Ο εξσηώκελνο 27 : «Ναη, πάληα ζε ζπλεξγαζία, ν ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ, λα παίξλεη
πξσηνβνπιίεο.».


Οη εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο αλαθέξνπλ επηπιένλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
κπνξνχλ λα γίλνπλ νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο φπσο:
 κε έιεγρν θαη επνπηεία κε ηε ρξήζε εκεξνινγίσλ

Ο εξσηώκελνο 5 : «φιν απηφ πνπ απαηηεί έιεγρν θαη επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ
δξάζεσλ απηψλ. Υξεηάδεηαη λα ηεξείηαη θαη εκεξνιφγην, φρη κφλν απφ ην δηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ αιιά θαη απφ ηνπο ζπληνληζηέο

εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηνπο

ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο θαη πψο απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη ή δελ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη
λα θαηαγξάθνληαη πξάγκαηα. Γελ αξθεί κφλν λα εληνπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα αιιά λα
πξνηείλνληαη αιιαγέο αιιά ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.»
 κε εξσηεκαηνιφγηα
Ο εξσηώκελνο 18 : «Κπξίσο, ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο κέζα
απφ εξσηεκαηνιφγηα, ζα κπνξνχζαλ λα δίλνληαη εξσηεκαηνιφγηα κέζα ζην πιαίζην ηεο
ρξνληάο, αθφκα θαη γηα ηα 15κειή ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη απηφ, αθφκα θαη γηα ηε ζρέζε
κε ηνπο γνλείο ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη απηφ.».


Οη εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο δίλνπλ έκθαζε ζην φηη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο
πξέπεη λα γίλνληαη απφ θνηλνχ.
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Ο εξσηώκελνο 8 : «… θάλνπκε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πάιη καδί,

γηαηί φινη καδί

κπνξνχκε ζεσξψ»
Ο εξσηώκελνο 16 : «απφ θνηλνχ ηέζεθαλ νη αξρηθνί ζηφρνη έηζη θαη απφ θνηλνχ πξέπεη
λα αμηνινγνχληαη θαη αλ ηπρφλ ρξεηάδνληαη θάπνηεο παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε
θάπνησλ απφ απηψλ ησλ ζηφρσλ ή ηε βειηίσζε ηεο πνξείαο πξνο απηνχο ηνπο ζηφρνπο ζα
πξέπεη λα γίλεηαη νκαδηθά.».


Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ σο θαζήθνλ ηνπο λα πξνσζνχλ ηε
δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο σο πξνο
ηνπο ζπκθσλεκέλνπο ζηφρνπο.

Ο εξσηώκελνο 2 : « … πξέπεη ν δηεπζπληήο, εθφζνλ είλαη επηζηεκνληθά θαη εθπαηδεπηηθά
ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, απηφο ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ
έλαξμε, ην έλαπζκα, ην θίλεηξν, λα εμεηάδνληαη νη ζηφρνη θαη θπζηθά λα γίλνληαη θαη
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο».
Ο εξσηώκελνο 3 : « … ην ζρνιείν θαη δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ηφζν ε δηαδηθαζία φζν
θαη ε ζηνρνζεζία ηεο φιεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εάλ δελ γίλεηαη κία ζπλερήο
αλαηξνθνδφηεζε.».


Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη, φινη πιελ ελφο, ζεσξνχλ πσο ν δηεπζπληήο
παίδεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο αθνχ είλαη απηφο πνπ κε ηελ
παξέκβαζή ηνπ ζα ιχζεη ην φπνην πξφβιεκα.

Ο εξσηώκελνο 24 : « … ζεσξψ φηη ν δηεπζπληήο εθηφο απφ ηελ εγεηηθή ζέζε έρεη θαη
έλαλ πην ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα επνκέλσο αλ ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη ζε θάηη δελ
κπνξεί λα βξεη κία ιχζε, δελ ζα ήηαλ θαθφ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα πξνηείλεη κε ηελ
έλλνηα ηεο πξφηαζεο ην ιέσ θαη φρη ηηο δηφξζσζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή, λα
γίλνληαη θάπνηεο ηέηνηεο ελέξγεηεο, λαη, δελ ην ζεσξψ θαθφ.».
Ο εξσηώκελνο 26 : «Ο δηεπζπληήο πηζηεχσ εγψ έρεη έλα άιιν βιέκκα δειαδή κπνξεί λα
θαηαιάβεη, δειαδή λα δηεξεπλήζεη πην απέμσ ηα πξάγκαηα, θαη ν εθπαηδεπηηθφο καδί κε
ην δηεπζπληή πξάηηνπλ νπφηε κεηά απφ ζπδήηεζε θαη θαηαλφεζε, γηαηί θακηά θνξά δελ
ππάξρεη, καδί λα θάλνπλ θάπνηεο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα είλαη θαη γηα ην θαιχηεξν γηαηί
νη αξρηθνί ζηφρνη κπνξεί λα κελ έρνπλ επηηπρία νπφηε δηνξζψλνληαη θαη πξνρσξάλε.»
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➔ Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε
ησλ καζεηψλ ηνπο.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ν δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα
έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο γηαηί έηζη
θηλεηνπνηνχληαη, παιεχνπλ θαη πξνζπαζνχλ ελψ δηαθνξεηηθά ππάξρεη ζηαζηκφηεηα.
Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 5 : «Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη εθπαηδεπηηθνί γεληθφηεξα ηνπ
ζρνιείνπ, νπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζδνθίεο γηαηί ε πξνζδνθία είλαη θαη ε
βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζρνιηθή βειηίσζε θαη ε πξνζδνθία ζε βάδεη θαη ζηελ
αλαγθαηφηεηα λα αλαιάβεηο πξσηνβνπιίεο γηα λα βειηηψζεηο πξάγκαηα. Δάλ δελ
πξνζδνθάο δελ ην παιεχεηο θηφιαο.»
Ο εξσηώκελνο 10 : «Δίλαη δηφηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κηιάκε γηα κηα απιή
δηεθπεξαίσζε πνπ δελ απνβιέπεη ζε βειηίσζε αιιά ζε δηαρείξηζε.»
Ο εξσηώκελνο 18 : «Υσξίο πςειέο πξνζδνθίεο δελ έρνπκε πξφνδν, κέλνπκε ζε απηά
πνπ είκαζηε.»
➔ Οη ηππηθέο δνκέο ηνπ ζρνιείνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε
ιήςε απνθάζεσλ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα επαξθψο.


Ίινη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ φηη νη ηππηθέο δνκέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ αθνξνχλ ζηε
ιήςε απνθάζεσλ είλαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην. Σν
ζρνιηθφ ζπκβνχιην έρεη ηππηθφ ξφιν. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο
ησλ εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 2 : «Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ έρεη έλαλ ξφιν, έρεη έλαλ ξφιν ν νπνίνο
κπνξεί λα πάξεη απνθάζεηο, έηζη ν ξφινο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ είλαη θαη
απνθαζηζηηθφο ζε ζρέζε κε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ζαθψο. Σν ζρνιηθφ ζπκβνχιην απφ
ηελ άιιε, είλαη έλαο ζεζκφο ν νπνίνο δε ιεηηνπξγεί.».
Ο εξσηώκελνο 17 : «Σα ζρνιηθά ζπκβνχιηα πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη νη γνλείο είλαη θαη
απηά ηειείσο ηππηθά.»
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Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ παίδεη
απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα.

Ο εξσηώκελνο 3 : «Χο αλαθνξά ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, λαη βεβαίσο, έρεη πξσηαξρηθφ
ξφιν.»
Ο εξσηώκελνο 1 :

«Οη δνκέο ηνπ ζρνιείνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα

ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα.»


Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη παξά ην φηη ν λφκνο ην πξνβιέπεη,
ζηελ νπζία νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ επαξθψο.

Ο εξσηώκελνο 9 : «Δίπεο ηελ θαηάιιειε ιέμε ελψ ην γξάκκα ηνπ λφκνπ ην επηηάζζεη
απηφ δειαδή ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ έρεη πάξα πνιχ κεγάιε δχλακε απφ ηελ εκπεηξία
κνπ βιέπσ φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαπειψλεηαη απφ ην δηεπζπληή θαη απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην δηεπζπληή.»
Ο εξσηώκελνο 10 : «Ίρη. Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ είλαη κελ έλα παηδαγσγηθφ φξγαλν
αιιά ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην είλαη αξθεηά ζπγθεληξσηηθφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
έηζη πνπ πνιιέο θνξέο αθφκε θαη γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ε γλψκε ηνπ πιιφγνπ πεξλά
ζε δεχηεξε κνίξα.»


Οη απφθνηηνη έρνπλ πνηθίιεο απφςεηο γηα ην αλ νη ηππηθέο δνκέο επηηξέπνπλ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζηε ιήςε απνθάζεσλ: 5 ζπκθσλνχλ,
δηαθσλνχλ ελψ νη ππφινηπνη ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ δε
γίλεηαη επαξθψο.

Ο εξσηώκελνο 17 : ««Ίρη. Ίρη, είκαη θαηεγνξεκαηηθή ζε απηφ. Καζφινπ δελ ηνπο
επηηξέπνπλ, είλαη ηειείσο ηππηθέο (δνκέο).»
Ο εξσηώκελνο 19 : «ελλνείηε (φηη ζπκκεηέρνπλ επαξθψο)»
Ο εξσηώκελνο 24 : «Ννκίδσ φηη είλαη αξθεηφ αιιά δελ ηνπο επηηξέπεη λα παίξλνπλ
απνθάζεηο επαξθψο.»
➔ Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη δεθηηθφο απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ απφ ηα άηνκα ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
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Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα είλαη δεθηηθφο
απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ απφ ηα άηνκα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.

Ο εξσηώκελνο 3 :

«Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζπιινγηθή

λνεκνζχλε είλαη αλψηεξε πάληα απφ ηελ αηνκηθή λνεκνζχλε.»
Ο εξσηώκελνο 16 : «ίγνπξα ζπκθσλψ φηη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη δεθηηθφο, λα
αθνχεη δειαδή, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά αθφκα θαη ηνπο καζεηέο ζε θάπνηα ζέκαηα.».


Οη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζέζε επζχλεο δίλνπλ πνιχ κεγάιε βαξχηεηα ζε απηφ.

Ο εξσηώκελνο 11 : «Ννκίδσ, θαηά ηε δηθηά κνπ γλψκε, φηη απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ
(...

απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ δηεπζπληή), δειαδή λα είλαη δεθηηθφο απφςεσλ θαη

εηζεγήζεσλ.»
Ο εξσηώκελνο 27 : «Σν ζπνπδαίν ( απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ δηεπζπληή) είλαη λα είλαη
δεθηηθφο εηζεγήζεσλ θαη απφςεσλ θαη απφ θεη θαη πέξα κε ηελ εκπεηξία ηνπ λα θξίλεη
πνηα απφ απηά πξέπεη λα ζπλερίζνπλ θαη πνηα ελδερνκέλσο ζα θνπνχλ.»

7.5.3.12. 4ν ππνεξψηεκα - Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπλέληεπμεο ζρεηηθά κε ηε
ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα
ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζέγγηζεο πνπ δηεμήρζε κέζσ
ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα Α θαη ηε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα.
Σν ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλνχλ πσο ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο λα γίλεηαη έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηνπο
ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο ηφζν απφ ην δηεπζπληή φζν θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έηζη
ψζηε λα ηνπο αλαπξνζαξκφδνπλ θαη λα πξνβαίλνπλ,

απφ θνηλνχ,

ζε δηνξζσηηθέο

ελέξγεηεο.
Απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ν ηξφπνο πνπ πξνηείλεηαη λα γίλνληαη νη
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο είλαη ε ζπδήηεζε είηε κεηαμχ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ηνπ
δηεπζπληή είηε αλάκεζα ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.
Αλαιχνληαο ην δείγκα ησλ εξσηψκελσλ παξαηεξνχκε φηη:
Οη εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο πξνηείλνπλ επηπιένλ ηξφπνπο γηα λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζπκθσλεκέλνη ζηφρνη φπσο ε ρξήζε εκεξνινγίσλ
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ψζηε λα έρνπκε έιεγρν θαη επνπηεία θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ελψ ζεσξνχλ πνιχ
ζεκαληηθφ νη ελέξγεηεο απηέο λα γίλνληαη απφ θνηλνχ.
Μφλν νη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο αλαθέξνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ σο
κέζν πνπ ζα νδεγήζεη ζηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ησλ ζηφρσλ θαη ζεσξνχλ θαζήθνλ ηνπο
λα ηελ πξνσζνχλ.
Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη, ζρεδφλ φινη, δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν ηνπ
δηεπζπληή ν νπνίνο κε ηελ παξέκβαζή ηνπ ζα δψζεη ηε ιχζε ζην φπνην πξφβιεκα
δεκηνπξγεζεί θαη επνκέλσο είλαη εθείλνο πνπ θαζνξίδεη θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ν δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ
πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο γηαηί έηζη θηλεηνπνηνχληαη
θαη πξνζπαζνχλ ελψ δηαθνξεηηθά ππάξρεη ζηαζηκφηεηα.
Ίινη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ φηη νη ηππηθέο δνκέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ επηηξέπνπλ ηε
ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ θαη ην ρνιηθφ
πκβνχιην. Σν ρνιηθφ πκβνχιην φκσο ππάξρεη ηππηθά θαη φρη νπζηαζηηθά.
Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο ζεσξνχλ φηη ην πκβνχιην Γηδαζθφλησλ έρεη θαζνξηζηηθφ
ξφιν ζηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα.
Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη παξά ην φηη ππάξρνπλ νη ηππηθέο
δνκέο θαη πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηε ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη
εθπαηδεπηηθνί δε κεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Οη θνηηεηέο έρνπλ πνηθηιία απφςεσλ. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζηε
ιήςε απνθάζεσλ, άιινη ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε ελψ
θάπνηνη ζεσξνχλ φηη πξαθηηθά δε ζπλαπνθαζίδνπλ αιιά αθνινπζνχλ απηφ πνπ
ππνζηεξίδεη ν δηεπζπληήο.
Σέινο φινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη δεθηηθφο
απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ απφ ηα άηνκα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε
απηφ δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζέζε επζχλεο θαη ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ πξνζφλ ηνπ
δηεπζπληή.
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7.5.3.13. χλνςε ζρεηηθά κε ηε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα
Ίζνλ αθνξά ηε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηά ηε
ζπλέληεπμε, παξαηεξνχληαη ηα εμήο:
Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο ζηα αθφινπζα:
Α) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο
πνξείαο ηνπ ζρνιείνπ, απφ θνηλνχ, ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο θαη
εθφζνλ ππάξρεη ε αλάγθε, λα γίλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Β) Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο.
Γ) Οη ηππηθέο δνκέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε
ιήςε απνθάζεσλ είλαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην. Σν
ζρνιηθφ ζπκβνχιην δελ έρεη νπζηαζηηθή ηζρχ.
Γ) Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη δεθηηθφο απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ απφ ηα άηνκα
ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Ίζν αθνξά ζηνπο εξσηψκελνπο πνπ θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο
ηνπο δηαθξίλεηαη φηη δε βιέπνπλ ην ξφιν ηνπο ζην ζρνιείν σο κάλαηδεξ δειαδή ηνπ
δηνηθεηή πνπ παίξλεη κφλνο ηνπ ηηο απνθάζεηο θαη δίλεη εληνιέο.

Δπηζπκνχλ νη

απνθάζεηο λα παίξλνληαη ζπιινγηθά θαη κάιηζηα δε ζεσξνχλ πσο ε άπνςή ηνπο βαξχλεη
πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάδνληαη
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκθσλεκέλνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ,
πξνηείλνπλ επηπιένλ ηξφπνπο φπσο ρξήζε εκεξνινγίσλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ ελψ
επηκέλνπλ πσο φια απηά πξέπεη λα γίλνληαη απφ θνηλνχ.
Οη εξσηψκελνη πνπ δελ θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο ζεσξνχλ κεγάιν πξνζφλ γηα ην
δηεπζπληή λα είλαη δεθηηθφο απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ απφ ηα άηνκα ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο.
Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο αλαθέξνπλ ηνλ αλαζηνραζκφ σο έλα επηπιένλ ηξφπν
ζρεηηθά κε ην πψο κπνξνχλ λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ
έρνπλ απφ θνηλνχ ηεζεί θαη ζεσξνχλ φηη είλαη κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο λα ηνλ
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πξνσζνχλ. Ίζνλ αθνξά ζηε ιήςε απνθάζεσλ ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ
επαξθή ζπκκεηνρή κέζσ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ.
Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ αλ θαη έρνπλ
ζεζκνζεηεζεί δνκέο πνπ ηνπο ην επηηξέπνπλ.
Οη θνηηεηέο έρνπλ παλζπεξκία απφςεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Άιινη, ινηπφλ, ππνζηεξίδνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ επαξθψο, άιινη θαζφινπ θαη άιινη ιίγν.
Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη επηζπκνχλ ν δηεπζπληήο λα αθνχεη ηε γλψκε ηνπο
αιιά ζεσξνχλ πσο εθείλνο έρεη ηνλ θχξην ιφγν ζην ζρνιείν. Δπνκέλσο ζα πξέπεη ν
δηεπζπληήο λα παξέκβεη θαη λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο εθφζνλ δεκηνπξγεζεί
πξφβιεκα ε παξέθθιηζε σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.
πλνςίδνληαο ζε ζρέζε κε ηε ζπιινγηθή επζχλε παξαηεξνχκε φηη νη απφθνηηνη
ζπκπιένπλ πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο κε
ηε δηαθνξά φηη νη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ
παξνχζα θαηάζηαζε ζηα ζρνιεία γηαηί δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ επαξθψο.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ζπκθσλνχλ κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο αιιά ζηελ πξάμε εθθξάδνπλ επηθπιάμεηο γηα ην θαηά πφζν νη
εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ επαξθψο.
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο έρνπλ πνηθηιία απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ επαξθή
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ελψ απφ απηνχο νη πεξηζζφηεξνη σξνκίζζηνη νη
αλαπιεξσηέο πεξηκέλνπλ απφ ην δηεπζπληή λα εθαξκφζεη κία θαηά βάζε γξαθεηνθξαηηθή
δηνίθεζε θαη επνκέλσο εθείλνο λα απνθαζίζεη θαη λα ιχζεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα.
Καηαιήγνληαο, θαίλεηαη φηη νη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη είλαη απηνί πνπ
απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο
σο πξνο ηε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα.

7.5.4. Β Άμνλαο
Ο Β Άμνλαο ηεο έξεπλαο εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ (κε θαηεχζπλζε ηελ εγεζία – δηνίθεζε ζηελ
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εθπαίδεπζε) ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπο ζε ζέκαηα εγεζίαο
- δηνίθεζεο ζρνιείσλ.

7.5.4.1. 1ν εξψηεκα – 2 ππνεξσηήκαηα
Σν 1ν εξψηεκα εμεηάδεη θαηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ θαηαλφεζε ηεο
ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη, θαηά ζπλέπεηα,
ζηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Γηα λα εξεπλεζεί ην παξαπάλσ εξψηεκα, εμεηάζηεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηα αθφινπζα 2
ππνεξσηήκαηα:
o Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ χγρξνλνπ
ζρνιείνπ. ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο αλαθεξζήθαλ ελδεηθηηθά 4
πξνζαλαηνιηζκνί:
1) πλεξγαζία πξνο πάζα θαηεχζπλζε.
2) Καηλνηνκία.
3) Καιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα ιχλεη πξνβιήκαηα.
4) Φεθηαθφ αιθαβεηηζκφ.
o Ζ ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ πξνψζεζε απηψλ ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ.
Σα ππνεξσηήκαηα ηέζεθαλ ζηε ζπλέληεπμε φπσο είραλ ή κε πιάγην ηξφπν θαη νη
απαληήζεηο ηνπο πξνέθπςαλ απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ Α Μέξνπο ηεο ζπλέληεπμεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην πξψην
εξεπλεηηθφ ππνεξψηεκα δηαπηζηψζεθε φηη:
 Οη πξνζαλαηνιηζκνί ηεο ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο είλαη πνιχ ζεκαληηθνί.
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Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθψλεζαλ φηη θαη νη ηέζζεξηο πξνζαλαηνιηζκνί είλαη πνιχ
ζεκαληηθνί γηα ηελ εθπαίδεπζε. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηψκελσλ.
Ο εξσηώκελνο 9 : «Σνπο ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθνχο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ηεο

θνηλσληθήο θαη παγθφζκηαο αιιαγήο ζα πξέπεη λα ζπκπνξεχεηαη (ην ζρνιείν). Γελ είλαη
δπλαηφλ άιιν θφζκν λα δνχκε έμσ απφ ην ζρνιείν θαη άιιν θφζκν λα δνχκε κέζα ζην
ζρνιείν»
Ο εξσηώκελνο 12 : «Ίινη νη πξνζαλαηνιηζκνί είλαη πνιχ ζεκαληηθνί θαζψο νη
απαηηήζεηο γεληθά ηεο επνρήο απμάλνληαη ζπλερψο, φπσο μέξνπκε φινη, θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ξπζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη ε ηερλνινγία δηαξθψο, πξέπεη νη λένη πνιίηεο
πνπ ζα βγνπλ, πνπ πξνεηνηκάδνληαη θαη ζα βγνπλ ζηελ θνηλσλία λα είλαη πιήξσο
εθνδηαζκέλνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ θαη ζηηο αηνκηθέο ηνπο
αλάγθεο θαη ζηηο επαγγεικαηηθέο θαη ζηηο θνηλσληθέο.»
Ο εξσηώκελνο 15 : «Ίινη είλαη ζεκαληηθνί γηαηί φινη ζα βνεζήζνπλ ζηε ζσζηή
θαηεχζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο.»
● Απφ ηνπο εξσηψκελνπο κφλν δχν, νη εξσηψκελνη 3 θαη 17, αλαθέξνπλ πσο απηνί νη
πξνζαλαηνιηζκνί είλαη έλα κέξνο θαη φρη ην ζχλνιν ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ
ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ.
Ο εξσηώκελνο 3 : «Πξάγκαηη είλαη απηνί νη ζηφρνη θαη φρη κφλν».
● Παξαηεξψληαο ην δείγκα ησλ εξσηψκελσλ δηαπηζηψλνπκε φηη ην ζχλνιν ησλ
απνθνίησλ κε ζέζε επζχλεο ελψ ζεσξεί ζεκαληηθνχο φινπο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο,
δίλεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα θπξίσο ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ θαηλνηνκία ελψ ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ (12 ζηνπο 14) ζεσξεί φηη

φινη νη

πξνζαλαηνιηζκνί είλαη ζεκαληηθνί ρσξίο λα ηνπο δηαθνξνπνηεί κεηαμχ ηνπο.
Ο εξσηώκελνο 4 πνπ είλαη απόθνηηνο κε ζέζε επζύλεο : «Απφ ηε ζέζε επζχλεο πνπ
θαηέρσ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θξίλνληαο, ε θαηλνηνκία είλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο
παξάγνληεο, γηα ην λέν ζρνιείν, γηαηί νπζηαζηηθά κπνξεί λα αλαπηχμεη δηαχινπο
επηθνηλσλίαο κε ζρνιεία ηεο Δπξψπεο θαη λα εληζρχεη ηε ζπλεξγαζία πξνο πάζα
θαηεχζπλζε κεηαμχ άιισλ ζρνιείσλ θαη θνξέσλ. Ζ ζπλεξγαζία είλαη επίζεο πνιχ
ζεκαληηθή»
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Ο εξσηώκελνο 23 πνπ είλαη θνηηεηήο : «είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθνί γηα ην ζρνιείν θαη νη
ηέζζεξηο ζηφρνη».
 Ζ πξνψζεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν γίλεηαη κε ηνπο εμήο
ηξφπνπο:


Ζ πλεξγαζία πξνσζείηαη:
 πλεξγαζία κέζα απφ ην ζεζκηθφ Πιαίζην παξαδείγκαηνο ράξε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ
 πλεξγαζία ζηελ ηάμε εθφζνλ ηα παηδηά δνπιεχνπλ ζε νκάδεο
 πλαληήζεηο κε θνξείο ή κε γνλείο
 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ειιεληθά ή επξσπατθά παξαδείγκαηνο ράξε
πεξηβαιινληηθά, εξάζκνπο, e-twinning θαη ινηπά
 πλεξγαζία ζρνιείσλ
 Δκπινθή ζηηο δξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

Ο εξσηώκελνο 11 : «Ζ ζπλεξγαζία απφ ην ζεζκηθφ Πιαίζην θαη ηηο ιεηηνπξγίεο δειαδή
έρνπλ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, έρνπκε ην ζχιινγν γνλέσλ, έρνπκε ηηο δηάθνξεο δξάζεηο
πνπ γίλνληαη ζπλεξγαηηθά αθφκα κε ηελ θνηλφηεηα.»
Ο εξσηώκελνο 6 : «Με ηελ εκπινθή ζε πξνγξάκκαηα … e-twinning. Με εκπινθή ζε
δξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο,

κε θηλεηνπνίεζε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ, ησλ

ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ.»
Ο εξσηώκελνο 13 : «Ζ ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα πξνσζείηαη θαη κέζα ζηελ ηάμε
ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ παηδηψλ, εθφζνλ θάζνληαη πιένλ κε
νκαδνχιεο»
Ο εξσηώκελνο 16 : «Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία, επνκέλσο
ζπλαληήζεηο κε δηάθνξνπο θνξείο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζην πιαίζην απηφ, ζπλαληήζεηο
κε ηνπο γνλείο φζνλ αθνξά ηελ ζπλεξγαζία»


Ζ Καηλνηνκία πξνσζείηαη : Μέζα απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα, παξαδείγκαηνο
ράξε erasmus, ξνκπνηηθή θαη ινηπά.

Ο εξσηώκελνο 3 : «Σν ίδην θαη γηα ηελ θαηλνηνκία, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ.»
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Ο εξσηώκελνο 14 : « ηελ θαηλνηνκία έρνπκε θάπνηα πξνγξάκκαηα φπσο Erasmus,
ξνκπνηηθή θ.α.»


Ζ Καιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα ιχλεη πξνβιήκαηα: Γελ πξνσζείηαη
ζρεδφλ θαζφινπ.

Ο εξσηώκελνο 13 : «Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ λα ιχλεη πξνβιήκαηα, δε λνκίδσ φηη
θαιιηεξγείηαη ελεξγά αθφκε ηνπιάρηζηνλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, γηαηί δελ παχνπλ λα
δίλνπλ θαη καζεκέλε ηξνθή κεξηθέο θνξέο νη δάζθαινη ζηα παηδηά.»


Ο Φεθηαθφο αιθαβεηηζκφο πξνσζείηαη: Πξνσζείηαη κεξηθψο.

Ο εξσηώκελνο 18 : «Θεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ ηνλ ςεθηαθφ αιθαβεηηζκφ. ·ρνπλε γίλεη
θάπνηεο απνζπαζκαηηθέο, απνκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο απφ θάπνηεο είηε ηδησηηθέο
πξσηνβνπιίεο, είηε κέζσ ηεο Δπξσπατθήο ·λσζεο κε θάπνηα εξγαιεία φπσο ην selfie θαη
θάπνηεο δξάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην stem.»
 Ίινη νη παξαπάλσ πξνζαλαηνιηζκνί πξνσζνχληαη πιεκκειψο ζην ειιεληθφ ζρνιείν
θαη ππάξρνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο θαη εκπφδηα.
Ο εξσηώκελνο 14: « Ζ θαηλνηνκία πξνσζείηαη ιίγν θαη απνζπαζκαηηθά ζηελ
εθπαίδεπζε».
Ο εξσηώκελνο 13: «Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ λα ιχλεη πξνβιήκαηα … Πνιχ ιίγεο
θνξέο ηα βάδνπκε (ηα παηδηά) ζε κηα δηαδηθαζία λα ζθεθηνχλ, λα παξάγνπλ γλψζε απφ
έλα πείξακα θιπ»
Ο εξσηώκελνο 18: «Θεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ ηνλ ςεθηαθφ αιθαβεηηζκφ. ·ρνπλε γίλεη
θάπνηεο πξνζπάζεηεο … Δπί ηεο νπζίαο φκσο είλαη απνζπαζκαηηθέο θαη δελ ππάξρεη
επξεία δηάδνζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.»


Αθφκα θαη ε ζπλεξγαζία πνπ θαίλεηαη λα πξνσζείηαη πεξηζζφηεξν απφ φινπο ηνπο
άιινπο πξνζαλαηνιηζκνχο έρεη πξνβιήκαηα. Σξεηο εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο
παξαηεξνχλ φηη δελ ππάξρεη θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο ζην ζρνιείν.

Ο εξσηώκελνο 18 αλαθέξεη: «Οη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη απφ ηνπο θιάδνπο νη νπνίνη
γεληθψο επηθνηλσλνχλ πνιχ εχθνια, πξέπεη ν δηεπζπληήο ή θάπνηνο άιινο θνξέαο λα
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ηνπο εληάμεη ζε θάπνην πιαίζην γηα λα ζπλεξγαζηνχλ ... δχζθνια ... είλαη ην
πξνβιεκαηηθφ θνκκάηη ζηελ Παηδεία καο θαη γεληθφηεξα ζηελ θνηλσλία καο ε
ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία, δελ δηδάζθεηαη θηφιαο θάηη ην νπνίν ζα έπξεπε λα
γίλεηαη.»
 Γηα φινπο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε ε νπνία δελ παξέρεηαη
επαξθψο.
Ο εξσηώκελνο 9 αλαθέξεη: «Βαζηθφ παξάγνληα ζεσξψ ηελ επηκφξθσζε, δειαδή νη
θαζεγεηέο λα κάζνπλ πψο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ζρνιεία ηεο
Δπξψπεο, θαηλνηνκίεο, λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα θαη λα εθπαηδεπηνχλ πάλσ ζηνλ ςεθηαθφ
αιθαβεηηζκφ ηνπο. Σν δήηεκα είλαη πσο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο
επηκνξθψζεηο απηφ ηνλ θαηξφ.»
Ο εξσηώκελνο 18: «Θεσξψ φηη δελ ππάξρεη ζηελ εθπαίδεπζε απηή ηε ζηηγκή ε
θαηάιιειε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.»
 Ηδηαίηεξα απνγνεηεπκέλνη δείρλνπλ λα είλαη νη θνηηεηέο εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη
ζεσξνχλ φηη νη πξνζαλαηνιηζκνί δελ πξνσζνχληαη ζρεδφλ θαζφινπ ελψ πξέπεη ν
εθπαηδεπηηθφο λα ηα θάλεη φια κφλνο ηνπ.
Ο εξσηώκελνο θνηηεηήο εθπαηδεπηηθόο 20: «Γπζηπρψο, νη παξαπάλσ πξνζαλαηνιηζκνί
δελ πξνσζνχληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηα ζρνιεία. Τπάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ρσξψλ θαη
ζρνιείσλ κέζσ πξνγξακκάησλ Erasmus+, eTwinning αιιά φια απηά δελ εθαξκφδνληαη
έηζη φπσο ζα έπξεπε θαη ζπλήζσο ζηξηκψρλνληαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ
θαη δελ ηνπο δίδεηαη ε δένπζα ζεκαζία. Ζ θαηλνηνκία θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ ζην
λα ιχλεη πξνβιήκαηα είλαη κάιινλ ιέμεηο άγλσζηεο γηα ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν.
Ο ςεθηαθφο αιθαβεηηζκφο ηείλεη λα γίλεη ςεθηαθφο αλαιθαβεηηζκφο αθνχ ε
Πιεξνθνξηθή σο επηζηήκε ράλεη ζπλερψο έδαθνο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε κεηψζεηο σξψλ
θαη ππνβάζκηζε ησλ καζεκάησλ ηεο. Δπηπιένλ, ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ελφο ζρνιείνπ
γίλνληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ δαζθαινθεληξηθφ ηξφπν θη φρη ηφζν κε ςεθηαθά κέζα.»
Ο εξσηώκελνο θνηηεηήο

εθπαηδεπηηθόο 22: “Ίια επαθίεληαη ζηνλ παηξησηηζκφ ηνπ

θαζελφο”
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 Οη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί πξνσζνχλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο
ζην ζρνιείν ηνπο είλαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
θαη κε επηκνξθψζεηο.
● Ζ παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο αλαθεξφκελνπο πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ
ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ησλ εξσηψκελσλ είλαη ε ζπκκεηνρή ζε
πξνγξάκκαηα είηε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν π.ρ. πνιηηηζηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη ινηπά
είηε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν φπσο etwinning, erasmus θαη ινηπά (17 ζηνπο 28). Ζ
παξέκβαζε απηή αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο πξνο πάζα θαηεχζπλζε
θαζψο θαη ζε πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο φπσο νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα, ελδπλάκσζε
ηεο νκάδαο, άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία.
Ο εξσηώκελνο 5 αλαθέξεη: «Ναη, έρσ ζπκκεηάζρεη θαηά θαηξνχο ζε εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ζθνπφ είραλ θαη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζπλεξγαζίαο,
πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη ηα ινηπά.»
● Σα πξνγξάκκαηα απηά εληζρχνπλ θαη ηε ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ.
Ο εξσηώκελνο 20 αλαθέξεη: «ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εξάζκνπο θαη etwinning θαη
ρξήζε ςεθηαθψλ κέζσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ»
●

Γχν

εξσηψκελνη

αλέθεξαλ

πσο

ε

θαηλνηνκία

εμππεξεηείηαη

κέζσ

ησλ

πξνγξακκάησλ.
Ο εξσηώκελνο 2

είπε:

«ρξεζηκνπνηνχκε φζν ην δπλαηφλ θαηλνηφκεο δξάζεηο κε

πξνγξάκκαηα, δελ αθήλνπκε ηίπνηα λα θχγεη ή λα πέζεη θάησ, ζπκκεηέρνπκε ζηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα λέσλ κε δηάθνξα ζέκαηα θάζε θνξά.»
Ο εξσηώκελνο 11 είπε:

« … φηη έρνπκε ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα θαη

δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηφκεο φπσο γηα παξάδεηγκα αο πνχκε ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία»
● Άιιε πξαθηηθή κε κεγάιε απήρεζε αλάκεζα ζηνπο εξσηψκελνπο είλαη νη
επηκνξθψζεηο ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη είηε ζπκκεηέρνπλ είηε, νξηζκέλνη,
δηνξγαλψλνπλ γηα παηδηά θαη ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο (6 ζηνπο 28). Ζ πξαθηηθή
απηή εμππεξεηεί δηάθνξνπο πξνζαλαηνιηζκνχο.
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Ο εξσηώκελνο 3 απαληά: «παξαθνινχζεζα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα κέζσ ηνπ
Παληείνπ, εηήζηεο επηκνξθψζεηο θαη κέζσ ηνπ θαπνδηζηξηαθνχ, φπνπ κνπ έδσζαλ
επηπιένλ εθφδηα θαη εξγαιεία έηζη ψζηε λα αληηκεησπίζσ ηε δνπιεηά κνπ. Σψξα φζνλ
αθνξά ηε ζέζε επζχλεο πνπ έρσ ηψξα, πάιη κε πξνζσπηθή επηινγή, παξαθνινχζεζα
ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε πξνγξάκκαηα»
Ο εξσηώκελνο 9 αλαθέξεη: « … αξθεηέο εκεξίδεο πνπ έρσ νξγαλψζεη πάλσ ζηελ
ελεκέξσζε καζεηψλ αιιά θαη ζπλαδέιθσλ γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ην ςεθηαθφ
αιθαβεηηζκφ.»
Ο εξσηώκελνο 18 : «Μία δηθή κνπ παξέκβαζε είλαη κία επηκφξθσζε ζηελ ςεθηαθή
πιαηθφξκα e-me ε νπνία είλαη έλα ςεθηαθφ εξγαιείν ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο πιηθνχ κεηαμχ θαζεγεηψλ γνλέσλ θαη καζεηψλ.»
 Άιιεο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ήηαλ:
 αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν πεγψλ εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη θξηηηθή ζθέςε
γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
Ο εξσηώκελνο 10 : «ε φ,ηη αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδσ εληφο ηεο ζρνιηθήο
αίζνπζαο (ιακβάλνληαο ππφςε φηη δηδάζθσ γισζζηθά καζήκαηα) ελζαξξχλσ ηνπο
καζεηέο λα ςάρλνπλ πέξα απ‟ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζε άιιεο πεγέο πξνθεηκέλνπ λα
βξνπλ ιχζεηο ζε θάηη πνπ ηνπο έρεη δεηεζεί ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ θαη ζπρλά
γίλεηαη αληηπαξαβνιή ησλ δηαθφξσλ εθδνρψλ πξνθεηκέλνπ κέζα απφ θξηηηθή ζθέςε λα
θαηαιήμνπκε ζηελ ελδεδεηγκέλε ή ηελ πιένλ απνδεθηή.»
 project πνπ πξνάγεη ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία.
Ο εξσηώκελνο 13 : «·λαο ηξφπνο πνπ εγψ ηνπιάρηζηνλ έρσ δεη φηη αξέζεη ζηα παηδηά,
ηνπιάρηζηνλ ζην κάζεκα κνπ πνπ αθνξά ηε ςεθηαθή ηερλνινγία θαη γεληθφηεξα ηελ
θαηλνηνκία, έρσ πξνζπαζήζεη ζε πνιιά project πνπ θάλνπκε κε ηα παηδηά λα ηα βάδσ ζε
κηα δηαδηθαζία λα ζθέθηνληαη θαη λα παξάγνπλ πιεξνθνξία απφ ην δηαδίθηπν»
 επαθή ησλ παηδηψλ κε κνπζηθά θαη θαιιηηερληθά ζρνιεία ψζηε λα γλσξίδνπλ
κνξθέο ηέρλεο.
Ο εξσηώκελνο 17 : “ απνπζηάδεη ε ηέρλε απφ ηα ζρνιεία πηζηεχσ”.
 εξγαζίεο κε ζπλεξγαηηθήο κνξθήο εξγαιεία, blog, πνπ πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία θαη
ηνλ ςεθηαθφ αιθαβεηηζκφ.
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Ο εξσηώκελνο 10 : «δεηψ απφ καζεηέο λα γξάθνπλ εξγαζίεο ηνπο ζην google drive ή ζε
έλα wiki πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζνχλ κε εξγαιεία ζπλεξγαηηθήο γξαθήο πνπ
πξνζθέξνληαη δσξεάλ ή λα ζηέιλνπλ ζρφιηα θαη λα ζπδεηνχλ κε αθνξκή κηα αλάξηεζε
ζε έλα blog»
 εκπινθή ζε δξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο
Ο εξσηώκελνο 1 : «πκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε δξάζεηο ηνπ Γήκνπ.»
Ο εξσηώκελνο 6 : «. Με εκπινθή ζε δξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο»


Ίινη νη θνηηεηέο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζέζε επζχλεο αλαθέξζεθαλ κφλν ζε
πξνγξάκκαηα φπσο εξάζκνπο, etwinning ή καζεηεία.

Φαξαθηεξηζηηθά ν εξσηώκελνο 22 : «Δίρα ζπκκεηάζρεη ζε πξφγξακκα e-twinning.»
Ο εξσηώκελνο 23 : «Τπάξρνπλ δηάθνξεο δξάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία πξνο πάζα
θαηεχζπλζε γηα παξάδεηγκα εδψ ζηα επαγγεικαηηθά ιχθεηα κε ην “λέν ΔΠΑΛ κία λέα
αξρή”, έλα λέν πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.»


Οη θνηηεηέο εθπαηδεπηηθνί αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη, είραλ πην θησρέο
απαληήζεηο φπσο:
 Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ηνπ ζρνιείνπ,

Ο εξσηώκελνο 24 : «κία εθδξνκή ζηε θχζε ή κε κία παξνπζίαζε πνπ κπνξεί λα έθαλε
έλαο ππξνζβεζηηθφο ζηαζκφο. Θπκάκαη φηη είρακε νξγαλψζεη κία δξάζε φπνπ καδεχακε
ηα ζθνππίδηα ζηελ παξαιία θαη φιν απηφ ζθφπεπε ζηελ πεξηβαιινληηθή αθχπληζε ησλ
παηδηψλ.»
Ο εξσηώκελνο 28 : «θάλνπκε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά
λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ „αιεζηλή‟ δσή.»
 ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ,
Ο εξσηώκελνο 26 : «φηαλ ζπλαληψ έλα πξφβιεκα ζε θάπνην απφ ηα παηδηά αλαδεηψ
ζπλέρεηα ζε ςεθηαθά κέζα, ζε βηβιία, ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζπκβεί, ζε
θάηη άιιν πνπ έρεη αληηκεησπίζεη αληίζηνηρα άιινο εθπαηδεπηηθφο, αλαδεηψ ηξφπνπο γηα
λα ιχζσ απηφ πνπ αληηκεησπίδσ.»
 ρξήζε κε ζρνιηθνχ βηβιίνπ γηα επηπιένλ χιε.
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Ο εξσηώκελνο 27 : «πήξα έλα βηβιίν ην „Οδεγφο ηεο Μαζεκαηηθήο ζθέςεο‟ ην νπνίν
είρε κέζα πξνβιήκαηα θαη έρσ θάλεη θάπνηα απφ απηά.»
Αλαθνξηθά κε ην β εξεπλεηηθφ ππνεξψηεκα, δειαδή ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
ζηελ πξνψζεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, δηαπηζηψζεθε φηη:
 Οη απφθνηηνη είηε έρνπλ ζέζε επζχλεο είηε είλαη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ην
Μεηαπηπρηαθφ ζπκβάιιεη πνιχ ηελ θαηαλφεζε ηφζν ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ
ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζηελ αλάγθε λα εθαξκνζηνχλ πξαθηηθέο θαη
ζηξαηεγηθέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.


Γηα ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ
ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ:

Ο εξσηώκελνο 9 αλαθέξεη: «αθψο κε βνήζεζε γηα απηφ θαη ην επέιεμα λα ην θάλσ ην
ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ.»
Ο εξσηώκελνο 11 ππνζηεξίδεη: «Ννκίδσ, βνήζεζε λα δσ δηαθνξεηηθά ην ζρνιείν θαη ηελ
εθπαίδεπζε θαη ην πνπ κπνξεί λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζήκεξα.»


Γηα ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο λα εθαξκνζηνχλ
ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε:

Ο εξσηώκελνο 5: «Σν κεηαπηπρηαθφ, ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία φρη κφλν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο αιιά ηεο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ζνπ δίλεη ηα
εξγαιεία γηα λα θάλεηο πεξηζζφηεξν πξάμε φια απηά πνπ πηζαλφλ ζην παξειζφλ
αζρνινχζνπλ, δειαδή εξγαιεηνπνηείο πην εχθνια ηέηνηνπ είδνπο πξάγκαηα, είλαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζην κπαιφ ζνπ. Δ, βέβαηα, έρεηο άιιεο γλψζεηο θαη άιιεο δεμηφηεηεο
απνθηήζεη κέζσ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη αιιηψο αληηιακβάλεζηε ηηο αλαγθαηφηεηεο.»
Ο εξσηώκελνο 6 απαληά: «Ναη ε αιήζεηα είλαη φηη βνήζεζε (λα αληηιεθζψ) γηα ην πφζν
ζεκαληηθέο είλαη νη λέεο ζηξαηεγηθέο γηαηί πηα νη απαηηήζεηο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο.
Καη λαη κε βνήζεζε.»
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 Οη απφθνηηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ
πξνζαλαηνιηζκψλ θπξίσο κέζσ ηεο ζεσξίαο θαη ηεο κειέηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
Δπξσπατθψλ ζρνιείσλ.


ε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ
ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
α) ηε ζεσξία θαη ηε βηβιηνγξαθία πνπ βνεζά ηελ εκβάζπλζε ζε δηάθνξεο
παξακέηξνπο ηεο εθπαίδεπζεο.

Ο εξσηώκελνο 10 αλαθέξεη: «Σν κεηαπηπρηαθφ κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ φηη ην ζρνιείν
δελ είλαη φ,ηη βιέπσ κέζα ζε απηφ αιιά ππάξρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα κε νξαηά πνπ
έξρνληαη απφ έμσ πξνο ηα κέζα θαη επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαζνξηζηηθά.
Δπηπιένλ, γηα λα μεπεξαζηνχλ αγθπιψζεηο κε βαζηέο ξίδεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε
δελ αξθεί ε ηππηθή δηεθπεξαησηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αιιά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θη
άιινη παξάγνληεο φπσο ε ζρνιηθή εγεζία θαη πσο απηή κπνξεί λα θαηαλεκεζεί ζε
πξφζσπα θαη ρψξν αιιά θαη ην πσο κπνξεί λα επεξεάζεη, ζεηηθά ή αξλεηηθά, ηε ζρνιηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα.»
Ο εξσηώκελνο 9 αλαθέξεη: «Θεσξεηηθά κε βνήζεζε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηκφξθσζεο,
λα εκβαζχλσ ζε θάπνηα πξάγκαηα θαη λα ηα γλσξίζσ θαιχηεξα.»
β) ηε γλσξηκία κε επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα κέζσ παξνπζηάζεσλ,
ζπδεηήζεσλ, βίληεν, νκηιίεο μέλσλ θαζεγεηψλ Παλεπηζηεκίνπ.
Ο εξσηώκελνο 12 αλαθέξεη: «Απηφ έγηλε κέζα απφ παξνπζηάζεηο ησλ θαζεγεηψλ.
Τπήξραλ θάπνηα βίληεν πνπ καο έδεηρλαλ ηη γίλεηαη ζε άιιεο ρψξεο. ·θεξλαλ θαη άηνκα
πνπ είραλ θάπνηα ζέζε ζε επξσπατθά παλεπηζηήκηα πνπ ζπλεξγάδνληαλ καδί ηνπο …
Γεληθά είραλ θέξεη αξθεηά άηνκα απφ άιιεο ρψξεο γηα λα καο κεηαθέξνπλ ηελ εηθφλα
πνπ ππάξρεη εθεί. Απηφ θπξίσο θαη απφ ζπδήηεζε.»
Ο εξσηώκελνο 7 αλαθέξεη: «Μέζα απφ ηε γλψζε ηφζν ηεο ζεσξίαο ζην θνκκάηη απηφ
πνπ δελ ην είρακε ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν, φζν θαη κέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο
βηβιηνγξαθίαο θαη γηα πξαθηηθά δεηήκαηα θαη πψο αληηκεησπίδνληαη ζην εμσηεξηθφ,
δηαπηζηψλνληαο φηη ζηελ Διιάδα ππάξρεη κεγάιν θελφ θαη ζε απηφ ην ζέκα, θαη ζηε
ζεσξία θαη ζηελ έξεπλα πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα ππάξρεη κεγάιν θελφ.»
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χκθσλα κε ηνπο απνθνίηνπο επηπιένλ ηξφπνη πνπ επηηπγράλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη
πξαθηηθέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ηφζν απφ ηε ζεσξία φζν θαη απφ ηελ
πξαθηηθή ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κε ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη κειέηεο
πεξίπησζεο. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 13 αλαθέξεη: «Μέζα απφ ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζα
έιεγα φηη επεξεάζηεθα αξθεηά γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ κπφξεζα λα θαηαιάβσ θαιχηεξα
ηηο δηθέο κνπ δεμηφηεηεο θαη κέρξη πνπ κπνξψ εγψ λα πξνζθέξσ κέζα ζε κία νκάδα θαη
εθεί αθξηβψο είδα πνπ κπνξεί θαη ν άιινο λα κε ζπκπιεξψζεη νπφηε αληίζηνηρα,
θαληάδνκαη, ην ίδην ζα ηζρχεη θαη ζε έλα χιινγν δηδαζθφλησλ ζε έλα ζρνιείν.»
Ο εξσηώκελνο 4 αλαθέξεη: «βνήζεζε ην κεηαπηπρηαθφ … ψζηε λα εληζρχζνπκε απηή ηελ
έλλνηα ηεο νκάδαο θαη ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο»
Ο εξσηώκελνο 8 αλαθέξεη: «Καηαξρήλ θάλαλε πνιιέο εξγαζίεο δειαδή ζε πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά, παίξλακε κειέηεο πεξίπησζεο, θάλακε κειέηεο πεξηπηψζεσλ ηέηνηεο πνπ λα
κπνξνχκε ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ λα απαληάκε ζε ηέηνηα πξνβιήκαηα, νπφηε φηαλ ηα δσ
απηή ηε ζηηγκή ην έρσ θάλεη. Καη ε ζεσξία βνήζεζε»
Ο εξσηώκελνο 8 αλαθέξεη: « … κε βνήζεζε ζην λα εθαξκφδσ ζηξαηεγηθέο θαη
πξαθηηθέο ψζηε λα εληζρχσ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ νκαδηθφηεηα .. ζε απηφ
πεξηζζφηεξν.»
 Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο
α) είλαη επηθπιαθηηθνί ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ
θαηαλφεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ
β) ζεσξνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο λα
εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ λα εμππεξεηνχλ ηνπο παξαπάλσ
πξνζαλαηνιηζκνχο.


Απφ ηνπο πέληε θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο νη δχν εθθξάδνπλ επηθπιάμεηο γηα ην αλ
ην Μεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ
ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ.
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Ο εξσηώκελνο 16 απαληά: «Γελ είκαη ζίγνπξνο λα απαληήζσ ζε απηή ηελ εξψηεζε, είκαη
ζην πξψην εμάκελν, δελ έρσ δεη ην αλαιπηηθά ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ησλ 3
εμακήλσλ γηα λα κπνξψ λα μέξσ φηη ζα βνεζήζεη ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν.»
Ο εξσηώκελνο 19 απαληά: «Γε λνκίδσ πσο ζα κε βνεζήζεη ηδηαίηεξα ζε απηφ»


Ίινη νη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ζεσξνχλ φηη ην Μεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο βνεζήζεη
ζην λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ λα
εμππεξεηνχλ ηνπο παξαπάλσ πξνζαλαηνιηζκνχο.

Ο εξσηώκελνο 17 απαληά: «λαη, ζίγνπξα»
Ο εξσηώκελνο 18 απαληά: «Ναη ζε απηφ ζίγνπξα ζα βνεζήζεη».


Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηξφπνη πνπ ζα γίλνπλ θαηαλνεηά
ηα παξαπάλσ είλαη: α) απφ παξαδείγκαηα απφ επξσπατθά ζρνιεία β) απφ ηε
ζπλεξγαηηθφηεηα πνπ ελδπλακψλεηαη κέζα απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.
Ο εξσηώκελνο 16 : «Ίζν αθνξά ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα, απηφ είλαη θάηη ην νπνίν ην έρσ

εληνπίζεη απηή ηε ζηηγκή, φηη είλαη θάηη πνπ πξνσζείηαη ζην

κεηαπηπρηαθφ. Έδε

ζπκκεηέρνπκε ζε νκάδεο εξγαζίαο κε άιινπο ζπκθνηηεηέο γηα ηελ εθπφλεζε θάπνησλ
εξγαζηψλ πξάγκα ην νπνίν δελ ην ήμεξα φηη γίλεηαη ζε ηφζν βαζκφ θαη ε ελδπλάκσζε
ηεο νκάδαο πηζηεχσ φηη θαιιηεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ζηα πξψηα απηά καζήκαηα ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ.»
Ο εξσηώκελνο 19: «ηελ πην γεληθή ηνπ κνξθή πηζηεχσ φηη ζα κε βνεζήζεη, δειαδή ζα
κνπ δψζεη γλψζεηο γηα λα θαηαιάβσ ην πιαίζην ζην νπνίν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί έλα
ζρνιείν ζηελ Δπξψπε θαη επνκέλσο θαη ζηελ Διιάδα.»
 Οη θνηηεηέο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζέζε επζχλεο έρνπλ ιίγεο ακθηβνιίεο
ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ
ζρνιείνπ (3 ζηνπο 5)
Ο εξσηώκελνο 21: «ίζσο»
Ο εξσηώκελνο 28: «ινγηθά λαη».
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ελψ είλαη βέβαηνη πσο ην κεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο βνεζήζεη ζην λα θαηαλνήζνπλ ηελ
αλάγθε λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ λα εμππεξεηνχλ ηνπο
παξαπάλσ πξνζαλαηνιηζκνχο.
Ο εξσηώκελνο 21 απαληά: « λαη»
Ο εξσηώκελνο 28 απαληά: «Ναη».
 Οη θνηηεηέο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηξφπνη
πνπ ζα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα παξαπάλσ είλαη απφ ηερληθέο, ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο
πνπ ζα εκπεδσζνχλ κέζα ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.
Ο εξσηώκελνο 20 απαληά: « (απφ ην κεηαπηπρηαθφ) λα πάξεη ηδέεο γηα λα εθαξκφζεη λέεο
ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο ζηε δηδαζθαιία ηνπ »
Ο εξσηώκελνο 22 απαληά: «Θα κνπ δψζεη ηα εξγαιεία, ζα κνπ δείμεη ηνπο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζα γηα παξάδεηγκα λα αλνίμσ ην ζρνιείν πξνο ηελ θνηλσλία
πεξηζζφηεξν. Θα κνπ δψζεη θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, πνηα είλαη ε ζηφρεπζε, ηη ζέινπκε
λα θάλνπκε θαη ζα κνπ έρεη κεηά ηα εξγαιεία, ίζσο κέζα απφ παξαδείγκαηα, κέζα απφ
πξαθηηθέο πνπ αθνινχζεζαλ άιια ζρνιεία, κέζα απφ πξάγκαηα ηα νπνία θάλεθαλ φηη
δνπιεχνπλ θαη ζέινπκε λα ηα ζπλερίζνπκε θαη λα ηα βειηηψζνπκε. »
 Οη θνηηεηέο εθπαηδεπηηθνί σξνκίζζηνη ή αλαπιεξσηέο εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο γηα
ηελ επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ φζν
θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο γηα αληίζηνηρεο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ελψ
ζεσξνχλ φηη ν κνλαδηθφο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα ηνπο επεξεάζεη ην Μεηαπηπρηαθφ ζε
απηά ηα ζέκαηα είλαη κέζα απφ ηηο γλψζεηο πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη.
Ο εξσηώκελνο 24 αλαθέξεη: «Απηφ δελ κπνξψ λα ην γλσξίδσ γηαηί δελ μέξσ πνηα ζα
είλαη ζηε ζπλέρεηα ηα καζήκαηα πνπ ζα δηδαρηνχκε ζην κεηαπηπρηαθφ. ίγνπξα θάπνηα
πξάγκαηα πξνζαλαηνιίδνληαη κέζα απφ απηφ ην κεηαπηπρηαθφ, απιά δελ είκαη ζίγνπξε
αλ θαιχπηεη απφιπηα φια φζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε έλα ζρνιείν. …. Απιά πηζηεχσ φηη
θαη ε κεηέπεηηα εκπεηξία αιιά θαη ε βησκαηηθή θαηάζηαζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζηελ
εγεζία ζα ήηαλ πην ζεκαληηθή απφ ηελ ίδηα ηε γλψζε. Φπζηθά ην έλα πξνυπνζέηεη ην
άιιν λνκίδσ.»
Ο εξσηώκελνο 26 αλαθέξεη: « Μέζα απφ ηηο γλψζεηο πνπ ζα πάξεηο.»
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Ο εξσηώκελνο 28 απαληά: «Θα πάξσ θάπνηεο γλψζεηο θαη απηέο ζα κε βνεζήζνπλ»

7.5.4.2. Απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο γηα ην 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε κέζσ
ηεο ζπλέληεπμεο ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα Β θαη ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ έρεη
ηεζεί.
Ίζν αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη
πξαθηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο
Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο Πνιηηηθήο θαη ζηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ, ην
κεηαπηπρηαθφ δείρλεη φηη ζπκβάιιεη ζεηηθά.
Αλαιπηηθφηεξα, φινη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ φηη νη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ ζχγρξνλνπ
ζρνιείνπ είλαη ζεκαληηθνί θαη ζπκθσλνχλ πσο πξνσζνχληαη πιεκκειψο ζην ειιεληθφ
ζρνιείν ελψ ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε ε νπνία δελ παξέρεηαη επαξθψο. Οη απφθνηηνη, είηε
έρνπλ ζέζε επζχλεο είηε φρη, θαίλεηαη πσο έρνπλ ελεκεξσζεί θαη πξνβιεκαηηζηεί
πεξηζζφηεξν πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα γηαηί είλαη ζε ζέζε λα θαηαηάμνπλ ηνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο ζε βαζκνχο ζεκαληηθφηεηαο θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ηελ
άπνςε ηνπο θαη ζεσξνχλ πην ζεκαληηθνχο ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θαηλνηνκία. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη νη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο θαίλνληαη λα είλαη απνγνεηεπκέλνη απφ ην
Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ππνζηεξίδνπλ πσο νη πξνζαλαηνιηζκνί δελ
πξνσζνχληαη ζρεδφλ θαζφινπ ελψ φπσο ιέλε ραξαθηεξηζηηθά «πξέπεη λα ηα θάλεηο φια
κφλνο ζνπ».
Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 10:
Πίλαθαο 10. Πξνσζνχληαη νη πξνζαλαηνιηζκνί ζην ειιεληθφ ζρνιείν;

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ & ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΔ
ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ
Πξνσζνχληαη πιεκκειψο
Υξεηάδεηαη επηκφξθσζε

ΦΟΗΣΖΣΔ ΥΩΡΗ ΘΔΖ
ΔΤΘΤΝΖ
Γελ πξνσζνχληαη ζρεδφλ θαζφινπ
Πξέπεη λα ηα θάλεηο φια κφλνο ζνπ

Οη ζηξαηεγηθέο θαη νη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο πξνσζνχλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο νη
εξσηψκελνη είλαη θπξίσο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
θαη νη επηκνξθψζεηο πνπ παξαθνινπζνχλ.
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Οη ζηξαηεγηθέο θαη νη πξαθηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη απφθνηηνη πνπ είηε έρνπλ ζέζε επζχλεο είηε φρη είλαη ζαθψο
πεξηζζφηεξεο θαη πνηνηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο. Δθηφο απφ ηηο επηκνξθψζεηο
θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αλαθέξζεθαλ επηπιένλ ζηα project, ζηε ρξήζε
ςεθηαθψλ κέζσλ, ζηελ πξνψζεζε ηεο ηέρλεο, ζηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε εηδηθά
ζρνιεία, ζηελ εκπινθή ζε δξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα,
ζηα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηε ρξήζε πνιιψλ πεγψλ θαη ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Αθνινπζνχλ νη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηέο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο νη νπνίεο,
φκσο, είλαη πην πεξηνξηζκέλεο ζε πιήζνο ζπγθξηηηθά κε ηνπο απνθνίηνπο. Απφ ηνπο
θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο, νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ κφλν ζηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελψ νη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη είραλ ηηο πην θησρέο απαληήζεηο ιέγνληαο πσο πξνσζνχλ
ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζπκκεηέρνληαο ζε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ή ζπκβνπιεπκέλνη
ην δηαδίθηπν φηαλ έρνπλ θάπνην πξφβιεκα λα ιχζνπλ ή ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην
εμσζρνιηθφ βηβιίν.
Ο πίλαθαο 11 πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνσζνχλ ηνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ νη εξσηψκελνη αλά θαηεγνξία.

Πίλαθαο 11. Πσο πξνσζνχλ νη εξσηψκελνη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ
ζρνιείνπ;

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ
ΚΤΡΗΧ:
 πκκεηνρή ζε
εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα
 Δπηκνξθψζεηο
ΔΠΗΠΛΔΟΝ:
 Project ζηελ
ηάμε
 Υξήζε
ςεθηαθψλ
κέζσλ

ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΔ
ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΚΤΡΗΧ:
 πκκεηνρή ζε
εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα
 Δπηκνξθψζεηο
ΔΠΗΠΛΔΟΝ:
 Project ζηελ ηάμε
 Υξήζε ςεθηαθψλ
κέζσλ
 Δπαθή ησλ
καζεηψλ κε εηδηθά

ΦΟΗΣΖΣΔ ΥΩΡΗ ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΔ &
ΩΡΟΜΗΘΗΟΗ

πκκεηνρή ζε
εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα

 Δθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο
 Υξήζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπ
δηαδηθηχνπ
 Υξήζε εμσζρνιηθνχ
βηβιίνπ
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Δπαθή ησλ
καζεηψλ κε

εηδηθά ζρνιεία
Δκπινθή ζε
δξάζεηο ηεο
ηνπηθήο
θνηλσλίαο
Καηλνηφκα
πξνγξάκκαηα
πλεξγαηηθά
εξγαιεία ηνπ
δηαδηθηχνπ
Υξήζε πνιιψλ
πεγψλ θαη
θαιιηέξγεηα ηεο
θξηηηθήο
ζθέςεο

ζρνιεία
Πξνψζεζε ηεο
ηέρλεο

Οη απφθνηηνη ζπκθσλνχλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ
πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ αλάγθε εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ
θαη πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη ηξφπνη πνπ ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ
είλαη πνιινί φπσο ε ζεσξία, ε αλαδίθεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε γλσξηκία ησλ
Δπξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε πξαθηηθή κέζα απφ νκαδηθέο εξγαζίεο θαη
κειέηεο πεξίπησζεο ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο εθθξάδνπλ κηα επηθχιαμε ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ ελψ
είλαη βέβαηνη γηα ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο λα
εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ λα εμππεξεηνχλ ηνπο παξαπάλσ
πξνζαλαηνιηζκνχο. Οη ηξφπνη πνπ ππνζέηνπλ πσο ζα ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ είλαη
κε ηε γλσξηκία ησλ Δπξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ πξαθηηθή κέζα απφ
νκαδηθέο εξγαζίεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.
Αξθεηνί θνηηεηέο κφληκνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ακθηβάιινπλ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ ελψ
εθθξάδνληαη φινη ζεηηθά γηα ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε ηεο
αλάγθεο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
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Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ ππεξεηνχλ σο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη
ακθηβάιινπλ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε ηφζν ησλ
πξνζαλαηνιηζκψλ φζν θαη ηεο αλάγθεο λα εθαξκνζηνχλ πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Απφ ηνπο θνηηεηέο κφληκνπο ρσξίο ζέζε επζχλεο, ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηξφπνη πνπ ζα
ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ είλαη κε ηηο ηερληθέο, ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα
εκπεδσζνχλ κέζα ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.
Ίζνη είλαη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηξφπνη πνπ ζα
ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ είλαη γεληθά θαη αφξηζηα νη γλψζεηο πνπ ζα πάξνπλ.
Ζ ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία – δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ απνηππψλεηαη ζηνπο πίλαθεο 12, 13,
14.
Πίλαθαο 12. πκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ
ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ;

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ

ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΔ
ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ

Ναη

Με επηθπιάμεηο

ΦΟΗΣΖΣΔ
ΥΧΡΗ ΘΔΖ
ΔΤΘΤΝΖ
ΜΟΝΗΜΟΗ

ΦΟΗΣΖΣΔ
ΥΧΡΗ ΘΔΖ
ΔΤΘΤΝΖ
ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΔ
& ΧΡΟΜΗΘΗΟΗ
Με επηθπιάμεηο Ακθηβάιινπλ

Πίλαθαο 13. πκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο
ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε;

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ

ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΔ
ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ

ΦΟΗΣΖΣΔ
ΥΧΡΗ ΘΔΖ
ΔΤΘΤΝΖ
ΜΟΝΗΜΟΗ

Ναη

Ναη

Ναη

ΦΟΗΣΖΣΔ
ΥΧΡΗ ΘΔΖ
ΔΤΘΤΝΖ
ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΔ
& ΧΡΟΜΗΘΗΟΗ
Ακθηβάιινπλ

Πίλαθαο 14. Οη ηξφπνη πνπ ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ είλαη:

ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ

 Θεσξία
 Αλαδίθεζε ηεο

ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΔ
ΘΔΖ
ΔΤΘΤΝΖ
 Γλσξηκία ησλ
Δπξσπατθψλ

ΦΟΗΣΖΣΔ ΥΧΡΗ
ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΜΟΝΗΜΟΗ


Σερληθέο,
ζηξαηεγηθέο θαη

ΦΟΗΣΖΣΔ ΥΧΡΗ
ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ
ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΔ &
ΧΡΟΜΗΘΗΟΗ
 Γλψζεηο
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βηβιηνγξαθίαο
 Γλσξηκία ησλ
Δπξσπατθψλ
εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ
 Οκαδηθέο
εξγαζίεο
 Μειέηεο
πεξίπησζεο

εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ
 Οκαδηθέο
εξγαζίεο
 Μειέηεο
πεξίπησζεο

πξαθηηθέο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζην
κεηαπηπρηαθφ.

7.5.4.3. χλνςε γηα ην 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα
Ίινη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ
ζρνιείνπ θαη επηζεκαίλνπλ φηη δελ πξνσζνχληαη ηθαλνπνηεηηθά ζην ειιεληθφ ζρνιείν.
Οη απφθνηηνη κε ή ρσξίο ζέζε επζχλεο δείρλνπλ λα αληηιακβάλνληαη θαη λα
ζπκκεξίδνληαη θαιχηεξα απφ ηνπο θνηηεηέο ηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο θαη
ειιεληθήο πνιηηηθήο, ην πξνθίι θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ν ζεκεξηλφο
Δπξσπαίνο καζεηήο θαη απξηαλφο πνιίηεο θαη, επνκέλσο, θαίλνληαη λα θαηαλννχλ ηελ
αλαγθαηφηεηα θαη λα πξνρσξνχλ ζηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνο απηή
ηελ θαηεχζπλζε φπσο ζπλεξγαηηθφηεηα,

ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο,

άλνηγκα ηνπ

ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη ινηπά, κε πνηθίινπο ηξφπνπο.
Δπίζεο δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζε ζρέζε κε
άιινπο, δειαδή ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θαηλνηνκία, θαζψο θαη κεγάιε έκθαζε ζηελ
επηκφξθσζε.
Θεσξνχλ φηη ην Μεηαπηπρηαθφ έρεη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζην λα θαηαλνήζνπλ ηνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ θαη λα αληηιεθζνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Αθφκα, ην Μεηαπηπρηαθφ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο φπσο κε ηε κειέηε ηεο ζεσξίαο, ηε
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ηε κειέηε ησλ Δπξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηηο
κειέηεο πεξηπηψζεηο θαη ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ εθπνλνχλ φληαο κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο.
Αθνινπζνχλ νη θνηηεηέο.
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φινη νη θνηηεηέο πνπ εξσηήζεθαλ βξίζθνληαλ ζην πξψην
εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη δελ γλψξηδαλ ηελ χιε ησλ καζεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα
παξαθνινπζήζνπλ.

Δπνκέλσο νη απαληήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ

κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
είλαη ππνζεηηθέο, δειαδή απαληνχλ ηί θαληάδνληαη πσο ζα κάζνπλ ή ζα βηψζνπλ ρσξίο
θακία βεβαηφηεηα γηα απηφ.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλνληαη φηη έρνπλ κία
εηθφλα ηεο ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο ρσξίο λα έρνπλ εληξπθήζεη ζε απηφ.
Θεσξνχλ φινπο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζεκαληηθνχο ρσξίο λα δίλνπλ βαξχηεηα ζε
θάπνηνλ ηδηαίηεξα.
Πξνσζνχλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ κε ιηγφηεξνπο ηξφπνπο
ζπγθξηηηθά κε ηνπο απνθνίηνπο. Κάλνπλ κία πεξηνξηζκέλε αλαθνξά ζηελ αμία ηεο
επηκφξθσζεο. Δίλαη επηθπιαθηηθνί γηα ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζην λα
θαηαλνήζνπλ πεξαηηέξσ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ αιιά
ζπκθσλνχλ πσο ζα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε γηα εθαξκνγή
ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Σέινο, ππνζέηνπλ φηη νη ηξφπνη
πνπ ην κεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο βνεζήζεη είλαη ε γλσξηκία κε ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα, νη κειέηεο πεξίπησζεο θαη νη νκαδηθέο εξγαζίεο.
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο είλαη απηνί πνπ εθθξάδνπλ ηελ πην απαηζηφδνμε άπνςε.
Θεσξνχλ φινπο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζεκαληηθνχο αιιά ππνζηεξίδνπλ πσο δελ
πξνσζνχληαη ζρεδφλ θαζφινπ ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Αηζζάλνληαη κφλνη θαη αβνήζεηνη
απφ ηελ πνιηηεία θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Υαξαθηεξηζηηθά ιέλε πσο “πξέπεη λα ηα
θάλεηο φια κφλνο ζνπ”.
Οη κφληκνη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο πξνσζνχλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζην ζρνιείν
ηνπο απνθιεηζηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελψ φινη νη
ππφινηπνη (θνηηεηέο αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη) ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα πην θησρέο
κεζφδνπο φπσο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ρξήζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ δηαδηθηχνπ ή
εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ.
ρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ
ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ εθθξάδνπλ φινη επηθπιάμεηο έσο θαη ακθηβνιίεο.
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ρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο
ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πηζηεχνπλ πσο ζα είλαη ζεηηθή
εθηφο απφ ηνπο αλαπιεξσηέο θαη ηνπο σξνκίζζηνπο πνπ έρνπλ ακθηβνιίεο.
Δπίζεο νη απαληήζεηο ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα ζπκβάιεη ην Μεηαπηπρηαθφ είλαη
θησρέο κε ηηο θαιχηεξεο απαληήζεηο λα δίλνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο κφληκνπο
εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ ππνζέηνπλ πσο ην Μεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο
παξέρεη λέεο ηερληθέο, ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο ελψ φινη νη ππφινηπνη αλαθέξνληαη
γεληθά θαη αφξηζηα ζε γλψζεηο.
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο θαίλνληαη απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη έρνπλ ηηο κηθξφηεξεο πξνζδνθίεο γηα ηε ζπκβνιή
ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ε αίζζεζε ηεο καηαίσζεο είλαη πην έληνλε ζηνπο αλαπιεξσηέο θαη
σξνκίζζηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο ζέζε επζχλεο.
πλνςίδνληαο είλαη ζαθέο πσο νη απφθνηηνη είλαη σθειεκέλνη απφ ην κεηαπηπρηαθφ
γηαηί κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηε ζπλέληεπμε, θαίλεηαη πσο πιένλ θαη είλαη
γλψζηεο ηεο ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο θαη ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη
αληηιακβάλνληαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη απηή λα εθαξκνζηεί.
Αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ ηνπο έρεη δψζεη ην κεηαπηπρηαθφ ζην ζέκα ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηφζν ζε επίπεδν γλψζεο θαη βαζχηεξεο θαηαλφεζεο φζν θαη ζε
επίπεδν ζηξαηεγηθψλ θαη ηερληθψλ θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη απφςεηο
ηνπο θαη νη ζηξαηεγηθέο θαη νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε
είλαη ζαθψο πην δηεπξπκέλεο θαη πινχζηεο ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο.
Αθνινπζνχλ νη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο. Μέζα απφ ηε ζπλέληεπμε δηαθξίλεηαη πσο
έρνπλ κία πην επηθαλεηαθή γλψζε θαη άπνςε γηα ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη
ηελ ππεξεηνχλ κε ιηγφηεξεο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο.

Γε γλσξίδνπλ ηη ζα ηνπο

πξνζθέξεη ην κεηαπηπρηαθφ πνπ παξαθνινπζνχλ. Τπνζέηνπλ πσο ζα επηδξάζεη ζεηηθά
αιιά δηαηεξνχλ θαη θάπνηεο επηθπιάμεηο.
·πνληαη νη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο νη νπνίνη γλσξίδνπλ αθφκα ιηγφηεξα γηα ηε
ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Φαίλεηαη φηη γλσξίδνπλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο
αιιά φρη φηη αληηιακβάλνληαη ζε βάζνο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ηνπο
ππεξεηήζνπλ.

Δίλαη ηδηαίηεξα απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή
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εθπαίδεπζε. Οη ζηξαηεγηθέο θαη νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
ηνπο πξαθηηθή είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Οη πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην κεηαπηπρηαθφ δελ
είλαη κεγάιεο παξφιν πνπ απηφ δελ δηθαηνινγείηαη αθνχ δε γλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν
ησλ καζεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα παξαθνινπζήζνπλ. Φαίλεηαη πσο ε απνγνήηεπζε πνπ
ηνπο δηαθξίλεη επεξεάδεη θαη ηελ πξνζδνθία ηνπο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.
Αλάκεζά ηνπο απηνί πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ηελ αξλεηηθφηεξε ζηάζε θαη γηα ηελ
ππάξρνπζα θαηάζηαζε

ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην

κεηαπηπρηαθφ, είλαη νη εθπαηδεπηηθνί αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη.
Οη ζπλεληεχμεηο δείρλνπλ πσο φζν πην απνγνεηεπκέλνο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ
Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ηφζν πην ρακειέο πξνζδνθίεο έρεη απφ ην
κεηαπηπρηαθφ.

7.5.4.4. 2ν εξψηεκα
Σν 2ν εξψηεκα ηνπ Β άμνλα εμεηάδεη θαηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ
πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα
εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία.
Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ
β άμνλα δηαπηζηψζεθε φηη:
➔ Σν κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνεηνηκάδεη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο.
● Ίινη νη απφθνηηνη εξσηψκελνη ζπκθψλεζαλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξνεηνίκαζε
λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο. Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 4 : «κε βνήζεζε λα ηνλ εμειίμσ ηνλ εγεηηθφ κνπ ξφιν νπζηαζηηθά»
ν εξσηώκελνο 7 : «ην κεηαπηπρηαθφ κε βνήζεζε λα βειηηψζσ ην ξφιν κνπ»
ν εξσηώκελνο 9 : «εκέλα κε βνήζεζε πνιχ»
ν εξσηώκελνο 13 : «λαη, κε βνήζεζε».

243

● Ίινη νη θνηηεηέο εξσηψκελνη ζπκθψλεζαλ πσο εθηηκνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ, φηαλ ην
νινθιεξψζνπλ, ζα ηνπο έρεη πξνεηνηκάζεη λα αλαιάβνπλ εγεηηθφ ξφιν.
ν εξσηώκελνο 17: «ζεσξψ λαη»
ν εξσηώκελνο 24: «λαη πηζηεχσ»
➔ Σν κεηαπηπρηαθφ πξνεηνηκάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο
κε πνηθίινπο ηξφπνπο.
● Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξνεηνίκαζε λα
αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο κε πνηθίινπο ηξφπνπο νη νπνίνη είλαη: γλψζεηο, νιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηνίθεζεο, θαιέο πξαθηηθέο, επαθή κε αλζξψπνπο κε
κεγάιε γλψζε θαη πείξα ζηε δηνίθεζε, κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαηαλφεζε ησλ
πξνζηαγψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ,

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ,

αληίιεςε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ε νπνία κεηαθέξεηαη θαη ζην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ,

ελίζρπζε ηεο πξαθηηθήο ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.

Δλ

θαηαθιείδη, ην κεηαπηπρηαθφ βνεζά ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη πξαθηηθά. Δλδεηθηηθά:
Ο εξσηώκελνο 3 : «ην κεηαπηπρηαθφ ηη κνπ έθαλε; θαηαξρήλ κνπ έδσζε ην εθπαηδεπηηθφ
θνκκάηη δειαδή ην επηζηεκνληθφ θνκκάηη, κνπ έδσζε ηηο γλψζεηο έηζη ψζηε λα κπνξψ ζε
δεδνκέλεο πεξηπηψζεηο είηε θξίζεσο, είηε απνθάζεσο, λα έρσ ην επηζηεκνληθφ θνκκάηη,
λα γλσξίδσ δειαδή ηη ηζρχεη λνκνζεηηθά, πνηα είλαη ηα φξηα κνπ, κέρξη πνπ κπνξψ λα
θηάζσ, ηη κπνξψ λα θάλσ επηπιένλ. Σν κεηαπηπρηαθφ απηφ κε έθεξε ζε επαθή κε
αλζξψπνπο νη νπνίνη εξγάδνληαη θαη αζρνινχληαη ρξφληα κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε
δηνίθεζε θαη έηζη έκκεζα έκαζα απφ απηνχο, γλψξηζα ηέηνηα άηνκα θαη έκαζα απφ
απηνχο ηηο δηθέο ηνπο θαιέο πξαθηηθέο θαη λνκίδσ φηη ην λα κπσ ζηε δηαδηθαζία ηνπ λα
έξζσ ζε αιιειεπίδξαζε κε άιινπο αλζξψπνπο νη νπνίνη ήζειαλ λα κάζνπλ απηφ ην
αληηθείκελν, ήηαλ θαη γηα κέλα απηφ θάηη ζεηηθφ.»
Ο εξσηώκελνο 5 : «ην κεηαπηπρηαθφ κνπ έδσζε έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζε πνιιά
πξάγκαηα. Απηφ πνπ επηηπγράλεηαη ζα έιεγα κέζα απφ ην κεηαπηπρηαθφ είλαη φηη ζε
θέξλεη πην θνληά κε ηα πξνζηάγκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ … κε ην λα αληηιεθζείο
θαιχηεξα ην ηη ζεκαίλεη εγεηηθφο ξφινο θαη πψο ζα κπνξνχζεο λα αλαιάβεηο
πξσηνβνπιίεο πνπ λα έρνπλ εγεηηθφ ραξαθηήξα αιιά βέβαηα θαη λα έξζεηο ζε επαθή κε
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ηελ αλαγθαηφηεηα παξαδείγκαηνο ράξε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο φηη πνιιέο θνξέο γηα
λα αιιάμεηο πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεηο πεξηζζφηεξν ηελ
θαηάζηαζε θαη φηη ε απιή παξαηήξεζε δελ αξθεί. ε απηφ παίδνπλ ξφιν νη κεζνδνινγίεο
ηεο έξεπλαο αξθεηά ή ε γλψζε ηνπ ζρεδηαζκνχ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ε ρξήζε
λέσλ ηερλνινγηψλ. „φια απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία, ηε δεκνθξαηία
ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηα ινηπά, λνκίδσ φηη ζνπ δεκηνπξγνχλ κία θνπιηνχξα πνπ κπνξεί
λα αλαρζεί ζε εγεηηθέο πξσηνβνπιίεο.»
Ο εξσηώκελνο 4 : «κε βνήζεζε λα ην εμειίμσ ηνλ εγεηηθφ κνπ ξφιν νπζηαζηηθά κέζα απφ
ηε ζεσξία, ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηηο κειέηεο πεξίπησζεο.»
● Απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξνεηνίκαζε
λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο κέζα απφ ηελ απηνβειηίσζε ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί,
ηηο γλψζεηο πνπ πξφζθεξε ζε νηθνλνκηθά,

θαηλνηνκία θαη λέεο ηερλνινγίεο,

θαηαλνψληαο ηελ αμία ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη απνθηψληαο εκπεηξία θαη
απηνπεπνίζεζε. Δλδεηθηηθά:
Ο εξσηώκελνο 9 : «κνπ έδσζε εκπεηξία, εκπηζηνζχλε, κνπ άλνημε ην κπαιφ κνπ, έκαζα
θαηλνχξγηα πξάγκαηα θαη κνπ έβγαιε απφ κέζα κνπ θαηλνχξγηα πξάγκαηα ηα νπνία δελ
ήμεξα φηη είρα»
Ο εξσηώκελνο 10 : «θαηάθεξα λα δσ θάπνηεο κε νξαηέο φςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη λα αληηιεθζψ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζηε
δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο κάζεζεο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο
ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Οπσζδήπνηε κνπ έδσζε θίλεηξα λα αζρνιεζψ πην ελεξγά θαη λα
ςάμσ θαη λα ηεξαξρήζσ δεηήκαηα πνπ παιαηφηεξα ππήξραλ ζην κπαιφ κνπ θάπσο
ζπγθερπκέλα.»
Ο εξσηώκελνο 11 : «λαη, είδα θάπνηεο πηπρέο απφ ηνλ εαπηφ κνπ, νηθνλνκηθά ηεο
εθπαίδεπζεο, θαηλνηνκία θαη λέεο ηερλνινγίεο»
● Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο εθηηκνχλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ζα βνεζήζεη λα
αλαιάβνπλ εγεηηθφ ξφιν γηαηί ζα ηνπο παξέρεη γλψζεηο, απηνπεπνίζεζε, ζα έξζνπλ
ζε επαθή κε ρξήζηκεο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. Δλδεηθηηθά:
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ν εξσηώκελνο 17 : «ζεσξψ φηη ζα βνεζήζεη γηαηί φζα πεξηζζφηεξα γλσξίδεηο γη‟ απηφ, ηε
ζέζε πνπ παο λα αλαιάβεηο, ηφζν θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνο είζαη νπφηε παο θαη κε
κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε. Αλ παο λα αλαιάβεηο θάηη πνπ δελ μέξεηο ηη θξχβεη θαη ηη
είλαη ή έρεηο κηα πνιχ πεξηνξηζκέλε άπνςε, γηαηί ζπλήζσο δηακνξθψλνπκε άπνςε απφ ην
δηεπζπληή πνπ έρνπκε ζην ζρνιείν θαη ηη θάλεη απηφο ελψ δελ είλαη κφλν απηφ.»
ν εξσηώκελνο 18 : «ζα βνεζήζεη κε κειέηεο πεξίπησζεο»
● Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο εθηηκνχλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ζα βνεζήζεη λα
αλαιάβνπλ εγεηηθφ ξφιν γηαηί ζα ηνπο παξέρεη γλψζεηο ηφζν ζε πξαθηηθά δεηήκαηα
φπσο ηε λνκνζεζία, ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο φζν θαη ζε ζεσξεηηθά φπσο ζηελ
θαηαλφεζε ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Δλδεηθηηθά:
Ο εξσηώκελνο 21 : «ζα κε βνεζήζεη ζηελ εηζαγσγή ζε λφκνπο θαη δηαδηθαζίεο
δηνηθεηηθέο θαη ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ π.ρ. Σσλ θαζεγεηψλ, εμσηεξηθψλ
ζπλεξγαηψλ θιπ»
ν εξσηώκελνο 25 : «νχησο ή άιισο ζα κε βνεζήζεη πάξα πνιχ. Ναη είκαη ζίγνπξε γηα
απηφ. Θεσξψ φηη ζα κάζσ πνιινχο κεραληζκνχο θαηαλφεζεο, θαηαξράο ηνπ ζχγρξνλνπ
ζρνιείνπ,

ζρέζεσλ εγεζίαο δειαδή δηεπζπληή θαη ζπλαδέιθσλ,

ζρέζεηο εγεζίαο

παηδηψλ, ζρέζεηο εγεζίαο γνλέσλ, ζρέζεηο εγεζίαο κε ηελ παξαπάλσ εγεζία γηαηί ζεσξψ
φηη θαη απηφ παίδεη ξφιν πνιχ ζεκαληηθφ. »
Παξαηήξεζε:

φινη νη εξσηψκελνη, εθηφο απφ ηνπο απνθνίηνπο

κε ζέζε επζχλεο,

ζπλδπάδνπλ ηνλ εγεηηθφ ξφιν κε ηελ αλάιεςε ζέζεο επζχλεο θαηά θχξην ιφγν.
➔ Σν κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ηελ εγεζία δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ
πξνεηνηκάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαλείκνπλ εγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε
δηαθνξεηηθά άηνκα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ.
● Ίινη νη απφθνηηνη ππνζηεξίδνπλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξνεηνηκάδεη λα
θαηαλείκνπλ εγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηάθνξα άηνκα. Δλδεηθηηθά:
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Ο εξσηώκελνο 4 : «λαη είλαη πνιχ βαζηθφ απηφ. Σν κεηαπηπρηαθφ κε βνήζεζε πάξα
πνιχ»
Ο εξσηώκελνο 2: «είλαη αξθεηά πξάγκαηα πνπ έρσ πάξεη ζε ζρέζε κε απηφ ην θνκκάηη»
Ο εξσηώκελνο 9: «λαη βέβαηα!!»
● Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ (11/14) ππνζέηεη φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζα βνεζήζεη λα
πξνεηνηκαζηνχλ λα θαηαλείκνπλ εγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηαθνξεηηθά άηνκα
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 16 : «λαη έηζη πηζηεχσ»
ν εξσηώκελνο 20 : «ζεσξψ πσο λαη»
● Οξηζκέλνη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη (3 / 5) ππνζηεξίδνπλ φηη ην
κεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο βνεζήζεη ιίγν ζην λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο
θαηαλνκήο εγεζίαο αιιά ν βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ε πξνζσπηθφηεηα - ραξαθηήξαο
ηνπ αλζξψπνπ. Δλδεηθηηθά:
Ο εξσηώκελνο 26 : «πηζηεχσ φηη ε γλψζε πνπ ζνπ δίλεη βνεζάεη αιιά θαη πάιη γηα κέλα
έρεη λα θάλεη κε ην ραξαθηήξα ην λα κπεηο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα θαηαλείκεηο
αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηνπ ηε ζσζηή ζέζε ζηελ εγεζία.»
Ο εξσηώκελνο 28 : «ζα βνεζήζεη αιιά ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ παίδεη ην βαζηθφ
ξφιν ζηελ εγεζία θαη ζηελ θαηαλνκή εγεηηθήο δξάζεο ζε άιινπο»
➔ ην κεηαπηπρηαθφ πξνεηνηκάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαλέκνπλ εγεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζε άιια πξφζσπα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ κε πνηθίινπο
ηξφπνπο.
● Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ πσο νη ηξφπνη πνπ ηνπο βνήζεζε ην
κεηαπηπρηαθφ ήηαλ κέζα απφ ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
καζεκάησλ θαη ε δνκή ησλ καζεκάησλ γηαηί θαηαλφεζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία
ζηελ νιφηεηά ηεο, αληηιήθζεθαλ φηη ε εγεζία ζεκαίλεη εκπινθή θαη θαηαλνκή εγεηηθή
δξαζηεξηφηεηαο, έκαζαλ πσο ζα δηαγλψζνπλ πνηνο έρεη ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο γηα
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λα αλαιάβεη εγεηηθή δξάζε θαη εληέιεη, κέζα απφ ην κεηαπηπρηαθφ, έγηλαλ πην
δεκνθξαηηθνί θαη πην αλνηρηφκπαινη. Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 2 : «θαηαξράο ε ζπλεξγαηηθή, ε δπλαηφηεηα δειαδή πνπ είρακε λα
ζπλεξγαδφκαζηε κεηαμχ καο. αθψο ε δνκή ησλ καζεκάησλ κε ηελ έλλνηα πνπ θάλακε
ζε ζρέζε κεηά ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, κε ην πφζν θνληά πξέπεη λα είκαζηε ζηνπο
ζπλεξγάηεο καο, ηηο ηαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε κε ηελ έλλνηα φηη δελ
απνθαζίδεη κφλνο ηνπ έλαο δηεπζπληήο, φηη πξέπεη λα ππάξρεη πάληα θιίκα ζπλεξγαζίαο
θαιφ, φηη πξέπεη πξψηα λα αθνχεη θαη κεηά λα πξάηηεη.»
ν εξσηώκελνο 4 : «λαη, βέβαηα, πάξα πνιχ. Έηαλ πνιχ ζεκαληηθφ ην κεηαπηπρηαθφ γηαηί
νπζηαζηηθά θαη ζην κάζεκα ηνπ θπξίνπ Μπαγάθε πνπ κηιήζακε γηα ηελ εγεζία, καο
βνήζεζε πάξα πνιχ λα θαηαιάβσ πσο ζα δηαθξίλεη έλαο εγέηεο απηνχο πνπ έρνπλ
εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη πψο κπνξεί λα κνηξάζεη θαη λα αλαζέζεη ζε απηνχο ξφινπο θαη
αξκνδηφηεηεο.»
ν εξσηώκελνο 5 : «λαη γηαηί ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθνχ λνκίδσ φηη αληηιακβάλεζαη ηη
ζεκαίλεη εθπαηδεπηηθή εγεζία ζηελ νιφηεηά ηεο, δειαδή φηη απηφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ
εγέηε ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο δειαδή ην λα κπνξεί λα θαηαλείκεη ηε δχλακε ηνπ.»
ν εξσηώκελνο 6 : «λνκίδσ φηη κνπ έδσζε λα θαηαιάβσ πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε εκπινθή
φισλ θαη γηα ηε δηθή ηνπο ελίζρπζε ζαλ άηνκα θαη απηφ έρεη ζπλνιηθά ζεηηθφ αληίθηππν
ζην ίδην ην ζρνιείν.»
● Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ πσο κε ην κεηαπηπρηαθφ αληηιήθζεθαλ
ηε ζεκαζία θαη ηα νθέιε απφ ηελ θαηαλνκή εγεζίαο θαη είλαη πιένλ ζε ζέζε λα ηελ
εθαξκφζνπλ. Δλδεηθηηθά:
Ο εξσηώκελνο 9 : «ζηελ αξρή φρη, ιεηηνπξγνχζα ζπγθεληξσηηθά γηαηί έηζη είρα κάζεη. Ζ
λννηξνπία απηή μεθηλάεη θαη απφ ηα ζρνιηθά, ηα δηθά καο, ηα ρξφληα πνπ καζαίλνπκε λα
δνπιεχνπκε κφλνη καο θαη κέζα ζηελ ηάμε πάιη κφλε κνπ δνπιεχσ σο θαζεγήηξηα. Με ην
κεηαπηπρηαθφ θαηάιαβα πφζν ζεκαληηθφ είλαη απηφ θαη ην επηδηψθσ πηα εθεί πνπ κπνξψ.
Γηα παξάδεηγκα κε ην εξάζκνπο κνίξαζα εμνπζίεο.»
Ο εξσηώκελνο 13 : «αλαζέησ ξφινπο θάηη πνπ δελ έθαλα»

248

● Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ππνζέηνπλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα
θαηαλέκνπλ εγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε άιια πξφζσπα κέζα απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο
κειέηεο πεξίπησζεο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ. Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 17 : «λαη, πηζηεχσ φηη ζα κε βνεζήζεη ην κεηαπηπρηαθφ απηφ γηαηί λνκίδσ
φηη ζα πεξηείρε κέζα παξαδείγκαηα ζε απηφ ην ζέκα, πσο παξαρσξείο, ηη είλαη θαιφ ή φρη,
ηί θηλδχλνπο εγθπκνλεί, ηί ζεηηθά ζα έρεη, νπφηε ζα έβιεπα αλ είλαη θαιφ ή φρη λα
θαηαλείκσ ηελ εγεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηη έρεη γίλεη φηαλ έρεη θαηαλεκεζεί απηή.»
ν εξσηώκελνο 19 : «ζα βνεζήζεη, ζα απνθνκίζσ πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο»
● Οη θνηηεηέο κφληκνη θαη δχν απφ ηνπο πέληε σξνκίζζηνπο ή αλαπιεξσηέο εηθάδνπλ φηη
ην κεηαπηπρηαθφ ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλνκή εγεζίαο κε ην λα ζε θαζηζηά ηθαλφ λα
δηαθξίλεηο πνηεο δεμηφηεηεο έρεη ην θάζε πξφζσπν ψζηε λα ηνπ παξαρσξήζεηο θνκκάηη
ηεο εγεζίαο πνπ λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαιχηεξα. Υαξαθηεξηζηηθά:
Ο εξσηώκελνο 22 : «καζαίλεηο πψο κπνξείο λα ην κεηαθέξεηο απηφ θαη ζηνλ άιιν γηα λα
αλαιάβεη θαη ν άιινο επζχλεο»
Ο εξσηώκελνο 25 : « ζα κε βνεζήζεη λα δηαθξίλσ πνηνο κπνξεί απηή ηελ εγεηηθή δξάζε
λα ηελ αλαιάβεη».

7.5.4.5. Απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο γηα ην 2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα.
ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζέγγηζεο πνπ δηεμήρζε κέζσ
ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεηηθά κε ην β άμνλα θαη ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα.
Ίινη νη απφθνηηνη ζπκθψλεζαλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξνεηνίκαζε λα αλαιάβνπλ
εγεηηθνχο ξφινπο ελψ φινη νη θνηηεηέο εθηηκνχλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο
πξνεηνηκάζεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ εγεηηθφ ξφιν φηαλ ην νινθιεξψζνπλ.
Οη ηξφπνη πνπ επηηπγράλεηαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ κέζσ ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 15 φπνπ ην δείγκα ρσξίδεηαη αλάινγα κε ην αλ
νη εξσηψκελνη είλαη θνηηεηέο ή απφθνηηνη ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θαη αλ έρνπλ ή φρη ζέζε
επζχλεο.
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Πίλαθαο 15. Οη ηξφπνη πνπ πξνεηνηκάδεη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
γηα ηελ αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ

Απφθνηηνη
ρσξίο
ζέζε
επζχλεο
 Γλψζεηο
 Οιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηεο
δηνίθεζεο
 Καιέο πξαθηηθέο
 Δπαθή κε
έκπεηξνπο
επηζηήκνλεο ηεο
δηνίθεζεο
 Μειέηε
βηβιηνγξαθίαο
 Καηαλφεζε ηνπ
ζχγρξνλνπ
ζρνιείνπ
 Καηαλφεζε ηνπ
εγεηηθνχ ξφινπ
 Δθπαηδεπηηθή
έξεπλα
 Δλίζρπζε ηεο
πξαθηηθήο ηεο
θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο

Απφθνηηνη κε
ζέζε επζχλεο

Φνηηεηέο κε
ζέζε επζχλεο

 Απηνβειηίσζε
 Γλψζεηο
 Καηαλφεζε ηεο
αμίαο ηεο εγεζίαο
 Απφθηεζε
εκπεηξίαο
 Απφθηεζε
απηνπεπνίζεζεο

 Γλψζεηο
 Απφθηεζε
απηνπεπνίζεζεο
 Μειέηεο
πεξίπησζεο
 Σξφπνη
δηαρείξηζεο
αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ

Φνηηεηέο
ρσξίο ζέζε
επζχλεο
 Γλψζεηο
 Καηαλφεζε
ζχγρξνλνπ
ζρνιείνπ
 Σξφπνη
δηαρείξηζεο
αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ

Ίινη νη απφθνηηνη ππνζηεξίδνπλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξνεηνίκαζε λα κπνξνχλ
λα θαηαλείκνπλ εγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηάθνξα άηνκα.
Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ εηθάδεη πσο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζα
είλαη ζε ζέζε λα θαηαλέκνπλ εγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηάθνξα άηνκα. Οξηζκέλνη
θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο γηα απηφ. Οη ηξφπνη πνπ
βνεζάεη ην κεηαπηπρηαθφ λα θαιιηεξγεζεί ε ηθαλφηεηα ηεο θαηαλνκήο εγεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζε άιια άηνκα είλαη αλά θαηεγνξία:
Απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο: ε ζπλεξγαζία ζηα καζήκαηα θαη ε δνκή ησλ καζεκάησλ
γηαηί θαηαλφεζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία ζηελ νιφηεηά ηεο, αληηιήθζεθαλ φηη ε
εγεζία ζεκαίλεη εκπινθή θαη θαηαλνκή εγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έκαζαλ πσο ζα
δηαγλψζνπλ πνηνο έρεη ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο γηα λα αλαιάβεη εγεηηθή δξάζε θαη
ηειηθά έγηλαλ πην δεκνθξαηηθνί θαη πην αλνηρηφκπαινη.
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Απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο: ζην κεηαπηπρηαθφ εκπέδσζαλ ηελ αμία ηεο θαηαλνκήο
εγεηηθήο δξάζεο θαη αηζζάλνληαη έηνηκνη λα ηελ εθαξκφζνπλ.
Φνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο: κε ην κεηαπηπρηαθφ ππνζέηνπλ φηη ζα απνθηήζνπλ γλψζεηο
κειεηψληαο ηε ζεσξία θαη αληηκεησπίδνληαο δηάθνξεο κειέηεο πεξίπησζεο.
Φνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο: εηθάδνπλ φηη ζα κάζνπλ λα δηαθξίλνπλ ηηο δεμηφηεηέο
ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη έηζη ζα γίλνπλ ηθαλνί λα παξαρσξνχλ ηελ εγεηηθή δξάζε ζην
θαηάιιειν πξφζσπν.
Οξηζκέλνη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ππνζηεξίδνπλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ζα
έρεη θάπνηα ζεηηθή επίδξαζε αιιά ε ηθαλφηεηα ηεο θαηαλνκήο εγεζίαο εμαξηάηαη
θπξίσο απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ.

7.5.4.6. χλνςε γηα ην 2ν εξψηεκα
Ίζν αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη
ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο λα εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε
εγεζία, αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηά ηε ζπλέληεπμε, παξαηεξήζεθαλ
ηα εμήο:
Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξνεηνίκαζε ή ζα ηνπο
πξνεηνηκάζεη λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο, ηππηθνχο ή άηππνπο.
Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλνχλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξνεηνίκαζε ή
ζα ηνπο πξνεηνηκάζεη λα είλαη ηθαλνί λα θαηαλείκνπλ εγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε άιια
άηνκα αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ.
ηελ ηθαλφηεηα θαηαλνκήο εγεζίαο επηθπιαθηηθνί είλαη νξηζκέλνη θνηηεηέο
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη νη νπνίνη εθηηκνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζα έρεη θάπνηα
ζεηηθή επίδξαζε αιιά ε ηθαλφηεηα απηή εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ
αηφκνπ.
Οκαδνπνηψληαο ην δείγκα παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο θπξίσο ζηνπο ηξφπνπο πνπ
κπνξεί απηφ λα επηηεπρζεί. ·ηζη ινηπφλ παξαηεξνχκε φηη:
Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο είλαη έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ. Παξαζέηνπλ κία κεγάιε πνηθηιία ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο επέδξαζε ην
κεηαπηπρηαθφ θαη ηνπο πξνεηνίκαζε γηα ηελ αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ κε απνηέιεζκα
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λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα παξαρσξνχλ εγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα θαηάιιεια άηνκα
αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο.
Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο αλαγλσξίδνπλ μεθάζαξα πσο σθειήζεθαλ κε ην
κεηαπηπρηαθφ αιιά αλαθέξνπλ ιηγφηεξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνεηνίκαζε
ηφζν ζηελ αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ φζν θαη ζηελ εηνηκφηεηα θαηαλνκήο εγεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζε άιινπο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ απηνβειηίσζε ηνπο σο
εθπαηδεπηηθνί.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο εηθάδνπλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο βνεζήζεη κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο, φηαλ νινθιεξσζεί, ζε ζέκαηα εγεζίαο νη νπνίνη φκσο είλαη αθφκα
ιηγφηεξνη απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνπλ νη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο.
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο πηζαλνινγνχλ φηη ζα βνεζεζνχλ απφ ην κεηαπηπρηαθφ
ζηελ αλάιεςε θαη ζηελ παξαρψξεζε εγεζίαο αιιά κε ηνπο ιηγφηεξνπο ηξφπνπο ζε
ζρέζε κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο θαη φινη νη θνηηεηέο
αληηιακβάλνληαη ηελ αλάιεςε εγεηηθνχ ξφινπ θπξίσο σο αλάιεςε ζέζεο επζχλεο θαη
πνιχ ιίγν σο δξάζε ζαλ άηππνο εγέηεο.
πλνςίδνληαο ην κεηαπηπρηαθφ θαίλεηαη πσο επηδξά ζεηηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
ην νινθιεξψλνπλ ζηα ζέκαηα εγεζίαο πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο κε πνηθίινπο ηξφπνπο.
Οη απφθνηηνη είλαη ζαθψο σθειεκέλνη απφ ην κεηαπηπρηαθφ θαη δείρλνπλ λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλνη λα αλαιάβνπλ θαη λα θαηαλείκνπλ εγεηηθνχο ξφινπο.

Ζ

ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηνπο θνηηεηέο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο
ζέζε επζχλεο θαη θπξίσο ζε εθείλνπο πνπ είλαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη νη νπνίνη
δείρλνπλ λα αιιάδνπλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο αθνχ πξηλ ην κεηαπηπρηαθφ θαίλνληαη
επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηελ αμία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εγεζίαο ελψ ζηε
ζπλέρεηα ε ζηάζε ηνπο κεηαβάιιεηαη. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά εληζρχνληαη απφ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ Α άμνλα

ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ εμεηάδεη επξχηεξα ηηο

επηδξάζεηο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ σο πξνο ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία
θαη θαηαιήγεη ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα δειαδή φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
νινθιεξψλνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ κε ζέκα ηελ εγεζία δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ
σθεινχληαη θαζψο αιιάδνπλ ζηάζεηο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο θαη πηνζεηνχλ ην
252

κνληέιν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο ελψ ε επίδξαζε θαίλεηαη
λα είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο θαη θπξίσο ζε εθείλνπο πνπ
είλαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη.

7.5.4.7. 3ν εξψηεκα
Σν 3ν εξψηεκα εμεηάδεη θαηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ αλαγλψξηζε θαη
πηνζέηεζε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιηθνχ εγέηε –
δηεπζπληή
Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθέληξσζα ζρεηηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ β
άμνλα δηαπηζηψζεθε φηη:
➔ Ο απνηειεζκαηηθφο ζρνιηθφο εγέηεο έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 1ν) Δίλαη
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε 2ν) Δλζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά
3ν) Δλζαξξχλεη θαη επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ
4ν) Δίλαη δεθηηθφο απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ απφ άηνκα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.


Σν ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλνχλ φηη φια ηα παξαπάλσ είλαη ζεκαληηθά
ραξαθηεξηζηηθά γηα έλαλ εγέηε. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηψκελσλ.

Ο εξσηώκελνο 4: «Ννκίδσ φηη φια απηά κπνξνχλ λα πιάζνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ
εγέηε»
Ο εξσηώκελνο 8: “Ίια, φια, φια. Δίλαη έλαο ζπγθεξαζκφο φισλ απηψλ. Ίια είλαη
θνκκάηηα ηνπ δηεπζπληή”
Ο εξσηώκελνο 13: “Ίια είλαη ζεκαληηθά, δελ ππάξρεη βαζκφο πην ιίγν ή πην πνιχ.”
Ο εξσηώκελνο 15: “Ίια απηά είλαη ζεκαληηθά”
Ο εξσηώκελνο 22: «Απηά πξέπεη λα έρεη έλαο εγέηεο.»


Αξθεηνί εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο δίλνπλ έκθαζε ζην 1ν δειαδή φηη ν δηεπζπληήο
πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.
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Ο εξσηώκελνο 7: «Σν πξψην είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, δελ κπνξείο λα δεηάο απφ ηνπο
άιινπο λα θάλνπλε θάηη πνπ δελ ην θάλεηο εζχ ν ίδηνο. Γάζθαιε πνπ δίδαζθεο θαη ιφγν
δελ εθξάηεηο. Δίλαη ην πξψηηζην απηφ.».
Ο εξσηώκελνο 18: «Καηαξρήλ πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα, γηαηί είλαη ζαλ ηνπο
γνλείο κε ηα παηδηά: αλ πσ εγψ ζην παηδί κνπ κελ θαπλίδεηο θαη εγψ αλάβσ ην ηζηγάξν
κπξνζηά ηνπ, δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε ην παηδί κνπ λα κελ θαπλίζεη γηαηί δελ έρεη
ζρέζε ε πξάμε κε ηα ιφγηα. Άξα πξνθαλψο πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε
γηα λα κπνξνχλ νη ζπλάδειθνη λα βιέπνπλ ηη αθξηβψο είλαη απηφ πνπ δεηάο. Πνιιέο
θνξέο θαη κε ην λα δεηάο θάηη πξνθνξηθά δελ αξθεί αλ δελ ην δείμεηο γηαηί ν άιινο πνιχ
θαιχηεξα θαηαιαβαίλεη θάηη εθφζνλ ην έρεη δεη.».


Αξθεηνί εξσηψκελνη ρσξίο ζέζε επζχλεο δίλνπλ έκθαζε ζην 4ν, δειαδή ζην φηη ν
δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη δεθηηθφο απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ απφ άηνκα ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.

Ο εξσηώκελνο 11 : «Ννκίδσ, θαηά ηε δηθηά κνπ γλψκε, φηη ην ηέηαξην ίζσο είλαη ην πην
ζεκαληηθφ δειαδή λα είλαη δεθηηθφο απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ … κε ηελ έλλνηα απηή
πνπ έρσ εγψ ζην κπαιφ κνπ ηε δηνίθεζε ζην ζρνιείν, δειαδή λα είλαη πην ζπλεξγαηηθή,
πην ζπλδηνίθεζε.»
Ο εξσηώκελνο 21: «Σν 4ν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη πάληα είλαη ρξήζηκεο λέεο ηδέεο θαη
απφςεηο, αιιά ηαπηφρξνλα κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά απνηειεί θαη παξάδεηγκα
ζπλεξγαζίαο.».
➔ Σν κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε βνεζά ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα αλαγλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε.
● Ίινη νη απφθνηηνη ζπκθψλεζαλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο βνήζεζε λα αλαγλσξίδνπλ
ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε. Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 8 : « λαη, λαη,, λαη, λαη, λαη, ηα αλαγλψξηζα»
ν εξσηώκελνο 14 : «λαη κε βνήζεζε πάξα πνιχ».
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● Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη (3 / 5) ππνζηεξίδνπλ φηη ζα βνεζήζεη ην
κεηαπηπρηαθφ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε ρσξίο φκσο ην κεηαπηπρηαθφ λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
απηφ ελψ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ.
ν εξσηώκελνο 24 : «ζα βνεζνχζε, λαη, αιιά φπσο είπα παξαπάλσ έρεη λα θάλεη
αξθεηά θαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ εμππλάδα ηνπ ίδηνπ ηνπ δηεπζπληή, ν νπνίνο
ζα κπνξεί λα ηα αλαγλσξίδεη απηά ζηνπο άιινπο. ίγνπξα βνεζάεη ην κεηαπηπρηαθφ
αιιά δελ αξθεί.»
ν εξσηώκελνο 25 : «φηη ζα βνεζήζεη είλαη ζίγνπξν αιιά δελ είλαη πξνυπφζεζε γηα λα
ηνλ αλαγλσξίζεηο»
➔ Σν κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο βνεζά ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα αλαγλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
● Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ πσο κέζα απφ ηα καζήκαηα θαη ηε
ζεσξία έκαζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε θαη κε ηελ
παξαηήξεζε αλαγλσξίδνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο
άιινπο θαη πξνζπαζνχλ λα ηα βειηηψζνπλ. Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 7 : «λαη κε βνήζεζε λα αλαγλσξίζσ θαη ζε κέλα, απηνπαξαηήξεζε, θαη
ζηνπο άιινπο ζπκπεξηθνξέο θαη λα πξνζπαζψ λα ηηο βειηηψλσ»
ν εξσηώκελνο 8 : « κέζα απφ ηα καζήκαηα θαη ηε ζεσξία βιέπεηο αδπλακίεο, αλάγθεο,
ηηο απαληήζεηο, βεβαίσο κπνξεί θαη λα θξίλεηο.»
● Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ζπκθσλνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ βνεζά κέζα απφ ην
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ παξέρεη θαη έηζη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζνπλ
ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε ζηνπο άιινπο
εθπαηδεπηηθνχο. Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 9 : «λαη κε έρεη βνεζήζεη γηαηί κε έκαζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη
μεθίλεζε θαη ν πξνζσπηθφο κνπ πξνβιεκαηηζκφο. Θεσξψ ινηπφλ φηη κε έρεη βνεζήζεη
γηαηί κνπ έδσζε έλα ππφβαζξν»
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ν εξσηώκελνο 13 : «λαη κε έρεη βνεζήζεη ζην λα αλαγλσξίζσ. Μπνξψ λα ζθεθηψ ηνπο
δηάθνξνπο ζρνιηθνχο δηεπζπληέο πνπ γλψξηζα ηφζα ρξφληα θαη λα θξίλσ αλ ήηαλ θάπνηνο
εγέηεο ή φρη.»
● Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο,

νη θνηηεηέο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί θαη νξηζκέλνη

θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ππνζέηνπλ πσο ζα βνεζεζνχλ κέζα απφ ηηο
γλψζεηο πνπ ζα πάξνπλ. Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 22 : «λαη γηαηί ζα κάζνπκε λέα πξάγκαηα θαη ζα εμειηρζνχκε»
ν εξσηώκελνο 26 : «λαη λνκίδσ φηη κπνξεί λα βνεζήζεη γηαηί απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην,
ε έξεπλα πνπ θάλεηο ζε βάδεη λα ζθεθηείο δηαθνξεηηθά ηνλ θάζε άλζξσπν θαη λα ηνλ
αλαγλσξίζεηο»
➔ Σν κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο βνεζά ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα πηνζεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε.
● Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο ζπκθσλνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο βνήζεζε λα
πηνζεηήζνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε.
Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.
ν εξσηώκελνο 2 : «λνκίδσ φηη έρσ πηνζεηήζεη θάπνηα»
ν εξσηώκελνο 8 : «κε έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ, πάξα πνιχ!»
● Οη

απφθνηηνη

κε

ζέζε

επζχλεο

ππνζηεξίδνπλ

φηη

ζηελ

πηνζέηεζε

ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε παίδεη ξφιν ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ
αηφκνπ, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηείο, νη ζπλεξγάηεο
πνπ έρεηο θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ γηα δηαξθή βειηίσζε ( δηά βίνπ κάζεζε).
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ:
ν εξσηώκελνο 3 : «ζην κεηαπηπρηαθφ αθνχ είδα πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη
ζπκπεξηθνξέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε θαη πείζηεθα φηη φια απηά ζπκβάιινπλ ζεηηθά
ζην λα εγείζαη ζε έλα ζρνιείν, ηειηθά νξηζκέλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο
ζπκπεξηθνξέο ηα πηνζέηεζα. Θα πσ γηα άιιε κία θνξά φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη
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θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ δηφηη ε ζεσξία ζνπ αλνίγεη έλαλ θαηλνχξγην θφζκν,
ζα πξέπεη φκσο λα είζαη ζε ζέζε λα κπνξέζεηο απηφλ ηνλ θφζκν λα ηνλ θάλεηο δηθφ ζνπ
θαη εθεί ινηπφλ κπαίλεη ην θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηαο.»
ν εξσηώκελνο 4 : «βέβαηα, απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πηνζεηήζσ ηα ραξαθηεξηζηηθά.
Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα πηνζεηείο θαη ηε ζπκπεξηθνξά έηζη ψζηε λα εμειίζζεζαη σο
απνηειεζκαηηθφο εγέηεο. Βέβαηα δηαξθψο βειηηψλεζαη. Ζ δηα βίνπ κάζεζε παίδεη πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ην θνκκάηη.»
ν εξσηώκελνο 5 : «πξνζπαζψ, λα ηα πηνζεηήζσ. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη άιινη παξάκεηξνη,
ππάξρεη θαη ην γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ην πψο ιεηηνπξγεί. Βέβαηα παίδεη
ξφιν θαη ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία είζαη θαη νη ζπλεξγάηεο πνπ έρεηο.»
● Ίινη νη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ζπκθσλνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο βνήζεζε
λα πηνζεηήζνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
εγέηε κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο απηναμηνιφγεζε θαη έηζη βειηίσζαλ ηνλ εγεηηθφ
ηνπο ξφιν ζηελ ηάμε. Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 9 : «λαη γηαηί κπήθα ζηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο (πξνζσπηθήο).
Με βνήζεζε πάξα πνιχ θαη κνπ έβγαιε πξάγκαηα ηα νπνία εγψ δελ ήμεξα φηη ηα είρα.»
ν εξσηώκελνο 12 : «κε έρεη βνεζήζεη ζε θάπνηα πξάγκαηα φζνλ αθνξά ηνλ εγεηηθφ κνπ
ξφιν κέζα ζηελ ηάμε»
● Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο εηθάδνπλ κε επηθχιαμε φηη πηζαλά ην κεηαπηπρηαθφ ζα
βνεζήζεη ζηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε αιιά δίλνπλ κεγάιν βάξνο ζηελ πξνζσπηθφηεηα,

ηελ

εκπεηξία θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ αηφκνπ. Αθνινπζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο
απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.
ν εξσηώκελνο 18 : «ηελ ηδηνζπγθξαζία ηελ έρεηο ή δελ ηελ έρεηο, δελ ηελ απνθηάο. Ζ
γλψζε πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη έλαλ άλζξσπν λα γίλεη θαιχηεξνο θαη λα βειηησζεί ζην
επίπεδν ην πξαθηηθφ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο, λαη ζίγνπξα κπνξεί λα βειηησζεί (κε ην
κεηαπηπρηαθφ), αιιά ε ηδηνζπγθξαζία ελφο αλζξψπνπ ην πφζν θνηλσληθφο, ην πφζν
ζεηηθφο, ην πφζν επεξεάδεη ηνπο γχξσ ηνπ, φιν απηφ λνκίδσ είλαη έλα πιαίζην πνπ
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ζηήλεηαη απφ ηα δχν κέρξη ηα 102, νπφηε δελ λνκίδσ φηη ε κφξθσζε απηή θαζαπηή κπνξεί
λα ζε θάλεη εγέηε.»
ν εξσηώκελνο 19 : «λαη λα πηνζεηήζσ κέρξη ζε έλα ζεκείν. Δπηθνπξηθά είλαη ζαθέζηαηα
λαη ζε φια απηά. Γηα κέλα παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ
θαη ε εκπεηξία.»
● Οη θνηηεηέο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί κε αξθεηέο επηθπιάμεηο πηζαλνινγνχλ φηη ην
κεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα πηνζεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε. Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 22 : «λαη ζε βνεζάεη ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ λα πξνζπαζείο λα ηα
πηνζεηήζεηο εθφζνλ έρεηο ηε δηάζεζε»
ν εξσηώκελνο 23 : « ίζσο θάπνηα απφ απηά λα κε βνεζήζεη λα ηα πηνζεηήζσ»
● Οη θνηηεηέο σξνκίζζηνη ή αλαπιεξσηέο είλαη επηθπιαθηηθνί έσο αξλεηηθνί ζην φηη ην
κεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα πηνζεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε.
ν εξσηώκελνο 26 : “ λα ηα πηνζεηήζσ … απηφ φρη, λνκίδσ πσο φρη γηαηί απηφ έρεη λα
θάλεη κε ηνλ άλζξσπν”
ν εξσηώκελνο 24 : “ πηζηεχσ φηη ζα κε βνεζήζεη λα δσ κία δηαθνξεηηθή νπηηθή… αιιά
ζίγνπξα ζα πσ φηη παίδεη ξφιν ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ”

7.5.4.8. Απνηειέζκαηα ζπλέληεπμεο γηα ην 3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζέγγηζεο πνπ δηεμήρζε
κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεηηθά κε ην β άμνλα θαη ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα.
Σν ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλεί φηη ν απνηειεζκαηηθφο ζρνιηθφο εγέηεο πξέπεη λα
είλαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
λα επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα είλαη δεθηηθφο
απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ απφ ηα άηνκα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Αξθεηνί εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο δίλνπλ έκθαζε ζην φηη ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα
είλαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.
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Οη εξσηψκελνη ρσξίο ζέζε επζχλεο δίλνπλ έκθαζε ζην φηη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη
δεθηηθφο απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ απφ άηνκα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (φινη νη απφθνηηνη θαη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο)
ζπκθσλνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο βνήζεζε ή πξφθεηηαη λα ηνπο βνεζήζεη λα
αλαγλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε.
Οξηζκέλνη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ππνζηεξίδνπλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ζα
βνεζήζεη σο έλα βαζκφ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε ρσξίο φκσο λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα ην πεηχρεη θάπνηνο
απηφ ελψ ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ παίδεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν.
Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα αλαγλσξίζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο
ζπκπεξηθνξέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε κέζσ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ είλαη ζχκθσλα κε
ηνπο απνθνίηνπο κε ζέζε επζχλεο, ηα καζήκαηα θαη ε ζεσξία αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ε
παξαηήξεζε ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν φζν θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.
Οη ππφινηπνη ζα βνεζεζνχλ κέζσ ησλ γλψζεσλ πνπ απνθφκηζαλ ή ζα απνθνκίζνπλ κε ην
κεηαπηπρηαθφ.
Ίινη νη απφθνηηνη ζπκθσλνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο βνήζεζε λα πηνζεηήζνπλ
νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε.
Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα πηνζεηεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε παίδεη επηπιένλ ξφιν ε πξνζσπηθφηεηα, ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, ην ζρνιείν πνπ ππεξεηείο, νη ζπλεξγάηεο θαη ε δηά βίνπ κάζεζε.
Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ πσο βνεζήζεθαλ γηαηί έζεζαλ ηνλ εαπηφ
ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπο θαη βειηίσζαλ έηζη ηνλ εγεηηθφ ηνπο ξφιν
ζηελ ηάμε.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο πηζαλνινγνχλ κε θάπνηεο επηθπιάμεηο φηη ζα βνεζεζνχλ
απφ ην κεηαπηπρηαθφ ζην λα πηνζεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε θαη δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ.
Οη θνηηεηέο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί εηθάδνπλ φηη ζα βνεζεζνχλ απφ ην κεηαπηπρηαθφ ελψ
νη θνηηεηέο σξνκίζζηνη ή αλαπιεξσηέο είλαη απφ πνιχ επηθπιαθηηθνί έσο θαη αξλεηηθνί
ζηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ πηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε γηαηί ππνζηεξίδνπλ πσο απηφ έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηνλ
άλζξσπν θαη ιηγφηεξν κε ηε γλψζε.
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7.5.4.9. χλνςε γηα ην 3ν εξψηεκα
Ίζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη
ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιηθνχ εγέηε δηεπζπληή,

αλαιχνληαο ηηο

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηά ηε ζπλέληεπμε παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο:
Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο θαη ζχκθσλα κε απηέο νξίδνπλ ην ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιηθνχ εγέηε.
·ηζη ινηπφλ, ν απνηειεζκαηηθφο ζρνιηθφο εγέηεο ζα πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα
πξνο κίκεζε,

λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά,

λα

επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ θαη λα είλαη δεθηηθφο ησλ
απφςεσλ ησλ αηφκσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ίινη νη εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ην
κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξνεηνίκαζε ή ζα ηνπο πξνεηνηκάζεη λα αλαγλσξίζνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε.
Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξνεηνίκαζε ή ζα
ηνπο

πξνεηνηκάζεη

σο

έλα

βαζκφ

λα

πηνζεηήζνπλ

ηα

ραξαθηεξηζηηθά

ηνπ

απνηειεζκαηηθνχ εγέηε.
Οκαδνπνηψληαο ην δείγκα παξαηεξνχληαη νη αθφινπζεο δηαθνξνπνηήζεηο:
Οη εξσηψκελνη κε ζέζε επζχλεο δίλνπλ έκθαζε ζην εμήο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρνιηθνχ
εγέηε: ν ζρνιηθφο εγέηεο ζα πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.
Οη εξσηψκελνη ρσξίο ζέζε επζχλεο δίλνπλ έκθαζε ζην λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ν
ζρνιηθφο εγέηεο ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ έλζεξκα πσο ην κεηαπηπρηαθνχ ηνπο
βνήζεζε ηφζν λα αλαγλσξίζνπλ φζν θαη λα πηνζεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε,

νξηζκέλα ηνπιάρηζηνλ,

θαη απηφ πξνέθπςε κέζα απφ ηα

καζήκαηα θαη ηε ζεσξία πνπ παξαθνινχζεζαλ θαζψο ηνπο έδσζε ην εξέζηζκα λα
παξαηεξήζνπλ ηφζν ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο
ρψξν. εκεηψλνπλ φηη ε πηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε
εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ην
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε εθάζηνηε ζρνιηθή κνλάδα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε
απηή θαη ε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ λα εμειηρζεί.
Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ ρσξίο δηζηαγκφ φηη βνεζήζεθαλ απφ ην
κεηαπηπρηαθφ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε κέζα απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ
απφθηεζαλ θαη ην νπνίν ηνπο νδήγεζε ζε πξνζσπηθή αμηνιφγεζε θαη επηζεκαίλνπλ,
θπξίσο νη απφθνηηνη σξνκίζζηνη αλαπιεξσηέο,

φηη θαηάθεξαλ λα βειηηψζνπλ ηνλ

εγεηηθφ ηνπο ξφιν ζηελ ηάμε.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο εηθάδνπλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα
αλαγλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ εγέηε κέζα απφ ηηο γλψζεηο
πνπ ζα απνθνκίζνπλ θαη έηζη ζα είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο
νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη. Δπίζεο ππνζέηνπλ φηη πηζαλά ζα βνεζήζεη ην κεηαπηπρηαθφ λα
πηνζεηήζνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο αιιά ζεσξνχλ θαζνξηζηηθφ
παξάγνληα ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ.
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί εηθάδνπλ φηη ην
κεηαπηπρηαθφ

ζα

ηνπο

βνεζήζεη

λα

αλαγλσξίζνπλ

ηα

ραξαθηεξηζηηθά

ηνπ

απνηειεζκαηηθνχ εγέηε κέζα απφ ηηο γλψζεηο πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη θαη κε αξθεηέο
επηθπιάμεηο πξνζδνθνχλ φηη ζα ηνπο βνεζήζεη λα πηνζεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά.
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη,

νξηζκέλνη,

έρνπλ

επηθπιάμεηο γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε. Θεσξνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζα πξνζθέξεη γλψζε ε νπνία
δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα αλαγλσξηζηνχλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο, φζνλ
αθνξά ζηελ πηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ,

νη απφςεηο είλαη πνηθίιεο. Οξηζκέλνη

ππνζηεξίδνπλ φηη πηζαλά ην κεηαπηπρηαθφ λα πξνζθέξεη θάπνηα βνήζεηα θαη άιινη
ζεσξνχλ φηη δελ κπνξεί λα επηδξάζεη ζεκαληηθά γηαηί απηφ είλαη θπξίσο ζέκα
πξνζσπηθφηεηαο.
πλνςίδνληαο,

ην κεηαπηπρηαθφ θαίλεηαη πσο επηδξά ζεηηθά ζηελ αλαγλψξηζε θαη

πηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
ην νινθιεξψλνπλ. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηαθξίλεηαη εληνλφηεξα ζηνπο
θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο νη νπνίνη ελψ αξρηθά δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο γηα ην θαηά
πφζν ζα ηνπο βνεζήζεη ην κεηαπηπρηαθφ λα πηνζεηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε, αθνχ απνθνηηήζνπλ, εθηηκνχλ φηη ηειηθά
ε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ είλαη ζεηηθή θαη θαζνξηζηηθή. Αθφκα, πην ζεκαληηθή
είλαη ε επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηνπο θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ είλαη
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη αθνχ σο θνηηεηέο δείρλνπλ λα έρνπλ κηθξέο πξνζδνθίεο απφ
ην κεηαπηπρηαθφ σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
εγέηε θαη ειάρηζηεο έσο θαη θαζφινπ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε απηψλ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ γεγνλφο πνπ αιιάδεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.

7.5.4.10. 4ν εξψηεκα
Σν 4ν εξψηεκα εμεηάδεη θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθφ νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ λα είλαη
πηζηνπνηεκέλνη ζηελ εγεζία – δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ;
Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ
β άμνλα δηαπηζηψζεθε φηη:
➔ Ο δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα
λα βειηηψζεη ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ.
● Ίινη ζεσξνχλ φηη ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα λα βειηηψζεη ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, λα γίλεηαη
θαιχηεξνο επαγγεικαηίαο, λα σθειείηαη ε ζρνιηθή κνλάδα θαη λα πξνιαβαίλεη ηηο
εμειίμεηο. Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 3: «είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν δηεπζπληήο λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Μέζα απφ απηά κπνξεί λα βειηηψλεη ηελ εγεζία θαη ηε
δηνίθεζε ζην ζρνιείν ηνπ, έξρεηαη ζε επαθή κε γλψζεηο ηηο νπνίεο πηζαλφλ λα κελ ηηο είρε
θαλ αθνχζεη πξνεγνπκέλσο, ηνπ δίλεη εξγαιεία λα εμειηρζεί θαη λα γίλεη θαιχηεξνο ζηε
δνπιεηά ηνπ. Ζ επηκφξθσζε είλαη ην φρεκα πνπ κπνξεί λα καο θάλεη θαιχηεξνπο θαη πην
απνηειεζκαηηθνχο.»
ν εξσηώκελνο 10: «λαη δηφηη ε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη βειηίσζε ηνπ
ζρνιείνπ είλαη δεδνκέλε θαη κάιηζηα έρεη λα αληηκεησπίζεη λέα δεδνκέλα πνπ
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επεξεάδνπλ αξλεηηθά (π.ρ. Αλνκνηνγέλεηα καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, νηθνλνκηθή θξίζε,
έιιεηςε / θαθή ζπληήξεζε ππνδνκψλ θιπ.)»
ν εξσηώκελνο 25: «εθ ησλ πξαγκάησλ επεηδή απηφ πνπ βιέπσ είλαη φηη πάληα θάηη
πξνθχπηεη, θαιφ ζα είλαη λα είλαη ελήκεξνο γηα φιεο ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ, γηαηί
φλησο ζα βνεζήζεη θαη ηνλ ίδην ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε, ζηε δνπιεηά, γηα λα
γίλεηαη θαιχηεξα ε δνπιεηά θαη πην εχθνια. Τπάξρνπλ θαη δηεπζπληέο νη νπνίνη δελ
αζρνινχληαη θαη δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν.»
➔ Σν κεηαπηπρηαθφ ζπληζηά γηα έλαλ δηεπζπληή ζρνιείνπ έλα ζηνηρείν επάξθεηαο.
● Ίινη ζπκθσλνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζπληζηά γηα έλαλ δηεπζπληή ζρνιείνπ έλα
ζηνηρείν επάξθεηαο, ηνπ δίλεη δειαδή ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο γηα λα ππεξεηήζεη ηε
ζέζε ηνπ αιιά απφ κφλν ηνπ δελ αξθεί. Υξεηάδνληαη θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο φπσο
πξνυπεξεζία,

δηδαθηηθή εκπεηξία,

εκπεηξία απφ άιιεο ζέζεηο επζχλεο,

πξνζσπηθφηεηα. Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 3: «ην κεηαπηπρηαθφ απηφ είλαη φλησο έλα ζηνηρείν επάξθεηαο. Βέβαηα απφ
κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα ζε θαιχςεη πιήξσο. Παξφια απηά ζνπ πξνζθέξεη γλψζεηο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα λα κπνξέζεηο λα ππεξεηήζεηο ηε ζέζε ζνπ. Θα πξέπεη λα
ζπλδπάδεηαη πάληα θαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη θαη ηα δχν ηα νπνία
παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα είζαη έλαο πεηπρεκέλνο εγέηεο - δηεπζπληήο.»
ν εξσηώκελνο 9: «είλαη κία εκπεηξία πνιχ βαζηθή, ζνπ δίλεη ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηα
εθφδηα αιιά φρη κφλν ηνπ απηφ (δελ επαξθή).»
ν εξσηώκελνο 15: «φρη κφλν απηφ, ππάξρνπλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο. Γειαδή πξέπεη λα
έρεη ηελ εκπεηξία, ηε δηδαθηηθή πείξα, λα έρεη πεξάζεη απφ άιιεο ζέζεηο επζχλεο κε
κηθξφηεξεο επζχλεο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα έρεη κία νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα γηα
λα εγεζεί ζε έλα ζρνιείν ην νπνίν ζα έρεη θάπνηνο ζηφρνπο πςεινχο.»
➔ Σν κεηαπηπρηαθφ ζπληζηά γηα έλα δηεπζπληήο ζρνιείνπ έλα ζηνηρείν εηνηκφηεηαο.
● Ίινη ζπκθσλνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζπληζηά γηα έλαλ δηεπζπληή ζρνιείνπ έλα
ζηνηρείν εηνηκφηεηαο δειαδή ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα ππεξεηήζεη ηε ζέζε αιιά ζε
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ζπλδπαζκφ κε άιια ζηνηρεία φπσο ε πξνζσπηθφηεηα, ε εκπεηξία θαη ινηπά.
Δλδεηθηηθά:
ν εξσηώκελνο 3: «λαη είλαη έλα ζηνηρείν εηνηκφηεηαο. Θα επαλαιάβσ φηη είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Ο θάζε έλαο φκσο κπνξεί λα εμειηρζεί
κέζα απφ ηα πξάγκαηα πνπ αθνχεη θαη καζαίλεη. Δάλ πεηζηεί γη‟ απηά κπνξεί θαη λα ηα
πηνζεηήζεη.»
ν εξσηώκελνο 4: «λαη είλαη έλα ζηνηρείν εηνηκφηεηαο αιιά κε ηα ρξφληα γίλεζαη έηνηκνο,
απνθηάο ηελ εκπεηξία κέζα απφ ηελ ηξηβή, κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή επαθή κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο, κε ηνπο καζεηέο, κε ηνπο γνλείο ζα απνθηήζεηο ηελ απαξαίηεηε ηθαλφηεηα
γηα λα γηα λα δηνηθήζεηο πνιχ ζσζηά κία εθπαηδεπηηθή κνλάδα.»
ν εξσηώκελνο 19: «είλαη ζηνηρείν, φρη ην απφιπην, αιιά ζηνηρείν λαη.»
➔ Σν κεηαπηπρηαθφ πξέπεη λα είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο επζχλεο
● Αθξηβψο νη κηζνί εξσηψκελνη (14/28) ζπκθσλνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζα πξέπεη λα
είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο επζχλεο. Υαξαθηεξηζηηθά:
ν εξσηώκελνο 16 : «πηζαλφλ λαη. Πηζαλφλ λαη λα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. Αλ
ιεηηνπξγήζεη πιένλ ν ζεζκφο ηνπ δηεπζπληή ζαλ έλαο ζεζκφο θαζαξά κάλαηδεξ ηεο
δηνίθεζεο κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα είλαη απφ ην πξνζφλ
πιένλ λα ππάξρεη.»
ν εξσηώκελνο 22 : «ζα έπξεπε λα είλαη θαη ην πξνυπφζεζε γηα ηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο
επζχλεο. Απηφ ζα ήηαλ ην πξψην θαη κεηά ηα ππφινηπα. Γηαηί θάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ ην
ηαιέλην ζηε δηνίθεζε είηε θάλνπλ ην κεηαπηπρηαθφ είηε δελ ην θάλνπλ, απηφ ινηπφλ είλαη
έλα ηαιέλην. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο δελ ην έρνπλ, επνκέλσο πξέπεη λα έρεηο θαη ηε γλψζε
κεηά.»
● Οη άιινη κηζνί εξσηψκελνη (14 / 28) ππνζηεξίδνπλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ δελ ζα πξέπεη
λα είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο επζχλεο αιιά ζα πξέπεη λα
κνξηνδνηείηαη επηπιένλ ζε ζρέζε κε άιια κεηαπηπρηαθά πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ
αληηθείκελν. Δλδεηθηηθά:
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ν εξσηώκελνο 3 : «ην ζίγνπξν είλαη φκσο φηη ζα έπξεπε λα κνξηνδνηείηαη πεξηζζφηεξν
έλα ηέηνην κεηαπηπρηαθφ νχησο ψζηε φινη νη απξηαλνί δηεπζπληέο λα έρνπλε πεξάζεη απφ
κία ηέηνηα επηκφξθσζε.»
ν εξσηώκελνο 17: «εγψ ζα πσ πσο δε ζα έπξεπε λα είλαη πξνυπφζεζε, φπσο δελ ήηαλ θαη
γηα κέλα. Θα έπξεπε λα πξνζκεηξάηαη πεξηζζφηεξν αιιά φρη λα είλαη θαη πξνυπφζεζε.
Οπσζδήπνηε ζα έπξεπε λα ππάξρεη έλαο ηξφπνο ν δηεπζπληήο λα επηκνξθψλεηαη
νπσζδήπνηε πάλσ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, λα βνεζηέηαη. Θα έπξεπε λα ηνπ παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί καζήκαηα βνεζεηηθά ηεο ζέζεο ηνπ.»
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ηελ
εγεζία δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δηεθδίθεζε
ζέζεο επζχλεο είλαη θπξίσο εθπαηδεπηηθνί πνπ πνηέ δελ είραλ έσο ηψξα ζέζε επζχλεο (10
/ 15). Αληίζεηα νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ή ππεξεηνχζαλ ζε ζέζε
επζχλεο ππνζηεξίδνπλ πσο έλα ηέηνην κεηαπηπρηαθφ ζα έπξεπε λα κνξηνδνηείηαη
πεξηζζφηεξν αιιά φρη λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο ζέζεο (9 / 13).
➔ Σν κεηαπηπρηαθφ βνεζά λα δηαθνξνπνηήζεη θαη λα βειηηψζεη ν εθπαηδεπηηθφο ή ν
ζρνιηθφο δηεπζπληήο ην ξφιν θαη ην έξγν ηνπ.
● Ίινη νη απφθνηηνη ζπκθσλνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο έρεη βνεζήζεη πνιχ. Πνιινί
ππνζηεξίδνπλ πσο ηνπο άιιαμε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά:
ν εξσηώκελνο 3 : «ην κεηαπηπρηαθφ κε βνήζεζε πάξα πνιχ ηφζν ζαλ εθπαηδεπηηθφ φζν
θαη ζαλ δηεπζχληξηα. Μέζα απφ απηφ θαηάθεξα λα πάξσ γλψζεηο θαη έηζη λα απνθηήζσ
κία νιηζηηθή κφξθσζε πάλσ ζε ζέκαηα είηε εγεζίαο σο δηεπζχληξηα αιιά θαη σο
εθπαηδεπηηθφο θαη φια απηά λα κπνξέζσ ζην κεγαιχηεξν βαζκφ, λα ηα εθαξκφζσ κέζα
ζηε ζρνιηθή κνλάδα είηε κέζα ζηελ ηάμε κνπ. Θεσξψ φηη ε ζπκβνιή ηνπ ζην εξγαζηαθφ
κνπ θνκκάηη ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή. Με βνήζεζε λα αληηκεησπίζσ ηελ εθπαίδεπζε
κε έλα δηαθνξεηηθφ κάηη. Έηαλ ζαλ λα έβιεπα πξηλ κφλν ην δέληξν θαη μαθληθά λα
απνθηήζσ κία άιιε νπηηθή ζηα πξάγκαηα θαη λα κπνξψ λα βιέπσ ην δάζνο. Μνπ άιιαμε
σο έλα βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν ηεο ζθέςεο κνπ.»
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ν εξσηώκελνο 8: «πάξα πνιχ, πάξα πνιχ, πάξα πνιχ. Γειαδή κνπ έρεη αιιάμεη ηνλ
ηξφπν ζθέςεο. Ναη, πάξα πνιχ. Θεσξψ φηη κνπ έδσζε κία θαηεπζπληήξηα γξακκή, έγηλα
πην ιεηηνπξγηθή, πην αλνηρηφκπαιε.»
ν εξσηώκελνο 9: «κε έρεη βνεζήζεη πάξα πνιχ. νπ αλέθεξα θαη πξηλ φηη κνπ έρεη δψζεη
εκπεηξία θαη απηνπεπνίζεζε θαη άλνημε ην κπαιφ κνπ, άλνημε ε νπηηθή κνπ θαη απηφ ην
άλνηγκα ην επηδηψθσ θαη ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηψ αιιά θαη ζην
άλνηγκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απφ ηε ζέζε πνπ είκαη σο εθπαηδεπηηθφο φζν κπνξψ θαη
ρσξίο θίλεηξα.»
Δπίζεο, πνιινί ππνζηεξίδνπλ πσο έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο βνήζεζε λα
εμειηρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ, εθηφο απφ ηηο γλψζεηο, ήηαλ θαη ε δηάδξαζε ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο.
Υαξαθηεξηζηηθά:
ν εξσηώκελνο 3: «Σν Μεηαπηπρηαθφ απηφ κε έθεξε ζε επαθή κε αλζξψπνπο νη νπνίνη
εξγάδνληαη θαη αζρνινχληαη ρξφληα κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηνίθεζε θαη έηζη έκκεζα
έκαζα απφ απηνχο, γλψξηζα ηέηνηα άηνκα θαη έκαζα απφ απηνχο ηηο δηθέο ηνπο θαιέο
πξαθηηθέο θαη λνκίδσ φηη ην λα κπσ ζηε δηαδηθαζία ηνπ λα έξζσ ζε αιιειεπίδξαζε κε
άιινπο αλζξψπνπο νη νπνίνη ήζειαλ λα κάζνπλ απηφ ην αληηθείκελν, ήηαλ θαη γηα κέλα
απηφ θάηη ζεηηθφ. Δίλαη πνιχ ζπνπδαίν θαη απηφ! ·ρεη κεγάιε κνλαμηά ε ζέζε ηνπ
δηεπζπληή!»
ν εξσηώκελνο 14: «Δθηφο ησλ άιισλ κνπ έθαλε πνιχ θαιφ πνπ ζην κεηαπηπρηαθφ γίλακε
κηα νκάδα. Δίρα ζπλαδέιθνπο πνπ είηε ήηαλ απινί εθπαηδεπηηθνί ζαλ θαη εκέλα είηε ήηαλ
δηεπζπληέο θαη κπνξνχζα λα θνπβεληηάδσ. ·καζα πνιιά, πήξα πνιιέο ζπκβνπιέο θαη
γλψκεο θαη φηαλ είρα κηα αλάγθε κπνξνχζα θάπνπ λα απεπζπλζψ. ·ρνπκε θξαηήζεη
επαθή αθφκα θαη ηψξα. Γε θαληάδεζαη πφζν κε έρεη βνεζήζεη απηφ!»

● Ίινη νη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο πξνζδνθνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο βνεζήζεη
λα βειηησζνχλ θπξίσο σο ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο αιιά δελ μέξνπλ ζε ηη βαζκφ θαη
ζε πνηα ζέκαηα ζα γίλεη απηφ. Δλδεηθηηθά:
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ν εξσηώκελνο 15: «λαη εγψ πηζηεχσ φηη ζα κε βνεζήζεη. Σν πνζφ δελ μέξσ αιιά ζεσξψ
φηη ζα κε βνεζήζεη, ζα ην δσ ζηελ πνξεία βέβαηα γηαηί είκαη ζηελ αξρή αθφκα ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ.»
ν εξσηώκελνο 16: «ζα κνπ έρεη πξνδψζεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη έλαο
δηεπζπληήο λα έρεη γηα ην πψο ζα αληαπνθξηζεί ζε απηφ ην ξφιν. Χο εθπαηδεπηηθφο ηψξα
δελ λνκίδσ φηη ζα κε βνεζήζεη φζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη γηαηί κε 30 ρξφληα
εκπεηξίαο πεξίπνπ κέζα ζηελ ηάμε, δελ πεξηκέλσ θάηη πάλσ ζε απηφ ηνλ ηνκέα, φηη ήηαλ
λα θάλσ ην έρσ θάλεη, απιψο πεξηκέλσ θάηη ζην δηνηθεηηθφ θνκκάηη πνπ ίζσο δελ
γλσξίδσ.»
●

φινη νη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο εηθάδνπλ φηη ζα βνεζεζνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ
θαη λα βειηησζνχλ ζην ξφιν ηνπο κέζσ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ

ν εξσηώκελνο 21: «κε έλα ηέηνην κεηαπηπρηαθφ ζίγνπξα ζα δνχκε ηελ εηθφλα πην
ζθαηξηθά θαη ζπλεπψο ζα δξνχκε πην ζπλεξγαηηθά. Δπίζεο πνιιέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπρλά
ζεσξνχκε ρξνλνβφξεο ή πεξηηηέο ζα ηηο θαηαλνήζνπκε ή/θαη ζα ηηο βειηηψζνπκε.»
ν εξσηώκελνο 23: «θπζηθά θαη ζα κε βνεζήζεη, ήδε απφ ηψξα πνπ έρσ μεθηλήζεη ην
κεηαπηπρηαθφ, πνιιέο θνξέο έλα κεηαπηπρηαθφ κπνξεί λα ζνπ αιιάμεη, λα βειηηψζεη, ηε
ζηάζε πνπ έρεηο αθφκε θαη κέζα ζην κάζεκα θαη λα απνθηήζεηο κία πην ζεηηθή ζηάζε θαη
λα γίλεηο θαιχηεξνο.»

7.5.4.11. Απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο γηα ην 4ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα
ην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζέγγηζεο πνπ δηεμήρζε κέζσ
ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεηηθά κε ην β άμνλα θαη ην 4ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα.
Ίινη νη εξσηψκελνη ππνζηεξίδνπλ φηη ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε
πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα λα βειηηψζεη ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ.
Μέζα απφ απηά ν ίδηνο εμειίζζεηαη επαγγεικαηηθά,

γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθφο,

ελεκεξψλεηαη θαη πξνιαβαίλεη ηηο εμειίμεηο θαη ην ζρνιείν σθειείηαη. Ίινη νη
εξσηψκελνη ζπκθσλνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζπληζηά γηα έλαλ δηεπζπληή ζρνιείνπ
θπξίσο έλα ζηνηρείν επάξθεηαο θαη ιηγφηεξν έλα ζηνηρείν εηνηκφηεηαο δειαδή ηνπ
πξνζθέξεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη σο έλα βαζκφ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα ππεξεηήζεη
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ηε ζέζε επζχλεο ηνπ αιιά απφ κφλν ηνπ δελ αξθεί. Πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε άιια
ζηνηρεία φπσο πξνυπεξεζία, δηδαθηηθή πείξα, εκπεηξία απφ άιιεο ζέζεηο επζχλεο ελψ
παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ.
Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κε ζέζε επζχλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ κε
θαηεχζπλζε ηελ εγεζία δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα έπξεπε λα κνξηνδνηείηαη
πεξηζζφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα κεηαπηπρηαθά ζηηο θξίζεηο γηα ζέζεηο επζχλεο.
Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζέζε επζχλεο ζεσξνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζα
έπξεπε λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο θξίζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ.
Ίινη νη απφθνηηνη ζπκθσλνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο βνήζεζε λα δηαθνξνπνηήζνπλ
θαη λα βειηηψζνπλ ην ξφιν θαη ην έξγν ηνπο είηε σο δηεπζπληέο είηε σο εθπαηδεπηηθνί.
Μάιηζηα, αξθεηνί ππνζηεξίδνπλ πσο ηνπο άιιαμε ηελ νπηηθή ηνπο γηα ην ζρνιείν θαη ηνλ
ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Δπίζεο ε πιεηνςεθία δίλεη έκθαζε ζηε δηάδξαζε πνπ ππάξρεη
κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ε νπνία ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά ζηε βειηίσζε
ηνπ ξφινπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπο.
Ίινη νη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο πξνζδνθνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα
βειηηψζνπλ ην ξφιν ηνπο θαη ην έξγν ηνπο θπξίσο σο ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο θαη φρη
ηφζν σο εθπαηδεπηηθνί αθνχ ήδε έρνπλ καθξά πείξα πνπ ηνπο θαιχπηεη.
Ίινη νη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο πξνζδνθνχλ φηη ζα βνεζεζνχλ θαη ζα βειηησζνχλ
σο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ξφιν κέζσ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.

7.5.4.12. χλνςε γηα ην 4ν εξψηεκα
πλνςίδνληαο, ην κεηαπηπρηαθφ θαίλεηαη πσο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
πνπ ην νινθιεξψλνπλ θαζψο ηνπο βνεζά λα βειηηψζνπλ θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην
ξφιν θαη ην έξγν ηνπο είηε σο εθπαηδεπηηθνί είηε σο ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο αιιάδνληαο
αθφκα θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο.
Τπάξρεη θαζνιηθή απνδνρή ζηελ άπνςε φηη ν ζρνιηθφο εγέηεο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη
ζε πξνγξάκκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη έηζη λα βειηηψλεη ηε
δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο ζην κεηαπηπρηαθφ απνηειεί έλα ζηνηρείν επάξθεηαο θαη
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κέρξη θάπνην βαζκφ έλα ζηνηρείν εηνηκφηεηαο γηα ην δηεπζπληή ζρνιείνπ ελψ έλα ηέηνηνπ
ηχπνπ κεηαπηπρηαθφ ζα έπξεπε θαηά ηηο θξίζεηο ησλ δηεπζπληψλ λα κνξηνδνηείηαη
πεξηζζφηεξν ή αθφκα, θαηά ηελ άπνςε ηνπ κηζνχ δείγκαηνο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ,
λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο επζχλεο.
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Κεθάιαην 8. Σξηγσλνπνίεζε, ζπλνιηθά απνηειέζκαηα
ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη ε κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε, δειαδή ζα δηεμαρζεί ε
ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνζνηηθήο θαη ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ζα
πξνθχςνπλ ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα.

8.1. ηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε
ζρέζε κε ηελ θαηαλεκεκέλε θαη κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (Α
άμνλαο)
Ο Α Άμνλαο ηεο έξεπλαο εμεηάδεη ηηο ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε
εθπαηδεπηηθψλ

κνλάδσλ

ζε

ζρέζε

κε

ηηο

αξρέο

ηεο

θαηαλεκεκέλεο

θαη

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο.
Ίπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, γηα λα δηεξεπλεζεί ν Α άμνλαο εμεηάζακε δηεμνδηθά ηηο
ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ζε ζρέζε
κε ηέζζεξηο ζεκαηηθέο, δειαδή ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ, ηε ζρνιηθή
θνπιηνχξα, ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο θαη ηε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα έηζη φπσο
πξνζδηνξίδνληαη ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία. Οη ζεκαηηθέο απηέο
απνηέιεζαλ ππνεξσηήκαηα ζηελ παξνχζα έξεπλα κε ζηφρν λα απαληεζνχλ ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Δπνκέλσο αξρηθά ζα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο
πνηνηηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο σο πξνο ηηο ηέζζεξηο ζεκαηηθέο θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζηε ζχγθξηζε ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ γηα λα απαληεζνχλ ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
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8.1.1. Σξηγσλνπνίεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο ηνπ Α άμνλα
Θα ηξηγσλνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην
πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, δειαδή ηεο πνζνηηθήο θαη ηεο πνηνηηθήο σο πξνο
ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο.
Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε φηη φινη νη εξσηψκελνη έρνπλ ζεηηθή άπνςε ζρεηηθά κε
ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.

Αλ φκσο παξαηεξήζεη θαλείο ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ

απνθνίησλ ζα δηαπηζηψζεη πσο είλαη κεγαιχηεξνη ζε ζρέζε κε απηνχο ησλ θνηηεηψλ φρη
φκσο ηφζν ψζηε λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαη επνκέλσο ζχκθσλα κε
ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε λα δηθαηνινγείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηηο κεηαμχ ηνπο απφςεηο.
Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε φηη ελψ αξρηθά θαίλεηαη φηη ην δείγκα καο ζπκθσλεί κε ηηο
αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο, ζηελ πνξεία ησλ εξσηήζεσλ,
φηαλ έπξεπε λα αηηηνινγήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη λα αλαθέξνπλ πξαθηηθέο θαη
ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θάλεθε πσο ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο. ·ηζη απηνί
πνπ ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο
θαη έρνπλ έλα πινχζην ξεπεξηφξην ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ είλαη νη απφθνηηνη κε
ζέζε επζχλεο. Αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ ζπκθσλνχλ πιήξσο κε
ηελ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία αιιά ρξεζηκνπνηνχλ ζεκαληηθά
ιηγφηεξεο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο. ηε ζπλέρεηα είλαη νη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο
πνπ ζπκθσλνχλ

ζηα πεξηζζφηεξα

κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη

θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο (νξηζκέλνη δελ επηζπκνχλ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ) θαη
ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο απφ φηη νη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο.
Σειεπηαίνη είλαη νη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο νη νπνίνη έρνπλ ηηο πην θησρέο
ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο ελψ απφ απηνχο νη αλαπιεξσηέο θαη νη σξνκίζζηνη έρνπλ ηηο
κεγαιχηεξεο ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο θαη ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή πνπ ηνλ αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν σο κάλαηδεξ
παξά σο εγέηε.
Καηαιήγνληαο ινηπφλ, νη ελδείμεηο ηεο πνζνηηθήο (νη κεγαιχηεξνη κέζνη φξνη αλήθαλ
ζηνπο απνθνίηνπο κε ζέζε επζχλεο θαη νη κηθξφηεξνη κέζνη φξνη αλήθαλ ζηνπο θνηηεηέο
ρσξίο ζέζε επζχλεο σξνκίζζηνπο ή αλαπιεξσηέο) επηβεβαηψζεθαλ κέζσ ηεο πνηνηηθήο
πξνζέγγηζεο.
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Δπνκέλσο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θάλεθε φηη:
Α άμνλαο, πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα
Οη απφθνηηνη απφ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγεζία δηνίθεζε ζηελ
εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη λα έρνπλ πνιιέο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ελψ νη θνηηεηέο
δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξεο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο.
Α άμνλαο, δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα
Οη

απφθνηηνη

κε

ζέζε

επζχλεο

ζπληάζζνληαη

πιήξσο

κε

ηηο

αξρέο

ηεο

κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη ηελ εθαξκφδνπλ κέζα απφ κία
κεγάιε πνηθηιία πξαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ.
Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο αιιά ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξεο
ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο έρνπλ επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ γνλέσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά έρνπλ πινχζην ξεπεξηφξην ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ.
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο έρνπλ ζεκαληηθέο επηθπιάμεηο σο πξνο ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη νη ζηξαηεγηθέο θαη νη πξαθηηθέο ηνπο
είλαη θησρέο.
Α άμνλαο, ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα
Οη απφθνηηνη είηε είλαη κφληκνη είηε σξνκίζζηνη είηε αλαπιεξσηέο ζπληάζζνληαη πιήξσο
κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη ρξεζηκνπνηνχλ
αξθεηέο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο γηα λα ηελ εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε.
Μηα κεξίδα θνηηεηψλ πνπ είλαη κφληκνη ζηελ εθπαίδεπζε εθθξάδνπλ επηθπιάμεηο σο
πξνο ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θπξίσο ζην θνκκάηη
πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη
ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηέο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ βνεζνχλ ζηελ εθαξκνγή απηνχ
ηνπ ηχπνπ ηεο εγεζίαο
Οη θνηηεηέο σξνκίζζηνη ή αλαπιεξσηέο είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο ελζηάζεηο
ζε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο γηαηί θαίλεηαη
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λα πξνζδνθνχλ απφ ην δηεπζπληή λα ππεξεηεί έλα πην παξαδνζηαθφ γξαθεηνθξαηηθφ
ξφιν, ηχπνπ κάλαηδεξ, θαη ζεσξνχλ φηη νη γνλείο δε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα κελ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία ελψ νη
ζηξαηεγηθέο θαη νη πξαθηηθέο ηνπο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο.

8.1.2. Σξηγσλνπνίεζε γηα ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ηνπ Α άμνλα
Θα ηξηγσλνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην
πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δειαδή ηεο πνζνηηθήο θαη ηεο πνηνηηθήο.
Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε φηη ζρεδφλ ζε φια ηα δεηήκαηα νη εξσηψκελνη έρνπλ
ζεηηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. Παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζην
εμήο δήηεκα: ην λα ππνζηεξίδεη ην ζρνιείν λέεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη θαηλνηνκίεο
φπνπ δείρλνπλ λα είλαη ζεηηθφηεξνη ζε απηή ηελ άπνςε νη:
Α) Απφθνηηνη ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο.
Β) Απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο
Γ) Απφθνηηνη κφληκνη. εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο σξνκίζζηνπο νη
αλαπιεξσηέο.
Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε φηη ζρεδφλ ζε φια ηα δεηήκαηα νη εξσηψκελνη έρνπλ
ζεηηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. Παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε ζε έλα
δήηεκα. Απηφ αθνξά ζην λα ζπδεηά ν δηεπζπληήο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηέα χιε θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ
φπνπ νη απφθνηηνη ζπληάζζνληαη πιήξσο κε απηή ηελ άπνςε, νη θνηηεηέο κε ζέζε
επζχλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ελψ απηφ ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε δελ γίλεηαη, νη
θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο δελ επηζπκνχλ λα ζπδεηνχλ κε ην δηεπζπληή ηε δηδαθηέα
χιε ελψ νη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη δελ επηζπκνχλ
θακία παξέκβαζε ηνπ δηεπζπληή ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο.
Καηαιήγνληαο ινηπφλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε
ζπκθσλνχλ ζρεδφλ ζε φια ηα ζεκεία εθηφο απφ δχν ηα νπνία είλαη: α) ην ζρνιείν λα
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ππνζηεξίδεη λέεο

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη θαηλνηνκίεο (πνζνηηθφ εχξεκα), ν

δηεπζπληήο λα ζπδεηά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηέα
χιε θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ (πνηνηηθφ εχξεκα).
Δπνκέλσο γηα ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θάλεθε φηη:
Α άμνλαο, πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα.
Οη απφθνηηνη ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο σο πξνο ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ελψ νη θνηηεηέο δηαηεξνχλ
επηθπιάμεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο φπσο ην λα ππνζηεξίδεη ην ζρνιείν λέεο
εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη θαηλνηνκίεο (εχξεκα κφλν απφ ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε)
θαη λα ζπδεηά ν δηεπζπληήο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
δηδαθηέα χιε θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ (εχξεκα ηεο
πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο).
Α άμνλαο, δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα
ε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο σο πξνο ηε
ζρνιηθή θνπιηνχξα:
Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο ζπληάζζνληαη πιήξσο.
Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ζπληάζζνληαη πιήξσο.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ζπκθσλνχλ ζε φια θαη παξαηεξνχλ ην εμήο:
φζνλ αθνξά ζην λα ζπδεηά ν δηεπζπληήο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε θαη ηε
βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ παξαηεξνχλ φηη ελψ απηφ ζα έπξεπε λα γίλεηαη
ζηελ πξάμε δελ ζπκβαίλεη.
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο ζπκθσλνχλ κε ηα πεξηζζφηεξα θαη δηαθνξνπνηνχληαη
ζηα αθφινπζα:
 είλαη πην επηθπιαθηηθνί ζηε ρξήζε λέσλ κεζφδσλ θαη θαηλνηνκηψλ ζε ζρέζε κε
ηνπο ππφινηπνπο.
 δελ επηζπκνχλ λα ζπδεηνχλ κε ην δηεπζπληή ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε.
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Α άμνλαο, ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα
ε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο σο πξνο ηελ
ζρνιηθή θνπιηνχξα:
Οη απφθνηηνη είηε είλαη κφληκνη είηε σξνκίζζηνη είηε αλαπιεξσηέο ζπληάζζνληαη πιήξσο.
Οη θνηηεηέο πνπ είλαη κφληκνη ζπληάζζνληαη κε κηθξέο επηθπιάμεηο θαζψο δελ επηζπκνχλ
λα ζπδεηνχλ κε ην δηεπζπληή ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε.
Οη θνηηεηέο σξνκίζζηνη ή αλαπιεξσηέο ζπληάζζνληαη κε αξθεηέο επηθπιάμεηο θαζψο δελ
επηζπκνχλ λα ζπδεηνχλ κε ην δηεπζπληή ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε θαη
επηζπκνχλ λα ελεκεξψλεηαη ν δηεπζπληήο γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ αιιά λα κελ
εκπιέθεηαη θαη επνκέλσο λα κελ πξνβαίλεη ζε πξνηάζεηο πνπ λα έρνπλ ζηφρν ηε
βειηίσζή ηεο.

8.1.3. Σξηγσλνπνίεζε γηα ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο ηνπ Α άμνλα
Θα ηξηγσλνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην
πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, δειαδή ηεο πνζνηηθήο θαη ηεο πνηνηηθήο.
Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε φηη ζηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο
πξαθηηθέο εγεζίαο νη εξσηψκελνη ζπκπιένπλ θαη ζπκθσλνχλ κε απηά. Οη πξαθηηθέο πνπ
βξίζθνπλ ζχκθσλνπο φινπο ηνπο εξσηψκελνπο, ρσξίο λα παξαηεξνχληαη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο, είλαη:
Α) Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα εκπιέθεη ηνλ ππνδηεπζπληήο ζηελ θαζηέξσζε ηεο
πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά καδί ηνπ.
Β) Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα κεξηκλά ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα δηδάζθνπλ
απεξίζπαζηνη.
Γ) Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηβξαβεχεη αμηφινγεο πξνζπάζεηεο
καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ.
Γ) Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα ζπκκεηέρεη καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε
δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.
Δ) Σα γξαθεία δηεχζπλζεο θαη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη γηα λα
θαζνξίζνπλ ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ.

276

Σ) ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο πξέπεη λα παξέρνληαη επθαηξίεο λα αλαιακβάλνπλ
κεξηθνχο εγεηηθνχο ξφινπο.
ε ηξεηο πξαθηηθέο εγεζίεο νη εξσηψκελνη έρνπλ νπδέηεξεο ζηάζεηο θαη επνκέλσο είλαη
ζθεπηηθνί. Απηέο είλαη:
Α) Να παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο.
Β) Να κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνλ
δηεπζπληή.
Γ) Να αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο πεξηζζφηεξνπο
εγεηηθνχο ξφινπο.
Οκαδνπνηψληαο ην δείγκα ησλ εξσηψκελσλ, παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηα εμήο
δεηήκαηα:
Α) Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο φπνπ δείρλνπλ λα είλαη αξλεηηθφηεξνη ζε απηή ηελ άπνςε,
δειαδή ζεκεηψλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, νη:


Φνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο.



Απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο κε ζέζε
επζχλεο.



Φνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο κε ζέζε επζχλεο.



Φνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο.



Φνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο.

Β) Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο φπνπ δείρλνπλ λα είλαη αξλεηηθφηεξνη ζε
απηή ηελ άπνςε νη:


Φνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο.



Φνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο.



Φνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο.
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Γ) Σν ζρνιείν πξέπεη λα παξέρεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ επθαηξίεο λα αλαιάβεη εγεηηθνχο
ξφινπο (δηακνηξαζκφο δχλακεο) φπνπ δείρλνπλ λα είλαη αξλεηηθφηεξνη ζε απηή
ηελ άπνςε νη:


Φνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο.



Φνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο.



Φνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο.

Γ) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο πξέπεη λα έρνπλ επαξθή
ζρνιηθφ ρξφλν φπνπ δείρλνπλ λα είλαη αξλεηηθφηεξνη ζε απηή ηελ άπνςε νη:


Φνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο.



Φνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο.



Φνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο.

Δ) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο
πφξνπο φπνπ δείρλνπλ λα είλαη αξλεηηθφηεξνη ζε απηή ηελ άπνςε νη:


Φνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο.

Σ) Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο
ζην ζρνιείν φπνπ δείρλνπλ λα είλαη αξλεηηθφηεξνη ζε απηήλ ηελ άπνςε νη:


Φνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο.



Φνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο.



Φνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο.

Ε) Οη «παιηνί» εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο εγεηηθνχο
ξφινπο φπνπ δείρλνπλ λα είλαη αξλεηηθφηεξνη ζε απηήλ ηελ άπνςε νη:


Φνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο.

Ζ) Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο
γηα αλάιεςε ππεπζπλνηήησλ φπνπ δείρλνπλ λα είλαη αξλεηηθφηεξνη ζε απηήλ ηελ
άπνςε νη:


Φνηηεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο.
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Φνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο.



Φνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο.

Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε φηη ζε αξθεηά δεηήκαηα νη εξσηψκελνη έρνπλ ζεηηθή
άπνςε ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηα εμήο δεηήκαηα:
Ο δηεπζπληήο

λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο

δηδαζθαιίαο φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ ζπκθσλεί κε απηή ηελ πξαθηηθή εθφζνλ
ν δηεπζπληήο ιεηηνπξγεί σο θξηηηθφο θίινο θαη ππάξρεη εκπηζηνζχλε κεηαμχ
εθπαηδεπηηθνχ θαη δηεπζπληή. ·λζεξκνη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη νη
απφθνηηνη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη. Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ είλαη αξλεηηθνί ζε
απηή ηελ πξαθηηθή ελψ νη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο
αξλεηηθνί.
Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε
ησλ καζεηψλ φπνπ φινη νη απφθνηηνη ζπκθσλνχλ κε απηή ηελ πξαθηηθή ζε αληίζεζε κε
ηνπο θνηηεηέο πνπ δηαθσλνχλ, νη κηζνί κφληκνη θαη φινη νη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη.
Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ επθαηξίεο λα αλαιάβεη
εγεηηθνχο ξφινπο ψζηε ε δχλακε λα δηακνηξάδεηαη φπνπ ζπκθσλνχλ φινη εθηφο απφ ηνπο
θνηηεηέο σξνκίζζηνπο θαη αλαπιεξσηέο.
Πξνθεηκέλνπ λα αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί εγεηηθνχο ξφινπο πξέπεη λα
δηαζθαιίδνληαη δηάθνξεο πξνυπνζέζεηο φπνπ φινη κελ ζεσξνχλ σο βαζηθή πξνυπφζεζε
ηε βνχιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά νη απφθνηηνη ζέηνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία
πξνυπνζέζεσλ θαη ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα ηα νπνία θαιιηεξγνχληαη
κέζα απφ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία. Αληίζεηα νη θνηηεηέο
πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηα εμσηεξηθά θίλεηξα θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ βάδνπλ είλαη
ιηγφηεξεο. Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη εζηηάδνπλ κφλν ζηε βνχιεζε θαη ζηε
γλψζε.
Σα πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο δελ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιεςε
εγεηηθψλ ξφισλ ππνζηεξίδεη φιν ην δείγκα. Ζ εκπεηξία έρεη αμία αιιά ππάξρνπλ πην
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ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα λα αλαιάβεη θαλείο εγεηηθφ ξφιν ελψ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο ηα πνιιά ρξφληα ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζπκθσλνχλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα
ελδηαθέξνληαη λα αλαιακβάλνπλ άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν. Απηνί πνπ
δηαθσλνχλ είλαη φινη νη θνηηεηέο.
Σν ζρνιείν πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δξάζεηο πνπ πξνάγνπλ
ηελ εγεζία ζηνπο καζεηέο φπνπ νη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο είλαη ζεηηθφηεξνη ζε απηφ,
αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο θαη νη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο θαη
ηειεπηαίνη νη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο.
Καηαιήγνληαο ινηπφλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο θαη ηεο
πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο ζπκθσλνχλ ζηα πεξηζζφηεξα σο πξνο ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο ζε
ζρέζε κε ηελ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία. Πξνθχπηνπλ ινηπφλ ηα
αθφινπζα:
Α άμνλαο, πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα
Οη απφθνηηνη ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο σο πξνο ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο ελψ νη θνηηεηέο είλαη ζθεπηηθνί
ή αξλεηηθνί κε ην λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ην λα κνηξάδεηαη ν δηεπζπληήο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ
επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. Οη θνηηεηέο είλαη ζθεπηηθνί ζηελ άπνςε
φηη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ επθαηξίεο λα
αλαιάβεη εγεηηθνχο ξφινπο ψζηε ε δχλακε λα δηακνηξάδεηαη, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη
λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ ηέηνηνπο ξφινπο ελψ γηα λα αλαιακβάλνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη επαξθήο
ζρνιηθφο ρξφλνο θαη πφξνη. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη έλαο
εθπαηδεπηηθφο

άηππν

εγεηηθφ

ξφιν

ζην

ζρνιείν

είλαη

ιηγφηεξεο

θαη

φρη

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Σέινο νη θνηηεηέο ζπκθσλνχλ κε ηελ ηδέα πσο ζα πξέπεη λα πξνάγεηαη ε εγεζία θαη
αλάκεζα ζηνπο καζεηέο αιιά νη ηξφπνη πνπ πξνηείλνπλ είλαη ιηγφηεξνη.
Α άμνλαο, δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα
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ε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο σο πξνο ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε
εγεζία:
Οη απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο ζπληάζζνληαη πιήξσο πξνηείλνληαο έλα πινχζην
ξεπεξηφξην κεζφδσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ ηφζν απφ
εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ καζεηέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ζπληάζζνληαη πιήξσο πξνηείλνληαο φκσο ιηγφηεξεο
κεζφδνπο ζε ζρέζε κε ηνπο απνθνίηνπο κε ζέζε επζχλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο είλαη ζθεπηηθνί ή αξλεηηθνί ζε νξηζκέλεο πξαθηηθέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο φπσο:
Να παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο ηάμεηο.
Ο δηεπζπληήο λα κνηξάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε
ησλ καζεηψλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιακβάλνπλ άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο ζην
ζρνιείν.
Οη ηξφπνη ηνπο νπνίνπο πξνηείλνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάιεςεο εγεηηθψλ ξφισλ
ζην ζρνιείν είλαη ιηγφηεξνη ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηνπ δείγκαηνο θαη
εζηηάδνληαη ζε εμσηεξηθά θίλεηξα φπσο ρξεκαηηθή ακνηβή, ή κείσζε σξαξίνπ θαη ινηπά.
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο είλαη αξλεηηθνί ή ζθεπηηθνί ζε νξηζκέλεο πξαθηηθέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο φπσο:
Να παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο ηάμεηο.
Ο δηεπζπληήο λα κνηξάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε
ησλ καζεηψλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιακβάλνπλ άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο ζην
ζρνιείν.
Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επαξθήο ζρνιηθφ ρξφλν θαη
πφξνπο γηα λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο.
Οη ηξφπνη ηνπο νπνίνπο πξνηείλνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάιεςεο εγεηηθψλ ξφισλ
ζην ζρνιείν είλαη αθφκα ιηγφηεξνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο.
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Α άμνλαο, ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα
ε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο εγεζίαο σο πξνο ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε
εγεζία:
Οη απφθνηηνη κφληκνη ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Οη απφθνηηνη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζπληάζζνληαη κε ηηο αξρέο κεηαζρεκαηηζηηθήο
θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Οη θνηηεηέο κφληκνη είλαη ζθεπηηθνί κε ηηο εμήο πξαθηηθέο:
Να παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο.
Ο δηεπζπληήο λα κνηξάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε
ησλ καζεηψλ.
Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη δηαθσλνχλ κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ:
Να παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο ηάμεηο.
Ο δηεπζπληήο λα κνηξάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε
ησλ καζεηψλ.
Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επθαηξίεο ψζηε λα
αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο θαη ε δχλακε λα δηακνηξάδεηαη.
Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επαξθήο ζρνιηθφ ρξφλν θαη
πφξνπο γηα λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο.
Οη κέζνδνη πνπ πξνηείλνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάιεςεο εγεηηθψλ ξφισλ απφ
εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο είλαη ειάρηζηεο.
Παξαηήξεζε: Σφζν ε πνηνηηθή φζν θαη ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε φηη ζε κία
πξαθηηθή φινη νη εξσηψκελνη είλαη ζθεπηηθνί, δειαδή ζην φηη ζα πξέπεη εθπαηδεπηηθνί κε
πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο λα αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο εγεηηθνχο ξφινπο.

Ίινη

ζεσξνχλ ηελ εκπεηξία ζεκαληηθή αιιά ζπνπδαηφηεξν ξφιν παίδεη ε πξνζσπηθφηεηα, νη
γλψζεηο θαη ε δηάζεζε. Πνιιέο θνξέο ηα πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο ιεηηνπξγνχλ σο
ηξνρνπέδε. ηελ πξαθηηθή απηή παξαηεξείηαη απφθιηζε απφ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία.
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8.1.4. Σξηγσλνπνίεζε γηα ηε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηά ηνπ Α άμνλα.
Θα ηξηγσλνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην
πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, δειαδή ηεο πνζνηηθήο θαη ηεο πνηνηηθήο.
Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε φηη φινη νη εξσηψκελνη έρνπλ ζεηηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηε
ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα ζην ζρνιείν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε φηη νη εξσηψκελνη ζπκπιένπλ κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο κε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο:
Οη εξσηψκελνη εθηφο απφ ηνπο απνθνίηνπο κε ζέζε επζχλεο εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκφ
αλαθνξηθά κε ηελ επαξθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ζρνιηθψλ απνθάζεσλ.
Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη έρνπλ ηε κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη αληηιακβάλνληαη ηνλ δηεπζπληή
πεξηζζφηεξν σο γξαθεηνθξάηε κάλαηδεξ ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζρνιείνπ θαη
επνκέλσο παίξλεη ηηο απνθάζεηο αιιά θαη ιχλεη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα.
Καηαιήγνληαο ινηπφλ, γηα ηε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θάλεθε φηη:
Πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ Α άμνλα
Οη απφθνηηνη απφ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγεζία δηνίθεζε ζηελ
εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα ζπληάζζνληαη πιήξσο ελψ απφ ηνπο θνηηεηέο, κία κεξίδα,
δηαηεξεί επηθπιάμεηο ζπγθξηηηθά κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαζψο ηνλ αληηκεησπίδεη σο
κάλαηδεξ θαη επνκέλσο πεξηνξίδεηαη ην βάξνο ησλ επζπλψλ πνπ ηνπο αλαινγεί (πνηνηηθφ
εχξεκα).
Γεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ Α άμνλα
Οη

απφθνηηνη

κε

ζέζε

επζχλεο

ζπληάζζνληαη

πιήξσο

κε

ηηο

αξρέο

ηεο

κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο ζπληάζζνληαη πιήξσο αιιά φινη ζεσξνχλ φηη δελ
ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν ( πνηνηηθφ εχξεκα)
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Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο ζπληάζζνληαη πιήξσο. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη δελ
ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν.
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο ζπληάζζνληαη νη πεξηζζφηεξνη. Οξηζκέλνη εθθξάδνπλ
ζθεπηηθηζκφ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ζρνιηθψλ απνθάζεσλ θαη
αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή πνπ ηνλ αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν ηεξαξρηθφ
θαη γξαθεηνθξαηηθφ (πνηνηηθφ εχξεκα).
Σξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ Α άμνλα
Οη απφθνηηνη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη δε ζπκκεηέρνπλ
επαξθψο ζηε ιήςε απνθάζεσλ (πνηνηηθφ εχξεκα).
Οη απφθνηηνη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζπληάζζνληαη πιήξσο. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη
δε ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζηε ιήςε απνθάζεσλ (πνηνηηθφ εχξεκα).
Οη θνηηεηέο κφληκνη ζπληάζζνληαη πιήξσο. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη δε ζπκκεηέρνπλ
επαξθψο ζηε ιήςε απνθάζεσλ (πνηνηηθφ εχξεκα).
Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη δηαθνξνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ηελ αληίιεςή
ηνπο γηα ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ν νπνίνο, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ
επζχλε, λα παίξλεη ηηο απνθάζεηο θαη λα βξίζθεη ηηο ιχζεηο. Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη δε
ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ (πνηνηηθφ εχξεκα).

8.1.5. Απνηειέζκαηα γηα ην 1ν εξψηεκα
Πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη
πξαθηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πνπ έρεη
θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ;
Οη απόθνηηνη απφ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγεζία δηνίθεζε ζηελ
εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο εθαξκφδνληαο πνιιέο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ
εμππεξεηνχλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ εγεζία.
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Οη θνηηεηέο δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο έσο θαη αληηξξήζεηο ζε νξηζκέλεο ζηάζεηο,
αληηιήςεηο θαη θπξίσο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία.
Αλαιπηηθφηεξα, νη θνηηεηέο είλαη ζθεπηηθνί κε ην λα ππνζηεξίδεη ην ζρνιείν λέεο
εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη θαηλνηνκίεο (εχξεκα κφλν απφ ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε), ,
λα παξέρεη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ επθαηξίεο λα αλαιάβεη
εγεηηθνχο ξφινπο ψζηε ε δχλακε λα δηακνηξάδεηαη, λα πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη νη
εθπαηδεπηηθνί λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο, λα παξέρεηαη απφ ην ζρνιείν επαξθήο
ζρνιηθφο ρξφλνο θαη πφξνη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο.
Οη θνηηεηέο είλαη ζθεπηηθνί ή αξλεηηθνί κε ην λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηαθηηθά
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ην λα κνηξάδεηαη ν δηεπζπληήο
κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. Δπίζεο κηα
κεξίδα θνηηεηψλ, δηαηεξεί επηθπιάμεηο ζπγθξηηηθά κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή θαζψο ηνλ
αληηκεησπίδεη σο κάλαηδεξ θαη επνκέλσο πεξηνξίδεηαη ην βάξνο ησλ επζπλψλ πνπ
αλαινγεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (πνηνηηθφ εχξεκα). Σέινο, νη θνηηεηέο πξνηείλνπλ
ιηγφηεξεο

πξαθηηθέο

θαη

ζηξαηεγηθέο

πνπ

λα

εμππεξεηνχλ

ηηο

αξρέο

ηεο

κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
ηνλ πίλαθα 16 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1νπ εξεπλεηηθνχ
εξσηήκαηνο ηνπ Α Άμνλα.
Πίλαθαο 16.
Α Άμνλαο - 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα - Απνηειέζκαηα

Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πξηλ θαη κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πνπ έρεη θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ;
Απφθνηηνη
πληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο

Φνηηεηέο
πληάζζνληαη σο έλα βαζκφ κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
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Δθαξκφδνπλ πνιιέο πξαθηηθέο θαη
ζηξαηεγηθέο εγεζίαο

Δθαξκφδνπλ πεξηνξηζκέλεο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο
εγεζίαο
Δίλαη ζθεπηηθνί ζηα:
§ λα ππνζηεξίδεη ην ζρνιείν λέεο εθπαηδεπηηθέο
κεζφδνπο θαη θαηλνηνκίεο (εχξεκα κφλν απφ ηελ
πνζνηηθή πξνζέγγηζε)
§ λα ζπδεηά ν δηεπζπληήο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηέα χιε θαη ηε
βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ
(εχξεκα ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο)
§ λα πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα
αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο
§ λα παξέρεηαη απφ ην ζρνιείν επαξθήο ζρνιηθφο
ρξφλνο θαη πφξνη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα
αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο
§ λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ ζρνιείνπ ν
δηεπζπληήο θαη επνκέλσο λα πεξηνξίδεηαη ην βάξνο
ησλ επζπλψλ πνπ αλαινγεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
(πνηνηηθφ εχξεκα)
Δίλαη ζθεπηηθνί ή αξλεηηθνί ζηα:
§ λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηαθηηθά
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο
§ λα κνηξάδεηαη ν δηεπζπληήο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ

8.1.6. Απνηειέζκαηα γηα ην 2ν εξψηεκα
Γεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη
πξαθηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κε
θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ην εάλ είλαη
ζηειέρε ή φρη ηεο εθπαίδεπζεο;
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Οη απόθνηηνη κε ζέζε επζύλεο ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πινχζην ξεπεξηφξην ζηξαηεγηθψλ θαη
πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Οη απόθνηηνη ρσξίο ζέζε επζύλεο ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο αιιά ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξεο
πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ εμππεξεηνχλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ εγεζία θαη ζεσξνχλ
φηη δελ ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν (πνηνηηθφ εχξεκα).
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζύλεο ζπληάζζνληαη κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο αιιά κε επηθπιάμεηο ζε νξηζκέλεο ζηάζεηο αληηιήςεηο θαη
θπξίσο πξαθηηθέο. πγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο έρνπλ επηθπιάμεηο
ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θεσξνχλ ζεκηηφ λα
ζπδεηά ν δηεπζπληήο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε θαη ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο
ησλ καζεηψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά παξαηεξνχλ φηη ζηελ πξάμε απηφ δελ
ζπκβαίλεη. Αθφκα, είλαη ζθεπηηθνί ή αξλεηηθνί ζε νξηζκέλεο πξαθηηθέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο φπσο λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο
ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο ηάμεηο, λα κνηξάδεηαη ν δηεπζπληήο κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη λα ελδηαθέξνληαη νη
εθπαηδεπηηθνί λα αλαιακβάλνπλ άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, νη
ηξφπνη ηνπο νπνίνπο πξνηείλνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάιεςεο εγεηηθψλ ξφισλ ζην
ζρνιείν εζηηάδνληαη ζε εμσηεξηθά θίλεηξα φπσο ρξεκαηηθή ακνηβή, ή κείσζε σξαξίνπ
θαη ινηπά. Σέινο, νξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη δελ ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ ζην ζρνιείν.
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζύλεο ζπκθσλνχλ ζε αξθεηά κε ηελ θαηαλεκεκέλε θαη
κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία αιιά νξηζκέλεο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ηνπο δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά έσο θαη είλαη αληίζεηεο ζε ζρέζε κε απηφ ην είδνο εγεζίαο ελψ νη ζηξαηεγηθέο
θαη νη πξαθηηθέο ηνπο είλαη θησρέο. πγθεθξηκέλα, είλαη πην επηθπιαθηηθνί ζηε ρξήζε
λέσλ κεζφδσλ θαη θαηλνηνκηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο θαη δελ επηζπκνχλ λα
ζπδεηνχλ κε ην δηεπζπληή ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε. Δπίζεο είλαη αξλεηηθνί ή
ζθεπηηθνί ζην λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο
ηάμεηο, λα κνηξάδεηαη ν δηεπζπληήο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή
επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη λα ελδηαθέξνληαη νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαιακβάλνπλ άηππνπο
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εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν. Οξηζκέλνη εθθξάδνπλ ζθεπηηθηζκφ αλαθνξηθά κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ζρνιηθψλ απνθάζεσλ θαη αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηνπ
δηεπζπληή πνπ ηνλ αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν ηεξαξρηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ παξά
εγεηηθφ (πνηνηηθφ εχξεκα). Σέινο, νη ηξφπνη ηνπο νπνίνπο πξνηείλνπλ γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο αλάιεςεο εγεηηθψλ ξφισλ ζην ζρνιείν είλαη νη ιηγφηεξνη ζπγθξηηηθά κε φιεο ηηο
πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο.
ηνλ πίλαθα 17 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2νπ εξεπλεηηθνχ
εξσηήκαηνο ηνπ Α Άμνλα.
Πίλαθαο 17.
Α Άμνλαο - 2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα - Απνηειέζκαηα
Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πξηλ θαη κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ αλάινγα κε ην εάλ είλαη ζηειέρε ή φρη ηεο εθπαίδεπζεο;
Απφθνηηνη κε
Θέζε Δπζχλεο

Απφθνηηνη ρσξίο
Θέζε Δπζχλεο

Φνηηεηέο κε Θέζε
Δπζχλεο

Φνηηεηέο ρσξίο Θέζε
Δπζχλεο

πληάζζνληαη
πιήξσο κε ηηο
αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο
θαη θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο

πληάζζνληαη
πιήξσο κε ηηο αξρέο
ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο
θαη θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο

πληάζζνληαη κε
επηθπιάμεηο κε ηηο αξρέο
ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
θαη θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο.

πληάζζνληαη σο έλαλ
βαζκφ κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο.

Δθαξκφδνπλ
πνιιέο πξαθηηθέο
θαη ζηξαηεγηθέο
εγεζίαο

Δθαξκφδνπλ
πεξηνξηζκέλεο
πξαθηηθέο θαη
ζηξαηεγηθέο εγεζίαο

Δθαξκφδνπλ πνιιέο
πξαθηηθέο θαη
ζηξαηεγηθέο εγεζίαο

Δθαξκφδνπλ ηηο
ιηγφηεξεο πξαθηηθέο θαη
ζηξαηεγηθέο εγεζίαο
ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο
θαηεγνξίεο
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Θεσξνχλ φηη δελ
ζπκκεηέρνπλ
επαξθψο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ ζην
ζρνιείν (πνηνηηθφ
εχξεκα)

Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη
δελ ζπκκεηέρνπλ
επαξθψο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ ζην ζρνιείν

Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη
δελ ζπκκεηέρνπλ
επαξθψο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ ζην
ζρνιείν

Δθθξάδνπλ
επηθπιάμεηο:
Δθθξάδνπλ επηθπιάμεηο
ζηε ρξήζε λέσλ
γηα: ηελ εκπινθή ησλ
κεζφδσλ θαη
γνλέσλ ζηελ
θαηλνηνκηψλ,
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
λα ζπδεηνχλ κε ην
δηεπζπληή ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα
χιε

Πξνσζνχλ ηελ αλάιεςε
εγεηηθψλ ξφισλ ζην
ζρνιείν βαζηδφκελνη ζε
εμσηεξηθά θίλεηξα π.ρ.
ρξήκαηα, κείσζε
σξαξίνπ θ.ι.π.

Πξνσζνχλ ηελ
αλάιεςε εγεηηθψλ
ξφισλ ζην ζρνιείν κε
ηνπο ιηγφηεξνπο
ηξφπνπο ζε ζχγθξηζε
κε ηηο άιιεο
θαηεγνξίεο.

Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη
δελ ζπκκεηέρνπλ
επαξθψο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ ζην ζρνιείν

Οξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη
δελ ζπκκεηέρνπλ
επαξθψο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ ζην
ζρνιείν

Δίλαη ζθεπηηθνί ή
αξλεηηθνί ζηα:

Δίλαη ζθεπηηθνί ή
αξλεηηθνί ζηα:

λα παξαθνινπζεί ν
δηεπζπληήο ηαθηηθά
δξαζηεξηφηεηεο
κάζεζεο ζηηο ηάμεηο

λα παξαθνινπζεί ν
δηεπζπληήο ηαθηηθά
δξαζηεξηφηεηεο
κάζεζεο ζηηο ηάμεηο

λα κνηξάδεηαη ν
δηεπζπληήο κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηελ
επζχλε γηα ηε ζρνιηθή
επίδνζε ησλ καζεηψλ

λα κνηξάδεηαη ν
δηεπζπληήο κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηελ
επζχλε γηα ηε ζρνιηθή
επίδνζε ησλ καζεηψλ

289

λα ελδηαθέξνληαη νη
εθπαηδεπηηθνί λα
αλαιακβάλνπλ άηππνπο
εγεηηθνχο ξφινπο ζην
ζρνιείν

λα ελδηαθέξνληαη νη
εθπαηδεπηηθνί λα
αλαιακβάλνπλ άηππνπο
εγεηηθνχο ξφινπο ζην
ζρνιείν
Σν ξφιν ηνπ δηεπζπληή
ηνλ αληηιακβάλνληαη
πεξηζζφηεξν ηεξαξρηθφ
θαη γξαθεηνθξαηηθφ
παξά εγεηηθφ (πνηνηηθφ
εχξεκα)

8.1.7. Απνηειέζκαηα γηα ην 3ν εξψηεκα
Σξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο νη αληηιήςεηο θαη νη
πξαθηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κε
θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ηε ζρέζε
εξγαζίαο ηνπο;
Οη απόθνηηνη κόληκνη εθπαηδεπηηθνί ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο .
Οη απόθνηηνη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Οη θνηηεηέο κόληκνη εθπαηδεπηηθνί ζπληάζζνληαη κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο αιιά είλαη ζθεπηηθνί ζε νξηζκέλεο πξαθηηθέο. πγθεθξηκέλα,
νξηζκέλνη εθθξάδνπλ επηθπιάμεηο ζε φηη αθνξά ζηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, δελ επηζπκνχλ λα ζπδεηνχλ κε ην δηεπζπληή ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε ελψ είλαη ζθεπηηθνί κε ην λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο
ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη λα κνηξάδεηαη κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ.
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Οη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη ζπκθσλνχλ ζε αξθεηά αιιά εθθξάδνπλ
δηαθνξνπνίεζε έσο θαη άξλεζε σο πξνο νξηζκέλεο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο
ηνπο ζε ζρέζε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία. Αλαιπηηθά, θαίλεηαη
λα πξνζδνθνχλ απφ ην δηεπζπληή λα ππεξεηεί έλα πην παξαδνζηαθφ γξαθεηνθξαηηθφ
ξφιν θαη λα ιεηηνπξγεί σο κάλαηδεξ, επνκέλσο ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα έρεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα φηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν, λα παίξλεη ηηο απνθάζεηο θαη λα
βξίζθεη ηηο ιχζεηο. Αθφκα, ζεσξνχλ φηη νη γνλείο δε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα κελ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, δελ
επηζπκνχλ λα ζπδεηνχλ κε ην δηεπζπληή ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα χιε θαη
επηζπκνχλ λα ελεκεξψλεηαη ν δηεπζπληήο γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ αιιά λα κελ
εκπιέθεηαη θαη επνκέλσο λα κελ πξνβαίλεη ζε πξνηάζεηο πνπ λα έρνπλ ζηφρν ηε
βειηίσζή ηεο. Δπηπιένλ, δηαθσλνχλ κε ην λα παξαθνινπζεί ν δηεπζπληήο ηαθηηθά
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο ηάμεηο, λα κνηξάδεηαη ν δηεπζπληήο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, λα παξέρεη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επθαηξίεο ψζηε λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο θαη ε δχλακε
λα δηακνηξάδεηαη.
Οη κέζνδνη πνπ πξνηείλνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάιεςεο εγεηηθψλ ξφισλ απφ
εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο είλαη ειάρηζηεο θαη ελ γέλεη νη ζηξαηεγηθέο θαη νη πξαθηηθέο
ηνπο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο.
ηνλ πίλαθα 18 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 3νπ
εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ηνπ Α Άμνλα.

Πίλαθαο 18.
Α Άμνλαο - 3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα - Απνηειέζκαηα
Καηά πφζν ηαπηίδνληαη, νη ζηάζεηο νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ
εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πξηλ θαη κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ αλάινγα κε ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο;
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Απφθνηηνη
Μφληκνη
Δθπαηδεπηηθνί

Απφθνηηνη
Αλαπιεξσηέο ή
Ωξνκίζζηνη

πληάζζνληαη
πιήξσο κε ηηο
αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο
θαη
θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο

πληάζζνληαη
πιήξσο κε ηηο
αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο
θαη
θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο

Φνηηεηέο Μφληκνη
Δθπαηδεπηηθνί

Φνηηεηέο Αλαπιεξσηέο
ή Ωξνκίζζηνη

πληάζζνληαη κε
επηθπιάμεηο κε ηηο αξρέο
ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
θαη θαηαλεκεκέλεο
εγεζίαο.

πληάζζνληαη σο έλαλ
βαζκφ κε ηηο αξρέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.

Δθθξάδνπλ επηθπιάμεηο
γηα ηελ εκπινθή ησλ
γνλέσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Δθθξάδνπλ επηθπιάμεηο
γηα ηελ εκπινθή ησλ
γνλέσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Δίλαη ζθεπηηθνί ζηα:

Πξνσζνχλ ηελ αλάιεςε
εγεηηθψλ ξφισλ ζην
ζρνιείν κε ηνπο
ιηγφηεξνπο ηξφπνπο ζε
ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο
θαηεγνξίεο.

§ λα παξαθνινπζεί ν
δηεπζπληήο ηαθηηθά
δξαζηεξηφηεηεο
κάζεζεο ζηηο ηάμεηο

Δίλαη ζθεπηηθνί ή
αξλεηηθνί ζηα:

§ λα κνηξάδεηαη ν
δηεπζπληήο κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηελ
επζχλε γηα ηε ζρνιηθή
επίδνζε ησλ καζεηψλ

§ λα παξαθνινπζεί ν
δηεπζπληήο ηαθηηθά
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο
ζηηο ηάμεηο

Γελ επηζπκνχλ λα
ζπδεηνχλ κε ην
δηεπζπληή ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηε δηδαθηέα
χιε

§ λα κνηξάδεηαη ν
δηεπζπληήο κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηελ
επζχλε γηα ηε ζρνιηθή
επίδνζε ησλ καζεηψλ
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§ λα ελδηαθέξνληαη νη
εθπαηδεπηηθνί λα
αλαιακβάλνπλ άηππνπο
εγεηηθνχο ξφινπο ζην
ζρνιείν
§ λα παξέρεη ε δηεχζπλζε
ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο επθαηξίεο
ψζηε λα αλαιακβάλνπλ
εγεηηθνχο ξφινπο θαη ε
δχλακε λα δηακνηξάδεηαη
§λα εκπιέθεηαη ν
δηεπζπληήο ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία
Γελ επηζπκνχλ λα
ζπδεηνχλ κε ην δηεπζπληή
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε
δηδαθηέα χιε

8.1.8. Απνηειέζκαηα γηα ηνλ Α άμνλα
Σα απνηειέζκαηα ινηπφλ γηα ηνλ Α Άμνλα ηεο έξεπλαο θαηαιήγνπλ πσο νη ζηάζεηο, νη
αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ νινθιεξψλνπλ έλα κεηαπηπρηαθφ κε
θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ζπκπιένπλ κε ηηο αξρέο ηεο
θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ελψ παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη αθφκα θνηηνχλ ζην κεηαπηπρηαθφ.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε κία πξαθηηθή ππήξρε ζθεπηηθηζκφο απφ φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο ζηελ έξεπλα ηφζν ηελ πνηνηηθή φζν θαη ηελ πνζνηηθή θαη απηφ αθνξνχζε
ζηνλ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο πεξηζζφηεξνπο
εγεηηθνχο ξφινπο.
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8.2. Ζ ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζηελ εγεζία – δηνίθεζε
ζρνιείσλ (Β Άμνλαο)
Ο Β Άμνλαο ηεο έξεπλαο εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ (κε θαηεχζπλζε ηελ εγεζία – δηνίθεζε ζηελ
εθπαίδεπζε) ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπο ζε ζέκαηα εγεζίαο
- δηνίθεζεο ζρνιείσλ.

8.2.1. Σξηγσλνπνίεζε - Απνηειέζκαηα γηα 1ν εξψηεκα
Σν 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ Β άμνλα εμεηάδεη θαηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ
ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο θαη Διιεληθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο
θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ.
ην ζεκείν απηφ ζα ηξηγσλνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ πνπ
δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, δειαδή ηεο πνζνηηθήο θαη ηεο
πνηνηηθήο.
Σφζν ε πνζνηηθή φζν θαη ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε έδεημαλ φηη σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ ζηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο,
νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ:
I.

έρνπλ απνθνηηήζεη απφ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγεζία –
δηνίθεζε ζηελ Δθπαίδεπζε θαίλνληαη λα είλαη ζεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε απηνχο
πνπ θνηηνχλ

II.

θνηηνχλ θαη δελ έρνπλ αλαιάβεη πνηέ Θέζε Δπζχλεο

θαίλνληαη λα είλαη

αξλεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο
III.

είλαη θνηηεηέο θαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη θαίλνληαη λα είλαη αξλεηηθφηεξεο
ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ είλαη απφθνηηνη αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε εξγαζίαο θαη
απηνχο πνπ είλαη θνηηεηέο θαη Μφληκνη.

Καηαιήγνληαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ πσο ην κεηαπηπρηαθφ επηδξά
ζεηηθά ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ην παξαθνινπζνχλ κε ηελ πξνυπφζεζε πσο ζα
ην νινθιεξψζνπλ. Δπίζεο θαίλεηαη πσο ην κεηαπηπρηαθφ επηδξά αθφκα ζεηηθφηεξα
294

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ θαηέρνπλ ή θαηείραλ ζέζε επζχλεο ή είλαη Αλαπιεξσηέο ή
Χξνκίζζηνη αθνχ νη αληίζηνηρνη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη έρνπλ πνιχ
θαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε, πην ζηνρεπκέλεο απαληήζεηο ζηελ
πνηνηηθή αλάιπζε θαη δείρλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ κε ζεηηθή δηάζεζε ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο
δείρλνπλ λα έρνπλ κία πην επηθαλεηαθή γλψζε θαη άπνςε γηα ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή θαη λα ηελ ππεξεηνχλ κε ιηγφηεξεο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο ελψ νη θνηηεηέο
ρσξίο ζέζε επζχλεο θαίλνληαη λα γλσξίδνπλ αθφκα ιηγφηεξα, εθθξάδνπλ απνγνήηεπζε
γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε ελψ νη ζηξαηεγηθέο θαη νη πξαθηηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο.

Οη

πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην κεηαπηπρηαθφ δελ είλαη κεγάιεο. Αλάκεζά ηνπο απηνί πνπ
θαίλεηαη λα έρνπλ ηελ αξλεηηθφηεξε ζηάζε θαη γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηηο κηθξφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ην κεηαπηπρηαθφ, είλαη νη εθπαηδεπηηθνί
αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη. Σα παξαπάλσ θαίλεηαη λα βειηηψλνληαη ζεκαληηθά έσο
θαη λα αλαηξνχληαη κεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην κεηαπηπρηαθφ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζπλεληεχμεηο δείρλνπλ πσο φζν πην απνγνεηεπκέλνο είλαη ν
εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ηφζν πην ρακειέο
πξνζδνθίεο έρεη απφ ην κεηαπηπρηαθφ.
ηνλ πίλαθα 19 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1νπ εξεπλεηηθνχ
εξσηήκαηνο ηνπ Β Άμνλα.
Πίλαθαο 19.
Β Άμνλαο - 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα - Απνηειέζκαηα
Καηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο θαη
Διιεληθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ

Απφθνηηνη

Φνηηεηέο κε Θέζε
Δπζχλεο

Δηθάδνπλ πσο ην
Θεηηθή ε ζπκβνιή κεηαπηπρηαθφ ζα
ηνπ κεηαπηπρηαθνχ. ζπκβάιιεη ζεηηθά.

Φνηηεηέο ρσξίο
Θέζε Δπζχλεο

Φνηηεηέο ρσξίο Θέζε
Δπζχλεο
Αλαπιεξσηέο ή
Ωξνκίζζηνη

Οη πξνζδνθίεο απφ
ην κεηαπηπρηαθφ
είλαη κηθξέο.
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Δθαξκφδνπλ
πιήζνο
ζηξαηεγηθέο θαη
πξαθηηθέο

Δθαξκφδνπλ νξηζκέλεο
ζηξαηεγηθέο θαη
πξαθηηθέο

Δθαξκφδνπλ
νξηζκέλεο
ζηξαηεγηθέο θαη
πξαθηηθέο

Δθαξκφδνπλ ιίγεο
ζηξαηεγηθέο θαη
πξαθηηθέο

Γίλνπλ έκθαζε ζηε
ζπλεξγαζία θαη
ζηελ θαηλνηνκία

Γε δίλνπλ έκθαζε ζε
θάπνην
πξνζαλαηνιηζκφ.

Γε δίλνπλ έκθαζε ζε
θάπνην
πξνζαλαηνιηζκφ.

Γε δίλνπλ έκθαζε ζε
θάπνην
πξνζαλαηνιηζκφ.

Γίλνπλ έκθαζε
ζηελ επηκφξθσζε

Πεξηνξηζκέλε αλαθνξά
ζηελ επηκφξθσζε.

Γελ θάλνπλ αλαθνξά
ζηελ επηκφξθσζε.

Γελ θάλνπλ αλαθνξά
ζηελ επηκφξθσζε.

Οη γλψζεηο ηνπο ζηελ
Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή
είλαη επηθαλεηαθέο.

Οη γλψζεηο ηνπο ζηελ
Δθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή είλαη
πεξηνξηζκέλεο.

Οη γλψζεηο ηνπο ζηελ
Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή
είλαη αθφκα ιηγφηεξεο
ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο
θαηεγνξίεο.

Δθθξάδνπλ
απνγνήηεπζε απφ
ηελ θαηάζηαζε ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα.

Δθθξάδνπλ έληνλε
απνγνήηεπζε απφ ηελ
θαηάζηαζε ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα.

8.2.2. Σξηγσλνπνίεζε - Απνηειέζκαηα γηα ην 2ν εξψηεκα
Σν 2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ Β άμνλα εμεηάδεη θαηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ
ζηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο λα θαηαζηνχλ ηθαλνί
λα εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία.
ην ζεκείν απηφ ζα ηξηγσλνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ πνπ
δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, δειαδή ηεο πνζνηηθήο θαη ηεο
πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο.
Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε επηβεβαίσζε ηε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ
εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο αθνχ νη κέζνη φξνη ησλ
απνθνίησλ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηνχο ησλ θνηηεηψλ. Ζ επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
δείρλεη λα είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο θαη θπξίσο ζε απηνχο
πνπ είλαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη.
Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε πσο νη απφθνηηνη ππνζηεξίδνπλ έλζεξκα ηε ζεηηθή
επηξξνή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ άζθεζε κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο
296

εγεζίαο. Οη θνηηεηέο ππνζέηνπλ πσο ζα βνεζεζνχλ απφ ην κεηαπηπρηαθφ. Δηθάδνπλ
θάπνηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη απηφ νη νπνίνη είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνη
θπξίσο ζηνπο θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο.
Σα απνηειέζκαηα ηφζν ηεο πνηνηηθήο φζν θαη ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο έξεπλαο
θαλέξσζαλ

φηη

ην

κεηαπηπρηαθφ

ζπκβάιιεη

ζεκαληηθά

ζηελ

πξνεηνηκαζία

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ηθαλψλ λα εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή
θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία. Οη απφθνηηνη θαίλνληαη λα είλαη σθειεκέλνη απφ ην
κεηαπηπρηαθφ θαη δείρλνπλ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα αλαιάβνπλ θαη λα θαηαλείκνπλ
εγεηηθνχο ξφινπο. Δπηπιένλ θαίλεηαη πσο ην κεηαπηπρηαθφ επηδξά αθφκα ζεηηθφηεξα
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
Α) δελ θαηέρνπλ ή θαηείραλ ζέζε επζχλεο,
Β) είλαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη.
Οη θνηηεηέο εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζέζε επζχλεο θαη θπξίσο εθείλνη πνπ είλαη
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη θαίλεηαη λα αιιάδνπλ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο αθνχ πξηλ ην
κεηαπηπρηαθφ δείρλνπλ επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηελ αμία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
εγεζίαο θαη είλαη ζθεπηηθνί γηα ην πφζν κπνξεί ην κεηαπηπρηαθφ λα ηνπο πξνεηνηκάζεη λα
θαηαλείκνπλ εγεηηθή δξάζε ζε άιια άηνκα, πξάγκα ην νπνίν αλαηξείηαη φηαλ
απνθνηηήζνπλ.
ηνλ πίλαθα 20 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2νπ εξεπλεηηθνχ
εξσηήκαηνο ηνπ Β Άμνλα.
Πίλαθαο 20.
Β Άμνλαο - 2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα - Απνηειέζκαηα
Καηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη
ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ηθαλψλ λα εθαξκφζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία;

Απφθνηηνη

Φνηηεηέο κε Θέζε
Δπζχλεο

Φνηηεηέο
ρσξίο Θέζε
Δπζχλεο

Φνηηεηέο ρσξίο Θέζε
Δπζχλεο Αλαπιεξσηέο
ή Ωξνκίζζηνη
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Θεηηθή ε
ζπκβνιή ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ.

Δηθάδνπλ πσο ην
κεηαπηπρηαθφ ζα
ζπκβάιιεη ζεηηθά.

Οη πξνζδνθίεο
απφ ην
κεηαπηπρηαθφ
είλαη κηθξέο.

Δθαξκφδνπλ
πιήζνο
ζηξαηεγηθέο θαη
πξαθηηθέο

Δθαξκφδνπλ
νξηζκέλεο
ζηξαηεγηθέο θαη
πξαθηηθέο

Δθαξκφδνπλ
νξηζκέλεο
ζηξαηεγηθέο
θαη πξαθηηθέο

Οη πξνζδνθίεο απφ ην
κεηαπηπρηαθφ είλαη
κηθξέο.
Δίλαη επηθπιαθηηθνί γηα
ηελ αμία θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
εγεζίαο.

8.2.3. Σξηγσλνπνίεζε - Απνηειέζκαηα γηα ην 3ν εξψηεκα
Σν 3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ Β άμνλα εμεηάδεη θαηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ
ζηελ

αλαγλψξηζε

θαη

πηνζέηεζε

ραξαθηεξηζηηθψλ

θαη

ζπκπεξηθνξψλ

ηνπ

απνηειεζκαηηθνχ ζρνιηθνχ εγέηε – δηεπζπληή.
ην ζεκείν απηφ ζα ηξηγσλνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ πνπ
δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δειαδή ηεο πνζνηηθήο θαη ηεο
πνηνηηθήο.
Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε επηβεβαίσζε ηε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηελ
πηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε δεδνκέλνπ φηη νη κέζνη
φξνη ησλ απνθνίησλ είλαη κεγαιχηεξνη απφ απηνχο ησλ θνηηεηψλ. Ζ επίδξαζε ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ δείρλεη λα είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο θνηηεηέο πνπ είλαη αλαπιεξσηέο ή
σξνκίζζηνη.
Αλάινγα,

ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε φηη ην κεηαπηπρηαθφ επηδξά ζεηηθά ζηελ

πηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε δεδνκέλνπ φηη φινη νη
απφθνηηνη παξαδέρζεθαλ φηη κεηά ην κεηαπηπρηαθφ βειηίσζαλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο
ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη ηηο πξνζάξκνζαλ ζε απηέο πνπ πξνηάζζεη ε κεηαζρεκαηηζηηθή
θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία. Ζ επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δείρλεη λα είλαη εληνλφηεξε
γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ είλαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαλέξσζαλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά
ζηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο λα αλαγλσξίζνπλ θαη
θπξίσο λα πηνζεηήζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
εγέηε έηζη φπσο νξίδνληαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο
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εγεζίαο. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δείρλεη λα είλαη αθφκα κεγαιχηεξε
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
Α) είλαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη.
Υαξαθηεξηζηηθά, ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηνπο θνηηεηέο ρσξίο ζέζε
επζχλεο πνπ είλαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη δηαθξίλεηαη εληνλφηεξα αθνχ σο θνηηεηέο
δείρλνπλ λα έρνπλ κηθξέο πξνζδνθίεο απφ ην κεηαπηπρηαθφ σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε θαη ειάρηζηεο έσο θαη θαζφινπ σο πξνο
ηελ πηνζέηεζε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γεγνλφο πνπ αιιάδεη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.
ηνλ πίλαθα 21 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 3νπ εξεπλεηηθνχ
εξσηήκαηνο ηνπ Β Άμνλα.
Πίλαθαο 21.
Β Άμνλαο - 3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα - Απνηειέζκαηα
Καηά πφζν ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ αλαγλψξηζε θαη πηνζέηεζε
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιηθνχ εγέηε –
δηεπζπληή;

Απφθνηηνη

Θεηηθή ε
ζπκβνιή ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ.

Φνηηεηέο κε Θέζε
Δπζχλεο

Δηθάδνπλ πσο ην
κεηαπηπρηαθφ ζα
ζπκβάιιεη ζεηηθά.

Φνηηεηέο ρσξίο Θέζε
Δπζχλεο

Δηθάδνπλ πσο ην
κεηαπηπρηαθφ ζα
ζπκβάιιεη ζεηηθά.

Φνηηεηέο ρσξίο Θέζε
Δπζχλεο
Αλαπιεξσηέο ή
Ωξνκίζζηνη
Οη πξνζδνθίεο απφ ην
κεηαπηπρηαθφ είλαη
κηθξέο.

299

Δίλαη ζε ζέζε λα
αλαγλσξίζνπλ
ηνλ
απνηειεζκαηηθφ
δηεπζπληή θαη λα
πηνζεηήζνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ.

Δηθάδνπλ φηη ζα
είλαη ζε ζέζε λα
αλαγλσξίζνπλ ηνλ
απνηειεζκαηηθφ
δηεπζπληή θαη λα
πηνζεηήζνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.

Δηθάδνπλ φηη ζα είλαη ζε
ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ
ηνλ απνηειεζκαηηθφ
δηεπζπληή. ·ρνπλ
επηθπιάμεηο γηα ηελ
πηνζέηεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ.

·ρνπλ επηθπιάμεηο γηα
ην πφζν ην
κεηαπηπρηαθφ ζα ηνπο
βνεζήζεη λα
αλαγλσξίζνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
απνηειεζκαηηθνχ
δηεπζπληή. Δίλαη
αξλεηηθνί φηη ζα ηνπο
βνεζήζεη λα ηα
πηνζεηήζνπλ.

8.2.4. Σξηγσλνπνίεζε - Απνηειέζκαηα γηα ην 4ν εξψηεκα
Σν 4ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ Β άμνλα εμεηάδεη θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθφ νη
δηεπζπληέο ζρνιείσλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζηελ εγεζία – δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ.
ην ζεκείν απηφ ζα ηξηγσλνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ πνπ
δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε έδεημε πσο φινη νη εξσηψκελνη αλαγλσξίδνπλ θαη εθηηκνχλ ηελ
αμία ηεο πηζηνπνηεκέλεο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα εγεζίαο δηνίθεζεο γηα ηνλ δηεπζπληή
ζρνιείνπ αθνχ ζε φιν ην δείγκα νη κέζνη φξνη ήηαλ πςεινί. Δπίζεο νη απφθνηηνη
ππνζηεξίδνπλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζην λα βειηηψζνπλ ην ξφιν θαη
ην έξγν ηνπο σο ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη σο εθπαηδεπηηθνί ελψ νη θνηηεηέο
πξνζδνθνχλ φηη ζα σθειεζνχλ απφ ην κεηαπηπρηαθφ φηαλ ην νινθιεξψζνπλ.
Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε αληίζηνηρα έδεημε φηη ζχζζσκνη νη εξσηψκελνη αλαγλσξίδνπλ
ηελ αμία ηεο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα εγεζίαο δηνίθεζεο ζρνιείνπ γηα ηνπο ζρνιηθνχο
δηεπζπληέο, ζεσξνχλ ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ εγεζία δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε ζηνηρείν
επάξθεηαο θαη σο έλα βαζκφ ζηνηρείν εηνηκφηεηαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
δηεθδηθνχλ κία ηέηνηα ζέζε θαη ππνζηεξίδνπλ πσο έλα ηέηνην κεηαπηπρηαθφ ζα έπξεπε λα
κνξηνδνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηηο θξίζεηο δηεπζπληψλ.
Σν κηζφ δείγκα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θπξίσο φζνη δελ έρνπλ ζέζε επζχλεο ζεσξνχλ
φηη απηνχ ηνπ είδνπο ηα κεηαπηπρηαθά ζα έπξεπε λα απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε
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δηεθδίθεζε ζέζεο επζχλεο.

Οη απφςεηο ηνπο πεγάδνπλ απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο

εκπεηξία απφ ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο φπνπ αξθεηνί απφθνηηνη ππνζηήξημαλ πσο απηή ε
ζπνπδή έρεη επηδξάζεη ηφζν ζεηηθά θαη θαηαιπηηθά ψζηε ηνπο έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν
ζθέςεο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ελψ ζπνπδαηνινγνχλ ηελ σθέιεηα πνπ απνθφκηζαλ ζε
επαγγεικαηηθφ επίπεδν απφ ηε δηάδξαζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο.
Σα απνηειέζκαηα ηφζν ηεο πνζνηηθήο φζν θαη ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο έξεπλαο
έδεημαλ φηη φινη (εξσηψκελνη θαη ζπλεληεπμηαδφκελνη) εθηηκνχλ φηη ηα κεηαπηπρηαθά κε
θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ έλα βαζηθφ πξνζφλ,
θπξίσο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηεθδηθνχλ ζέζε επζχλεο, γηαηί ζπκβάιινπλ
ζεκαληηθά ζην λα βειηηψζνπλ ην ξφιν θαη ην έξγν ηνπο σο ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο
αιιά θαη σο εθπαηδεπηηθνί. Ζ ζπνπδή απηή ηνπο βνήζεζε λα κεηαβάιινπλ ηηο ζηάζεηο
ηνπο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζε βαζκφ ηέηνην φπνπ ζε νξηζκέλνπο
κεηέβαιιε αθφκα θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε.

8.2.4. Απνηειέζκαηα γηα ηνλ Β άμνλα
Σα απνηειέζκαηα ινηπφλ γηα ηνλ Β Άμνλα ηεο έξεπλαο θαηαιήγνπλ πσο είλαη
ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ κε θαηεχζπλζε ηελ εγεζία – δηνίθεζε ζηελ
εθπαίδεπζε ζηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη θπξίσο ησλ πξαθηηθψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηα νινθιεξψλνπλ ζε ζέκαηα εγεζίαο - δηνίθεζεο ζρνιείσλ. Ζ
επίδξαζε θαίλεηαη λα είλαη εληνλφηεξε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ ζέζε
επζχλεο θαζψο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη. Δπίζεο,
ε πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εγεζίαο – δηνίθεζεο ζρνιείνπ είλαη ζεκαληηθή
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ελδηαθέξνληαη λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε επζχλεο.

301

Μέξνο IV. πκπεξάζκαηα – πδήηεζε
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Κεθάιαην 9. πκπεξάζκαηα
ην θεθάιαην απηφ, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα.

9.1. ηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε
ζρέζε κε ηελ θαηαλεκεκέλε θαη κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (Α
άμνλαο)
Ο Α Άμνλαο ηεο έξεπλαο εμεηάδεη ηηο ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη
κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο.

πκπεξάζκαηα γηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηνπ Α άμνλα
Παξαηεξείηαη ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε φηη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη θπξίσο νη
πξαθηηθέο ησλ απφθνηησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ κεηαπηπρηαθά κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία
– δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
θαη θαηαλεκεκέλεο.
ηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο, νη

εθπαηδεπηηθνί κέζσ

ηνπ

κεηαπηπρηαθνχ, εληξπθνχλ ζε ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. ·ρνληαο απνθνηηήζεη απφ ην κεηαπηπρηαθφ, θαίλεηαη λα έρνπλ πεηζηεί γηα ηα
νθέιε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο Ζγεζίαο πνπ νδεγνχλ ζε έλα
ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν θαη γη‟ απηφ ηελ εθαξκφδνπλ γεγνλφο πνπ
ζπκθσλεί κε ηηο δηεζλείο θαη ειιεληθέο έξεπλεο (Sergiovanni, 2001:9; Leithwood θαη
Montgomery 1986; Αλαγλσζηνπνχινπ, 2001). Απνθιίζεηο απφ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία, θπξίσο ζηελ εθαξκνγή ηεο, παξαηεξνχληαη ζε φζνπο
εθπαηδεπηηθνχο αθφκα θνηηνχλ ζε ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ. πλνπηηθά ηα ζεκεία ηξηβήο,
δειαδή ηα ζεκεία ζηα νπνία ζεκεηψλνληαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζε ζρέζε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία είλαη:
 Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιηθά δξψκελα.
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 Ζ ππνζηήξημε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη θαηλνηνκηψλ απφ ην ζρνιείν.
 Ο δηεπζπληήο λα κεηέρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπδεηψληαο κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε δηδαθηέα χιε θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ
καζεηψλ παξαθνινπζψληαο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο ηάμεηο δηδαζθαιίαο θαη
ζπκκεηέρνληαο ζηελ επζχλε γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε.
 Ζ δχλακε ζην ζρνιείν λα δηακνηξάδεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζα απφ άηππνπο
εγεηηθνχο ξφινπο, νη εθπαηδεπηηθνί λα επηζπκνχλ λα ηνπο αλαιάβνπλ θαη ην
ζρνιείν λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα απηφ.
 Σν ζρνιείν λα πξνάγεη ηελ εγεζία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο.
 Οη εθπαηδεπηηθνί λα ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
 Ο έιεγρνο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα λα πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ ζα
πξέπεη λα γίλεηαη απφ θνηλνχ.
ε φια ηα παξαπάλσ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φζνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ απνθνηηήζεη
απφ ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ. Γείρλνπλ λα είλαη πεπεηζκέλνη θαη ψξηκνη λα ελζηεξληζηνχλ
θαη λα εθαξκφζνπλ ηελ θαηαλεκεκέλε θαη κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη δεζκεχνληαη
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πςειή δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ δηαγξάθεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Κνπζνπινχ, Μπνχληα &
Κακπνπξίδε (2004) θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξακεξίδνπλ
αθφκα θαη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζπιινγηθέο
επηινγέο. Θεσξνχλ πξσηεχνληα γηα ηελ εμέιημε ηφζν ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ηελ
πξνζσπηθή ηνπο, ηελ εκπινθή ζην ζρνιηθφ γίγλεζζαη, ην δηακνηξαζκφ ηεο δχλακεο, ηε
ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηε
βηβιηνγξαθία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα. χκθσλα κε ηνλ Berry et al. (2010a), ν
νπνίνο βαζίζηεθε κεηαμχ άιισλ ζηα απνηειέζκαηα εζληθήο έξεπλαο απφ ην Center for
Teaching Quality (CTQ) ζε κηα κεγάιε αζηηθή πεξηνρή ζηε Βφξεηα Καξνιίλα, φηαλ νη
εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλεξγάδνληαη επνηθνδνκεηηθά θαη νπζηαζηηθά κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, βειηηψλνπλ θαη εμειίζζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα
θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.
Γηαθαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ θαη
θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο είλαη ζεξκνί ππνζηεξηθηέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη ηελ εθαξκφδνπλ θάλνληαο ρξήζε κίαο κεγάιεο πνηθηιίαο
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πξνυπνζέζεσλ θαη κεζφδσλ φπσο δηάζεζε, εκπηζηνζχλε, ειεπζεξία, ηζνλνκία, επαξθείο
πφξνη, επηκφξθσζε, επηβξάβεπζε, ζρνιηθφ θιίκα, ν δηεπζπληήο λα δηαθξίλεη ηηο
θαηάιιειεο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ πνιιά ζηεξίδνληαη ζε εζσηεξηθά
θίλεηξα. Οη έξεπλεο απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο ((http://aee.iep.edu.gr/results), ηεο Κσζηνπνχινπ (2011), ηεο ηξαβάθνπ
(2003), ηνπ Αιηηληδή (2014) θαη ηνπ Georgiou (2012) ζπκθσλνχλ κε ηα παξαπάλσ
θαζψο ην θαιφ ζπλεξγαηηθφ ζρνιηθφ θιίκα κεηαμχ ζρνιηθνχ εγέηε θαη εθπαηδεπηηθψλ
πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Οη απφθνηηνη ρσξίο ζέζε επζχλεο δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηηο αξρέο θαη
πξαθηηθέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο έρνληαο κφλν κία
επηθχιαμε, δελ ζεσξνχλ φηη ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ επαξθψο. Δπεηδή
πιένλ έρνπλ εληξπθήζεη θαη έρνπλ πεηζζεί γηα ηελ αμία ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο, θαίλεηαη φηη αηζζάλνληαη έηνηκνη λα εκπιαθνχλ πεξηζζφηεξν κε
ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, λα πξνζθέξνπλ θαη λα αλαιάβνπλ άηππνπο εγεηηθνχο
ξφινπο

θαη πηζαλά γηα απηφ λα κελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ επάξθεηα ηεο

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. χκθσλα κε ηα επξήκαηα έξεπλαο πνπ δηεμήρζε
ζην Νηνπ Σδέξζευ ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 2741 εθπαηδεπηηθνί απφ 86 ζρνιεία ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαλ πην ελδπλακσκέλνη εθφζνλ
είραλ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Sweetland & Hoy, 2000). Με ηελ
έξεπλα ζπκθσλνχλ θαη ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο «the Accelerated Schools Project
model» ζηελ νπνία επηζεκαίλεηαη φηη ζεκαληηθή πξαθηηθή πνπ εληζρχεη ηελ ελδπλάκσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
(Davidson & Dell, 2003). Ζ ελδπλάκσζε, θαηά ηνπο Short θαη Rinehart (1993), νξίδεηαη
σο «…νη επθαηξίεο πνπ έρεη ην άηνκν (ν εθπαηδεπηηθφο) γηα απηνλνκία, αιιαγή,
ππεπζπλφηεηα θαη ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απφθαζεο ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ» (ζει. 592).
Σα παξαπάλσ είλαη ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο πξαθηηθέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο
θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο επνκέλσο ε επαξθήο θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηε ιήςε
απνθάζεσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ηχπνπ εγεζίαο ζηελ πξάμε.
Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζρνιηθή εγεζία, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη
ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά γηα ηελ
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επαγγεικαηηθή ηνπο απηνλνκία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα (Davis & Wilson, 2000; Ifanti,
2011; Short & Greer, 1989). Φαίλεηαη φκσο φηη νη απφθνηηνη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζέζε
επζχλεο ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξνπο ηξφπνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο απφθνηηνπο κε ζέζε
επζχλεο ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο.
Γηαθξίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αθφκα θνηηνχλ ζε ζρεηηθά κεηαπηπρηαθά δηαηεξνχλ
επηθπιάμεηο έσο θαη αληηξξήζεηο θπξίσο ζε νξηζκέλεο πξαθηηθέο εγεζίαο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε

εγεζία ελψ δεζκεχνληαη

πεξηζζφηεξν ζηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο, ζηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ζηε ζπιινγηθή
ππεπζπλφηεηα. Πιήζνο εξεπλψλ ζπκθσλνχλ κε ηα παξαπάλσ θαη δείρλνπλ πσο νη
εθπαηδεπηηθνί ελψ ζπκθσλνχλ θαη δεζκεχνληαη αξθεηά κε ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο,
ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ηε ζπιινγηθή ππεπζπλφηεηα, δεζκεχνληαη ιηγφηεξν κε ηηο
πξαθηηθέο εγεζίαο (Christy, 2008. Georgiou, 2012. Gunter, Shopfner, Croom, Endel, &
Roberts, 2008. Smith, 2007. Αιηηληδήο, 2014). Οη έξεπλεο απηέο έιαβαλ ρψξα σο
αθνινχζσο: ε έξεπλα ηνπ Smith (2007) δηεμήρζε ζε δεκνηηθφ, γπκλάζην θαη ιχθεην ηεο
Γεσξγίαο ησλ Ζ.Π.Α., ε έξεπλα ηεο Christy (2008) πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μηδνχξη ησλ
Ζ.Π.Α. ζε δεκνηηθφ θαη ζε γπκλάζην, ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Gunter θ.ζπλ. (2008)
πξνήιζαλ απφ ηελ έξεπλα ηνπ θέληξνπ Ζγεζίαο θαη Μάζεζεο (Center for Leadership and
Learning) ηνπ Αξθάλζαο ησλ Ζ.Π.Α., ε έξεπλα ηνπ Georgiou (2012) έγηλε ζε γπκλάζην
θαη ιχθεην ηεο Κχπξνπ θαη, ηέινο, ε έξεπλα ηνπ Αιηηληδή (2014) δηεμήρζε ζηε Γπηηθή
Θεζζαινλίθε ζε ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Οη θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο θαίλνληαη λα είλαη επηθπιαθηηθνί ζε νξηζκέλεο πξαθηηθέο
ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο φπσο ζην λα δηακνηξάδεηαη ε δχλακε
ζην ζρνιείν θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα επηζπκνχλ λα αλαιάβνπλ άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο.
Πηζαλή εμήγεζε γηα απηή ηε ζηάζε ηνπο είλαη φηη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ έδσζαλ ηηο
απαληήζεηο ηνπο ν ηξφπνο δηνίθεζεο πνπ είραλ βηψζεη ήηαλ ν παξαδνζηαθφο
γξαθεηνθξαηηθφο, φπνπ ν θαζέλαο θηλείηαη ζε θαζνξηζκέλα πιαίζηα θαη ε ηεξαξρία είλαη
δηαθξηηή.

Δπεηδή νη θνηηεηέο βξίζθνληαλ ζην πξψην εμάκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δελ

είραλ πξνιάβεη αθφκα λα έξζνπλ ζε επαθή κε άιινπο ηχπνπο εγεζίαο θαη έηζη λα έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηε γλψζε λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Οη έξεπλεο
ηφζν ηνπ Smith (2007) φζν θαη ηνπ Αιηηληδή (2014) ζπκθσλνχλ θαη δείρλνπλ πσο νη
εθπαηδεπηηθνί θαίλνληαη λα κελ ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην
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ζρνιείν. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ
βαζίδνληαη θπξίσο ζε εμσηεξηθά θίλεηξα φπσο ρξεκαηηθή ακνηβή, κείσζε σξαξίνπ θαη
ινηπά. Οη δηεζλείο έξεπλεο δείρλνπλ πσο παξαηεξείηαη έιιεηςε πφξσλ θαη θπξίσο
δηεθπεξαησηηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ αλάιεςε άηππσλ εγεηηθψλ ξφισλ ζηα ζρνιεία κε
αλαζηαιηηθά απνηειέζκαηα (Smith, 2007. Ovando, 1996. Γηάγθνο & Θενθηιίδεο, 2012.
Αιηηληδήο, 2014) Δπίζεο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κηθξφ πιήζνο ηξφπσλ ψζηε ην
ζρνιείν λα δηακνηξάδεη ηελ εγεζία θαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο φπσο νη καζεηηθέο
θνηλφηεηεο θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε ελψ ζεσξνχλ φηη ζπκκεηέρνπλ επαξθψο ζηε
ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν. Γείρλνπλ λα κελ επηζπκνχλ λα κνηξάδεηαη ε επζχλε γηα
ηε ζρνιηθή επίδνζε κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα παξαθνινπζεί ν
δηεπζπληήο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Σν απνηέιεζκα απηφ
αληηηίζεηαη κε ηελ έξεπλα ηνπ Αιηηληδή (2014). Δπίζεο θαίλεηαη λα κελ επηζπκνχλ λα
εκπιέθνληαη νη γνλείο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ
δείμεη θαη άιιεο έξεπλεο φπσο απηή ηνπ Αιηηληδή (2014), ησλ αΐηε, Φέγγαξε, &
Βνχιγαξε (1997), ηεο Καξππίδνπ (2009) θαη ηεο Κεξακηδά (2011) ζηηο νπνίεο
επηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπζπληέο πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε
ηελ θνηλφηεηα θαη ηνπο γνλείο, ρσξίο φκσο λα ζέινπλ ηελ εκπινθή ηνπο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ
Οη θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο δείρλνπλ λα είλαη ζηα παξαπάλσ ζθεπηηθνί έσο θαη
αξλεηηθνί ελψ νη ηξφπνη πνπ πξνηείλνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάιεςεο εγεζίαο ηφζν
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο είλαη πνιχ ιίγνη. Δπίζεο, δείρλνπλ λα
είλαη επηθπιαθηηθνί ζηε ρξήζε λέσλ κεζφδσλ θαη θαηλνηνκηψλ. Πηζαλά κε ηελ έσο ηψξα
εκπεηξία ηνπο, λα βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο πνιχ καθξηά απφ ην ξφιν ηνπ άηππνπ εγέηε.
ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη ε έξεπλα ηεο Σζνχλε (2015) ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη
δηεπζπληέο ηεο Α Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζήλαο ε νπνία θαηέδεημε
πσο ππάξρνπλ πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο φπνπ νη αιιαγέο θαη ε θαηλνηνκία δελ
απνηεινχλ κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ηνπο. Ζ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ είλαη
ζεκαληηθή φπσο επηζεκαίλεη ν Μαπξνγηψξγνο (1994). Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, (2010) πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο (2010-2013) βξίζθεηαη ζε
ζπκθσλία κε ηα παξφληα απνηειέζκαηα θαζψο επηζεκαίλεηαη πσο ρξεηάδεηαη θη άιινο
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ρξφλνο πξνθεηκέλνπ νη θαηλνηνκίεο λα ελζσκαησζνχλ ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή. Απηνί πνπ
θαίλεηαη λα εθθξάδνληαη αξλεηηθά ζηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο είλαη νη θνηηεηέο
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη. Φαίλνληαη λα πξνηηκνχλ λα ιεηηνπξγεί ν δηεπζπληήο σο
δηνηθεηήο (κάλαηδεξ) ηνπ ζρνιείνπ, επνκέλσο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επζχλε γηα ηε
δηνίθεζε, λα παίξλεη απνθάζεηο θαη γηα φπνην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη λα βξίζθεη ν
ίδηνο ηηο ιχζεηο. Δπίζεο δείρλνπλ λα κελ επηζπκνχλ ν δηεπζπληήο λα εκπιέθεηαη ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη επνκέλσο λα κελ πξνηείλεη ή λα κελ έρεη γλψκε γηα νηηδήπνηε
αθνξά ηελ ηάμε ηνπο ελψ ε επζχλε γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο θαίλεηαη λα
επηζπκνχλ λα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν δηθή ηνπο. Γείρλνπλ λα πξνηηκνχλ λα είλαη
μεθάζαξνη νη ξφινη φισλ ζην ζρνιείν θαη λα κελ ππάξρεη εκπινθή θαη ηειηθά
δηαθξίλεηαη φηη ην κνληέιν δηνίθεζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ είλαη ην ηεξαξρηθφ. Πηζαλή
εμήγεζε γηα απηή ηε ζηάζε είλαη φηη νη αλαπιεξσηέο θαη νη σξνκίζζηνη είλαη ζπλήζσο
εθπαηδεπηηθνί κε ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο, επνκέλσο κε κηθξή ζρεηηθά εκπεηξία, νη νπνίνη
αιιάδνπλ θάζε ρξφλν ζρνιείν θαη έηζη δελ πξνιαβαίλνπλ λα αηζζαλζνχλ κέινο κηαο
ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο, λα αλαδείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, λα αλαιάβνπλ
άηππνπο εγεηηθνχο ξφινπο θαη έηζη λα ππάξμεη εκπινθή θαη δέζκεπζε. Δπίζεο, φληαο
αθφκα θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ζην κεηαπηπρηαθφ,

δελ έρνπλ πξνιάβεη λα

απνθηήζνπλ γλψζεηο ζρεηηθέο κε άιια είδε δηνίθεζεο θαη εγεζίαο. ε παξφκνηα
απνηειέζκαηα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηνπ Αιηηληδή (2014) φπνπ ζπκπεξαίλεη φηη ε
δηνίθεζε παξακέλεη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ φπνπ ν δηεπζπληήο έρεη ηελ επζχλε θαη
θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα ηνπ ρσξίο λα εκπιέμεη
εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο. Δλ γέλεη, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ πσο ην
ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ζπγθεληξσηηθφ θαη ζηεξίδεηαη

ζηελ ηεξαξρία

(Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994; αΐηεο 2005) είλαη επφκελν γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ γαινπρεζεί κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη σο καζεηέο αιιά θαη σο
δάζθαινη, λα έρνπλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο ζηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ε εγεζία
θαηαλέκεηαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά άηνκα.
πγθξίλνληαο ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο ζέζε
επζχλεο ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα ζηειέρε δεζκεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο ηέζζεξηο
ζεκαηηθέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη κε απηφ ζπκθσλνχλ νη
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δηεζλείο θαη ειιεληθέο έξεπλεο (Smith, 2007. Georgiou, 2012. Vlachadi & Ferla 2013.,
Αιηηληδήο, 2014).
Δπίζεο θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο δελ αλαιακβάλνπλ
πεξηζζφηεξνπο εγεηηθνχο ξφινπο. Με απηφ ζπκθσλεί ε έξεπλα ηνπ Αιηηληδή (2014) ελψ
νη δηεζλείο έξεπλεο δηαθνξνπνηνχληαη θαη απνθαιχπηνπλ πσο ζην εμσηεξηθφ νη παιηνί
εθπαηδεπηηθνί θαηέρνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν (Smith, 2007.
Stone θ.ζπλ. 1997).

χλνςε
πλνςίδνληαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη, ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, θαίλεηαη φηη νη
απφθνηηνη εθπαηδεπηηθνί απφ κεηαπηπρηαθφ κε θαηεχζπλζε ηελ εγεζία δηνίθεζε ηεο
εθπαίδεπζεο ζπληάζζνληαη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο ζε αληίζεζε κε ηνπο θνηηεηέο ζηνπο νπνίνπο παξαηεξνχληαη
απνθιίζεηο. Σν κεηαπηπρηαθφ δείρλεη λα επηδξά ζεκαληηθά ζηηο ζηάζεηο, ζηηο αληηιήςεηο
θαη θπξίσο ζηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ην νινθιεξψλνπλ θαη θαίλεηαη φηη
ηνπο επεξεάδεη κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιινπλ ηα πξφηππα ηνπο σο πξνο ηελ εγεζία ηα
νπνία πιένλ ζπκπιένπλ κε απηά πνπ πξνηείλεη ε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε
εγεζία.
Ζ επίδξαζε απηή θαίλεηαη λα είλαη εληνλφηεξε ζηνπο θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο
θαζψο θαη ζηνπο θνηηεηέο αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνπο.

9.2.

Ζ ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζηελ εγεζία – δηνίθεζε

ζρνιείσλ (Β Άμνλαο)
Ο Β Άμνλαο ηεο έξεπλαο εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ κεηαπηπρηαθψλ (κε θαηεχζπλζε ηελ εγεζία – δηνίθεζε ζηελ
εθπαίδεπζε) ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπο ζε ζέκαηα εγεζίαο
- δηνίθεζεο ζρνιείσλ.
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πκπεξάζκαηα γηα ην 1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ Β άμνλα
Σα κεηαπηπρηαθά πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ εγεζία – δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ
θαίλεηαη πσο επηδξνχλ ζεηηθά ζηνπο ·ιιελεο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ ηα νινθιεξψζνπλ,
θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ
θαζψο θαη ηεο αλάγθεο λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε.
Οη απφθνηηνη εθπαηδεπηηθνί ηέηνηνπ ηχπνπ κεηαπηπρηαθψλ, θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ
ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απνθηνχλ γλψζεηο γηα
ηα ζηνηρεία ηνπ παγθφζκηνπ ζθεληθνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ, δειαδή ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ Δπξσπατθή
δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε, απνθηνχλ κηα δηεπξπκέλε αληίιεςε γηα ηε ζχγρξνλε
εθπαίδεπζε θαη δείρλνπλ λα πείζνληαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ
πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο. Φαίλεηαη λα δίλνπλ έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία πξνο πάζα
θαηεχζπλζε θαη ηελ θαηλνηνκία θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πιήζνο ζηξαηεγηθψλ θαη
πξαθηηθψλ ελψ δείρλνπλ λα ζεσξνχλ ηελ επηκφξθσζε ην ζεκέιην ιίζν γηα ηνλ
απνηειεζκαηηθφ ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ. Ζ δηα βίνπ κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
είλαη κηα αλακθηζβήηεηε αλαγθαηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα
πξνηείλνληαη θαηά βάζε πνιηηηθέο κε επίθεληξν ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ Δπξσπατθή
·λσζε (ENTEP, 2000) ελψ νη εθζέζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο φπσο π.ρ. ην «Πξάζηλν Βηβιίν» γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ
Δπξψπε θαη άιιεο εθζέζεηο πξνηείλνπλ «πςειή πνηφηεηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ
γηα πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε» (ΣΝΣΔΔ, 2000; Eurydice, 2006; 2009; European
Commission, 2007). Ζ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (European Commission,
2007) ζε θείκελν γηα «ηελ πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ» πξνο
ζπζηεκαηηθή

ην

ζπλεξγαζία

Δπξσπατθφ
θαη

Κνηλνβνχιην

ζπληνληζκφο

φισλ

επηζεκαίλεη
ησλ

φηη

εκπιεθνκέλσλ

απαηηείηαη
θνξέσλ

(παλεπηζηεκίσλ, ζρνιηθψλ κνλάδσλ, εθπαηδεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ,
θ.ά.). ην ίδην πλεχκα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πλδηθαιηζηηθήο ·λσζεο γηα

ηελ

Δθπαίδεπζε (ETUCE, 2008), θαηέζεζε «Κείκελν Πνιηηηθήο» ζην νπνίν δηεπξχλεη θαη
εκπινπηίδεη ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε κε πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη κεηαμχ άιισλ ζηελ
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αλαβάζκηζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο
ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε

εθπαηδεπηηθψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηε

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, ηε ζχλδεζε ζεσξίαο – έξεπλαο θαη πξάμεο θ.ά.
Οη θνηηεηέο εθπαηδεπηηθνί θαίλνληαη λα έρνπλ πην επηθαλεηαθή γλψζε ζηα δεηήκαηα
ηεο Δθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ.
Γείρλνπλ λα κελ αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο επηκφξθσζεο επαξθψο ελψ θαίλεηαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ πξάμε πεξηνξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη νη πξαθηηθέο. Οη θνηηεηέο
ρσξίο ζέζε επζχλεο δείρλνπλ λα έρνπλ κηθξφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ην κεηαπηπρηαθφ θαη
δείρλνπλ λα δηαθαηέρνληαη απφ απαηζηνδνμία ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο
ζηελ Διιάδα ελψ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξεο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ
λα εμππεξεηνχλ ηνπο ζχγρξνλνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ζην ζρνιείν. Πηζαλή εμήγεζε είλαη
φηη, φζνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ εκπιαθεί ζε ζέζε επζχλεο δε γλψξηδαλ ή δελ είραλ
ζπλεηδεηνπνηήζεη, πξηλ ην κεηαπηπρηαθφ, ηηο επηπηψζεηο ηνπ παγθφζκηνπ ζθεληθνχ ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηηο αιιαγέο πνπ πξνθαιεί ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη επηπιένλ,
πηζαλά, λα κελ γλψξηδαλ ηα δηαθνξεηηθά είδε ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ κπνξνχλ
λα εθαξκνζηνχλ θαζψο θαη ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπο ζην ζρνιείν. ·λαο εθπαηδεπηηθφο
πνπ έρεη εκπιαθεί ζε ζέζε επζχλεο είλαη αλακελφκελν, ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζέζεο
ηνπ, λα έρεη πξνβιεκαηηζηεί, λα έρεη ελεκεξσζεί ή θαη λα έρεη επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Ζγεζίαο πξηλ λα θνηηήζεη ζην κεηαπηπρηαθφ. Σα παξαπάλσ
δείρλνπλ λα ηζρχνπλ εληνλφηεξα ζηνπο θνηηεηέο νη νπνίνη είλαη αλαπιεξσηέο ή
σξνκίζζηνη. Παξαηεξψληαο ηα ρξφληα ππεξεζίαο ησλ Αλαπιεξσηψλ θαη ησλ
Χξνκηζζίσλ ηφζν ζηηο ζπλεληεχμεηο φζν θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε
κεγάιε πιεηνςεθία έρνπλ ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο (0 έσο 10) ελψ νη κφληκνη
εθπαηδεπηηθνί έρνπλ απφ 11 έσο 30, γεγνλφο αλακελφκελν αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία δελ έρνπλ γίλεη κφληκνη δηνξηζκνί ζηελ Διιάδα. Οη εθπαηδεπηηθνί κε
ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο, φπσο είλαη νη Αλαπιεξσηέο θαη νη Χξνκίζζηνη, δείρλνπλ ή λα
γλσξίδνπλ ιηγφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ή λα κελ αηζζάλνληαη ηθαλνί
λα ηελ ππνζηεξίμνπλ πξηλ ην κεηαπηπρηαθφ. Γηα έλα «θαηλνχξγην» εθπαηδεπηηθφ είλαη
επφκελν, ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ είλαη πέξα απφ ην αληηθείκελν ησλ
ζπνπδψλ ηνπ, λα κελ ηνλ έρνπλ απαζρνιήζεη ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ.
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Καηαιήγνληαο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην κεηαπηπρηαθφ επηδξά ζεηηθά ζηνπο
·ιιελεο εθπαηδεπηηθνχο δεδνκέλνπ φηη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ
θνηηεηψλ θαίλεηαη λα κεηαβάιινληαη κεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην κεηαπηπρηαθφ θαη λα
ζπκβαδίδνπλ κε ηα πξφηππα ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Δπίζεο, πξέπεη
λα ζεκεησζεί φηη θαίλεηαη λα επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ην κεηαπηπρηαθφ φζνη
εθπαηδεπηηθνί δελ θαηέρνπλ ή θαηείραλ ζέζε επζχλεο θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ
είλαη Αλαπιεξσηέο ή Ωξνκίζζηνη.

πκπεξάζκαηα γηα ην 2ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ Β άμνλα
ηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε, ηα

κεηαπηπρηαθά πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ εγεζία

δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ δείρλνπλ λα επηδξνχλ ζεηηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία θαη λα είλαη ηθαλνί λα αλαιάβνπλ εγεηηθή δξάζε θαη λα
θαηαλείκνπλ εγεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα θαηάιιεια άηνκα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ ζρνιείνπ. H δηεζλήο βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ, δειαδή ε
θαηαλνκή εγεζίαο, είλαη κηα ζπλήζεο πξαθηηθή ζηα ζρνιεία άιισλ ρσξψλ (Καζνπιίδεο
& Παζηαξδήο, 2005. Southworth, 2008. Camburn θ.ζπλ., 2003) ε έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Naidoo & Botha ζηελ Αθξηθή ην 2012 ε νπνία αλαθέξεηαη
ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ εγεζία ησλ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Ννηίνπ
Αθξηθήο, δηαπηζηψζεθε φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία δεκηνπξγεί πςειά επίπεδα
δέζκεπζεο θαη θαιιηεξγεί δπλακηθή ζηελ νκάδα. Ίπσο αλαθέξεη ν Θενθηιίδεο (2012) ν
ζρνιηθφο εγέηεο θαιείηαη κεηαμχ άιισλ λα δεκηνπξγήζεη φξακα, λα ζέζεη ζηφρνπο θαη
λα δεζκεχζεη ηνπο εκπιεθφκελνπο γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπο. Ίπσο ππνζηεξίδεη νη
Leithwood & Janzti (2006) κέζα απφ ηελ ηζρπξή εγεζία νη εθπαηδεπηηθνί παξαθηλνχληαη
λα ζπκκεηάζρνπλ ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο πξνθεηκέλνπ
λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά, λα εμέιζνπλ απφ ηελ επαγγεικαηηθή απνκφλσζε θαη λα
εξγαζηνχλ φρη ζθιεξφηεξα αιιά απνηειεζκαηηθφηεξα. Δπίζεο, ε έξεπλα ηνπ J. Leff
(2014) αλαθέξεη πσο ε απνηειεζκαηηθή εγεζία ζρεηίδεηαη κε ηα καζεηηθά επηηεχγκαηα.
Οη

απφθνηηνη

εθπαηδεπηηθνί

δείρλνπλ

λα

ελζηεξλίδνληαη

ηηο

αξρέο

ηεο

κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο, λα αληηιακβάλνληαη ηελ πξφζζεηε αμία
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πνπ πξνζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα
αλαιάβνπλ εγεηηθή δξάζε αιιά θαη λα ηελ παξαρσξήζνπλ πξνο φθεινο ηνπ ζρνιείνπ.
Οη απφθνηηνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαίλεηαη λα επσθεινχληαη απφ απηά γηαηί ην
κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξνζθέξεη γλψζεηο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηνλ εγεηηθφ ξφιν
θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ,

απνθηνχλ εκπεηξίεο θαη

απηνπεπνίζεζε κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηηο κειέηεο πεξίπησζεο θαη
ηελ επαθή κε έκπεηξνπο επηζηήκνλεο ηεο δηνίθεζεο θαη έηζη απηνβειηηψλνληαη
επαγγεικαηηθά θαη αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο εγέηε είηε ηππηθφ είηε άηππν.
Οη θνηηεηέο θαίλνληαη επηθπιαθηηθνί ζηελ αλάιεςε θαη θπξίσο ζηελ εθρψξεζε
εγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Αιηηληδή
(2014) ε νπνία δείρλεη φηη ζην Διιεληθφ ζρνιείν ειάρηζηα παξαρσξείηαη εγεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηνπο δηεπζπληέο.
Δπηπξνζζέησο, θαίλεηαη λα επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζέζε
επζχλεο θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη αθνχ νη
ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο ηνπο θαη νη πξαθηηθέο ηνπο αιιάδνπλ φηαλ νινθιεξψζνπλ ην
κεηαπηπρηαθφ. Πηζαλή εμήγεζε γηα απηφ είλαη φηη ε εξγαζία ηνπο σο κάρηκνη
εθπαηδεπηηθνί ηεο ηάμεο λα κελ απαηηνχζε ηδηαίηεξεο γλψζεηο ζε ζέκαηα εγεζίαο αιιά
θπξίσο γλψζεηο ζην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ζε παηδαγσγηθά δεηήκαηα.
Μέζα απφ ην κεηαπηπρηαθφ ήξζαλ ζε επαθή κε θαηλνχξγηεο γηα εθείλνπο ηδέεο φπσο
απηή ηεο εγεζίαο, ηα είδε ηεο θαη ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο θαη επνκέλσο ε αιιαγήο
ζηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ηνπο ήηαλ πην έληνλεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη
νη θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη είλαη έσο θαη αξλεηηθνί θπξίσο ζην δήηεκα ηεο
θαηαλνκήο εγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε άιινπο ζε αληίζεζε κε ηνπο απφθνηηνπο
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνπο πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ.
Καηαιήγνληαο, κπνξνχκε λα ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κεηαπηπρηαθφ επηδξά ζεηηθά ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο δεδνκέλνπ φηη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ θνηηεηψλ
θαίλεηαη λα κεηαβάιινληαη κεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην κεηαπηπρηαθφ θαη λα
ζπκπιένπλ κε ηηο αξρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο
θαζηζηψληαο ηνπο ηθαλνχο φρη κφλν λα αλαιάβνπλ εγεηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη
λα ηελ θαηαλείκνπλ ζηα θαηάιιεια πξφζσπα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ
ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαίλεηαη λα επσθεινχληαη
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πεξηζζφηεξν απφ ην κεηαπηπρηαθφ φζνη εθπαηδεπηηθνί δελ θαηέρνπλ ή θαηείραλ ζέζε
επζχλεο θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη Αλαπιεξσηέο ή Ωξνκίζζηνη.

πκπεξάζκαηα γηα ην 3ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ Β άμνλα
Σα κεηαπηπρηαθά πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ εγεζία δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κνλάδσλ δείρλνπλ πσο επηδξνχλ ζεηηθά ζηνπο ·ιιελεο εθπαηδεπηηθνχο θαη πσο έρνπλ
ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ αλαγλψξηζε αιιά θπξίσο ηελ πηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε έηζη φπσο νξίδεηαη απφ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία.
Πην ζπγθεθξηκέλα,

νη απφθνηηνη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ πσο ην

κεηαπηπρηαθφ ηνπο βνήζεζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη θπξίσο λα πηνζεηήζνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε ηνπιάρηζηνλ ζε
θάπνην βαζκφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη απφθνηηνη θαίλεηαη φηη κελ ηαπηίδνπλ ηνλ φξν
ηνπ εγέηε απαξαίηεηα κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ αιιά λα αλαγλσξίδνπλ πσο εγέηεο
είλαη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο είηε ζηελ ηάμε ηνπ είηε φηαλ αλαιακβάλεη θάπνηνλ άηππν
εγεηηθφ ξφιν.
Οη θνηηεηέο δείρλνπλ λα πηζαλνινγνχλ φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζα βνεζήζεη ζηελ
αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε
αιιά λα δηαηεξνχλ ζεκαληηθέο επηθπιάμεηο γηα ην αλ ζα ηνπο πείζεη λα ηα πηνζεηήζνπλ.
Απηνί πνπ θαίλνληαη λα είλαη φρη απιά ζθεπηηθνί αιιά έσο θαη αξλεηηθνί είλαη νη
θνηηεηέο σξνκίζζηνη ή αλαπιεξσηέο έρνληαο κηθξέο πξνζδνθίεο απφ ην κεηαπηπρηαθφ.
Οη αλαπιεξσηέο θαη νη σξνκίζζηνη ζπρλά έρνπλ ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο. ηνπο «λένπο»
εθπαηδεπηηθνχο εθηφο απφ ηελ επαξθή θαηάξηηζε ηνπο ιείπεη θαη ε πείξα. Γελ είλαη
ηπραίν πσο αθφκα θαη ηψξα, πξνυπφζεζε γηα λα ζπκκεηέρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο ζηηο
θξίζεηο γηα ζέζε επζχλεο είλαη λα έρεη ζπκπιεξψζεη νξηζκέλα ρξφληα εξγαζίαο ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο ελψ ηα ζπλνιηθά ρξφληα ππεξεζίαο ζην ζρνιείν ηνπ πξνζδίδνπλ
ζεκαληηθά κφξηα. Καηά ζπλέπεηα, είλαη επφκελν ν λένο εθπαηδεπηηθφο, πξηλ ην
κεηαπηπρηαθφ, εθφζνλ ππνιείπεηαη ηφζν ζε εκπεηξία φζν θαη ζε εκπεξηζηαησκέλεο
γλψζεηο, λα αηζζάλεηαη αλεπαξθήο σο απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο ζρνιείνπ.
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Δπίζεο θαίλεηαη φηη νη θνηηεηέο ηαπηίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ εγέηε απνθιεηζηηθά κε ηελ
έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε θαη επνκέλσο νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ ζέζε επζχλεο
ζεσξνχλ φηη ε εγεζία δελ ηνπο αθνξά πξνζσπηθά.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ειιεληθψλ
θαη δηεζλψλ εξεπλψλ. Ζ έξεπλα ηεο Π. ηξαβάθνπ (2003) θαη ησλ Θενθηιίδεο &
ηπιηαλίδεο (2002) επηζεκαίλεη ην επηκνξθσηηθφ θελφ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηεπζπληέο
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηφζν πξηλ ηελ επηινγή ηνπο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπο. Οη Ράπηεο & Βηηζηιάθε (2007) νινθιεξψλνληαο παλειιαδηθή εξεπλά
ηνπο, θαηέιεμαλ πσο ν δηεπζπληήο ζα πξέπεη λα θαηέρεη δηνηθεηηθέο αιιά θαη εγεηηθέο
ηθαλφηεηεο θαη ηφληζαλ ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε
απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ έξεπλα ηεο Μπισλά (2005) θαηέιεμε πσο ν ξφινο ηνπ
δηεπζπληή είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη γη‟
απηφ ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζηελ εθπαηδεπηηθή Ζγεζία θαη ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ. Οη έξεπλεο ηεο Unesco (2008, 2009) ππνζηεξίδνπλ πσο ηα απνηειεζκαηηθά
καζεζηαθά πεξηβάιινληα απαηηνχλ επαγγεικαηίεο εγέηεο απφ ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη
ζπλερήο, επέιηθηε θαη εμαηνκηθεπκέλε θαηάξηηζε, πξηλ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπ. Σν 2008 θαη ην 2010 ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πξαγκαηνπνίεζε έξεπλεο
ζηηο νπνίεο ηνλίζηεθε ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ δηεπζπληψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηψζνπλ επηηπρψο ην ξφιν ηνπο. Ζ
έξεπλα ηνπ Wallas Foundation Research (2013),

αλαθνξηθά κε ηνπο δηεπζπληέο,

επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε πξνεηνηκαζίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε θαη πξνηείλεηαη ε
επηκφξθσζε απφ παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα, ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ε ππνζηήξημε
«on the job». ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθψλ
Θεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Gaziantep ηεο Σνπξθίαο (2015) ζε έλα δείγκα 580
εθπαηδεπηηθψλ ζηα Άδαλα, ηνλίδεηαη πσο ε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ εγεζίαο είλαη
απαξαίηεηε θαζψο νη δηεπζπληέο ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο είλαη νη πιένλ ππεχζπλνη λα
δηαρεηξηζηνχλ ηε γλψζε. Απφ ηελ έξεπλα ζπλάγεηαη πσο νη εγεηηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ
λα βειηησζνχλ κέζσ ηεο κάζεζεο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο φπσο κάιηζηα αλαθέξνπλ
νη Mumford et al., (2000). ηελ Αγγιία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2009 ηξηεηήο εζληθή
έξεπλα ε νπνία κειέηεζε ηε ζρέζε εγεζίαο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο θαη κεηαμχ άιισλ
ζπκπεξαίλεη πσο ε βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη πξαθηηθψλ
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ηθαλνηήησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ θαηάξηηζε πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζνχλ
δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα εληζρπζνχλ έκθπηεο δεμηφηεηεο. Δπίζεο, αλαθέξεη πσο ε
θαηάξηηζε ησλ δηεπζπληψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερφκελε θαη επαξθήο πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο, λα αλαπηχμνπλ θαη λα ηνλψζνπλ ην
ζπλεξγαηηθφ θιίκα, λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζπιινγηθφ φξακα. Σέινο
θαηαιήγεη πσο πξάγκαηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ην θιεηδί γηα ηε βειηίσζε ηεο
εθπαίδεπζεο αιιά νη δηεπζπληέο – εγέηεο είλαη εθείλνη πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ην
θαηάιιειν θιίκα έηζη ψζηε ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή. Ζ
επηζθφπεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2008 απφ ην Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο ζηελ Αγγιία
ππνζηεξίδεη πσο νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζέκα θαηάξηηζεο.
Καηαιήγνληαο, κπνξνχκε λα ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κεηαπηπρηαθφ επηδξά ζεηηθά ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο δεδνκέλνπ φηη ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο φρη κφλν λα αλαγλσξίζνπλ αιιά
θαη λα πηνζεηήζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
εγέηε έηζη φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία.
Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαίλεηαη λα επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ην
κεηαπηπρηαθφ φζνη εθπαηδεπηηθνί είλαη Αλαπιεξσηέο ή Ωξνκίζζηνη.

πκπεξάζκαηα γηα ην 4ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ Β άμνλα
Σα κεηαπηπρηαθά κε θαηεχζπλζε ηελ εγεζία δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαίλεηαη
λα πξνζθέξνπλ θαηλνχξγηεο θαη ζεκαληηθέο γλψζεηο θαη πνιιαπιέο εκπεηξίεο (ηππηθέο
θαη άηππεο) ζε φζνπο ηα παξαθνινπζνχλ κε απνηέιεζκα, φηαλ ηα νινθιεξψλνπλ, λα
αλαγλσξίδνπλ ηε ζεηηθή ηνπο επίδξαζε θαη ηε βειηίσζε πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ ζην ξφιν
θαη ζην έξγν ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί θαη σο δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Ζ δηνίθεζε ελφο ζρνιείνπ είλαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ
εμαληιείηαη ζε κία ηππηθή γξαθεηνθξαηηθή δηεθπεξαίσζε, ην ζρνιηθφ ζπγθείκελν κε ηελ
πάξνδν ησλ εηψλ γίλεηαη φιν θαη πην ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ θαη επνκέλσο νη γλψζεηο
θαη νη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ν δηεπζπληήο ζρνιείνπ είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε επηκφξθσζε θαη αθφκα ε πηζηνπνηεκέλε γλψζε ζε ζέκαηα
εγεζίαο θαη δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ δείρλεη λα είλαη πιένλ κία αλάγθε πνπ
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έρεη γίλεη ζαθήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θπξίσο γηα εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα
δηεθδηθήζνπλ κία ζέζε επζχλεο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζπλάδεη κε ηα απνηειέζκαηα
πνιιψλ εξεπλψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Γεσξγνγηάλλεο (2005) επηζεκαίλεη πσο ε
επηκφξθσζε ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα έπξεπε λα είλαη θχξην
κέιεκα ησλ ζρνιψλ πνπ πξνεηνηκάδνπλ εθπαηδεπηηθνχο, ε έξεπλα ηεο Μπισλά (2005)
θαλεξψλεη πσο ε δηδαθηηθή αξηηφηεηα δελ είλαη αξθεηή αιιά νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη
λα εθπαηδεχνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή Ζγεζία θαη ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,
ε έξεπλα ηνπ ηπιηαλίδε (2008) θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο πξηλ ηελ
αλάιεςε ζέζεο επζχλεο ζηελ Ζγεζία θαη ηε Γηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, νη έξεπλεο ηεο
Unesco (2008 & 2009) επηζεκαίλνπλ ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ επηβεβιεκέλε επηκφξθσζε ηνπ ζε ζέκαηα
Γηνίθεζεο, ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ
(2010), εμεηάδνληαο ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εξσηεζέλησλ, επηβεβαηψλεη ηελ
αλάγθε επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα Οξγάλσζεο – Ζγεζίαο θαη Γηνίθεζε. Ζ αλάγθε
επηκφξθσζεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ δηαθαίλεηαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Wallas
Foundation Research (2013) φπνπ επηζεκαίλνληαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο απφ ηελ
πιεπξά ησλ δηεπζπληψλ ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη δηνίθεζεο ζρνιείνπ θαζψο θαη απφ ηηο
έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Ηζπαλία ην 2011, ζηε Ν. Αθξηθή ην 2006, ζηελ
Αθξηθή ην 2012, ζηηο Ζ.Π.Α. ην 2015 θαη ζην Παθηζηάλ ην 2006. Δπίζεο, ε έξεπλα ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Warwick ηεο Αγγιίαο
απφ ηνλ Bush ην 2009 ππνζηεξίδεη πσο ε άζθεζε εγεζίαο απαηηεί πξνεηνηκαζία θαζψο ν
ξφινο ηνπ εγέηε είλαη ζχλζεηνο θαη πνιχπινθνο θαη πξνηείλεηαη έλα πξφγξακκα
αλάπηπμεο ηεο εγεζίαο φπσο απηφ ηεο ηγθαπνχξεο ε νπνία είλαη πξσηνπφξνο ζηελ
Αζία σο πξνο ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δηεπζπληψλ ζεζκνζεηψληαο ην Γίπισκα ζηελ
Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε.
Με ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκθσλεί θαη ε έξεπλα ησλ Μαιιηαξνχ Δ.
Μ. & Παπαδνπνχινπ Δ. (2016) ε νπνία δηεμήρζε ζε 117

εθπαηδεπηηθνχο πνπ

παξαθνινπζνχζαλ ή είραλ νινθιεξψζεη αληίζηνηρν κεηαπηπρηαθφ θαη νη νπνίνη ζε
πνζνζηφ 92,3% ππνζηήξημαλ πσο είλαη απαξαίηεηε ε πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ησλ
δηεπζπληψλ ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο – Ζγεζίαο Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ.

·ηζη

δηθαηνινγείηαη θαη ε άπνςε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ φηη έλα ηέηνηνπ ηχπνπ κεηαπηπρηαθφ
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φρη απιά ζα πξέπεη λα κνξηνδνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηηο θξίζεηο γηα ζέζε επζχλεο αιιά λα
ζεσξείηαη θαη πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο.
Καηαιήγνληαο, κπνξνχκε λα ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζε
ζέκαηα εγεζίαο – δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ απνηειεί κηα αλαγλσξηζκέλε
αλαγθαηφηεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θπξίσο γηα εθείλνπο πνπ ζθνπεχνπλ λα
δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε επζχλεο.

χλνςε
πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο
θαη νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο απφ
κεηαπηπρηαθφ

κε

θαηεχζπλζε

ηελ

εγεζία

–

δηνίθεζε

ζηελ

εθπαίδεπζε,

δηαθνξνπνηνχληαη θαη ζπκβαδίδνπλ κε ηα ζχγρξνλα κνληέια εγεζίαο - δηνίθεζεο
ζρνιείσλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ζηε
κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία θαη ζηελ αλάιεςε θαη θαηαλνκή εγεζίαο
θαζψο θαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη πηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ
εγέηε. ηελ αιιαγή απηή ην κεηαπηπρηαθφ παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν. Δπίζεο πεξηζζφηεξν
σθειεκέλνη δείρλνπλ λα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο ζέζε επζχλεο θαζψο θαη νη
αλαπιεξσηέο θαη νη σξνκίζζηνη.
Σέινο ε αλάγθε γηα πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εγεζίαο – δηνίθεζεο
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ είλαη μεθάζαξε θπξίσο γηα φζνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνηίζεληαη
λα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε επζχλεο.
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Κεθάιαην 10. πδήηεζε
ην θεθάιαην απηφ, παξαηίζεληαη ε ζπδήηεζε γηα ηε δηαηξηβή.

10.1. πδήηεζε γηα ηα ζπκπεξάζκαηα
Σα κεηαπηπρηαθά κε θαηεχζπλζε ηελ εγεζία – δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε δείρλνπλ λα
επηδξνχλ ζεηηθά ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηα νινθιεξψλνπλ γηαηί
ηνπο βνεζά λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο (ζε δεηήκαηα εγεζίαο, εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο θ.α.) θαη λα βειηηψζνπλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ζηάζεηο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο
θαη θπξίσο ηηο πξαθηηθέο ηνπο. Απνθηνχλ κηα λέα νπηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε πην
δηεπξπκέλε θαη πην νινθιεξσκέλε. Αληί λα βιέπνπλ ην δέληξν βιέπνπλ ην δάζνο.
Ξεθεχγνπλ απφ ην κηθξφθνζκν ηεο ηάμεο ή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη αληηκεησπίδνπλ
ηελ εθπαίδεπζε ζπλνιηθά κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηνπο
πξνζδηνξίδνπλ.
Ζ σθέιεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ απφ ην κεηαπηπρηαθφ είλαη ζπλάξηεζε ηεο αθεηεξίαο
ηνπ. Δπνκέλσο φζνη μεθηλνχλ ην κεηαπηπρηαθφ θαηέρνληαο ζέζε επζχλεο ζηελ
εθπαίδεπζε, έρνπλ ήδε ηελ εκπεηξία ηεο άζθεζεο δηνίθεζεο. Δηζέξρνληαη ζην
κεηαπηπρηαθφ θέξνληαο πξνυπάξρνπζα γλψζε, αθνχζηα ε εθνχζηα, γλψζε δειαδή πνπ
πξνέξρεηαη ακηγψο απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κειέηεο ή ζεκηλάξηα
πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη. Απηνί ινηπφλ δελ μεθηλνχλ απφ κεδεληθή βάζε. Σν
κεηαπηπρηαθφ, φηαλ ην νινθιεξψζνπλ, δείρλεη λα ηνπο βνεζά λα εμειίζζνληαη ζε ζέκαηα
εγεζίαο θαη θπξίσο ζε πξαθηηθέο πνπ πξηλ ην κεηαπηπρηαθφ ηνπο πξνβιεκάηηδαλ.
Γίλνληαη ππέξκαρνη ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο θαη ηελ
εθαξκφδνπλ πιήξσο επηδηψθνληαο ηελ αιιαγή ζην ζρνιείν κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε
δέζκεπζε φισλ ησλ κειψλ ηνπ. Γε θνβνχληαη λα θαηαλείκνπλ ηελ εγεζία, αληίζεηα ην
επηδηψθνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηνλ εγεηηθφ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ φια ηα κέιε
ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Σνλ ξφιν ηνπο σο ζηειέρε ηεο
εθπαίδεπζεο δελ ηνλ αληηιακβάλνληαη σο δηαρεηξηζηηθφ αιιά σο εγεηηθφ. Δπνκέλσο
μεθεχγνπλ απφ ην γξαθεηνθξαηηθφ πξφηππν θαη αθνινπζνχλ ζχγρξνλεο κνξθέο εγεζίαο
φπσο απηή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο.
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Ίζνη εθπαηδεπηηθνί μεθηλνχλ ην κεηαπηπρηαθφ ρσξίο λα έρνπλ ππεξεηήζεη πνηέ ζε ζέζε
επζχλεο επσθεινχληαη ζεκαληηθά απφ απηφ αθνχ ην νινθιεξψζνπλ αιιά ε βειηίσζε
ηνπο είλαη πην πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο πνπ έρνπλ ζέζε επζχλεο. Οη
πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζε ζέκαηα εγεζίαο γηαηί απηφ ην
αληηθείκελν δελ ηνπο είρε απαζρνιήζεη έσο ηψξα θαη έηζη μεθηλνχλ ηε ζπνπδή ηνπο απφ
κεδεληθή βάζε. Με ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην κεηαπηπρηαθφ έρνπλ κεηαβάιιεη ηηο
ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη έρνπλ κεηαθηλεζεί απφ ην παξαδνζηαθφ ηεξαξρηθφ
κνληέιν δηνίθεζεο ζην ζχγρξνλν κνληέιν πνπ αθνξά ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία ρξεζηκνπνηψληαο φκσο ιηγφηεξεο ζηξαηεγηθέο θαη νη πξαθηηθέο ζε
ζρέζε κε φζνπο έρνπλ ζέζε επζχλεο ελψ ηνλίδνπλ φηη δε ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο
ηνπ ζρνιείνπ επαξθψο. Σν κεηαπηπρηαθφ ηνπο βνήζεζε λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία ηεο
εγεζίαο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο θαη νη ίδηνη είλαη εγέηεο ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν θαη
ηνπο θαηέζηεζε ηθαλνχο λα αλαιάβνπλ ή λα παξαρσξήζνπλ εγεηηθή δξάζε επνκέλσο
αηζζάλνληαη φηη έρνπλ άπνςε θαη ηθαλφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηε ζρνιηθή
δηαδηθαζία θαη γη‟ απηφ ν ηξφπνο πνπ ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ζην παξαδνζηαθφ
ζρνιείν δελ ηνπο ηθαλνπνηεί.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη απφθνηηνη αλαγλσξίδνπλ φηη ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ πξνθχπηεη ηφζν απφ ην ηππηθφ θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο (ζεσξία,
εξγαζίεο θ.ι.π) αιιά θαη απφ ην άηππν κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε
δηάδξαζε κεηαμχ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
επαγγεικαηηθή ηνπο πξαθηηθή.
Ζ κεγαιχηεξε αιιαγή ζηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ

ζεκεηψλεηαη

ζηνπο

εθπαηδεπηηθνχο

πνπ

είλαη

αλαπιεξσηέο

ή

σξνκίζζηνη. Πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ζπλήζσο ιίγα ρξφληα ζηε δεκφζηα
εθπαίδεπζε, ππεξεηνχλ θάζε ζρνιηθή ρξνληά ζε δηαθνξεηηθφ ζρνιείν, έρνπλ εξγαζηαθή
αλαζθάιεηα θαη πξνθαλψο δελ έρνπλ ζέζε επζχλεο. Ξεθηλνχλ, ινηπφλ, ην κεηαπηπρηαθφ
κε κηθξφηεξε εκπεηξία θαη ρσξίο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζε ζέκαηα εγεζίαο – δηνίθεζεο
ζρνιείνπ. Ζ σθέιεηα ηνπο απφ ην κεηαπηπρηαθφ είλαη ζεκαληηθή γηαηί ελψ φηαλ μεθηλνχλ
ηηο ζπνπδέο ηνπο δείρλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ έλα μεθάζαξν γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν
δηνίθεζεο, (δειαδή επηδεηνχλ έλα δηεπζπληή κάλαηδεξ φπνπ νη ξφινη φισλ θαη επνκέλσο
θαη νη επζχλεο είλαη μεθάζαξεο, επνκέλσο ν δηεπζπληήο αζθεί δηνίθεζε, νη εθπαηδεπηηθνί
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δηδάζθνπλ θαη έρνπλ εμ‟νινθιήξνπ ηελ επζχλε γηα απηφ ελψ νη γνλείο δελ εκπιέθνληαη
πξαθηηθά θαζφινπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία), φηαλ ηηο νινθιεξψζνπλ έρνπλ αιιάμεη
ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο θαη έρνπλ κεηαθηλεζεί ζε ζχγρξνλα κνληέια φπσο
απηφ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. Βέβαηα ζε πξαθηηθέο
ππνιείπνληαη ζπγθξηηηθά κε ηνπο έρνληεο ζέζε επζχλεο θαη ηνπο κφληκνπο
εθπαηδεπηηθνχο αιιά ε αιιαγή ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπο είλαη ζεακαηηθή
θαζψο απφ ηελ άξλεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο, θπξίσο ζε
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιεςε θαη ηελ θαηαλνκή εγεζίαο, πεξλνχλ ζηελ απνδνρή
θαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο. Δπίζεο, εληξπθψληαο κέζα απφ ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ έλλνηα
θαη ζηελ αμία ηεο εγεζίαο θαζψο θαη ζηα είδε ηεο θαη ζηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο,
αληηιακβάλνληαη θαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο εγέηε.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη κηθξφο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαπιεξσηψλ ή
σξνκηζζίσλ ζε ηέηνηα κεηαπηπρηαθά γηαηί νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηα
παξαθνινπζνχλ έρνπλ βιέςεηο γηα ζέζεηο επζχλεο, πξννπηηθή ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη
πνιχ καθξηλή γη‟ απηνχο.
Άμην ιφγνπ είλαη πσο νη πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ ρσξίο ζέζε επζχλεο απφ ην
κεηαπηπρηαθφ θαίλνληαη λα είλαη κηθξέο γεγνλφο πνπ πηζαλά λα νθείιεηαη ζην φηη ιφγσ
πείξαο έρνπλ ζρεκαηηζκέλε άπνςε γηα ηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην ξφιν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζε απηήλ θαη ζεσξνχλ πσο θακία γλψζε δελ κπνξεί λα ηνπο κεηαβάιιεη
ηε ζηάζε ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δπηπιένλ, θαζψο νη θνηηεηέο δελ έρνπλ
νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη δελ είλαη ελήκεξνη γηα ηα ζέκαηα πνπ
δηαπξαγκαηεχεηαη ην κεηαπηπρηαθφ, κπνξνχλ κφλν λα θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ην ηη
πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ. Ζ ηάζε απηή είλαη εληνλφηεξε ζηνπο θνηηεηέο πνπ είλαη
αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη νη νπνίνη, παξάιιεια, εθθξάδνπλ έληνλε απνγνήηεπζε απφ
ηηο ζπλζήθεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Υαξαθηεξηζηηθά, φζν πην απνγνεηεπκέλνο είλαη
ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε ηφζν πην κηθξέο
πξνζδνθίεο έρεη απφ ην κεηαπηπρηαθφ. Πηζαλά ε απνγνήηεπζε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αλαπιεξσηψλ θαη ησλ σξνκηζζίσλ, νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο ηεο ρψξαο θαη ην εξγαζηαθφ ζηξεο λα δεκηνπξγνχλ κηα απαηζηφδνμε δηάζεζε
πνπ ζπκπαξαζχξεη θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ηα νθέιε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ. Σα θαηλφκελα
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απηά αλαηξνχληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηφζν γηα ηνπο κε έρνληεο
ζέζε επζχλεο φζν θαη γηα ηνπο αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνπο.
Αθφκα, φινη νη εθπαηδεπηηθνί, απφθνηηνη θαη θνηηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, δε ζεσξνχλ ηα
πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιεςε εγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην
ζρνιείν. Μάιηζηα ππνζηεξίδνπλ πσο ηα πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηαηί ηνπο ζπκπαξαζχξνπλ ζε ξνπηίλα
θαη αδξάλεηα. Ζ άπνςε απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξαθηηθέο ηεο
κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο.
Δμεηάδνληαο ζπλνιηθά ηε ζπκβνιή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη βειηίσζε
ηνπ ξφινπ θαη ηνπ έξγνπ ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη ηνπ δηεπζπληή, είλαη μεθάζαξν
πσο νη απφθνηηνη αηζζάλνληαη σθειεκέλνη θαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα
βειηηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ζε φπνηα ζέζε θαη αλ θαηέρνπλ,
δειαδή είηε είλαη δηεπζπληέο είηε είλαη εθπαηδεπηηθνί.

Δπηβεβαηψλνληαο θαη ηα

πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα, νη επηδξάζεηο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ, είλαη ζεηηθφηεξεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ θαηέρνπλ ή θαηείραλ ζέζε
επζχλεο ή είλαη Αλαπιεξσηέο ή Χξνκίζζηνη.
Κιείλνληαο, είλαη νπζηψδεο λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη θαζνιηθή απνδνρή απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα
εγεζίαο – δηνίθεζεο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί,
αμηνινγψληαο ηελ σθέιεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, αληηιακβάλνληαη φηη ε γλψζε θνκβηθψλ
ζεκάησλ ζηελ εγεζία θαη δηνίθεζε ζρνιείσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα επηηειέζεη κε
επηηπρία ην έξγν ηνπ έλαο δηεπζπληήο. Ζ αλάγθε απηή έρεη γίλεη πιένλ αληηιεπηή απφ έλα
κεγάιν κέξνο ηεο θνηλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνχ ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή γίλεηαη
ζπλερψο πνιππινθφηεξνο θαη θξηζηκφηεξνο γηα ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία αιιά θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη γη‟ απηφ παξαηεξνχκε φηη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν
αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ζρεηηθά κεηαπηπρηαθά απμάλεηαη.
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10.2. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο - Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.
ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ κε θαηεχζπλζε ζηελ
εγεζία – δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηα ζηειέρε ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ηα παξαθνινπζνχλ θαη νη
πηζαλέο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ σο πξνο ηηο ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ηνπο ζε
ζρέζε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία. Γηα ηηο αλάγθεο ηηο έξεπλαο ην
δείγκα ρσξίζηεθε ζε θαηεγνξίεο θαη έγηλε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Οη ζπγθξίζεηο έγηλαλ
ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: α) απφθνηηνη κεηαπηπρηαθνχ ζρεηηθφ κε ηελ εγεζία θαη δηνίθεζε
ηεο εθπαίδεπζεο κε θνηηεηέο β) απφθνηηνη κε ζέζε επζχλεο, απφθνηηνη ρσξίο ζέζε
επζχλεο, θνηηεηέο κε ζέζε επζχλεο, θνηηεηέο ρσξίο ζέζε επζχλεο γ) απφθνηηνη κφληκνη
εθπαηδεπηηθνί, απφθνηηνη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη, θνηηεηέο κφληκνη εθπαηδεπηηθνί,
θνηηεηέο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη.
ηελ έξεπλα εθαξκφζηεθε ηξηγσλνπνίεζε ε νπνία ηζρπξνπνίεζε κεζνδνινγηθά ηα
απνηειέζκαηα γηαηί βνήζεζε ηελ εξεπλήηξηα λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ην ππφ εξεχλα
αληηθείκελν ηεο, λα επηβεβαησζνχλ ή λα απνξξηθζνχλ κε αζθάιεηα απφςεηο ζρεηηθά κε
ηελ επίδξαζε ησλ ππφ εμέηαζε κεηαπηπρηαθψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εκπιέθνληαη
ζε απηά ζε ζρέζε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη θαηαλεκεκέλε εγεζία θαη κεγηζηνπνίεζε
ηελ εκπηζηνζχλε ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο.
Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε έξεπλα ήηαλ κηθξήο θιίκαθαο θαη ηα απνηειέζκαηα δελ
είλαη εχθνια γεληθεχζηκα. Πξνηείλεηε λα αθνινπζήζνπλ επφκελεο έξεπλεο ζηηο νπνίεο ην
δείγκα λα είλαη κεγαιχηεξν θαη λα ρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο φπσο αλά βαζκίδα
εθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα, Σξηηνβάζκηα) ή αλάινγα κε ηα ρξφληα
ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθφκα, ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα
εθπαηδεπηηθνί κε ή ρσξίο ζέζε επζχλεο πνπ δελ έρνπλ εκπιαθεί ζε κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο απηήο ηεο θαηεχζπλζεο ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ζηάζεηο,
αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη λα εληζρπζεί ην απνηέιεζκα ηεο
έξεπλαο. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα δηελεξγεζνχλ έξεπλεο πνπ λα εμεηάδνπλ ηηο επηδξάζεηο
ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζε ζρέζε κε άιιεο πηπρέο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη
θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο ή κε άιια είδε εγεζίαο.
Βέβαηα φια ηα παξαπάλσ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηεξεπλεζνχλ ζην πιαίζην κηαο θαη κφλνλ
έξεπλαο, ε νπνία, φπσο θαη θάζε άιιε παξφκνηα έξεπλα, κπνξνχζε λα εμεηάζεη
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νξηζκέλεο κφλν πηπρέο ησλ παξαγφλησλ ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζε ζρέζε κε ηα
κεηαπηπρηαθά κε αληηθείκελν ηεο εγεζία – δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Θα κπνξνχζαλ φκσο
λα δηεξεπλεζνχλ ζε κειινληηθέο κειέηεο, ψζηε λα απνθηήζνπκε κηα νινθιεξσκέλε
άπνςε γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ κε αληηθείκελν ηελ εγεζία – δηνίθεζε
ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηελ εγεζία.

10.3. Αμηνπνίεζε ηεο δηαηξηβήο
Ζ παξνχζα έξεπλα θαηέδεημε φηη ηα κεηαπηπρηαθά κε θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία –
δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηα ελ
ελεξγεία ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ηα νινθιεξψλνπλ κε απνηέιεζκα λα
κεηαβάιινληαη ή λα βειηηψλνληαη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη θπξίσο νη πξαθηηθέο ηνπο
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάιεςε θαη ζηελ θαηαλνκή εγεηηθήο δξάζεο θαζψο θαη
ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εγέηε
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ζε
δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ εθπαηδεπηηθνχο, απφ
εθπαηδεπηηθνχο κε ζέζε επζχλεο θαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο.
Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ην ξφιν ηνπο ζην ζρνιείν ζε κηα λέα
δηάζηαζε, απηή ηνπ άηππνπ εγέηε. Γηα λα είλαη ηθαλνί λα ππνζηεξίμνπλ εγεηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα νξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν φρη απιά σο
εθπαηδεπηηθνί πνπ κεηαιακπαδεχνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ
ζηα παηδηά αιιά σο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε άπνςε πνπ
ιακβάλεηαη ππφςε θαη κε δξάζε πνπ βνεζά ηφζν ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε φζν θαη
ηνπ ζρνιείνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο, κειεηψληαο ηε δηαηξηβή, κπνξεί λα σθειεζεί δηφηη
αθελφο έξρεηαη ζε επαθή κε απηήλ ηε δηάζηαζε ζηνλ

εθπαηδεπηηθφ ηνπ ξφιν θαη

αθεηέξνπ αληηιακβάλεηαη πσο ε κεηεθπαίδεπζε ζε ζέκαηα ζρνιηθήο εγεζίαο θαη
ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ ελδπλάκσζε
ηνπ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
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Οη εθπαηδεπηηθνί κε ζέζε επζχλεο, κέζσ ηεο δηαηξηβήο, αλαγλσξίδνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη
θαηαλεκεκέλε εγεζία θαη δηαπηζηψλνπλ ηα νθέιε ηεο. Αληηιακβάλνληαη ηελ
πνιππινθφηεηα ηνπ ξφινπ πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ ζε φιν ην εχξνο ηνπ θαη ηνπο
δίλεηαη ην εξέζηζκα λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ παξαδνζηαθή γξαθεηνθξαηηθή δηνίθεζε
ζηελ ζχγρξνλε εγεζία. Μέζα απφ ην δηδαθηνξηθφ γίλεηαη θαζαξφ φηη ε κεηεθπαίδεπζε ζε
ζέκαηα εγεζίαο – δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ κε ζέζε επζχλεο
είλαη κηα αλαγθαηφηεηα πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφο ζηελ εξγαζία
ηνπ.
Σέινο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο
δηαηξηβήο ζην ζρεδηαζκφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εγεζία – δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε ψζηε λα εκπινπηηζηνχλ πεξαηηέξσ κε ελφηεηεο πνπ
αθνξνχλ ζηελ εγεζία θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Δπίζεο, ε παξνχζα έξεπλα ζα
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλδεημε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πηζηνπνηεκέλεο
εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνζδνθνχλ ή πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζε επζχλε θαη
λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηελ εληζρπκέλε κνξηνδφηεζε απηψλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζηηο
θξίζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο.
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Παξαξηήκαηα
Παξάζεκα 1: Δξσηεκαηνιφγην
(πκπιεξψλεηαη ΜΟΝΟ απφ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ θαη απφ ΣΔΛΔΥΖ ΣΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ πνπ παξαθνινπζνχλ ή νινθιήξσζαλ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ
ΠΟΤΓΔ

κε

θαηεχζπλζε

ζηελ

ΖΓΔΗΑ

–

ΓΗΟΗΚΖΖ

ΣΖΝ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.)
Αγαπεηέ / ή ζπλάδειθε /ηζζα,
Ολνκάδνκαη Κνθθφξε Αζελά θαη είκαη ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο
θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Ζ παξνχζα έξεπλα
δηεμάγεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ δηδάζθνληα θαζεγεηή Μπαγάθε Γηψξγνπ.
Σν ζέκα ηεο έξεπλαο είλαη ε απνηίκεζε ησλ επηδξάζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
ζηα ελ ελεξγεία ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο

ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε

θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία – δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε.
Παξαθαιψ ζεξκά λα δηαζέζεηε ιίγν απφ ηνλ ρξφλν ζαο γηα λα απαληήζεηε κε
εηιηθξίλεηα ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα γλσξίδεηε φηη ην
εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν, νη απαληήζεηο ζαο απζηεξά εκπηζηεπηηθέο θαη νη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα δηδαθηηθνχο
θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα
ήζεια λα ηνλίζσ φηη: α) Γελ ππάξρνπλ «ζσζηέο» ή «ιάζνο» απαληήζεηο, β) Κχξην
δεηνχκελν είλαη ε πξνζσπηθή ζαο αληίιεςε.
Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά ηεο ψξαο.
Δπραξηζηψ ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία.
Α ΜΔΡΟ
1. Φχιν:

Άληξαο:

2. Ζιηθία: < 30:

,

Γπλαίθα:
[30-40]:

, [41-50]:

,

[51-60]:

,

>60:

3. Τπεξεηείηε ζηελ:
357

Πξσηνβάζκηα εθπ/ζε
Γεπηεξνβάζκηα εθπ/ζε
Άιιν: …………………………………………………………..
4. ρέζε εξγαζίαο:
Μφληκνο / ε
Αλαπιεξσηήο / ηξηα
Χξνκίζζηνο / α
Άιιν :………………………………………
5. Δπηπιένλ Αθαδεκατθά Πξνζφληα:
Άιιν Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα
Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα
2ν Πηπρίν Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Άιιν:…………………………..

6.

Αλαθέξεηε ην Δθπαηδεπηηθφ Ήδξπκα θαη ηνλ Σίηιν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ

Πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζείηε (ή παξαθνινπζήζαηε) κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε
ηε Γηνίθεζε – Ζγεζία ζηελ Δθπαίδεπζε.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή:
Α) Δίζηε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηε Γηνίθεζε –
Ζγεζία ζηελ Δθπαίδεπζε
Β) ·ρεηε νινθιεξψζεη ην κεηαπηπρηαθφ ζαο κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηε
Γηνίθεζε – Ζγεζία ζηελ Δθπαίδεπζε
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8.

Δθφζνλ έρεηε νινθιεξψζεη ην κεηαπηπρηαθφ ζαο, πφζα ρξφληα έρνπλ

κεζνιαβήζεη απφ ηελ απνθνίηεζή ζαο;
<1

,

1

,

2

,

3

,

4

,

5

, >5

9. Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε έηε (ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ Δθπαίδεπζε):

[0-10]:

, [11-20]:

,

[21-30]:

,

[31-40]:

10. Καηέρεηε ή θαηείραηε δηεπζπληηθή ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε;
Ναη:

Ίρη:

Αλ "ΝΑΗ", πφζα ρξφληα:

11. Παξαθνινπζήζαηε ηα ηειεπηαία ρξφληα θάπνην επηζηεκνληθφ ζπλέδξην, ζεκηλάξην
ή επηκφξθσζε ζρεηηθφ κε ηε Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ;
Ναη:

Ίρη:

Β ΜΔΡΟ
χκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ζαο αληηιήςεηο γηα ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, πφζν
ζπκθσλείηε κε ηα παξαθάησ;
Κπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ εθθξάδεη ηελ άπνςή ζαο :
(1=Καζφινπ, 2= Λίγν, 3=Μέηξηα, 4=Πνιχ, 5=Πάξα πνιχ)
1

Ο δηεπζπληήο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ
ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή ηελ απνζηνιή ηνπ,
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.

1

2

3

4

5

2

Αλ δεηεζεί απφ ηνπο γνλείο λα πεξηγξάςνπλ ηελ απνζηνιή ηνπ
ζρνιείνπ, πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηελ πεξηγξάςνπλ μεθάζαξα.

1

2

3

4

5

3

Αλ δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ ηελ απνζηνιή ηνπ
ζρνιείνπ, πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηελ πεξηγξάςνπλ μεθάζαξα.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
αλαπηχζζνληαη πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο.
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5

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ν δηεπζπληήο καδί κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε
κε ηνπο ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο.

1

2

3

4

5

6

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ν δηεπζπληήο καδί κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πξέπεη λα θάλνπλ, απφ θνηλνχ, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο,
εθφζνλ είλαη απαξαίηεηεο, γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζπκθσλεζέληεο
ζηφρνπο.

1

2

3

4

5

7

Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε: δηδάζθεη,
νξγαλψλεη ζπλαληήζεηο θαη εξγάδεηαη κε ζπλέπεηα γηα ηελ πξφνδν ηνπ
ζρνιείνπ.

1

2

3

4

5

8

Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα έρεη πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ εξγαζία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Οη γνλείο πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20

Ζ θνηλφηεηα πξέπεη λα εκπιέθεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο.
Πξέπεη λα ππάξρεη έλα πςειφ επίπεδν ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη
εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Πξέπεη λα ππάξρεη έλα πςειφ επίπεδν ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη
εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα ζπδεηά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηέα χιε θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο
επίδνζεο ησλ καζεηψλ.
Σν ζρνιείν νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ
κεζφδσλ θαη θαηλνηνκηψλ
Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά.
Σν ζρνιείν νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε πνπ επζπγξακκίδεηαη κε ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
ζρνιείνπ.
Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο γηα λα βειηηψζεη ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ.
ην ζρνιείν πξέπεη λα πξνσζείηαη ε αιιεινυπνζηήξημε ησλ κειψλ
ηνπ πξνζσπηθνχ κέζσ ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ, κέζσλ θαη πιηθψλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πάλσ
ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα.
Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα γλσξίδεη ζε βάζνο ηα ηξέρνληα εθπαηδεπηηθά
ζέκαηα.
Πξέπεη νη πξάμεηο ηνπ δηεπζπληή λα ζπκθσλνχλ κε ηα ιφγηα ηνπ.

21
22

Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα εκπιέθεη ηνλ ππνδηεπζπληή ζηελ θαζηέξσζε
ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά καδί ηνπ.
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23

Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο
κάζεζεο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.
Ο δηεπζπληήο νθείιεη λα κεξηκλά ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα δηδάζθνπλ
απεξίζπαζηνη.
Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηβξαβεχεη αμηφινγεο
πξνζπάζεηεο καζεηψλ.
Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξέρνπλ επθαηξίεο ζηνπο
καζεηέο γηα αλάιεςε ππεπζπλνηήησλ.
Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε
γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο.
Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα ζπκκεηέρεη καδί κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.
Σα γξαθεία δηεχζπλζεο θαη νη δηεπζπληέο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη γηα
λα θαζνξίζνπλ ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ
πξνζσπηθνχ.
Σν ζρνιείν πξέπεη λα παξέρεη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ επθαηξίεο
λα αλαιάβεη εγεηηθνχο ξφινπο (δηακνηξαζκφο δχλακεο).

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

31

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο πξέπεη λα
παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ.

1

2

3

4

5

32

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν
πξέπεη λα έρνπλ επαξθή ζρνιηθφ ρξφλν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα
ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζην ζρνιείν

1

2

3

4

5

33

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο ζην ζρνιείν
πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο πφξνπο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζην ζρνιείν.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

24
25
1
26
27
28
29

30

34

Οη «παιηνί» εθπαηδεπηηθνί (κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο) πξέπεη λα
αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο εγεηηθνχο ξφινπο.

37

ηνπο «λένπο» εθπαηδεπηηθνχο (κε ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο) πξέπεη λα
παξέρνληαη επθαηξίεο λα αλαιακβάλνπλ κεξηθνχο εγεηηθνχο ξφινπο
ζηνεθπαηδεπηηθνί
ζρνιείν.
Οη
πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο
ξφινπο ζην ζρνιείν.
Ο δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο
γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο.

38

Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη δεθηηθφο απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ απφ
ηα άηνκα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.

35
36

39

40

Σν ζρνιείν νθείιεη λα είλαη κηα θνηλφηεηα κάζεζεο ε νπνία ζπλερψο
λα πξνάγεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο, καζαίλνληαο κέζα απφ ηηο
επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο.
Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα, θαζεκεξηλά ή εβδνκαδηαία, πξέπεη λα παξέρεη
ρξφλν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλεξγαζηνχλ πάλσ ζε εθπαηδεπηηθά
ζέκαηα.
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41

42

43

Σν ζρνιείν πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλα πιήζνο
δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα βειηηψζνπλ ηηο
επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (π.ρ. ηδηαίηεξεο αλάγθεο - πξνβιήκαηα ραξαθηεξηζηηθά θ.ι.π.).
Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηππηθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζε
εθπαηδεπηηθά ζέκαηα.
Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο νθείινπλ λα ζπκθσλνχλ φηη νη γνλείο
κπνξνχλ λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ
ηνπο.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Γ ΜΔΡΟ

Γεδνκέλνπ φηη παξαθνινπζείηε ή έρεηε νινθιεξψζεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε
θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία - δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε, θπθιψζηε ηνλ αξηζκφ πνπ εθθξάδεη
ηελ άπνςή ζαο:
(1=Καζφινπ, 2= Λίγν, 3=Μέηξηα, 4=Πνιχ, 5=Πάξα πνιχ)

1

Πφζν ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ, ζηελ θαηαλφεζε
ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ηεο
αλάγθεο λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε (ζπλεξγαηηθφηεηα, ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο, άλνηγκα
ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θ.ι.π.);

2

Πφζν ζεσξείηε φηη ζαο πξνεηνηκάδεη ην κεηαπηπρηαθφ ζην λα
αλαιάβεηε εγεηηθφ ξφιν θαη λα εκπιέμεηε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο
ζε απνθάζεηο θαη δηαδηθαζίεο;

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Πφζν ζεσξείηε φηη ζαο πξνεηνηκάδεη ην κεηαπηπρηαθφ ζην λα
παξαρσξείηε εγεηηθή δξάζε (θαηαλνκή εγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο)
ζε δηαθνξεηηθά άηνκα κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ;
Πφζν ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζην λα
αλαγλσξίζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο
απνηειεζκαηηθνχ εγέηε;
Πφζν ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζην λα πηνζεηήζεηε
ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο απνηειεζκαηηθνχ
εγέηε;

3

1

2

362

3

4

5

6

Πφζν ζεσξείηε φηη ζπκβάιιεη ην κεηαπηπρηαθφ ζην λα
δηαθνξνπνηήζεηε θαη λα βειηηψζεηε ηνλ ξφιν ζαο θαη ην έξγν ζαο
σο εθπαηδεπηηθνί ή σο δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο;

1

2

3

4

5

7

Πφζν ζεκαληηθφ ζεσξείηε φηη είλαη, νη δηεπζπληέο ζρνιείσλ, λα
έρνπλ πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε ζηελ εγεζία-δηνίθεζε
εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ;

1

2

3

4

5
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Παξάζεκα 2: Ζκηδνκεκέλε πλέληεπμε
Αγαπεηέ / ή ζπλάδειθε /ηζζα,
Ολνκάδνκαη Κνθθφξε Αζελά θαη είκαη ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο
θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Ζ παξνχζα έξεπλα
δηεμάγεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ δηδάζθνληα θαζεγεηή Μπαγάθε Γηψξγνπ.
Σν ζέκα ηεο έξεπλαο είλαη ε απνηίκεζε ησλ επηδξάζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη
ζηα ελ ελεξγεία ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο

ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε

θαηεχζπλζε ζηελ εγεζία – δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε.
πλεπψο, ε ζπλέληεπμε απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε ζηειέρε ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ παξαθνινπζνχλ ή νινθιήξσζαλ αληίζηνηρεο κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο.
Ζ ζπλέληεπμε δηαξθεί γχξσ ζηα 30 ιεπηά. Παξαθαιψ ζεξκά λα απαληήζεηε κε
εηιηθξίλεηα ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα γλσξίδεηε φηη νη απαληήζεηο
ζαο είλαη απζηεξά εκπηζηεπηηθέο, ζα ηεξεζεί ε πιήξεο θαη απφιπηε αλσλπκία ζαο θαη
νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα δηδαθηηθνχο
θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.
Οπνηαδήπνηε ζηηγκή ζειήζεηε κπνξεί λα δηαθνπεί ε ζπλέληεπμε. Δπίζεο κπνξείηε λα
ιάβεηε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα επαιεζεχζεηε ηηο
απαληήζεηο ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο.
Αλαθνξηθά κε ηε ζπλέληεπμε ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη: α) Κχξην δεηνχκελν είλαη ε
πξνζσπηθή ζαο αληίιεςε.
Δπραξηζηψ ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία.
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ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
1. Πείηε κνπ ην Φχιν ζαο: Άληξαο ή Γπλαίθα;
2. ε πνηα ειηθηαθή νκάδα αλήθεηε; < 30,

[30-40], [41-50],

[51-60],

>60

3. Τπεξεηείηε ζηελ: Πξσηνβάζκηα εθπ/ζε, Γεπηεξνβάζκηα εθπ/ζε, άιιν;
4. Πνηα είλαη ε ρέζε εξγαζίαο ζαο; Μφληκνο / ε, Αλαπιεξσηήο / ηξηα, Χξνκίζζηνο /
α, Άιιν;
5. ·ρεηε Δπηπιένλ Αθαδεκατθά Πξνζφληα; Αλ λαη, πνηα είλαη απηά:
Άιιν Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα, Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα, 2ν Πηπρίν Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, Άιιν;
6.

Πνην είλαη ην Δθπαηδεπηηθφ Ήδξπκα θαη ν Σίηινο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ

Πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζείηε (ή παξαθνινπζήζαηε) κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε
ηε Γηνίθεζε – Ζγεζία ζηελ Δθπαίδεπζε;
7. ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή:
Δίζηε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηε Γηνίθεζε – Ζγεζία
ζηελ Δθπαίδεπζε; ή
·ρεηε νινθιεξψζεη ην κεηαπηπρηαθφ ζαο κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηε Γηνίθεζε
– Ζγεζία ζηελ Δθπαίδεπζε
8.

;

Δθφζνλ έρεηε νινθιεξψζεη ην κεηαπηπρηαθφ ζαο, πφζα ρξφληα έρνπλ

κεζνιαβήζεη απφ ηελ απνθνίηεζή ζαο κέρξη ζήκεξα;
<1,

1,

2,

3,

4,

5,

>5

9. Απφ δηδαθηηθή εκπεηξία ζε έηε, ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεηε;
[0-10], [11-20],

[21-30],

[31-40]
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10. Καηέρεηε ή θαηείραηε ζέζε επζχλεο ζηελ εθπαίδεπζε;
Ναη

Ίρη

Αλ "ΝΑΗ", πφζα ρξφληα;

·ρεηε απηή ηε ζηηγκή ζέζε επζχλεο; Αλ λαη, πνηα;
Α ΜΔΡΟ
Ζ Δπξψπε ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ. χκθσλα κε ηηο επηηαγέο
ηεο, ην ζχγρξνλν ζρνιείν ζα πξέπεη λα έρεη, κεηαμχ άιισλ, ηνπο εμήο
πξνζαλαηνιηζκνχο:
πλεξγαζία πξνο πάζα θαηεχζπλζε (κεηαμχ ρσξψλ, ζρνιείσλ, θνξέσλ,
εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ θιπ).

I.
II.

Καηλνηνκία.

III.

Καιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα ιχλεη πξνβιήκαηα.

IV.

Φεθηαθφ αιθαβεηηζκφ.
Α1) Πφζν ζεκαληηθνχο ηνπο ζεσξείηε απηνχο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο γηα ην
ζεκεξηλφ ζρνιείν θαη γηαηί;
Α2) Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, κε πνηνπο ηξφπνπο πξνσζνχληαη νη παξαπάλσ
πξνζαλαηνιηζκνί ζηα ζρνιεία;
Α3) Μπνξείηε λα αλαθέξεηε κηα δηθή ζαο παξέκβαζε ζε θάπνηνλ απφ απηνχο ηνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο; (π.ρ. λα έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα ή
δξαζηεξηφηεηεο ή λα έρεηε βειηηψζεη θάπνηα ζηξαηεγηθή ζην κάζεκα ζαο
θ.ι.π.)
Α4) Σν κεηαπηπρηαθφ, ζεσξείηε φηη ζαο βνήζεζε ή ζα ζαο βνεζήζεη ζηελ
θαηαλφεζε:
a. ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ;
b. ηεο αλάγθεο λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε φπσο (ζπλεξγαηηθφηεηα, ελδπλάκσζε ηεο νκάδαο, άλνηγκα
ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θ.ι.π.);
c. Με πνην ηξφπν;

Β ΜΔΡΟ
χκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ζαο αληηιήςεηο γηα ην ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ
ζρνιείν:
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Β1. Δίλαη απαξαίηεην ν δηεπζπληήο καδί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζδηνξίδνπλ
ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη γηαηί;
Β2. Υξεηάδεηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ν δηεπζπληήο καδί κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο, λα ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηνπο
ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο; Γηαηί; Πξέπεη, απφ θνηλνχ, λα πξνβαίλνπλ ζε
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, αλ απηφ είλαη απαξαίηεην; Πσο κπνξεί λα γίλεηαη απηφ;
Β3. Πξέπεη νη γνλείο θαη νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ, μεθάζαξα, ηνπο ζηφρνπο ηνπ
ζρνιείνπ; Πσο κπνξεί λα γίλεη απηφ;
Β4. Θα πξέπεη ν δηεπζπληήο λα ζπδεηά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηέα χιε θαη ηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ
καζεηψλ θαη γηαηί;
Β5. Θα πξέπεη ν δηεπζπληήο λα παξαθνινπζεί ηαθηηθά δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο
ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο; Γηαηί;
Β6. Πξέπεη ν δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο; Γηαηί;
Β7. Δίλαη απαξαίηεην ν δηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ πςειέο
πξνζδνθίεο γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο;
Β8. Οθείιεη ην ζρνιείν λα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη
θαηλνηνκηψλ; Γηαηί;
Β9. Οθείιεη ην ζρνιείν λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
πνπ λα επζπγξακκίδεηαη κε ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ;
Β10. Οη ηππηθέο δνκέο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ρνιηθφ
πκβνχιην) επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ πάλσ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα επαξθψο;
Β11. Ζ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ επθαηξίεο λα
αλαιάβεη εγεηηθνχο ξφινπο (δηακνηξαζκφο δχλακεο); Γηαηί;
Β12. Πνηεο θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη
πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο;
Β13. Θεσξείηε φηη ηα πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ
αλάιεςε εγεηηθψλ ξφισλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο;
Β14. Πνηεο άιιεο πξνυπνζέζεηο ζεσξείηε φηη κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάιεςε
εγεηηθψλ ξφισλ αθφκε θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο κε ιηγφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο;
Β15. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη λα αλαιακβάλνπλ εγεηηθνχο ξφινπο
ζην ζρνιείν. Γηαηί;
Β16. Πψο κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ εγεζία ζηνπο καζεηέο;
Β17. Σν κεηαπηπρηαθφ ζεσξείηε φηη ζαο πξνεηνηκάδεη ή ζα ζαο πξνεηνηκάζεη ζην λα
αλαιάβεηε εγεηηθφ ξφιν; Πψο;

367

Β18. Σν κεηαπηπρηαθφ ζεσξείηε φηη ζαο πξνεηνηκάδεη ή ζα ζαο πξνεηνηκάζεη ζην λα
παξαρσξείηε εγεηηθή δξάζε (θαηαλνκή εγεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) ζε
δηαθνξεηηθά άηνκα κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ; Πψο;

Γ ΜΔΡΟ
Αθνινπζεί κία ιίζηα κε ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ δηεπζπληή ζρνιείνπ.
I.

Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε: δηδάζθεη, νξγαλψλεη
ζπλαληήζεηο θαη εξγάδεηαη κε ζπλέπεηα γηα ηελ πξφνδν ηνπ ζρνιείνπ.

II.

Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά.

III.

Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηβξαβεχεη αμηφινγεο πξνζπάζεηεο
καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ.

IV.

Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα είλαη δεθηηθφο απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ απφ ηα άηνκα
ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Γ1. Πνηα απφ απηά ζεσξείηαη φηη είλαη ζεκαληηθά θαη ζε ηη βαζκφ γηα έλαλ
απνηειεζκαηηθφ εγέηε; Δμεγήζηε ηελ άπνςή ζαο.
Γ2. Δίλαη ζεκαληηθφ ν δηεπζπληήο λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο γηα λα βειηηψζεη ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ; Γηαηί;
Γ3. Θεσξείηε φηη ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ εγεζία-δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ:
a. πληζηά γηα έλαλ δηεπζπληή ζρνιείνπ ζηνηρείν επάξθεηαο; (δειαδή έρεη ηηο
απαηηνχκελεο γλψζεηο γηα λα ππεξεηήζεη ηε ζέζε ηνπ)
b. πληζηά γηα έλαλ δηεπζπληή ζρνιείνπ ζηνηρείν εηνηκφηεηαο; (δειαδή είλαη
ηθαλφο λα ππεξεηήζεη ηε ζέζε ηνπ)
c. Θα έπξεπε λα είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο επζχλεο;

Γ ΜΔΡΟ
Γ1. Σν κεηαπηπρηαθφ ζεσξείηε φηη ζαο έρεη βνεζήζεη ή ζα ζαο βνεζήζεη θαη πφζν ζην
λα δηαθνξνπνηήζεηε θαη λα βειηηψζεηε ηνλ ξφιν ζαο θαη ην έξγν ζαο σο
εθπαηδεπηηθνί ή σο δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο;
Γ2. Σν κεηαπηπρηαθφ ζεσξείηε φηη ζαο έρεη βνεζήζεη ή ζα ζαο βνεζήζεη θαη πφζν ζην
λα αλαγλσξίζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο απνηειεζκαηηθνχ
εγέηε; Δμεγήζηε ηελ άπνςή ζαο.
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Γ3. Σν κεηαπηπρηαθφ ζεσξείηε φηη ζαο έρεη βνεζήζεη ή ζα ζαο βνεζήζεη ζην λα
πηνζεηήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο απνηειεζκαηηθνχ
εγέηε; Δμεγήζηε ηελ άπνςή ζαο.
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