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Εισαγωγή

Υπηρετώ στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 15 χρόνια. Η ενασχόλησή μου με τη 

διδασκαλία ήταν επιλογή μου και θεωρούσα ότι η εργασία μέσα στην τάξη με τα 

παιδιά θα ικανοποιούσε τις ανάγκες αυτοεκπλήρωσης. Ξεκίνησα με πολλή όρεξη για 

δουλειά προσπαθώντας να εφαρμόσω καινοτομίες και νέες δράσεις στην 

εκπαίδευση. Όμως δεν ήταν λίγες οι φορές που δοκίμασα την απογοήτευση που 

οφειλόταν είτε σε αδυναμία επικοινωνίας ή συνεργασίας με το Διευθυντή, είτε με 

κάποιους συναδέρφους ή ακόμα και με γονείς μαθητών μου. Προβληματιζόμουν για 

τις αιτίες που εμπόδιζαν την εφαρμογή όσων σχέδιαζα και παράλληλα βίωνα την 

αγωνία πολλών γονέων να επιλέξουν το σχολείο που θα πρόσφερε την «καλύτερη» 

εκπαίδευση στα παιδιά τους. Αναρωτήθηκα επανειλημμένα αν υπάρχει ουσιαστική 

διαφορά μεταξύ των σχολείων της ίδιας βαθμίδας ή αν απλά η σύνθεση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού ήταν αυτή που έκανε κάποιο σχολείο να αποκτά φήμη 

«καλού» σχολείου. Και ποιο σχολείο τελικά είναι καλύτερο; Πως ορίζεται; Τι είναι 

αυτό που το κάνει πιο αποτελεσματικό σε σχέση με κάποιο άλλο; Είναι 

καθοριστικός ο ρόλος του Διευθυντή σε ένα τέτοιο σχολείο;

Αργότερα, έχοντας ήδη διδακτική εμπειρία σε τάξεις, ανέλαβα καθήκοντα 

διευθύντριας. Θεωρούσα ότι από τη θέση αυτή θα μπορούσα να συμβάλω 

περισσότερο στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Και ήταν η καλή σχέση 

συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ εμού και των εκπαιδευτικών του σχολείου που 

έδωσε ώθηση στο έργο μας. Αναζήτησα στη βιβλιογραφία στήριγμα για το ρόλο που 

μπορεί να παίξει ο Διευθυντής στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της 

σχολικής μονάδας. Ανακάλυψα ότι ενώ η διεύθυνση σχολείου βρίσκεται σήμερα στο 

επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, στην 

ελληνική πραγματικότητα το θέμα εξαντλείται σε αλλαγές στις ρυθμίσεις για την 

τοποθέτηση και τις αρμοδιότητες των διευθυντών.

Το αίτημα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης είναι σήμερα το ίδιο επίκαιρο 

όσο και στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Στο διάστημα αυτό η εκπαίδευση έχει 

αμφισβητηθεί ευρύτατα, σε συνάρτηση με εξελίξεις οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτικές, η απαιτουμένη αναβάθμιση της όμως παραμένει στόχος απρόσιτος προς 

το παρόν και ίσως για το ορατό μέλλον. Παρά τη γνώση, που συσσωρεύεται από 

θεωρητικές αναλύσεις και εμπειρικές έρευνες, αναπάντητα παραμένουν καίρια
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ερωτήματα, όπως ποια είναι τα κριτήρια για την αποδοτικότητα της εκπαίδευσης και 

ποιες διαδικασίες αντιστρατεύονται την αναβάθμιση της.

Συνήθης δείκτης αποδοτικότητας των σχολείων είναι η επίδοση των μαθητών 

στις εξετάσεις, ενώ η ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών συστημάτων αναλύεται σε 

επίπεδο περιγραφικό με την επισήμανση ελλείψεων και αδυναμιών, όπως είναι π.χ. 

η ανεπάρκεια σε φυσικούς και ανθρώπινους πόρους, οι πενιχρές πιστώσεις, τα 

αναχρονιστικά προγράμματα διδασκαλίας κ.λπ., χωρίς τα προβλήματα αυτά να 

εντάσσονται στο θεωρητικό τους πλαίσιο.

Αναλύσεις που προσεγγίζουν το φαινόμενο αυτό στην πολιτική και κοινωνική 

του διάσταση αποτελούν ασφαλώς πληρέστερα πλαίσια ερμηνείας και παρέχουν 

γενικούς γνώμονες για το σχεδίασμά και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών αλλαγών. 

Από τη δεκαετία του 1920 η εκπαίδευση θεωρήθηκε ως επένδυση και η απόδοση 

της μετριόταν με όρους οικονομικούς, ως απόσβεση κεφαλαίου· από τα τέλη της 

δεκαετίας του ‘50 με κυρίαρχο το αίτημα για ισότητα ευκαιριών μέσω της 

εκπαίδευσης, κριτήριο αποτελεσματικότητας ήταν η πρόσβαση όλων των 

κοινωνικών ομάδων στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Από τη δεκαετία του 

70 η πτώση της απόδοσης στις εξετάσεις, απογοητευτικά ευρήματα από την 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων και η μείωση της παραγωγικότητας στις 

βιομηχανίες, συνέβαλαν στο να γενικευτεί η δυσαρέσκεια από τη δημόσια 

εκπαίδευση.

Η πίεση για αποδοτικότητα και ισότητα των προηγούμενων δεκαετιών συγκλίνει 

σήμερα στο γενικευμένο αίτημα για ποιότητα στην εκπαίδευση, με στόχο την ποιοτική 

αναβάθμιση της ατομικής και κοινωνικής ζωής . Το αίτημα αυτό ενσωματώνει τη 

γενική δυσαρέσκεια για τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και εκφράζει την ανάγκη 

αναμόρφωσης της, δε συγκεκριμενοποιείται όμως σε κοινά αποδεκτά κριτήρια 

αποδοτικότητας. Η αδυναμία να διατυπωθεί ένας γενικά αποδεκτός ορισμός για το τι 

σημαίνει "αποτελεσματικό" σχολείο δεν εμπόδισε ωστόσο την εμπειρική έρευνα να 

περιγράφει τα χαρακτηριστικά του "αποτελεσματικού" σχολείου και να τροφοδοτήσει 

το σχεδίασμά εκπαιδευτικών αλλαγών, οι οποίες όμως ελάχιστα συνέβαλαν στην 

ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Η εικόνα του αδιεξόδου, η οποία διαμορφώνεται από το τέλος της δεκαετίας του 

70, προκάλεσε ευρεία συζήτηση για τη σχολική μονάδα και τις διαδικασίες που 

συμβάλλουν στην προώθηση των εκπαιδευτικών στόχων. Η σχολική πραγματικότητα 

νοείται ως ένα σύνθετο κοινωνικό πλαίσιο, όπου οι αντιλήψεις και τα βιώματα των
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ατόμων διαπλέκονταν με τα δομικά χαρακτηριστικά των σχολείων. Το σχολείο 

προσεγγίζεται ως πεδίο κοινωνικής αλληλεπίδρασης και αναλύονται οι ενδοσχολικοί 

παράγοντες, προκειμένου να κατανοηθεί και να ερμηνευτεί η εκπαιδευτική διαδικασία 

.Η κοινωνιολογική ανάλυση του σχολείου και της σχολικής τάξης συνέβαλε στην 

αποδέσμευση της διδακτικής έρευνας από τον ανεδαφικό στόχο να απομονώσει και να 

ελέγξει τους παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα του σχολείου. Είναι όμως 

γεγονός ότι αγνόησε ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες συνδιαμορφώνουν το σχολικό 

γίγνεσθαι, όπως είναι τα δομικά χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέουν τη σχολική 

μονάδα με τον ευρύτερο διοικητικό μηχανισμό του σχολικού συστήματος.

Στην ισόρροπη προσέγγιση των δύο αυτών επιπέδων ανάλυσης συνέβαλε την 

τελευταία εικοσαετία η έρευνα για τη διεύθυνση σχολείου, κεντρικό θέμα στο 

νεόδμητο επιστημονικό πεδίο της διοίκησης της εκπαίδευσης. Η σημασία της 

διεύθυνσης για την ευόδωση των στόχων του σχολείου τεκμηριώνεται τόσο στα πλαίσια 

της διδακτικής έρευνας όσο και με τη χρήση οργανωτικών θεωριών για την ανάλυση 

του σχολείου- προβάλλεται σήμερα και ως σημαντικός συντελεστής στη διαδικασία 

εισαγωγής εκπαιδευτικών καινοτομιών και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της 

εκπαίδευσης. 1

Η έρευνα για τη διεύθυνση σχολείου αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς από 

το τέλος της δεκαετίας του '70 με αφετηρία τη διαπίστωση ότι η διεύθυνση του 

σχολείου παίζει σημαντικό ρόλο για την προώθηση των στόχων της εκπαίδευσης. 

Από τη θεωρητική συζήτηση και την έρευνα, πρώτα-πρώτα, για την 

αποτελεσματικότητα των οργανώσεων διαπιστώνεται ότι κύριος συντελεστής της 

είναι η άσκηση της διοίκησης. Και στα πλαίσια της διδακτικής έρευνας εξάλλου 

θεμελιώνεται η άποψη ότι η διεύθυνση του σχολείου παίζει δυνάμει σημαντικό 

ρόλο στην αποτελεσματικότητα του και τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Τα δύο 

φαινομενικά ασύνδετα αυτά πεδία θεωρίας και έρευνας αλληλοτοοφοδοτούνται 

και δημιουργούν μια σύνθετη εικόνα για τη φύση της διεύθυνσης του σχολείου και 

για την επίδραση της στη λειτουργία του. Η θεμελίωση της σημαντικής επιρροής, 

που έχει ο διευθυντής του σχολείου στην αποτελεσματικότητα του, είναι 

ενδεικτική για τις δυνατότητες μιας τέτοιας σύζευξης· συχνά όμως δεν είναι 

εύστοχη η μεταφορά παραδοχών και μεθοδολογικών επιλογών από το πεδίο της 

ανάλυσης των οργανώσεων γενικά στο πλαίσιο του σχολείου λόγω της 

ιδιαιτερότητάς του.
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Αν ανατρέξει κανείς στην ερευνητική μαρτυρία, η οποία έχει ως τώρα 

συσσωρευτεί, διαπιστώνει ότι η έρευνα στο πεδίο αυτό έχει πολύ δρόμο ακόμη να 

διανύσει προκειμένου να αποσαφηνίσει το ρόλο της διεύθυνσης του σχολείου στη 

σύνθετη σχολική πραγματικότητα. Περιορισμοί, που μπορεί κανείς να εντοπίσει, 

είναι σύμφυτοι με τα προβλήματα οριοθέτησης του πεδίου της διοίκησης της 

εκπαίδευσης και συνίστανται κυρίως : α) στις λανθάνουσες θεωρητικές παραδοχές 

για τη φύση του σχολείου ως οργάνωσης και β) στον προσανατολισμό τους με 

επίκεντρο ερωτήματα, όπως, πώς περιγράφεται η πρακτική των αποτελεσματικών 

διευθυντών και πώς μπορεί να επηρεαστεί στην επιθυμητή κατεύθυνση. 2

Η μελέτη αυτή ασχολείται με τη σχολική αποτελεσματικότητα τόσο σε 

θεωρητικό επίπεδο όσο και ερευνητικά, σε σχέση πάντα με το ρόλο που καλείται να 

παίξει ο Διευθυντής του σχολείου. Συγκεκριμένα: Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα μοντέλα της σχολικής αποτελεσματικότητας και αναλύονται οι 

παράγοντες της. Στο δεύτερο σκιαγραφείται το κλίμα που πρέπει να υπάρχει στα 

αποτελεσματικά σχολεία, καθώς αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες 

στον οποίο μπορεί δυναμικά να επέμβει ο διευθυντής. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται 

με το ρόλο και τη δράση του Διευθυντή σε ένα αποτελεσματικό σχολείο. Στο τέταρτο 

και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της πόλης της Θεσσαλονίκης σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των σχολείων.
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Η αποτελεσματικότητα του σχολείου: μια έννοια επίμαχη

Η αποτελεσματικότητα των οργανώσεων παραμένει ένα δύσκολο και σύνθετο 

πρόβλημα για θεωρητικούς και ερευνητές, ομοφωνία υπάρχει ωστόσο στο ότι 

πρόκειται για μια έννοια πολυδιάστατη. Παραδοσιακά, η οργανωτική 

αποτελεσματικότητα ορίζεται σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού με την όσο το δυνατό λιγότερη σπατάλη πόρων. Οι στόχοι 

διακρίνονται σε επίσημους - έτσι όπως διατυπώνονται από την ηγεσία του 

οργανισμού - και σε λειτουργικούς, οι οποίοι αποτελούν τους πραγματικούς στόχους 

ενός οργανισμού, έτσι όπως υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού, χρησιμοποιώντας τους στόχους του, 

παρουσιάζει σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, πολλές αδυναμίες και συνεπώς αυτό το 

μοντέλο δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο αποτελεσματικότητας. Μια 

σοβαρή αδυναμία είναι ακριβώς αυτό που αναφέρθηκε λίγο πριν. Με βάση ποιους 

στόχους θα κριθεί η αποτελεσματικότητα; τους επίσημους ή τους λειτουργικούς; 

Επίσης, ποιο είναι το κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας; Είναι απόλυτο ή σχετικό; Αυτά 

είναι κρίσιμα ερωτήματα στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις προτού 

χρησιμοποιηθούν για να βγάλουμε συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού.

Ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού 

στηρίζεται στο μοντέλο των συστημικών πόρων. Σ’ αυτό το μοντέλο, 

αποτελεσματικότητα είναι η ικανότητα του οργανισμού να αποκτήσει σπάνιους 

και επιθυμητούς πόρους. Πιο απλά, ο λειτουργικός στόχος ενός οργανισμού με βάση 

αυτό το μοντέλο είναι η απόκτηση πόρων, πράγμα που μπορεί να αποβεί επιζήμιο 

στην επίτευξη των καθαυτό αποτελεσμάτων στα οποία στοχεύει ο οργανισμός.

Τα τελευταία χρόνια, τα παραπάνω δύο μοντέλα, με βάση τα οποία εξετάζεται 

η αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού, συνδυάστηκαν. Το αποτέλεσμα αυτού του 

συνδυασμού είναι το λεγόμενο «συνδυαστικό μοντέλο» το οποίο τονίζει ότι η 

αποτελεσματικότητα και η ποιότητα ενός οργανισμού εξαρτάται από πολλούς
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παράγοντες ή κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται σε όλες τις πτυχές της 

δραστηριότητας ενός οργανισμού. Έτσι μπορούν να διακριθούν σε:

1. κριτήρια για τα αποτελέσματα,

2. κριτήρια για τις δομές και

3. κριτήρια για τις διαδικασίες.

Οι διάφοροι ερευνητές, ερευνώντας τις δομές και τις διαδικασίες των σχολείων, 

εντόπισαν σχολεία τα οποία ξεχώρισαν από τα υπόλοιπα ως προς τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας. Οι έρευνες αυτές επικέντρωσαν την προσοχή τους σε 

αρκετούς παράγοντες λειτουργίας ενός σχολείου για να το χαρακτηρίσουν ως 

αποτελεσματικό. 3

Τα σχολεία, όπως και οι άλλες οργανώσεις, λειτουργούν σε ένα σύνθετο 

περιβάλλον με πολλαπλά εσωτερικά και εξωτερικά συστατικά, έχουν επομένως το 

ίδιο πρόβλημα καθορισμού κοινών στόχων. Ο θεσμός του σχολείου όμως 

διαφοροποιείται από άλλες οργανώσεις γιατί έχει ένα χαρακτήρα αξιολογικό. Το 

σχολείο δεν αποτελεί μια οργάνωση, όπου αναπτύσσεται κοινωνική δυναμική, και 

μπορεί επομένως να αναλυθεί μόνο με οργανωτικούς και κοινωνιολογικούς όρους, 

συγχρόνως, όπως προκύπτει από τις δηλωμένες ή άδηλες λειτουργίες του, είναι ένας 

θεσμός με προσανατολισμό αξιολογικό σε σχέση αλληλεξάρτησης με τα ευρύτερα 

κοινωνικά φαινόμενα, έναν προσανατολισμό ο οποίος διαπερνά κάθε πτυχή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το σχολείο παρέχει γνώσεις και δεξιότητες, γενική 

παιδεία και εξειδίκευση, συγχρόνως διαμορφώνει αντιλήψεις και «πιστεύω», 

διαπλάθει συνειδήσεις, εμπνέει αξίες. Είναι ένας θεσμός που υπηρετεί κοινωνικούς 

και ατομικούς στόχους, και κρίνεται από τη συμβολή του στην κοινωνική πρόοδο 

μέσω της ατομικής ολοκλήρωσης των μελών που συναπαρτίζουν την κοινωνία. Η 

έννοια «αποτελεσματικότητα» για το σχολείο, διαφοροποιείται έτσι από εκείνη που 

αφορά άλλες οργανώσεις, καθώς τα βασικά ερωτήματα για το σχολείο ως οργάνωση 

ανήκουν στο πεδίο της παιδαγωγικής θεωρίας. Η αδυναμία επομένως να διατυπωθεί 

ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός για το τι σημαίνει «αποτελεσματικό» σχολείο 

φαίνεται να είναι εγγενής στον ίδιο το θεσμό της εκπαίδευσης. Το να ορίσει κανείς 

την αποτελεσματικότητα ενός συγκεκριμένου σχολείου συνεπάγεται επιλογές μεταξύ 

αντικρουόμενων αξιών και επιτείνει το πρόβλημα του καθορισμού κριτηρίων, τα 

οποία είναι ρευστά ούτως ή άλλως, δεδομένου ότι απηχούν κάθε φορά πολιτικές και 

κοινωνικές επιλογές.



11

Η βιβλιογραφία για τα αποτελεσματικά σχολεία, εκκινώντας από ένα ορισμό 

της αποτελεσματικότητας με έμφαση στην ισότητα ευκαιριών προσέδωσε στην 

κίνηση τον αρχικό, ιδιαίτερο χαρακτήρα της με κριτήριο αποτελεσματικότητας την 

επίδοση σε βασικές γνωστικές δεξιότητες. Πρόκειται εμφανώς για την προσέγγιση 

«στόχων» η οποία, στη μονοδιάστατη αυτή εκδοχή της δέχτηκε κριτική γιατί 

περιορίζει τους στόχους του σχολείου σε εκείνους που μπορούν να μετρηθούν. Σε 

νεότερες έρευνες διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις στον τρόπο που ορίζεται η 

αποτελεσματικότητα: σταδιακά γίνεται αποδεκτή μια πολυδιάστατη προσέγγιση 

επίτευξης στόχων για τον καθορισμό της σχολικής επιτυχίας, προσέγγιση η οποία 

τονίζει ότι πρέπει να δοθεί εξίσου προσοχή σε κοινωνικούς, συναισθηματικούς 

και ψυχοκινητικούς στόχους. Επιπλέον απαιτείται να χρησιμοποιηθούν πιο 

προωθημένοι δείκτες για τη μέτρηση της γνωστικής επίδοσης, ώστε να 

συμπεριλάβουν την ικανότητα λύσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης. 

Παρατηρείται δηλαδή μια μετατόπιση από έναν ορισμό «ισότητας» (equality) σε έναν 

ορισμό «αριστείας» (excellence). Από τη σκοπιά αυτή όλες οι κατηγορίες μαθητών 

ενδιαφέρουν εξίσου και συγχρόνως τα κριτήρια υπερβαίνουν εκείνα που έθεσε ο 

ορισμός «ισότητας». Έτσι η έννοια «αποτελεσματικότητα» γίνεται πολυδιάστατη. 4

Με λίγα λόγια, η "αποτελεσματικότητα" στο χώρο των σχολικών μονάδων είναι 

μια πολυδιάστατη έννοια, αφού κανένα απόλυτο κριτήριο, όπως τα επιτεύγματα των 

μαθητών, η συνολική εικόνα του σχολείου κ,ά., δεν μπορεί να συλλάβει τη σύνθετη φύση 

της (Hoy and Ferguson 1989: 260, Edmonds 1979), ούτε μερικοί στόχοι της σχολικής 

μονάδας, όπως είναι η "διαμόρφωση αντιλήψεων", τα "πιστεύω", η "διάπλαση συνειδήσεων" 

των μαθητών κ,ά, μπορούν να μετρηθούν. Εξάλλου, από τις έρευνες των τελευταίων 

δεκαετιών (Edmonds 1979, Lezotte 1992 κά), αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των 

σχολικών μονάδων, δεν προέκυψε συγκεκριμένη θεωρία, η οποία να εξηγεί τι είναι αυτό 

που διακρίνει ένα αποτελεσματικό σχολείο. Παρόλα αυτά, οι έρευνες αυτές έφεραν στο φως 

παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών 

μονάδων. 5

Επειδή όμως θα ήταν δύσκολο να προχωρήσουμε τη μελέτη έχοντας αφήσει 

το θέμα ασαφές, επιλέγουμε να υιοθετήσουμε τον ορισμό που έδωσαν οι Hoy and 

Ferguson το 1989, σύμφωνα με τον οποίο ένα σχολείο είναι αποτελεσιιατικό ότανυπάογει 

αντκττοινία στόγων και αποτελεσιιάτων.
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2. Έρευνες για την αποτελεσματικότητα του σχολείου

Στις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολλές έρευνες, κυρίως στην 

Αγγλία, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, που με τα ευρήματα τους 

έφεραν στο φως και επισήμαναν μερικούς από τους κύριους παράγοντες που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου και που αποτελούν τα 

γνωρίσματα ενός αποτελεσματικού σχολείου (Bloom, 1976, Edmonds 1979).

Συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 1980 η ανάγκη για αναβάθμιση των 

σχολείων και παράλληλα ο ευρισκόμενος σε εξέλιξη προβληματισμός για την 

αποστολή του αποτελεσματικού σχολείου έγιναν ολοένα και πιο ορατά. Για 

παράδειγμα, δόθηκε βαρύτητα και έμφαση στο να διδάσκει κάποιος με επιτυχία σε 

όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τις ικανότητες και τις δυνατότητες που 

διαθέτουν αυτοί (οι μαθητές). Με τον τρόπο αυτό, πίστευαν ότι θα σημειώνονταν 

σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες των δημοσίων σχολείων.

Στην πραγματικότητα όμως, η κίνηση για τα αποτελεσματικά σχολεία στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) άρχισε το 1966 με τη δημοσίευση των 

ευρημάτων της έρευνας του James Coleman και των συνεργατών του για την 

«Ισότητα στις Εκπαιδευτικές Ευκαιρίες». Η έρευνα του James Coleman παραμένει η 

μεγαλύτερη έρευνα που έγινε ποτέ για τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Ένα από τα 

σημαντικότερα συμπεράσματά της ήταν ότι το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο είναι 

πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των παιδιών, από την άλλη όμως τα 

σχολεία, μπορούν να κάνουν πολύ λίγα γι’ αυτά τα παιδιά. Αυτή η τόσο αρνητική 

στάση για το έργο που επιτελείται στα σχολεία, αποτέλεσε και το πιο δυνατό όπλο, 

μέσω του οποίου ασκήθηκε έντονη και, πολλές φορές, άδικη κριτική εναντίον του 

σχολείου, δεδομένου ότι κατέληγε στη διαπίστωση ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας 

για την επιτυχία στη ζωή ενός ατόμου δεν ήταν η ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης, αλλά το κοινωνικοοικονομικό στρώμα προέλευσής του.

Αργότερα και εξαιτίας αυτής της έρευνας, ερευνητές όπως οι Brookover 

(1979) και Edmonds (1979) έβαλαν με τα πορίσματα των μελετών τους τα θεμέλια 

πάνω στα οποία στηρίχθηκε η κίνηση για τα αποτελεσματικά σχολεία. Με τις έρευνές 

τους διαπίστωσαν ότι η κοινωνικοοικονομική προέλευση των μαθητών δεν 

αποτελούσε τον κυριότερο λόγο για την επιτυχία ή αποτυχία τους. Αντίθετα, 

επεσήμαναν ότι πολλά εξαρτώνταν από την ποιότητα της παρεχόμενης σχολικής
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μάθησης και από την αγάπη και την κατανόηση που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί στους 

μαθητές (δηλαδή το κλίμα του σχολείου). Επίσης, στη δεκαετία του 1982, οι Glen 

Robinson, Donald Mackenzie, Stewart Purkey, Marshall Smith & Jim Brody, 

βοήθησαν με τις διάφορες έρευνές τους σε μεγάλο βαθμό την κίνηση για τα 

αποτελεσματικά σχολεία στις ΗΠΑ. Οι περισσότερες έρευνες για τα αποτελεσματικά 

σχολεία καταλήγουν στη γενική διαπίστωση ότι τα σχολεία χρειάζονται πολλές 

αλλαγές, για να γίνουν πιο αποδοτικά.

Όταν κάποιος μελετά και εξετάζει τα πορίσματα των ερευνών αυτών, 

διαπιστώνει ότι σε αυτά τα σχολεία κυρίαρχο ρόλο παίζει το ζήτημα της αξιολόγησης 

της σχολικής επίδοσης των μαθητών. Γι’ αυτό και η συζήτηση για τη βελτίωση της 

σχολικής επίδοσης των μαθητών πρέπει να αρχίζει με την εξής ερώτηση: «Τι είναι 

αυτό που είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε σαν επιστημονική και έγκυρη ένδειξη 

της αποτελεσματικότητας ενός σχολείου;» (Lezotte, 1989).

Με τις απαντήσεις που θα δοθούν στο πιο πάνω ερώτημα, μπορούν να 

διαμορφωθούν ολοκληρωμένες απόψεις για το αποτελεσματικό σχολείο. Πάντως 

αποτελεί κοινό τόπο ότι ένα σχολείο θεωρείται αποτελεσματικό, όταν είναι σε θέση 

να δείξει ότι σε αυτό συνυπάρχουν τόσο η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

όσο και οι ίσες ευκαιρίες για όλους, δηλαδή η ισότητα (Lezotte, 1989).

Πολλές έρευνες γύρω από το αποτελεσματικό σχολείο έχουν αποδείξει ότι 

υπάρχουν σχολεία με δυσανάλογα υψηλούς αριθμούς μαθητών που προέρχονται από 

τα κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, οι οποίοι ξεπερνούν όμως τις 

δυσκολίες που έχουν στην οικογένεια, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν υψηλά επίπεδα 

επιδόσεων. Κατά κύριο λόγο, οι συζητήσεις για τη βελτίωση των σχολείων και γενικά 

για τα αποτελεσματικά σχολεία περιστρέφονται κυρίως γύρω από την αφοσίωση των 

εκπαιδευτικών στο καθήκον τους και γύρω από το κατά πόσον η οργανωμένη 

κοινωνία έχει την πολιτική βούληση να βοηθήσει τα σχολεία να βελτιωθούν, 

δεδομένου ότι το σχολείο ως κοινωνικός αλλά και ως κρατικός θεσμός υπηρετεί λίγο 

- πολύ την εκάστοτε κοινωνική και πολιτική δύναμη.

Πολλές έρευνες ξεχώρισαν τα αποτελεσματικά από τα μη αποτελεσματικά 

σχολεία, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στους παράγοντες της οργάνωσης και 

της διεύθυνσης του σχολείου, της σχολικής διδασκαλίας των καλών διαπροσωπικών 

σχέσεων, των υψηλών προσδοκιών των εκπαιδευτικών για όλους τους μαθητές, της 

αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης των μαθητών και των προσφερόμενων 

προγραμμάτων, της ενεργού συμμετοχής των γονέων στο σχολείο κ.τ.λ.
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Οι παρακάτω παράγοντες έχουν επανειλημμένα επισημανθεί σε διεθνείς 

έρευνες και έχουν χαρακτηρισθεί ως οι κυριότεροι παράγοντες που διέπουν τη 

λειτουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου:

(1) Η προσοχή του διευθυντή του σχολείου ήταν στραμμένη προς την 

ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας.

(2) Είχε μεγάλη βαρύτητα ο χρόνος που αφιερωνόταν στη διδασκαλία.

(3) Υπήρχε ένα υγιές κλίμα οργάνωσης και αίσθημα ασφάλειας, το οποίο 

ήταν πολύ βοηθητικό για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

(4) Οι εκπαιδευτικοί ανέμεναν από όλους τους μαθητές να φτάσουν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο επίδοσης.

(5) Η μέτρηση της επίδοσης των μαθητών ήταν η βάση για την 

αξιολόγηση των προσφερόμενων προγραμμάτων.

(6) Οι γονείς ήταν αναμεμειγμένοι ενεργά στα σχολεία και ήθελαν να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους να μάθουν.

Ομως το να γνωρίζει κάποιος τους συντελεστές του αποτελεσματικού 

σχολείου δεν σημαίνει ότι αυτόματα υπάρχει και ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να 

ακολουθήσει το σχολείο για να γίνει αποτελεσματικό. Τα σχολεία διαφέρουν στη 

σύσταση του μαθητικού τους πληθυσμού, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται διαφορετικές ανάγκες στους μαθητές. Επίσης τα σχολεία διαφέρουν 

σε ό,τι αφορά τις αξίες της κοινότητας στην οποία είναι ενσωματωμένα. Για τους 

λόγους αυτούς ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου πρέπει να 

βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τα ευρήματα της διεθνούς έρευνας σύμφωνα με τις 

ανάγκες του σχολείου τους, για να μπορέσουν να προγραμματίσουν κατάλληλα και 

να εφαρμόσουν το καλύτερο δυνατό σχέδιο βελτίωσης για το σχολείο τους (Davis, 

1989). Πάντως ισχύει γενικά ότι «η δομή πρέπει να ακολουθεί τη λειτουργία» αυτό 

είναι ένα αξίωμα που μαθαίνει κανείς πολύ νωρίς όταν μελετά θέματα Διοίκησης και 

Εκπαίδευσης. «Εάν η δομή δεν ακολουθεί τη λειτουργία, η λειτουργία θα αλλοιωθεί 

για να ταιριάζει στη δομή» (Sergiovanni, 1990) με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία ενός 

εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το σημείο που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι πως τα σχολεία 

πρέπει να οργανώνονται έχοντας υπόψη τους συγκεκριμένους σκοπούς και 

λειτουργίες και να είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη 

των σκοπών αυτών. 6
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3. Μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 

α. Απλά μοντέλα

I. Το μοντέλο Carroll (1963)

Το μοντέλο Carroll (Carroll, 1963) θεωρείται το αρχικό σημείο της σχολικής 

αποτελεσματικότητας. Αποτελείται από πέντε κατηγορίες μεταβλητών που 

σχετίζονται με τον χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου 

μαθησιακού στόχου. Οι τρεις πρώτοι παράγοντες εκφράζονται άμεσα βάσει του 

χρόνου, ενώ οι άλλοι δυο έχουν άμεσες συνέπειες για τον χρόνο που χρειάζεται ένας 

μαθητής προκειμένου να επιτύχει ένα συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. Οι πέντε 

κατηγορίες μεταβλητών είναι:

1. Συμπεριφορά: οι μεταβλητές που καθορίζουν τον χρόνο που χρειάζεται ένας 

μαθητής για την μάθηση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου με τις ιδανικές 

συνθήκες διδασκαλίας.

2. Ευκαιρία για μάθηση: ο χρόνος που διατίθεται για μάθηση

3. Επιμονή: ο χρόνος που διατίθεται ο μαθητής να διαθέσει στην μάθηση ενός 

συγκεκριμένου αντικειμένου ή καθήκοντος.

4. Ποιότητα της διδασκαλίας: όταν η ποιότητα της καθοδήγησης δεν είναι ιδανική, ο 

χρόνος που απαιτείται για την μάθηση αυξάνεται

5. Ικανότητα κατανόησης της διδασκαλίας: π.χ. κατανόηση μιας γλώσσας, η 

ικανότητα του μαθητή να κατανοήσει χωρίς βοήθεια το αντικείμενο της εργασίας 

και ο τρόπος μάθησης (Carroll, 1963, 1989).

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
1. Ικανότητα
2. Εξέλιξη
3. Παροχή κινήτρων_____________

ΟΔΗΓΙΕΣ
4. Ποσότητα
5. Ποιότητα

ΜΑΘΗΣΗ
■ Ασκεί επιρροή
■ Αναφορικά με τη συμπεριφορά
• Νοητική_____________________

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6. Σπίτι
7. Αίθουσα
8. Συνομήλικοι
9. Τηλεόραση___________________
Σχεδιάγραμμα 1. Τυχαίες επιρροές στη διαδικασία μάθησης του μαθητή. Συμπεριφορά, 
διδασκαλία και η ψυχολογία του είναι σημαντικοί άμεσοι λόγοι που επηρεάζουν τη
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διαδικασία μάθησης. Επηρεάζονται και μεταξύ τους αλλά και από την ανατροφοδότηση 
κατά τη διαδικασία μάθησης (Πηγή: Walberg, 1984).

Το μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί γενικό και προσαρμοσμένο σε πολλές 

καταστάσεις εκπαιδευτικών εργασιών. Σε μία πιο πρόσφατη προσπάθεια για τη 

διαμόρφωση ενός πιο καθοδηγητικού μοντέλου εκπαιδευτικής παραγωγικότητας 

(Walberg, 1984) οι βασικοί παράγοντες του μοντέλου Carroll παραμένουν άθικτοι, 

ενώ περιλαμβάνεται μία επιπρόσθετη κατηγορία μεταβλητών όσον αφορά το 

περιβάλλον. Το μοντέλο Walberg παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα 1.

Πολυάριθμες έρευνες και αναλύσεις επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα του 

μοντέλου Carroll. Το μοντέλο Carroll αποτέλεσε τη βάση για την έννοια του Bloom 

για την ικανότητα της μάθησης (Bloom, 1968) και σχετίζεται με την «άμεση 

καθοδήγηση», όπως περιγράφηκε από τον Rosenshine (1983).

Τα χαρακτηριστικά αυτής της ικανότητας είναι τα ακόλουθα:

1. σαφώς προκαθορισμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι

2. μικρές σαφείς μονάδες μελέτης

3. σχετικές γνώσεις πριν την αναφορά σε παρακάτω κεφάλαια που σχετίζονται με το 

προηγούμενο αντικείμενο

4. ενέργειες για προσφορά βοήθειας τους μαθητές με προβλήματα και κενά

5. Test κριτηρίων παρά test προτύπων (Block & Bums, 1970).

Η άμεση καθοδήγηση δίνει επίσης έμφαση στη δομή του αντικειμένου 

μάθησης, στη συχνή παρακολούθηση και προσφοράς βοηθητικού υλικού και στα 

υψηλά επίπεδα ικανοτήτων (βαθμός επιτυχίας 90-100% για τις αρχικές εργασίες) για 

την προώθηση της αυτοπεποίθησης των μαθητών.

Ένας παράγοντας στο αρχικό μοντέλο Carroll που χρειάστηκε περαιτέρω 

επεξεργασία ήταν η «ποιότητα της διδασκαλίας». Η αρχική διαμόρφωση δεν ήταν 

ακριβής σχετικά με τη διδασκαλία υψηλής ποιότητας, «αλλά αναφέρει ότι οι μαθητές 

πρέπει να γνωρίζουν το αντικείμενο και πρέπει να έρθουν σε επαφή με το διδακτικό 

υλικό και τα βήματα στη διαδικασία μάθησης πρέπει να είναι επιμελώς σχεδιασμένα 

και οργανωμένα» (Carroll, 1989).

Στην αρχική διαμόρφωση του Carroll η ευκαιρία για μάθηση είναι παρόμοια 

με τον διαθέσιμος χρόνο μάθησης, όπου η πιθανότητα για μάθησης καθορίζεται τώρα 

καλύτερα βάσει της σχέσης μεταξύ των αντικειμένων μάθησης και των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων. Τα συνώνυμα για μία πιο ελεύθερη ερμηνεία της ευκαιρίας για 

μάθηση είναι: «κάλυψη ύλης» ή «ευθυγράμμιση της διδακτικής ύλης» (Berliner,
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1985). Στις πιο επίσημες μαθηματικές εκδόσεις η μεταβλητή «προ-μάθηση» είναι 

ιδιαίτερης σημασίας (Aldridge, 1983: Johnston & Aldridge, 1985).

Ο παράγοντας του «διαθέσιμου χρόνου μάθησης» έχει καθοριστεί περαιτέρω 

από εννοιολογική και εμπειρική εργασία. Οι Karweit και Slavin (1982), για 

παράδειγμα, διέθεσαν τον χρόνο μάθησης (ο χρόνος που προγραμματίστηκε για μία 

συγκεκριμένη τάξη) στον περιορισμένο χρόνο της διαδικασίας (χρόνος που διατίθεται 

για την διατήρηση της τάξης, για παράδειγμα) και των οδηγιών (οδηγίες σχετικά με 

το αντικείμενο) και τον χρόνο επί της εργασίας (η αναλογία του χρόνου για τις 

οδηγίες, κατά τον οποίο παρουσιάζεται η συγκεκριμένη συμπεριφορά). 7

II. Το «βασικό» μοντέλο

Ξεκινώντας από το αρχικό μοντέλο Carroll μία σημαντική εξέλιξη 

«συμπλήρωσε» το μαύρο κουτί της «ποιότητας της διδασκαλίας». Χρησιμοποιώντας 

τις αρχές της ικανότητας μάθησης και της άμεσης καθοδήγησης, ο Creemers (1994) 

πρότεινε ένα πιο συνεργάσιμο μοντέλο, όπου διακρίνονται τα τρία κύρια στοιχεία της 

«ποιότητας της διδασκαλίας»; διδακτική ύλη, διαδικασίες ταξινόμησης και 

συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. Καθένα από αυτά τα στοιχεία συνοδεύεται από ένα 

σύνολο συνθηκών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, που είναι ουσιαστικά είναι 

ίδιο σε όλα τα χαρακτηριστικά. Ο Creemers τονίζει την αρχή της συνοχής: «... τα ίδια 

χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας πρέπει να είναι εμφανή στα 

διαφορετικά στοιχεία. Είναι ακόμα μεγαλύτερης σημασίας το γεγονός ότι οι ενεργοί 

στόχοι, η δομή και η αξιολόγηση της διδακτικής ύλης, των διαδικασιών ταξινόμησης 

και η συμπεριφορά του δασκάλου αποτελούν μέρος της ίδιας γραμμής. ... Μ’ αυτό 

τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνέργεια» (Creemers, 1994).

Αυτό το μοντέλο παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα 2. Η δομή και ο κύκλος 

της αξιολόγησης, η ανατροφοδότηση και οι διορθωτικές ενέργειες εκλαμβάνονται ως 

οι βασικοί παράγοντες για την ποιότητα της διδασκαλίας σε κάθε ένα από τους τρεις 

τομείς.

Μία ακόμα πιο πρόσφατη εξέλιξη στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας αναφέρεται σε προσεγγίσεις στην τεχνολογία διδασκαλίας και 

καθοδήγησης που διευκολύνει τους μαθητές να «διαμορφώσουν τις δικές τους 

σημαντικές και νοητικά λειτουργικές παρουσιάσεις του έξω κόσμου» (Duffy & 

Jonassen, 1992). Ο δάσκαλος λαμβάνει τον ρόλο ενός προπονητή, που βοηθάει τους 

μαθητές «στην διασύνδεση των περιεχομένων και αντικειμένων» κοιτάζοντας κάθε
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φορά τον στόχο από διαφορετική γωνία (Spiro et al., 1992). Ο Cohen (1988) 

χρησιμοποιεί τον όρο «περιπετειώδης διδασκαλία» γι’ αυτή την προσέγγιση.

Δίνεται λιγότερη έμφαση στους στόχους δόμησης, στις εργασίες και τα σχέδια 

μάθησης. Οι στόχοι υποτίθεται ότι προκύπτουν όταν υπάρχουν οι σχετικές γνώσεις 

και τα σχέδια δεν υποβάλλονται στον μαθητή ως προκαθορισμένα αλλά 

ανταποκρίνονται στις συνθήκες ζήτησης και τις ευκαιρίες.

Διαμόρφωση μοντέλου για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα________________
Διδακτική Ύλη
■ ακρίβεια και ταξινόμηση των στόχων και του 

περιεχομένου
• δομή και σαφήνεια του περιεχομένου
■ αξιολόγηση
• ανατροφοδότηση
■ διορθωτικές οδηγίες____________________________

Ποιότητα διδασκαλίας
■ Διδακτική ύλη
■ Διαδικασίες ταξινόμησης 
• Συμπεριφορά καθηγητή

Διαδικασίες ταξινόμησης
• ικανότητα μάθησης
■ ικανότητα ταξινόμησης
■ μάθηση με συνεργασία 
που εξαρτώνται από
■ διαφοροποιημένο υλικό
■ αξιολόγηση
■ ανατροφοδότηση
• διορθωτικές οδηγίες

Συμπεριφορά εκπαιδευτικού
■ χειρισμός / ήρεμη ατμόσφαιρα
■ εργασία στο σπίτι
■ υψηλές προσδοκίες
• σαφής καθορισμός στόχων

- περιορισμένο σύνολο στόχων
- έμφαση στις βασικές ικανότητες
- έμφαση στη νοητική μάθηση και μεταφορά

■ διαμόρφωση του περιεχομένου
- ταξινόμηση των στόχων και περιεχομένου
- πρότερη γνώση, εμπειρία

■ σαφήνεια της παρουσίασης
■ ερωτήματα
■ άμεση άσκηση
■ αξιολόγηση
■ ανατροφοδότηση
• διορθωτικές οδηγίες___________________________

Σχεδιάγραμμα 2. Βασικό μοντέλο της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας: συνοχή των 
αποτελεσματικών χαρακτηριστικών και στοιχείων (Πηγή: Creemers, 1994)
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Οι καταστάσεις μάθησης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε οι μαθητές να 

προσκαλούνται να αποδεχτούν την αναζήτηση (το περιεχόμενο της πραγματικής ζωής 

ή το προσομοιωμένο περιβάλλον). Κάποιοι συγγραφείς που αναφέρονται σ’ αυτή την 

προοπτική τονίζουν ότι «μεταφορά» δεν είναι το πιο διακριτό χαρακτηριστικό 

(Tobias, 1991), όπου άλλοι υποστηρίζουν ότι μέσω των επιχειρημάτων, της 

συζήτησης και της διαμάχης δημιουργείται ένα «κοινωνικά διαμορφωμένο μήνυμα» 

(Cunningham, 1991) 8

β. Ολοκληρωμένα, πολυεπίπεδα εκπαιδευτικά μοντέλα αποτελεσματικότητας 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 εμφανίστηκαν πολλές προσεγγίσεις για την 

εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα. Τα κύρια χαρακτηριστικά των τελικών 

ολοκληρωμένων ή νοητικών εκπαιδευτικών μοντέλων αποτελεσματικότητας είναι:

1. Οι πρότερες συνθήκες ταξινομούνται βάσει των εισόδων στο σύστημα (input) 

των διαδικασιών και του περιεχομένου της διδακτικής ύλης, με άλλα λόγια, 

σύμφωνα με ένα μοντέλο των συστημάτων μιας οργανωμένης διαδικασίας 

παραγωγής.

2. Το μοντέλο έχει μία δομή πολλών επιπέδων, όπου τα σχολεία στηρίζονται στο 

περιεχόμενο, οι τάξεις στηρίζονται στα σχολεία και οι μαθητές στις τάξεις ή 

στους εκπαιδευτικούς.

3. Στις πρόσφατες διαμορφώσεις συναντιόνται η πολύπλοκη τυχαία δομή, η 

φύση των πολλών επιπέδων, οι δυναμικές απόψεις και το χαρακτηριστικό 

έλλειψης της επανάληψης.

I. Το μοντέλο Scheerens

Ένα πρώτο παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι το ολοκληρωμένο 

μοντέλο του Scheerens για την σχολική αποτελεσματικότητα (Scheerens, 1990) 

(Σχεδ.3). Το μοντέλο βασίζεται σε μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας μελετών για 

την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
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Περιεχόμενο
■ κίνητρα απόδοσης υψηλού επιπέδου
■ ανάπτυξη του εκπαιδευτικού καταναλωτισμού
■ «μεταβλητές», όπως το μέγεθος του σχολείου, σύνθεση των μαθητών, κατηγορία

σχολείου, αστικό/επαρχιακό__________________________________________________________

Είσοδοι στο Διαδικασία Αποτελέσματα
σύστημα Επίπεδο σχολείου Η απόδοση του μαθητή
■ εμπειρία • βαθμός απόδοσης - προσανατολισμός καθορίζεται από:

εκπαιδευτικού πολιτικής • πρότερες επιδόσεις
■ έξοδα ανά

μαθητή
■ υποστήριξη από 

τον γονέα

■ εκπαιδευτική ηγεσία
• συνείδηση, συνεργατικός σχεδιασμός 

από τους δασκάλους
■ ποιότητα της σχολικής διδακτικής ύλης 

βάσει του αναλυτικού προγράμματος
■ πειθαρχημένο περιβάλλον
• δυνατότητα αξιολόγησης

• ευφυΐα

Επίπεδο τάξης
■ χρόνος για την εργασία
■ δομημένη διδασκαλία
■ ευκαιρία για μάθηση
• υψηλές προσδοκίες της προόδου των 

μαθητών
■ βαθμός αξιολόγησης και

παρακολούθησης της προόδου των 
μαθητών

• ενίσχυση_____________________________
Σχεδιάγραμμα 3. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο της σχολικής αποτελεσματικότητας (Από 
Scheerens, 1990) 6

Π. Το μοντέλο Slavin/Stringfield

Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι το μοντέλο QAIT/MACRO αναπτύχθηκε από 

τους Stringfield και Slavin (1992). To QAIT αναφέρεται στην ποιότητα(ζ)υα1ΐίγ), 

καταλληλότητα (Appropriateness), κίνητρα (Incentive)Kai χρόνο (Time), ενώ το 

MACRO είναι το ακρωνύμιο των σημαντικό στόχων (Meaningful goals), προσοχή 

στους ακαδημαϊκούς στόχους (Attention to academic focus), συντονισμό 

(Coordination), στρατολόγηση (Recruitment) και εκπαίδευση (Training) καθώς και 

οργάνωση (Organization). Αυτό το μοντέλο έχει τέσσερις βαθμίδες:

1. το επίπεδο του μαθητή

2. επαγγελματίες που βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση με τους μαθητές

3. σχολεία με διευθυντές, εκπαιδευτικούς και προγράμματα «που επηρεάζουν τη 

διαδικασία μάθησης με την επιρροή των μεθόδων, με τους οποίους οι μαθητές, 

καθηγητές και γονείς ενεργούν και αλληλεπιδρούν» (Stringfield & Slavin, 1992).



21

4. το επίπεδο του σχολείου διαμορφώνεται από την κοινότητα, την περιοχή του 

σχολείου, το κράτος και οι ομοσπονδιακές πηγές προγραμματισμού, 

χρηματοδότησης και αξιολόγησης.

Το επίπεδο που αφορά σιρ μαθητή είναι αυτρ που αναφέρθηκε στο μοντέλο

Carroll.

Στο επίπεδο της διδασκαλίας και της τάξης συμβάλει «η θεωρία της 

αποτελεσματικής οργάνωσης της τάξης» του Slavin, που επικεντρώνεται σε εκείνα τα 

σημεία του μοντέλου Carroll που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του εκπαιδευτικού, 

δηλαδή:

Ποιότητα: ευκαιρία για μάθηση, χρόνο για την εργασία και εκπαιδευτικούς 

που βοηθούν και εμπνέουν τους μαθητές.

Καταλληλότητα: το επίπεδο δυσκολίας του αντικειμένου.

Σχεδιάγραμμα 4: απεικονίζεται το ολοκληρωμένο μοντέλο QA1T/MACRO.
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Κίνητρα: παροχή κινήτρων για μάθηση. Σύμφωνα με τον Brophy (1987) οι 

τέσσερις όροι για την κινητοποίηση των μαθητών είναι: ένα περιβάλλον στήριξης, 

κατάλληλα επίπεδα προκλήσεων και δυσκολίας, σημαντικά αντικείμενα μάθησης και 

τροποποίηση στην χρήση ενός κινήτρου ή σχετικής στρατηγικής.

Xpovoc νια την εργασία: αναφέρεται στον ενεργό χρόνο μάθησης και ορίζεται 

από τον ενεργό χρόνο διδασκαλίας και τον επίσημο προγραμματισμένο χρόνο.

Σύμφωνα με τους Stringfield & Slavin αυτά τα χαρακτηριστικά της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας δεν βασίζονται μόνο στον εκπαιδευτικό αλλά και 

στους γονείς και τα ειδικά προγράμματα.

Σε επίπεδο σχολείου, τονίζεται πως οι στόχοι πρέπει να είναι σαφείς και 

αποδεκτοί από όλους τους εμπλεκόμενους. Η ακαδημαϊκή λειτουργικότητα του 

σχολείου σε έναν μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την «ηγεσία καθοδήγησης». «Η 

στελέχωση από εκπαιδευτικούς, η εξέλιξη του προσωπικού και, όταν κρίνεται 

απαραίτητο, η μετακίνηση κάποιων δασκάλων εκτός σχολείου» δίνει έμφαση στον 

τρόπο ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στο σχολείο, κάτι που δεν είναι συχνό 

φαινόμενο στα εμπειρικά μοντέλα που προσανατολίζονται στην αποτελεσματικότητα 

του σχολείου.

Τα χαρακτηριστικά της σχολικής οργάνωσης, το τελευταίο στοιχείο του 

MACRO τονίζει τον συντονισμό, τη δομή μιας σχολικής ημέρας και την 

εκμετάλλευση του βοηθητικού προσωπικού.

Τα χαρακτηριστικά του παραπάνω σχολείου είναι: οι σχέσεις με τους γονείς 

και την τοπική κοινότητα, την περιοχή του σχολείου, τα ειδικά προγράμματα και οι 

ρυθμίσεις της χρηματοδότησης του σχολείου που ορίζεται από τις ομοσπονδιακές και 

κρατικές αρχές. 10

ΠΙ. Το μοντέλο Creemers

Ένα τρίτο και τελευταίο παράδειγμα του μοντέλου εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας είναι το μοντέλο Creemers για την μάθηση στο σχολείο. Αυτό 

το μοντέλο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα 5. Ο πυρήνας αυτού του μοντέλου 

σχετίζεται στενά με το μοντέλο Carroll.
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Περιεχόμενο
■ Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
• Πολιτική-Στόχοι
• Οικονομικές/Υλικές συνθήκες

Σχολείο
■ Σχέδιο εργασίας στο σχολείο
• Οργάνωση σχολείου
• Υλικές συνθήκες___________

Δείκτες δασκάλων Διδασκαλία
όπως εκπαίδευση ■ Μέθοδοι
και εμπειρία ■ Πρότυπο ταξινόμησης

■ Συμπεριφορά δασκάλου

Χρόνος αποτελεσματικής μάθησης 
/ ευκαιρία για μάθηση

Επιτεύγματα

■ Παροχή κινήτρων στους
μαθητές

■ Διατήρηση (αυτοελέγχου)

■ Συμπεριφορά μαθητών
■ Ομάδα συνομηλίκων

Σχεδιάγραμμα 5 Το μοντέλο Creemers για την σχολική μάθηση (Creemers, 1994) 11

4. Κριτήρια για την αξιολόγηση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας

Τα μοντέλα οργανωσιακής θεωρίας όπως τα μοντέλα της σχολικής 

αποτελεσματικότητας φαίνεται να ανήκουν μόνο σε μία από τις διαφορετικές όψεις 

αποτελεσματικότητας. Αυτή η όψη που ταιριάζει και στα μοντέλα 

αποτελεσματικότητας των σχολείων αναφέρεται ως μοντέλο λογικού στόχου, όπου η 

παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα είναι τα κύρια κριτήρια.

Τα εναλλακτικά μοντέλα είναι: το μοντέλο ανοικτού συστήματος για την 

ανάπτυξη και τους πόρους καθώς και τα κριτήρια αποτελεσματικότητας, το μοντέλο 

ανθρωπίνων σχέσεων για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων ως κεντρικό 

κριτήριο και το μοντέλο εσωτερικής διαδικασίας όπου η σταθερότητα και ο έλεγχος 

είναι τα κύρια ζητήματα. Οι Quinn & Rohrbaugh (1983) απεικονίζουν αυτά τα 

τέσσερα μοντέλα που ορίζονται από δύο διαστάσεις. Πρόκειται γι’ αυτή που 

χαρακτηρίζεται από την ευελιξία και τον έλεγχο των ακραίων σημείων της και αυτή 

που αντιπροσωπεύει τον εσωτερικό ενάντια του εξωτερικού προσανατολισμού.

Από αυτό το πλαίσιο μπορούν να προκόψουν και επιπρόσθετοι δείκτες της 

διαδικασίας για τη λειτουργία του σχολείου.



24

Σχετικά με το μοντέλο λογικού στόχου πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το 

μοντέλο δεν ορίζει ακριβώς τους σχετικούς εκπαιδευτικούς στόχους. Πέρα από τις 

γνώσεις και τις ικανότητες στα βασικά μαθήματα αναγνωρίζονται και άλλοι 

εκπαιδευτικοί στόχοι. Δύο σημαντικές επιπρόσθετες κατηγορίες εκπαιδευτικών 

στόχων είναι η κοινωνική, αισθηματική και ηθική εξέλιξη από την μία πλευρά και η 

ανάπτυξη των γενικών νοητικών ικανοτήτων από την άλλη.

Σύμφωνα με τους Goodlad & Anderson (1987) η κατηγοριοποίηση με βάση 

την ηλικία, εκτός από την αποτελεσματικότητά της στην κατανόηση των τυπικών 

εκπαιδευτικών στόχων, παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήματα για την κοινωνική 

και αισθηματική εξέλιξη. Τα μειονεκτήματα του ανταγωνιστικού κλίματος 

αντιμετωπίζονται με οργανωτικές ρυθμίσεις. Η ομαδική διδασκαλία ως 

διαφοροποιημένη διδασκαλία παίζει σημαντικό ρόλο για την «δια βίου εκπαίδευση». 

Παρόμοιες προσεγγίσεις θεωρούνται πως συμβάλουν στη δημιουργία κλίματος όπου 

οι μαθητές αισθάνονται άνετοι και ευχαριστημένοι στο σχολείο.

Οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι εστιάζουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους 

στην αυτό-μάθηση και νόηση. Οι γενικές νοητικές ικανότητες «χωρίς κάποιο 

συγκεκριμένο αντικείμενο» μπορούν να αποκτηθούν σε προγράμματα, όπου 

διδάσκεται η τεχνογνωσία της μάθησης («μαθαίνω πώς να μαθαίνω»).

Το μοντέλο ανθρωπίνων σχέσεων σχετίζεται στενά με την ικανοποίηση που 

αντλούν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους. Οι Louis & Smith (1990) καθορίζουν 

επτά «δείκτες ποιότητας εργασίας»:

Σεβασμός από τους άλλους ενήλικες, όπως το διοικητικό προσωπικό του σχολείου 

και τους αξιωματούχους της περιοχής, γονείς και την κοινότητα στο σύνολό της

■ Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που δίνει την αίσθηση στους 

δασκάλους για επιρροή καταστάσεων ή έλεγχο της εργασίας τους

■ Συχνή και προκλητική επαγγελματική αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομήλικων 

(π.χ. ομαδική εργασία/συναδερφικές σχέσεις) μέσα στο σχολείο

Δομές και διαδικασίες που συμβάλλουν στην υψηλή αίσθηση 

αποτελεσματικότητας (π.χ. μηχανισμοί που επιτρέπουν στους δασκάλους την 

απόκτηση συχνού και ακριβούς βοηθητικού υλικού για την απόδοσή τους και 

συγκεκριμένες επιδράσεις στην απόδοσή τους σχετικά με την μάθησης από την 

πλευρά των μαθητών
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■ Ευκαιρία για συνολική χρήση των υπαρχουσών ικανοτήτων και γνώσεων και 

απόκτηση νέων ικανοτήτων και γνώσεων (μεμονωμένη εξέλιξη) και ευκαιρία για 

πειραματισμούς

Επαρκείς πόροι για την ολοκλήρωση της εργασίας, ένα ευχάριστο, οργανωμένο 

περιβάλλον εργασίας

■ Μία αίσθηση αρμονίας μεταξύ των προσωπικών και σχολικών στόχων.

Άλλοι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των 

δασκάλων είναι η διαφοροποίηση των καθηκόντων τους και η δυνατότητα προαγωγής 

(πράγμα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο) καθώς και τα οικονομικά κίνητρα.

Μοντέλο Ανθρωπίνων 

Σχέσεων

Μέσα: συνοχή, ήθος 

Σκοπός: Ανάπτυξη 

ανθρωπίνων πόρων

Ευελιξία

Εσωτερική

Μέσα: πληροφόρηση, 

διαχείριση, επικοινωνία 

Σκοπός: Σταθερότητα, 

έλεγχος

Μοντέλο Εσωτερικής 

Διαδικασίας

Ποιότητα 

αποτελέσματος

έλεγχος

Μοντέλο Ανοικτού 

Συστήματος

Μέσα: Ευελιξία, 

ετοιμότητα 

Σκοπός: ανάπτυξη, 

απόκτηση πόρων

Εξωτερική

Μέσα: σχεδιασμός, 

καθορισμός στόχων 

Σκοπός:

Παραγωγικότητα, 

αποτελεσματικότητα 

Μοντέλο Λογικού 

Στόχου

Σχεδιάγραμμα 6: Τυπολογία των μοντέλων αποτελεσματικότητα. Πηγή: Quinn & 
Rohrbaugh (1983)
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Το μοντέλο ανθρωπίνων σχέσεων σχετίζεται στενά με την ικανοποίηση που 

αντλούν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους. Οι Louis & Smith (1990) καθορίζουν 

επτά «δείκτες ποιότητας εργασίας»:

• Σεβασμός από τους άλλους ενήλικες, όπως το διοικητικό προσωπικό του σχολείου 

και τους αξιωματούχους της περιοχής, γονείς και την κοινότητα στο σύνολό της

■ Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που δίνει την αίσθηση στους 

δασκάλους για επιρροή καταστάσεων ή έλεγχο της εργασίας τους

• Συχνή και προκλητική επαγγελματική αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομήλικων 

(π.χ. ομαδική εργασία/συναδερφικές σχέσεις) μέσα στο σχολείο

■ Δομές και διαδικασίες που συμβάλλουν στην υψηλή αίσθηση 

αποτελεσματικότητας (π.χ. μηχανισμοί που επιτρέπουν στους δασκάλους την 

απόκτηση συχνού και ακριβούς βοηθητικού υλικού για την απόδοσή τους και 

συγκεκριμένες επιδράσεις στην απόδοσή τους σχετικά με την μάθησης από την 

πλευρά των μαθητών

■ Ευκαιρία για συνολική χρήση των υπαρχουσών ικανοτήτων και γνώσεων και 

απόκτηση νέων ικανοτήτων και γνώσεων (μεμονωμένη εξέλιξη) και ευκαιρία για 

πειραματισμούς

• Επαρκείς πόροι για την ολοκλήρωση της εργασίας, ένα ευχάριστο, οργανωμένο 

περιβάλλον εργασίας

• Μία αίσθηση αρμονίας μεταξύ των προσωπικών και σχολικών στόχων.

Αλλοι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των 

δασκάλων είναι η διαφοροποίηση των καθηκόντων τους και η δυνατότητα προαγωγής 

(πράγμα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο) καθώς και τα οικονομικά κίνητρα.

Το μοντέλο του ανοικτού συστήματος δίνει έμφαση στην ανταπόκριση των 

σχολείων σχετικά με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει από την μία 

πλευρά ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικά 

εμπόδια ενάντια σε εξωτερικούς κινδύνους και από την άλλη πλευρά ότι τα σχολεία 

μπορούν να χειριστούν το ευρύτερο περιβάλλον τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε η 

λειτουργία τους να μην είναι μόνο ασφαλής αλλά και να επιδέχεται βελτιώσεις. Σε 

κάποιες χώρες (όπως η Ολλανδία)οι εξωτερικοί κανονισμοί για τα σχολεία είναι πιο 

χαλαροί και η σχολική αυτονομία βελτιώθηκε. Αυτή η κατάσταση προσφέρει νέες
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δυνατότητες αλλά επίσης επιβαρύνει το σχολείο με νέες απαιτήσεις, για παράδειγμα 

τη χάραξη και πραγματοποίηση της μεμονωμένης οικονομικής πολιτικής του.

Οι δημογραφικές εξελίξεις (λιγότεροι μαθητές) μπορεί να αναγκάσουν τα 

σχολεία στην κινητοποιήσεις για την εγγραφή μαθητών και τη δημιουργία «school 

marketing». Αλλοι παράγοντες που θα προκαλέσουν αλλαγές στα σχολεία είναι οι 

εξελίξεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία και οι πρωτοβουλίες για εκπαιδευτικές 

μεταρρυθμίσεις από ανώτερα διοικητικά κλιμάκια.

Σε μία Ολλανδική έρευνα, ο Gooren (1989) συγκέντρωσε στοιχεία σχετικά με 

ποια σχολεία μπορούν να αντεπεξέλθουν σ’ αυτές τις νέες εξωτερικές απαιτήσεις. Τα 

σχολεία που μπορούν να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις έχουν ισχυρή διεύθυνση ή 

μία ομαδική δομή σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σχολεία, που παρουσιάζουν την εικόνα 

της χαλαρής οργάνωσης και διαιρημένης δομής.

Οι δυνατότητες που επιτρέπουν στα σχολεία να ανταποκρίνονται στο συνεχώς 

απαιτητικό και δυναμικό περιβάλλον περιγράφονται ως «το δυναμικό διαμόρφωσης 

πολιτικής στα σχολεία» και η «ανανεωμένη δυναμικότητα των σχολείων». Τα 

χαρακτηριστικά οργάνωσης του σχολείου που συμβάλλουν σ’ αυτό το δυναμικό 

είναι:

- Διεύθυνση (ως ηγεσία)

- Συναδερφικότητα

- Ικανότητα αξιολόγησης του έργου τους και μάθηση 

«school marketing».

- Ενεργή συμμετοχή γονέων

- Στήριξη των εξωτερικών παραγόντων αλλαγής

Δείκτες για την επιτυχία της ανταπόκρισης είναι τα αριθμητικά στοιχεία 

εγγραφής και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων και του εξοπλισμού.

Ενώ το μοντέλο των ανθρωπίνων σχέσεων σχετίζεται με τις κοινωνικές και 

πολιτικές πλευρές «των συνδετικών στοιχείων ενός οργανισμού», το μοντέλο της 

εσωτερικής διαδικασίας αναφέρεται στη δομή και στη διαμόρφωση ενός προτύπου. 

Σύμφωνα με αυτή την προοπτική σημαντικό ρόλο παίζουν οι ακόλουθοι παράγοντες:

■ Σαφή έγγραφα προγραμματισμού (όπως το αναλυτικό πρόγραμμα)

Σαφείς κανόνες πειθαρχίας

■ Ορισμός των θέσεων

Συνοχή στην ηγεσία και το προσωπικό 

Ενιαία διδακτική ύλη
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Δείκτες επαλήθευσης για την σταθερότητα των σχολικών οργανώσεων είναι 

τα ποσοστά παρακολούθησης, ο αριθμός των διδακτικών περιόδων και τα αριθμητικά 

στοιχεία για την εργασία του προσωπικού. 12

5. Δείκτες ποιότητας μοντέλων

Οι απόψεις για τους δείκτες που αφορούν στα μοντέλα για την οργανωσιακή 

αποτελεσματικότητα παρουσιάζονται στο σχεδιάγραμμα 7. (Περιλαμβάνονται και οι 

δείκτες που προέρχονται από την έρευνα για την αποτελεσματικότητα του σχολείου.)

Μοντέλο Ανθρωπίνων Στέρεων
Ποιότητα των δεικτών της εργασιακής ζωής
■ Σεβασμός

Συμμετοχή στην διαδικασία λήψης 
αποφάσεων

• Επαγγελματική αλληλεπίδραση
■ Ανατροφοδότηση
• Ευκαιρίες για αξιοποίηση των 

ικανοτήτων
■ Πόροι

Σύγκριση προσωπικών/οργανωτικών 
στόχων

Μοντέλο Εσωτερικής Διαδικασίας
■ Έγγραφα προγραμματισμού
■ Κανόνες πειθαρχίας
■ Διαχείριση των συστημάτων 

πληροφορικής
• Ορισμός θέσεων
■ Συνοχή στο προσωπικό και ηγεσία 

Ενιαία διδακτική ύλη
■ Ποσοστά παρακολούθησης 

Μαθήματα «που δεν παραδίδονται»

Σχεδιάγραμμα 7: Επιπρόσθετοι παράγοντες

Μοντέλο Ανοικτού Συστήματος 
Καινοτομία

■ Συναδερφικότητα 
Δυνατότητα αξιολόγηση του έργου 
και μάθηση
Ενέργειες προώθησης του σχολείου

■ Συμμετοχή γονέων
• Εξωτερικοί παράγοντες αλλαγής 

Αριθμητικά στοιχεία εγγραφής 
Πόροι (κτίρια, εξοπλισμός)

Μοντέλο λογικού στόγου
(έρευνα αποτελεσματικότητας σχολείου) 

Εκπαιδευτική Ηγεσία 
Προσανατολισμός στην επιτυχία 
Παρακολούθηση της προόδου των 
μαθητών

• Χρόνος για κάθε καθήκον 
Κάλυψη ύλης (ευκαιρία για μάθηση)

(Ευρύτερο σύνολο εκπαιδευτικών 
στόχων)

Απουσία βαθμολόγησης 
Ομαδική διδασκαλία

• Εξατομίκευση, διαφοροποίηση 
Συνεχής μάθηση

• Χρόνος για την κοινωνική, 
αισθηματική, δημιουργική και ηθική 
εξέλιξη
Ενέργειες για την τεχνογνωσία της 
μάθησης

■ Εξετάσεις προόδου

για τους δείκτες διαδικασίας που 
προκύπτουν από το πλαίσιο των Quinn & Rohrbaugh 13
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5. Παράγοντες αποτελεσματικότητας

Ο πυρήνας της σχολικής αποτελεσματικότητας αποτελείται από μια ομάδα 

παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται με την επίδοση και απόδοση των μαθητών. Οι 

παράγοντες αυτοί περιγράφουν τόσο τις συνθήκες στο σχολείο, όσο και τις συνθήκες 

στην τάξη. Κάποιοι αφορούν τη δομή του σχολείου και κάποιοι την κουλτούρα που 

επικρατεί.

Σχετικές έρευνες {The Junior School Project (Mortimore et al., 1988), the 

Differential School Effectiveness Project (Sammons et al., 1995a), the OECD- INES 

international Survey of Schools (Scheerens & ten Brummelhuis, 1996), the School 

Improvement and Information Service (Hill et al.,1995b) the Third International 

Mathematics and Science Study (Knuver & Doolaard,1996), the Stability of School 

Effects Study (Doolaard, 1996)}καταλήγουν στην αναγνώριση 13 παραγόντων που 

αποτελούν τον πυρήνα για την αποτελεσματικότητα των σχολείων.

Οι παράγοντες αυτοί είναι:

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
1 Επίτευξη, προσανατολισμός και υψηλές προσδοκίες
2 Εκπαιδευτική ηγεσία
3 Ομοφωνία και συνοχή του προσωπικού
4 Ποιότητα Αναλυτικού Προγράμματος/ Ευκαιρίες για μάθηση
5 Σχολικό κλίμα
6 Δυναμική Αξιολόγησης
7 Συμμετοχή γονέων
8 Κλίμα τάξης
9 Αποτελεσματικός χρόνος μάθησης
10 Δομή της διδασκαλίας
11 Ανεξάρτητη μάθηση
12 Διαφοροποίηση
13 Ενθάρρυνση και ανατροφοδότηση

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται επιγραμματικά τα στοιχεία που 

συμπεριλαμβάνονται σε κάθε παράγοντα.

α/α ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 Επίτευξη, 
προσανατολισμός 
και υψηλές 
προσδοκίες

• Εστίαση στην πραγμάτωση βασικών αντικειμένων
• Υψηλές προσδοκίες (σε επίπεδο σχολείου)
• Υψηλές προσδοκίες (σε επίπεδο δασκάλων)
• Αρχεία απόδοσης μαθητών

2 Εκπαιδευτική
ηγεσία

• Γενικές δεξιότητες ηγεσίας
• Παροχή πληροφοριών (επαγγελματισμού.
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υποχρεώσεων, δικαιωμάτων)
• Ο Διευθυντής ως συντονιστής
• 0 Διευθυντής ως «ενορχηστρωτής» συμμετοχικής 

διδικασίας λήψης αποφάσεων

• 0 Διευθυντής ως σύμβουλος και αξιολογητής της 
ποιότητας των εκπαιδευτικών

• Ηγεσία εκπαιδευτικού χρόνου
3 Ομοφωνία και 

συνοχή του 
προσωπικού

• Τύπος και συχνότητα συναντήσεων και 
συμβουλίων

• Περιεχόμενο συνεργασίας
• Ικανοποίηση από τη συνεργασία
• Σημασία που δίνεται στη συνεργασία
• Δείκτες επιτυχημένης συνεργασίας

4 Ποιότητα 
Αναλυτικού 
Προγράμματος/ 
Ευκαιρίες για 
μάθηση

• 0 τρόπος με τον οποίο τίθονται οι προτεραιότητες 
του αναλυτικού προγράμματος

• Επιλογή μεθόδων και διδακτικών βιβλίων
• Εφαρμογή των μεθόδων και διδακτικών βιβλίων
• Ευκαιρίες για μάθηση
• Ικανοποίηση από το αναλυτικό πρόγραμμα

5 Σχολικό κλίμα Α) ΠΕΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• Η σημασία που δίνεται στην πειθαρχεία
• Κανόνες και κανονισμοί
• Τιμωρίες και ανταμοιβές
• Απουσίες
• Συμπεριφορά μαθητών
• Ικανοποίηση από την πειθαρχεία στο σχολείο 
Β) ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
• Προτεραιότητα στο κλίμα αποτελεσματικότητας
• Αντιλήψεις για τις συνθήκες αποτελεσματικότητας
• Σχέσεις μεταξύ των μαθητών
• Σχέσεις μεταξύ δασκάλων - μαθητών
• Σχέσεις μεταξύ του προσωπικού
• Σχέσεις: 0 ρόλος του Διευθυντή
• Αξιολόγηση ρόλων και στόχων
• Επαγγελματική αξιολόγηση σε σχέση με τις 

συνθήκες εργασίας, τις εγκαταστάσεις και την 
ικανοποίηση από την εργασία

6 Δυναμική
Αξιολόγησης

• Έμφαση στην αξιολόγηση
• Εκτίμηση της προόδου των μαθητών
• Επιλογή και χρήση συστημάτων αξιολόγησης
• Χρήση αποτελεσμάτων αξιολόγησης
• Τήρηση αρχείων απόδοσης μαθητών
• Ικανοποίηση από τις δραστηριότητες αξιολόγησης

7 Συμμετοχή
γονέων

• Έμφαση στη συμμετοχή γονέων



31

• Επαφή με τους γονείς
• Ικανοποίηση από τη συμμετοχή γονέων

8 Κλίμα τάξης • Σχέσεις μέσα στην τάξη
• Στάση απέναντι στην εργασία
• Ικανοποίηση

9 Αποτελεσματικός
χρόνος
μάθησης

• Σημασία στην αποτελεσματική μάθηση
• Χρόνος
• Μέτρηση απουσιών
• Χρόνος στο σχολείο
• Χρόνος στην τάξη
• Διοίκηση τάξης
• Εργασία για το σπίτι

10 Δομή της 
διδασκαλίας

• Σημασία στη δομή της διδασκαλίας
• Δομή των μαθημάτων
• Προετοιμασία μαθήματος
• Άμεση διδασκαλία

11 Ανεξάρτητη
μάθηση

(χωρίς επιπλέον στοιχεία)

12 Διαφοροποίηση • Γενικός προσανατολισμός
• Προσοχή στους μαθητές με ειδικές ανάγκες

13 Ενθάρρυνση και 
ανατροφοδότηση

(χωρίς επιπλέον στοιχεία)

Μια προσεκτική παρατήρηση δείχνει ότι οι παράγοντες είναι ευρείς, με την 

έννοια ότι περιέχουν ένα ευρύ φάσμα στοιχείων. Αυτό αφορά κυρίως την 

εκπαιδευτική ηγεσία και το σχολικό κλίμα, θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε πιο 

αναλυτικά.

Η ευρύτητα αυτή καθιστά δύσκολη την κρίση σχετικά με το ποια είναι τα 

καθοριστικά στοιχεία για την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Γι αυτό υπάρχουν 

μελέτες που δίνουν περισσότερη έμφαση στον ένα ή τον άλλο παράγοντα.

Μια άλλη παρατήρηση είναι σχετική με την αποκλειστικότητα των στοιχείων 

κάθε παράγοντα. Υπάρχουν στοιχεία που είναι σχετικά με δύο παράγοντες. Τέτοια 

παραδείγματα είναι μεταξύ:

• «Επίτευξη, προσανατολισμός και υψηλές προσδοκίες» και «Σχολικό κλίμα»

• «Ποιότητα Αναλυτικού Προγράμματος / Ευκαιρίες για μάθηση» και «Δομή της 

διδασκαλίας»

• «Ομοφωνία και συνοχή του προσωπικού» και «Σχολικό κλίμα»

• «Εκπαιδευτική ηγεσία» και «Σχολικό κλίμα»
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Το κυριότερο συμπέρασμα με βάση την ανάλυση μοντέλων καν παραγόντων 

για τη σχολική αποτελεσματικότητα είναι ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση στις σχετικές 

μελέτες. Κάθε ερευνητής επιλέγει κάποιους από τους παράγοντες για να βασίσει τις 

μετρήσεις σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας, αφού δεν έχουν 

προκαθοριστεί κάποιοι σταθεροί κοινοί παράγοντες. 14

Οι Π. Πασιαρδής και Γ. Πασιαρδή στο βιβλίο τους «Αποτελεσματικά Σχολεία» 

(2000) ξεχωρίζουν επτά παράγοντες αποτελεσματικότητας για ένα σχολείο:

1. Εκπαιδευτική ηγεσία

2. Υψηλές προσδοκίες - Συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

3. Έμφαση στη διδασκαλία

4. Σχολικό κλίμα

5. Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης

6. Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονιών και της κοινότητας στο έργο του 

σχολείου και

7. Παροχή χωριστού προϋπολογισμού στο κάθε σχολείο (Edmonds, 1979) 15

Από όλους τους παράγοντες αποτελεσματικότητας που αναφέρθηκαν, 

ξεχωρίζουμε 6 οι οποίοι είναι κοινοί στους κυριότερους ερευνητές: Mortimore et al., 

(1988), Sammons et al., (1995), Scheerens (1996), Hill et al.,(1995), Knuver & 

Doolaard,(1996), Doolaard (1996), Lezotte & Jacoby (1990), Brookover (1979), 

Edmonds (1979), Lezotte (1992), Mortimore, Sammons, Ecob & Stoli (1988), 

Reynolds (1992), Admonds (1979), Πασιαρδή (2000).

Εξαιρέθηκαν κάποιοι παράγοντες που δεν ανταποκρίνονται στην ελληνική 

πραγματικότητα. Αυτοί είναι: το πεοιεγόιιενο σπουδών ή αναλυτικό πρόγραιιιια. γιατί 

η διδακτική ύλη καθορίζεται από το Υπουργείο και είναι κοινή για όλη την ελληνική 

περιφέρεια, και η παρογή Υωριστού προϋπολογισμού σε κάθε σγολείο γιατί η 

χρηματοδότηση καθορίζεται από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι παράγοντες αυτοί είναι:
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(1) Εκπαιδευτική ηγεσία

(2) Υψηλές προσδοκίες - Συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

(3) Έμφαση στη διδασκαλία

(4) Σχολικό κλίμα

(5) Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης

(6) Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων.

5. Ανάλυση παραγόντων αποτελεσματικότητας 

Εκπαιδευτική ηγεσία

Η άσκηση ηγετικού ρόλου είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές του 

αποτελεσματικού σχολείου. Πρόσωπο - κλειδί στην άσκηση ηγετικού ρόλου είναι ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας. Η σημασία του ρόλου του έγκειται στη θέση, την 

οποία κατέχει στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και στις αρμοδιότητες που 

ασκεί. Θεωρητικά η θέση του Διευθυντή βρίσκεται στην κατώτερη βαθμίδα της 

διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η θέση αυτή σχετίζεται άμεσα με 

τον επικοινωνιακό ρόλο που διαδραματίζει ο διευθυντής σχολείου μεταξύ των 

ανωτέρων ηγετικών στελεχών της εκπαιδευτικής διοίκησης και των υφισταμένων 

εκπαιδευτικών. Κάθε πρόγραμμα εκπαιδευτικής πολιτικής, που δημιουργείται σε 

επίπεδο κεντρικής διοίκησης και κατευθύνεται από την κορυφή της διοικητικής 

πυραμίδας σε όλα τα σχολεία της χώρας «φιλτράρεται» μέσα από τη σχολική 

διεύθυνση. Χρωματίζεται, δηλαδή, από τις ψυχολογικές θέσεις και ικανότητες του 

διευθυντή του σχολείου, για να γίνει πραγματοποιήσιμο. 16

Οι Θεοφιλίδης και Στυλιανίδης (2000) ταξινομούν τα βασικά συστατικά που 

αφορούν την αποτελεσματικότητα των διευθυντών ως ηγετών του σχολείου ως εξής:

• Το όραμα, που πρέπει να διαμορφώνει ο σχολικός ηγέτης για το σχολείο που 

διευθύνει

• Οι ικανότητες μετασχηματισμού, δηλαδή η ικανότητα του διευθυντή να 

παράγει συγκεκριμένο έργο μεταμορφώνοντας, μετασχηματίζοντας και 

αλλάζοντας τόσο τους στόχους όσο και τις πηγές και τους πόρους που είναι 

απαραίτητοι κάθε φορά,

• Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μέσα από την εμπλοκή τους στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να αποκτήσουν τη δύναμη που 

χρειάζονται για να δραστηριοποιηθούν
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• Η σταθερότητα και η ενσυνείδητη δράση, οι οποίες συνδέονται με την 

ικανότητα του διευθυντή να επιφέρουν αλλαγές που θα ωφελήσουν την 

πορεία της σχολικής μονάδας

• Η δημιουργικότητα, που σχετίζεται με την επινόηση και εφαρμογή 

ριζοσπαστικών λύσεων για την αντιμετώπιση δίπτυχων καταστάσεων

• Η ευαισθησία, που εκφράζεται μέσα από την κατανόηση που δείχνει στα 

συναισθήματα, τις φιλοδοξίες αλλά και τις ανάγκες των υφισταμένων του

• Η επαγγελματική πληρότητα, δηλαδή η ικανότητα του διευθυντή να ασκεί 

σημαντική επίδραση στην εργασία του σχολείου. 17

Υιι/ηλές προσδοκίεα - Συιιπερκρορά του εκπαιδευτικού

Στα αποτελεσματικά σχολεία υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκίες, σε ό,τι αφορά 

τις δυνατότητες μάθησης, ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές ή 

άλλες διαφορές μεταξύ των μαθητών. Τόσο οι διδάσκοντες όσο και η διεύθυνση 

δείχνουν μια πολύ θετική συμπεριφορά προς τους μαθητές ανεξάρτητα από το αν 

υπάρχουν προσωπικές προτιμήσεις. Συγκεκριμένα, το προσωπικό πιστεύει 

ακράδαντα ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν και έτσι προσπαθεί να βοηθήσει 

όλους εξίσου (Roueche & Baker, 1986).

Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι έχουν την υποχρέωση να παράσχουν όλες τις 

υπηρεσίες που χρειάζονται τα παιδιά για να ικανοποιήσουν τις ατομικές τους 

ανάγκες και διαφορές. Έτσι στις σχολικές τάξεις των αποτελεσματικών σχολείων 

επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και 

οι μαθητές έχουν την πεποίθηση ότι ο χώρος των σχολικών τάξεων είναι χώρος 

πρόκλησης για τους μαθητές, όπου η πρόοδος και η εξέλιξη διαρκώς ενισχύονται. 

Με τον τρόπο αυτό αναλαμβάνουν και αποδέχονται την ευθύνη να εργαστούν για 

την επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος. Επίσης, τα μαθήματα που 

οργανώνονται είναι παιδοκεντρικά αντί υλοκεντρικά και η πρόοδος των μαθητών 

παρακολουθείται και αξιολογείται συνεχώς. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 

παρακολουθούν την επίδοση των μαθητών έτσι ώστε οι ίδιοι, οι μαθητές και οι 

γονείς να γνωρίζουν αν λαμβάνει χώρα επιτυχής μάθηση (Nance, 1991). Επίσης 

δίνεται συνεχής έμφαση στην επίτευξη στόχων ανωτέρου επιπέδου (ανάλυση, 

σύνθεση, καλλιέργεια κριτικής σκέψης και λύση προβλήματος), ανάλογα με τις
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ικανότητες του κάθε μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί έχουν βαθιά ριζωμένη μέσα τους την 

πεποίθηση ότι όλοι οι μαθητές θα αποφοιτήσουν από το σχολείο έχοντας αποκτήσει 

ορισμένες βασικές γνώσεις. 18

Έικραση στη διδασκαλία

Ο όρος «διδασκαλία» χρησιμοποιείται από τους αρχαίους χρόνους μέχρι 

σήμερα υποδηλώνοντας γενικώς μια παιδαγωγική πράξη. ( α. Πλάτωνος Πολιτεία 

493Β, β. Ξενοφώντος Κόρου Παιδεία, γ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια 1103α)

Η σχολική διδασκαλία είναι ένα σύνθετο γεγονός, στο οποίο λαμβάνουν 

μέρος διάφοροι παράγοντες, που έχουν συναρμολογηθεί, με βάση τη μάθηση- 

μόρφωση, και αποβλέπουν στην ομαλή ψυχοσωματική εξέλιξη του ανθρώπου.

Χαρακτηρίζεται ως μια λογική, σκόπιμη, δυναμική, πολυδιάστατη 

διαδικασία. 19

Αποτελεί ένα τεχνικό γεγονός διαρθρωτικά σχεδιασμένο. Κατά τη διάρθρωση 

λαμβάνονται υπόψη: α) οι ανθρωπολογικές και κοινωνικοπολιτιστικές προϋποθέσεις, 

β) οι σκοποί, γ) η διδακτέα ύλη, δ) η μέθοδος και ε) τα μέσα.

Ο δάσκαλος, κατά το σχεδίασμά της διδασκαλίας, έχει υπόψη του: α) το ότι 

απευθύνεται σε ανθρώπους, που ψυχολογικά βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη εξελικτική 

βαθμίδα, κατά την οποία έχουν ωριμάσει ορισμένες λειτουργίες, την ομαλή εξέλιξη 

των οποίων καλείται να υποβοηθήσει, με κατάλληλη διδασκαλία, β) τους 

κοινωνικοπολιτιστικούς όρους της ορισμένης κοινωνίας, για την οποία προετοιμάζει 

το νέο άνθρωπο, γ) τους παιδαγωγικούς σκοπούς, δ) τα μορφωτικά αγαθά, με τα 

οποία θα πραγματοποιήσει τους καθορισμένους παιδαγωγικούς σκοπούς και στ) τα 

μέσα, που θα χρησιμοποιήσει για την καλύτερη μετάδοση και κατανόηση της 

διδακτέας ύλης. 20

Στα αποτελεσματικά σχολεία, οι σχολικοί σκοποί και στόχοι του Αναλυτικού 

Προγράμματος διατυπώνονται με σαφήνεια και ξεκάθαρα. Στην αρχή κάθε σχολικής 

χρονιάς, η κάθε σχολική μονάδα θέτει, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της, τους δικούς 

της στόχους, έπειτα από συνεργασία μεταξύ του προσωπικού. Η επιτυχής υλοποίηση 

των στόχων είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και ιδιαίτερης έμφασης στη σχολική 

διδασκαλία και στη σχολική μάθηση. Τα αποτελεσματικά σχολεία δίνουν τέτοια 

έμφαση στη διδασκαλία ώστε η σχολική επίδοση όλων των παιδιών να βελτιώνεται. 

Έτσι, η ποιότητα της δικής τους διδασκαλίας θεωρείται από τους σημαντικότερους
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παράγοντες για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στο έργο των εκπαιδευτικών. 

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι της άποψης ότι η σχολική αποτυχία ή η επιτυχία των 

μαθητών τους είναι συνυφασμένη και με τη δική τους διδασκαλία, γι’ αυτό και την 

επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους τη θεωρούν και δική τους προσωπική 

υπόθεση.

Ένα άλλο μέλημα των εκπαιδευτικών είναι η συλλογική εργασία του 

προσωπικού του σχολείου για ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών. Κατά τον 

Knowles (1975), η διδασκαλία είναι σίγουρα πιο αποτελεσματική όταν είναι 

περισσότερο μαθητοκεντρική παρά υλοκεντρική. Δηλαδή το πρόγραμμα διδασκαλίας 

δημιουργείται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μαθητών 

και όχι των διδασκόντων και συνεπώς οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

αποτελούν το σημείο αφετηρίας.

Παράλληλα, το κλίμα μέσα στην τάξη δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει τέτοια 

οργάνωση ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στη διδασκαλία και να αποφεύγεται η 

απώλεια χρόνου, κάτι που είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του μη 

αποτελεσματικού σχολείου (Wynne, 1981). Για παράδειγμα, στα πιο πολλά 

αποτελεσματικά σχολεία, περίπου 80% του χρόνου των εκπαιδευτικών είναι 

αφιερωμένο στη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί μεταδίδουν τους στόχους τους 

ξεκάθαρα και προγραμματίζουν τη διδακτική διαδικασία, έτσι ώστε οι μαθητές να 

νιώθουν συνέχεια τη χαρά της επιτυχίας.

Σχολικό κλίιια

Το σχολικό κλίμα αποτελεί ακόμα έναν από τους παράγοντες του 

αποτελεσματικού σχολείου που οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ότι διαδραματίζει 

ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχία του σχολείου ως χώρου μάθησης.

Αναφέρεται στην ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα και 

σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σ’ αυτήν. Το σχολικό κλίμα ως βασικός 

παράγοντας του αποτελεσματικού σχολείου μπορεί να ορισθεί ως το σύνολο των 

δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών 

διαστάσεων του σχολικού περιβάλλοντος.

Σε ένα σχολείο με θετικό κλίμα, οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται από την 

ανοιχτή επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ τους και τη συλλογική προσπάθεια για την 

πρόοδο των μαθητών. Επικρατεί πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας μεταξύ 

του προσωπικού και μεταξύ προσωπικού και διευθυντή. Παράλληλα, με
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δημοκρατικές μεθόδους λαμβάνονται αποφάσεις και επιλύονται προβλήματα που 

προκύπτουν. Γενικά το κλίμα είναι για ένα κοινωνικό οργανισμό ό,τι η 

προσωπικότητα για έναν άνθρωπο και αποτελεί ίσως το σημαντικότερο παράγοντα 

αποτελεσματικότητας. 21

Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης

Οι σχολικές επιδόσεις περιλαμβάνουν τις επιδόσεις που απαιτεί το σχολείο 

από το μαθητή, τις επιδόσεις ως ίδια προσπάθεια του μαθητή και τις επιδόσεις ως 

αποτέλεσμα αφενός της προσπάθειας του κάθε μαθητή ξεχωριστά και αφετέρου ως 

ιδιαίτερη συμβολή του σχολείου στο κράτος και την κοινωνία.

Οι μαθησιακές επιδόσεις του μαθητή περιλαμβάνουν ένα ευρύ πεδίο τρόπων 

συμπεριφοράς. Έτσι δίπλα στην «οικοδόμηση» γνώσεων και την διερεύνηση των 

γνωστικών ικανοτήτων έχουν σημασία και η κοινωνική εκπαίδευση του μαθητή, η 

ψυχική και αισθητική καλλιέργειά του καθώς και οι ψυχοκινητικές διαστάσεις της 

συμπεριφοράς του. Οι μαθησιακοί στόχοι που το σχολείο επιδιώκει αλλά και που 

μπορεί επομένως να ζητήσει να αποκτήσει ο μαθητής είναι π.χ.: Γνώσεις και 

επιστημονικά πορίσματα με την έννοια των αντικειμενικών στοιχείων ως μαθησιακή 

ύλη, βασικές αντιλήψεις όπως νόμοι, κανόνες, βασικές αρχές, ικανότητες, δεξιότητες 

και στάσεις όπως η αυτενέργεια, η δημιουργική σκέψη, η επιμονή, η δυνατότητα 

γλωσσικής έκφρασης, η ικανότητα συνεργασίας, η κατανόηση για τη συμπεριφορά 

διαφορετικά σκεπτόμενών κ.λπ.

Η μάθηση στο σχολείο είναι μετάδοση και απόκτηση γνώσεων και 

ικανοτήτων. Οι επιδόσεις της μνήμης των μαθητών που αποδεικνύουν ότι ο μαθητής 

κατέχει και μπορεί να εξωτερικεύσει τις γνώσεις του συναστούν τη βάση και για 

άλλες μορφές ανώτερης γνώσης, όπως η συμπεριφορά της σκέψης που μπορεί να 

επιλύσει και όχι μόνο να διαγνώσει προβλήματα. Η έρευνα της ευφυΐας και 

ικανότητας αντίληψης καθώς και η μαθησιακή ψυχολογία απέδειξαν ότι οι 

αποκτηθείσες γνώσεις μπορούν να συγκρατηθούν στη μνήμη όταν αποκτιούνται και 

μεταδίδονται με δομημένη μορφή.

Για τούτο ο δάσκαλος οφείλει κατά τον έλεγχο της επίτευξης των μαθησιακών 

στόχων και κατά την επεξεργασία των εξεταστικών θεμάτων να λαμβάνει υπόψη του 

ότι η διαδικασία αυτή δεν αποσκοπεί στην αναζήτηση της ικανότητας (στείρας) 

απομνημόνευσης αλλά στην καλλιέργεια της κατανόησης, της κρίσης και της 

αντίληψης. Αυτά τα τελευταία είναι πολύ σημαντικότερα από την απλή διάγνωση ότι
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ο μαθητής απομνημόνευσε την ύλη διδασκαλίας αφού τα τελευταία αποτελούν 

κυρίως την εγγύηση ότι αφενός ο μαθητής απέκτησε την ικανότητα ανάληψης 

πρωτοβουλιών, και ότι αφετέρου μπορεί να σκεφτεί και να δράσει αυτόνομα, 

δημιουργικά και κριτικά.

Η απαίτηση από τους μαθητές για την επίτευξη σχολικών επιδόσεων 

βρίσκεται κάτω από το αίτημα της παιδαγωγικής αρχής της ατομικής προαγωγής του 

κάθε μαθητή. Και συνιστά την υλοποίηση του «ανθρώπινου» σχολείου που 

επιβάλλεται από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Γι αυτό και η αξιολόγηση της 

επίδοσης των μαθητών στα πλαίσια της ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους οφείλει 

να λαμβάνει υπόψη της το είδος του σχολείου, το συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο, το επίπεδο των μαθητών. Κάθε βαθμολόγηση πρέπει να συνοδεύεται 

από μιαν ατομική κρίση και υπόδειξη των μαθησιακών κενών του κάθε μαθητή.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά κριτήρια. Γι 

αυτό πρέπει να αξιολογείται η έκταση και η αυτόνομη εφαρμογή των γνώσεων που 

αποκτήθηκαν, καθώς και ο τρόπος παρουσίασής τους από το μαθητή. 22

Η αξιολόγηση δίνει πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και 

στους γονείς τους. Οι μαθητές πληροφορούνται για το βαθμό ανταπόκρισή τους στις 

απαιτήσεις των μαθημάτων, για τις αδυναμίες, τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά τους 

και αποκτούν θετικά κίνητρα για μάθηση, γιατί οι μαθητές προσέχουν και 

προσπαθούν περισσότερο όταν ξέρουν πως οι επιδόσεις τους θα αξιολογηθούν. Οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την αξιολόγηση, ως αναπόσπαστο μέρος της 

διδασκαλίας για την αποτίμηση τόσο της δικής τους εργασίας όσο και της μάθησης 

του μαθητή, όπως και στη λήψη αποφάσεων για τους τρόπους οργάνωσης της τάξης. 

Τέλος, τα αποτελέσματα αξιολόγησης ενδιαφέρουν πολύ τους γονείς οι οποίοι 

νιώθουν την ανάγκη για τακτική ενημέρωση, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου το δημόσιο 

σχολείο βρίσκεται σε δυσμένεια. Συνεπώς, η διαδικασία της παρατήρησης της 

προόδου των μαθητών είναι ουσιαστική, γιατί παρέχει ανατροφοδότηση σε άτομα ή 

ομάδες ατόμων με στόχο την περαιτέρω βελτίωση.

Στα αποτελεσματικά σχολεία, η πρόοδος των μαθητών παρακολουθείται και 

ελέγχεται με διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης. Για παράδειγμα, με γραπτά 

διαγωνίσματα, με προφορικές εργασίες και παρουσιάσεις, με δημιουργικές εργασίες 

όπως και με άλλα όργανα και έντυπα παρατήρησης. Διευθυντές και εκπαιδευτικοί σε 

κάθε σχολική ομάδα καθορίζουν με σαφήνεια το περιεχόμενο της αξιολόγησης για 

κάθε μαθητή αλλά και για κάθε ομάδα μαθητών. Με άλλα λόγια, οι διευθυντές και οι
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εκπαιδευτικοί ενός σχολείου γνωρίζουν πολύ καλά η πληροφορίες χρειάζονται για να 

μπορέσουν να αξιολογήσουν τους μαθητές όσο γίνεται καλύτερα. Παράλληλα, δεν 

χρησιμοποιούν μόνο μια μέθοδο αξιολόγησης, αλλά συνδυασμό πολλών τέτοιων 

μεθόδων. 23

Συνεργασία και συμμετοχή των γονέων και me κοινότητας στο έργο του σχολείου

Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν είναι απλοί παθητικοί 

ενδιαφερόμενοι που στέκονται ως καταναλωτές απέναντι στις αποφάσεις της 

διοίκησης της εκπαίδευσης αλλά ενεργητικοί συμμετέχοντες που τους υπηρετεί το 

σχολείο.

Το συμμετοχικό δικαίωμα των γονέων λειτουργεί ως εγγύηση για ένα 

αποτελεσματικό λειτουργικό σχολείο.

Η παιδαγωγική και μορφωτική αποστολή του σχολείου απαιτούν τη στενή 

συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς και κηδεμόνες. Η συνεργασία αυτή 

συνιστά μια σημαντική προϋπόθεση για να επιτευχθεί η παραπάνω αποστολή του 

σχολείου. Ιδιαίτερα καλείται το ίδιο το σχολείο να προάγει και να καλλιεργεί αυτή τη 

συνεργασία. Η υποχρέωση απευθύνεται όχι μόνο στο σχολείο συλλογικά αλλά και σε 

κάθε δάσκαλο χωριστά ως υπηρεσιακό καθήκον. Ταυτόχρονα δεσμεύονται και οι 

γονείς στη συνεργασία και οφείλουν, όταν επιδιώκουν ατομικά συμφέροντα να 

συνεκτιμούν την αποστολή του δασκάλου και να συνεργάζονται μαζί του. 24

Τα αποτελεσματικά σχολεία εξασφαλίζουν αποτελεσματική επικοινωνία με 

τους γονείς ενημερώνοντάς τους για τους στόχους που τέθηκαν, τις προσδοκίες που 

έχουν για τα παιδιά τους και την πρόοδό τους στους διάφορους τομείς του 

αναλυτικού προγράμματος.

Η συχνή επικοινωνία με τους γονείς και η ενημέρωσή τους είναι ακόμη ένα 

επιπρόσθετο μέλημα του διευθυντή της σχολικής μονάδας στον τομέα της 

επικοινωνίας. Η προώθηση των διαφόρων δραστηριοτήτων του σχολείου, όπως για 

παράδειγμα η ύπαρξη προγράμματος για τακτές ώρες επισκέψεων των γονέων στο 

σχολείο για να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους, τα ενημερωτικά 

έντυπα που εκδίδει το σχολείο καθώς και η παρακολούθηση των σχολικών 

δραστηριοτήτων από τους γονείς είναι τρόπο που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 

ανάπτυξη της σχολικής επικοινωνίας και στην πραγμάτωση των στόχων που θέτουν 

από κοινού το σχολείο και η οικογένεια μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία.
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Με τον ίδιο τρόπο, όχι μόνο ο διευθυντής αλλά και οι εκπαιδευτικοί 

βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών τους, 

χρησιμοποιώντας ποικίλες μορφές και μέσα επικοινωνίας. Για παράδειγμα, με 

προγραμματισμένες συναντήσεις, με συχνά ή αραιά τηλεφωνήματα στο σπίτι, αλλά 

και με αλληλογραφία, οι γονείς πληροφορούνται τι προσδοκούν οι εκπαιδευτικοί από 

τα παιδιά τους, καθώς και το βαθμό επιτυχίας των παιδιών τους.

Παράλληλα, στα αποτελεσματικά σχολεία εφαρμόζεται πολιτική ελεύθερης 

εισόδου στο σχολείο, ώστε οι γονείς να μπορούν να συνομιλούν με το διευθυντή και 

τους εκπαιδευτικούς και ακόμα να προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη στις 

αίθουσες διδασκαλίας. Μέσα από ένα σύστημα επιμόρφωσης, το σχολείο πρέπει να 

υποδείξει στους γονείς ότι πρέπει να στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια των 

παιδιών τους στο σπίτι και το σχολείο.

Τα δικαιώματα των γονιών και η σπουδαιότητα της συμβολής τους μέσα στο 

σχολείο πρέπει να αναγνωρίζονται από όλο το προσωπικό. Καταβάλλεται κάθε 

προσπάθεια ώστε οι γονείς να νιώθουν ευπρόσδεκτοι μέσα στο σχολείο και να 

εκφράζουν τη γνώμη τους πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. 

Επιπρόσθετα, οι γονείς λαμβάνουν μέρος σε επιτροπές που τροφοδοτούν με ιδέες τα 

σχέδια και προγράμματα του σχολείου. Μέσα από τους Συλλόγους Γονέων 

ενημερώνονται όλοι με βάση ένα καλό σύστημα επικοινωνίας για τα διάφορα 

γεγονότα στο σχολείο και ζητείται η εθελοντική συνεισφορά τους σε εκδηλώσεις 

(Nance, 1991). Γενικά, πρέπει να υπάρχει ένα καλό και αποτελεσματικό σύστημα 

επικοινωνίας μεταξύ γονιών και σχολείου με σκοπό να επιδειχθούν τρόποι με τους 

οποίους οι γονείς μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της βοήθειας που παρέχουν 

στα παιδιά τους. 25

Όλοι οι παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο πάνω προσφέρουν το θεωρητικό 

υπόβαθρο (στηριγμένο σε έρευνες πολλών ετών) πάνω στο οποίο μπορεί να 

βασιστούν ο προγραμματισμός, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η εφαρμογή και 

αξιολόγηση προγραμμάτων στο αποτελεσματικό σχολείο. Παράλληλα, έχουν 

διαπιστωθεί από έρευνες και άλλοι παράγοντες που επιδρούν ώστε ένα σχολείο να 

θεωρείται αποτελεσματικό ή όχι. Τέτοιοι είναι το συναίσθημα ασφάλειας που παρέχει 

το σχολείο, η ύπαρξη ενός σκοπού που καθοδηγεί και η ύπαρξη συνοχής. Όπως 

αναφέρουν οι Roueche & Baker (1986, σ.25), «τα αποτελεσματικά σχολεία μπορούν 

να εμπνεύσουν τη θέληση για μάθηση στους μαθητές τους όταν διακρίνονται από ένα
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αίσθημα τάξης, σκοπού, κατεύθυνσης και συνοχής». Με άλλα λόγια, αυτά είναι 

σχολεία τα οποία διαπνέει ένα κλίμα υγιές, είναι σχολεία που λειτουργούν έχοντας 

συνείδηση της αποστολής τους. Η τάξη και πειθαρχία υπάρχουν με βάση μια σειρά 

από κανονισμούς που είναι ξεκάθαροι και δίκαιοι και που τηρούνται σχολαστικά έτσι 

που να υπάρχει η έννοια της δικαιοσύνης και της υπευθυνότητας. Μέσα σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον, οι μαθητές αποκτούν ένα κοινό σκοπό ο οποίος αποτελεί και τη 

συνεκτική δύναμη που τους κάνει να νιώθουν σαν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Ενώ όλοι οι παράγοντες είναι σημαντικοί για την αποτελεσματικότητα ενός 

σχολείου, δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι η οργάνωση και η λειτουργία μιας 

σχολικής μονάδας αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την προσωπικότητα του διευθυντή. 

Πρόκειται για ένα είδος εργασίας που απαιτεί, εκτός των άλλων, αφοσίωση, όραμα, 

καθοδήγηση, ενέργεια και πνευματική διέγερση. Όπως επισημαίνεται σε σχετική 

έρευνα, (D.E.S. 1977:36) τα καλά σχολεία έχουν κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα 

«την αποτελεσματική ηγεσία και κλίμα που ενθαρρύνει την ανάπτυξη». 26

Έτσι, παρακάτω θα ασχοληθούμε περισσότερο με το σχολικό κλίμα και το 

ρόλο του διευθυντή-ηγέτη στα αποτελεσματικά σχολεία.
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ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

1. Η έννοια του σχολικού κλίματος

Κάθε σχολική μονάδα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, το δικό της κλίμα το 

οποίο θα μπορούσε να οριστεί ως μια σειρά εσωτερικών χαρακτηριστικών που 

βοηθούν να ξεχωρίσει το ένα σχολείο από το άλλο. Ειδικότερα, το σχολικό κλίμα 

καθορίζεται κατά ένα μέρος από το περιβάλλον και τις συνθήκες, όπως ο τύπος, η 

δυναμικότητα του σχολείου, το κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο των παιδιών ή της 

περιοχής που βρίσκεται αλλά και από ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά των μελών 

που συμμετέχουν στη ζωή του σχολείου. 27

Όπως υποστηρίζουν οι Hoy & Miskel (1987:226) είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 

το σχολικό κλίμα είναι για μια σχολική μονάδα ό,τι είναι η προσωπικότητα για τον 

άνθρωπο.

Σύμφωνα με τους Beare, Caldwell & Millikan (1998) το σχολικό κλίμα 

ορίζεται ως το σύνολο των δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, 

ακαδημαϊκών και φυσικών παραμέτρων του σχολικού περιβάλλοντος και επηρεάζει 

σε μεγάλο βαθμό την ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών για την εκτέλεση του 

εκπαιδευτικού τους έργου (ψυχολογικό κλίμα), τον ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών 

για το εκπαιδευτικό και το διδακτικό τους έργο (συναισθήματα, στάσεις), την 

παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών στο έργο τους (διεκπεραίωση συγκεκριμένης 

εργασίας σε καθορισμένο χρόνο), την επίτευξη των στόχων τους κατά τρόπο 

αποτελεσματικό και γενικά την όλη τους απόδοση στο εκπαιδευτικό τους έργο...

Οι Sergiovani & Starrat (1998) θεωρούν ως κλίμα την ατμόσφαιρα που 

επικρατεί σε κάθε εκπαιδευτήριο, σχετίζεται άμεσα με τα άτομα που εμπλέκονται σε 

αυτό και αποτελεί βάση για προβλέψεις εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

Κατά μία άλλη άποψη, το σχολικό κλίμα αντικατοπτρίζει τη συμπεριφορά των 

μαθητών με τον ίδιο τρόπο που η συμπεριφορά αυτή επηρεάζει το κλίμα στην τάξη. 

(Oliva 1993)

Υπάρχουν συγγραφείς που θεωρούν το σχολικό κλίμα ως μια διαρκή ποιότητα 

του σχολικού περιβάλλοντος, η οποία βιώνεται από μαθητές και δασκάλους, 

επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και βασίζεται στις συλλογικές αντιλήψεις που αυτοί 

σχηματίζουν για τη συμπεριφορά στο σχολείο τους. (Hoy & Miskel 1996) 28
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Επίσης, πολλοί ερευνητές, θεωρούν ότι η έννοια του κλίματος έχει άμεση σχέση 

με την έννοια της κουλτούρας. Συγκεκριμένα, θεωρούν τις δύο αυτές έννοιες 

ταυτόσημες ή καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το σχολικό κλίμα θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως ένα υποσύνολο της κουλτούρας.

Οργανωσιακή κουλτούρα είναι το σύνολο των αξιών, ο τρόπος σκέψης και οι 

στάσεις που διέπουν τα μέλη μια οργάνωσης και διδάσκονται στα νέα μέλη. 

Εκφράζεται σε δύο επίπεδα: α. Η εμφανής κουλτούρα. Είναι οι μέθοδοι εκτέλεσης 

έργων και τρόποι συμπεριφοράς. Εκφράζεται με εμφανή στοιχεία όπως τελετές, 

σλόγκαν, διευθέτηση χώρων και β. Η αφανήc που αφορά αυτά που δε φαίνονται 

εύκολα, δηλαδή προσωπικές αξίες, «πιστεύω», στάσεις, συναισθήματα, τρόπους 

σκέψεις. 29

Συνεπώς, το σχολικό κλίμα σχετίζεται με την ερμηνεία που δίνει κανείς στον 

όρο της κουλτούρας, αφού η κουλτούρα ενός σχολείου αποτελεί αντανάκλαση του 

σχολικού κλίματος. Έτσι θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η έννοια της 

κουλτούρας είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα και συνεπώς 

και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να ορίσει κανείς το σχολικό κλίμα ως την 

ατμόσφαιρα (φιλική, εχθρική κτλ.) που επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα, σχετίζεται 

άμεσα με όσους εμπλέκονται σ’ αυτήν και αποτελεί τη βάση για προβλέψεις 

σχολικών αποτελεσμάτων.

2. Κατηγορίες του σχολικού κλίματος

Πολλοί ερευνητές ερευνούν και περιγράφουν με διάφορους τρόπους το 

κλίμα στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμιδών της εκπαίδευσης. Για τη διερεύνησή 

του, έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλα ερωτηματολόγια που ερευνούν πλευρές του 

σχολικού κλίματος και στα οποία βασίζονται οι διαχωρισμοί και οι ονομασίες των 

σχολικών κλιμάτων. Για παράδειγμα, οι Halpin & Croft στα αποτελέσματα της 

έρευνάς τους που κράτησε αρκετά χρόνια, προτείνουν έξι διαχωρισμούς στο σχολικό 

κλίμα που εκτείνονται από τη μορφή του ανοιχτού κλίματος στη μορφή του κλειστού 

(ανοιχτό, αυτόνομο, ελεγχόμενο, οικείο, πατερναλιστικό, κλειστό) με βάση την 

κοινωνική αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στους διευθυντές και τους 

εκπαιδευτικούς και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

Σε άλλες έρευνες εντοπίστηκαν διαστάσεις του σχολικού κλίματος που 

επεκτείνονται από τη μορφή του ανθρωπιστικού στη μορφή του κηδεμονικού



44

κλίματος, έχοντας ως σημείο αναφοράς τη συμπεριφορά που χρησιμοποιείται από 

τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς για να ελέγξουν τους μαθητές στα σχολεία 

τους. Κύριο γνώρισμα του ανθρωπιστικού σχολικού κλίματος θεωρείται η 

δημοκρατική ατμόσφαιρα που επικρατεί στη σχολική μονάδα, ενώ στο κηδεμονικό 

σχολείο επικρατεί κλίμα αυστηρότητας και ελέγχου της συμπεριφοράς των μαθητών.

Στην πρώτη συστηματική έρευνα για το οργανωτικό κλίμα του ελληνικού 

δημοτικού σχολείου χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Διαστάσεων του 

Οργανωτικού Κλίματος (Organizational Climate Dimensions Questionnaire) των Hoy 

& Clover. Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ο βαθμός επαγγελματικής 

συναδελφικότητας, οικειότητας και αποστασιοποίησης, σε συνδυασμό με το 

υποστηρικτικό, καθοδηγητικό και περιοριστικό στυλ ηγεσίας του διευθυντή 

δημιουργούν τέσσερα είδη οργανωτικού κλίματος σε ένα σχολείο: 

α) το ανοικτό κλίμα, κατά το οποίο όλοι οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται 

αρμονικά με αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης και έχουν την πλήρη στήριξη του 

διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διακρίνεται για το χαμηλό βαθμό κατευθυντικής 

στάσης και περιορισμών.

β) το κλειστό κλίμα, όπου οι διευθυντές τείνουν περισσότερο να δίνουν 

κατευθύνσεις και να θέτουν περιορισμούς παρά να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν τις 

πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να διακρίνονται για 

την αδιαφορία τους και την απομόνωση

γ) το κλίμα αποστασιοποίησης χαρακτηρίζεται από διευθυντές που διακρίνονται 

για το χαμηλό βαθμό περιορισμών και κατευθυντικής στάσης και υψηλό βαθμό 

υποστήριξης, οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλό βαθμό συνεργατικότητας, 

επαγγελματικής στάσης και οικειότητας

δ) το κλίμα ενεργού εμπλοκής χαρακτηρίζεται από ενωμένους, αφοσιωμένους 

και ανοιχτούς εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με το εκπαιδευτικό τους έργο και 

τους μαθητές τους αγνοώντας την κλειστή συμπεριφορά των διευθυντών τους.

Συμπερασματικά, τα διάφορα ερωτηματολόγια φαίνεται να αποτελούν 

χρήσιμα όργανα έρευνας όχι μόνο για μια γενική απεικόνιση και αξιολόγηση του 

σχολικού κλίματος αλλά και για ενδοϋπηρεσιακή εργασία ή αυτοανάλυση, αφού το 

σχολικό κλίμα επηρεάζει την ποιότητα των εργασιών και την παραγωγικότητα των 

εκπαιδευτικών. 30
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3. Τα χαρακτηριστικά του σχολικού κλίματος.

Η κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει το δικό της κλίμα εργασίας επιδιώκοντας 

την πραγμάτωση εξειδικευμένων στόχων. Εφαρμόζοντας εξειδίκευση και 

ενθαρρύνοντας την ομαδικότητας, τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των 

μελών της δημιουργείται ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για το σχολείο παιδαγωγικό 

περιβάλλον, το οποίο αποτελεί τη βάση για βελτίωση και ανάπτυξη της σχολικής 

μονάδας.

Το σχολικό κλίμα που προάγει την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, 

όπως παρουσιάζεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, διακρίνεται από τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:

• Οι διευθυντές αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη 

σχολική διδασκαλία, αφήνοντας όμως αρκετό βαθμό ελευθερίας στον κάθε 

εκπαιδευτικό

• Οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τις συστηματικές προσπάθειες για να 

αξιολογηθούν τόσο από τους συναδέλφους τους όσο και από άτομα που 

κατέχουν ανώτερες εκπαιδευτικές θέσεις στην ιεραρχία του εκπαιδευτικού 

συστήματος.

• Η σχολική μονάδα γίνεται αποδεκτή από την ευρύτερη κοινότητα. Η αποδοχή 

αυτή εκφράζεται και από τη συμμετοχή του σχολείου σε πρωτοβουλίες για 

εκδηλώσεις ή έργα που αναλαμβάνει από μόνο του ή σε συνεργασία με 

άλλους φορείς.

Η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος μιας σχολικής μονάδας εξαρτάται κυρίως 

από το διευθυντή της, του οποίου πρωταρχική φροντίδα είναι, χρησιμοποιώντας όλα 

τα κατάλληλα μέσα, η δημιουργία και η εξασφάλιση ενός ευνοϊκού, για τη σχολική 

μάθηση, κλίματος. Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη επιδιώκει να 

αναπτύξει ένα θετικό και συνεκτικό κλίμα στο σχολείο, που θα είναι κατάλληλο και 

ευνοϊκό για τη μάθηση, αφού διάφοροι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι το θετικό 

σχολικό κλίμα επιδρά βελτιωμένα αφενός στη μάθηση που λαμβάνει χώρα στο 

σχολείο και αφετέρου στις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, καθώς και των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του σχολείου.

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι το σχολικό κλίμα στα αποτελεσματικά σχολεία 

διακρίνεται κι εξαρτάται συγχρόνως από τον τρόπο που αυτά είναι οργανωμένα, από
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τον τρόπο που διοικούνται, από τους στόχους που θέτουν, από τη συνοχή τους κτλ. Η 

οργάνωση και η διοίκησή τους εξασφαλίζεται με μια σειρά σαφών οδηγιών και 

δίκαιων κανονισμών, που με τη συστηματική τους εφαρμογή δημιουργούνται 

αισθήματα ικανοποίησης αλλά και υπευθυνότητας. 31

4. Παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα

Το κλίμα είναι η προσωπικότητα της σχολικής μονάδας, η οποία διαπλάθεται, 

επηρεάζεται από τη δομή και όλα τα υποσυστήματα της οργάνωσης.. Τα 

υποσυστήματα που επηρεάζουν το κλίμα του σχολείου είναι:

Η δομή: Υποστηρίζεται ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός τυποποίησης της 

εργασίας που ανατίθεται από ένα οργανισμό σε κάθε άτομο ξεχωριστά τόσο πιο 

αυστηρό και απειλητικό γίνεται το κλίμα εργασίας. Απεναντίας, όταν στον 

εργαζόμενο παρέχεται ατομική αυτονομία και ελευθερία βούλησης, δηλαδή δεν 

υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές για τον εκπαιδευτικό, και η διοίκηση του 

επιδεικνύει ενδιαφέρον για τις ανάγκες του, τότε το εργασιακό περιβάλλον είναι πιο 

ευνοϊκό για τον εργαζόμενο.

Το μέγεθος: Για τον C. Handy (1981), το μέγεθος του οργανισμού, άρα και της 

σχολικής μονάδας, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που το κλίμα αυτού. 

Σχετική μελέτη (George & Bishop) έδειξε ότι στις μικρές σχολικές μονάδες επικρατεί 

πιο ανοιχτό κλίμα σε σύγκριση με τα μεγάλα σχολεία.

Το εξωτερικό περιβάλλον: Παράγοντες κοινωνικοί, πολιτικοί, νομικοί, 

οικονομικοί, πολιτιστικοί και τεχνολογικοί αποτελούν το εξωτερικό περιβάλλον του 

σχολείου και επιδρούν κατά δυναμικό τρόπο πάνω στη δομή και το κλίμα του 

σχολείου.

Οι ατομικές διαφορές των ανθρώπων: Στο σχολείο υπηρετούν άτομα με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το γένος, η ηλικία, η μόρφωση, τα χρόνια 

υπηρεσίας, οι φιλοδοξίες κ.ά. Συνεπώς, οι ψυχικές διαθέσεις των εκπαιδευτικών 

επιδρούν πάνω στο κλίμα που επικρατεί. Έτσι, κάθε διάσταση μεταξύ των διαθέσεων 

των δασκάλων και του σχολικού κλίματος, σημαίνει μη ικανοποίηση του διδακτικού 

προσωπικού και πτώση του ηθικού του. 32
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5. Βασικές παράμετροι του σχολικού κλίματος

Οι βασικές παράμετροι που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία και 

στην ανάπτυξη ενός θετικού σχολικού κλίματος είναι: η επικοινωνία, η συνεργασία, η 

οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, και οι μαθητές.

L Η επικοινωνία.

Επικοινωνία ονομάζεται η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής 

πληροφοριών που ολοκληρώνεται με την εδραίωση αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα 

σε δύο ή περισσότερα άτομα, ανάμεσα σε ένα πρόσωπο και μια ομάδα ή ανάμεσα σε 

δύο ή περισσότερες ομάδες ατόμων.

Στη διαδικασία της επικοινωνίας συμπεριλαμβάνεται η προσπάθειά μας να 

κατανοήσουμε τις θέσεις και την αντίληψη των άλλων ανθρώπων, η επιδίωξή μας να 

επηρεάσουμε τη συμπεριφορά τους αλλά και οι ενέργειές μας για τη βελτίωση των 

διαπροσωπικών μας σχέσεων. Τέσσερα είναι τα απαραίτητα και αλληλοεξαρτώμενα 

στοιχεία της επικοινωνίας: πομπός, μήνυμα, μέσο και δέκτης. 33

Η επικοινωνία συνιστά διαδικασία η οποία μπορεί να είναι μονοδρομική ή 

αμφιδρομική. Στη μονόδρομη επικοινωνία ένα μήνυμα μεταβιβάζεται προς κάποιο 

άτομο ή άτομα χωρίς να αναμένεται ανταπόκριση, ενώ στην αμφίδρομη επικοινωνία 

εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα τα οποία στέλλουν και δέχονται μηνύματα. Η 

αμφίδρομη επικοινωνία είναι αποτελεσματικότερη ως προς την ακρίβεια της 

αποκωδικοποίησης, γιατί οι δέκτες μπορούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς εννοεί ο 

πομπός.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία της επικοινωνίας αρχίζει με την ύπαρξη ενός 

μηνύματος (μιας ιδέας ή μιας πληροφορίας) και ακολουθεί η κωδικοποίηση και η 

μετάδοσή του. Η κωδικοποίηση γίνεται με τη χρήση συμβόλων, π.χ. γλωσσικών, 

αριθμητικών, εικονικών κτλ. Το κωδικοποιημένο μήνυμα μεταδίδεται μέσω ενός 

καναλιού, μέσω μιας προσωπικής επικοινωνίας, ενός τηλεφωνήματος κτλ., 

λαμβάνεται από το δέκτη και στη συνέχεια αποκωδικοποιείται. Η 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας κρίνεται από την ακρίβεια της 

αποκωδικοποίησης του μηνύματος. Όμως, για να υπάρξει ακριβής αποκωδικοποίηση 

είναι ανάγκη να γίνει αμφίδρομη κίνηση πληροφοριών και μηνυμάτων. Αυτό 

επιτυγχάνεται όταν γίνει εναλλαγή ρόλων κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και ο 

δέκτης μετατραπεί σε πομπό ζητώντας διευκρινήσεις για το μήνυμα που έλαβε και 

εξακριβώνοντας ότι αποκωδικοποίησε ορθά το μήνυμα. Αυτή η εναλλαγή ρόλων 

συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί πλήρης αποκωδικοποίηση του μηνύματος. 34
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Επιπλέον, σχετικά με τον τομέα της επικοινωνίας, πολύ σημαντικό και 

αξιόλογο ρόλο διαδραματίζει και ο διευθυντής του σχολείου, χαρακτηρίζεται δε από 

πολλούς ως το βασικότερο και το κυριότερο συστατικό μέρος του σχολικού 

οργανισμού για την υλοποίηση της αμφίδρομης επικοινωνίας μέσα στη σχολική 

μονάδα. Πρωταρχικό του μέλημα είναι να ενημερώνει και να πληροφορεί τους 

εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς κ.α για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη σχολική 

μονάδα που διευθύνει και ιδιαίτερα για το όραμα που ο ίδιος έχει για τη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με τον Sergiovanni, ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας επιδιώκει 

με κάθε θεμιτό και πρόσφορο μέσο να δημιουργήσει τη δική του ιστορία και να 

αφήσει την προσωπική του σφραγίδα στο χώρο του σχολείου. Γι’ αυτό και φροντίζει 

να επικοινωνεί με όλα τα άλλα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής του μονάδας κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες κτλ. που επικρατούν σ’ αυτή να 

δημιουργήσουν μια γενικά αποδεκτή κουλτούρα. Ακόμη, ο διευθυντής και οι 

εκπαιδευτικοί συναντιόνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ορίζει ο σχετικός 

κανονισμός ή συνεδριάζουν έκτακτα, για να έχουν μια καλύτερη αλληλοενημέρωση 

σε θέματα που αφορούν τη σχολική τους μονάδα.

Επίσης, ο διευθυντής ως ο άμεσα υπεύθυνος για τη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας, καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να ανταποκριθεί αφενός στις 

προσδοκίες της ομάδας της οποίας είναι επικεφαλής, δηλαδή του προσωπικού του 

σχολείου και των μαθητών, και αφετέρου στις προσδοκίες όλων αυτών που 

βρίσκονται στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Ανάλογα με την 

προσωπικότητα και τις ικανότητές του επηρεάζει τα λοιπά μέλη της κοινωνικής 

ομάδας του σχολείου, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζεται από αυτά. Με τον τρόπο αυτό 

συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός κλίματος, που προάγει την ελεύθερη επικοινωνία 

και γόνιμη συνεργασία ανάμεσα στο διευθυντή και το προσωπικό του σχολείου, γιατί 

είναι της άποψης ότι η κατάλληλη ενημέρωση και η γνώση των απαραίτητων 

πληροφοριών βοηθούν το προσωπικό να εργάζεται πιο αποδοτικά και πιο εύκολα.

Ο αποτελεσματικός διευθυντής φροντίζει πρώτα απ’ όλα να κάνει γνωστές τις 

προσδοκίες του καθώς και τις προσδοκίες των προϊσταμένων του (Επιθεωρητών / 

Σχολικών Συμβούλων Υπουργείου Παιδείας) στο διδακτικό προσωπικό, για να 

γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τι αναμένουν οι άλλοι από αυτούς και με ποιο τρόπο 

μπορούν να εκπληρωθούν οι προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων στην παιδαγωγική 

διαδικασία. Στη συνέχεια, οι προσδοκίες αυτές γνωστοποιούνται και στους μαθητές.
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Με τον τρόπο αυτόν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής μονάδας έχουν 

επίγνωση των στόχων που τίθενται και των προσδοκιών που υπάρχουν για τα επίπεδα 

απόδοσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.

Για να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία αυτή μεταξύ του διευθυντή και 

των εκπαιδευτικών αλλά και των άλλων εμπλεκομένων στην παιδαγωγική 

διαδικασία, απαραίτητα στοιχεία κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας είναι το 

ήθος, η ειλικρίνεια, η ευαισθησία αλλά και η αξιοπρέπεια. Ένας αποτελεσματικός 

διευθυντής θέλει και επιδιώκει να βοηθήσει και άλλους να έχουν επιτυχία. Με τη 

συμπαράστασή του ενθαρρύνει τους συνεργάτες του να μετατρέπουν τις αποτυχίες ή 

τα λάθη τους σε επιτυχίες. Αφιερώνει χρόνο στους συνεργάτες του, στους μαθητές 

του, στους γονείς των μαθητών του, αλλά και σε όλη την κοινότητα, για να 

«αφουγκραστεί», να ακούσει με προσοχή και να συζητήσει οτιδήποτε τους 

απασχολεί. Είναι επίσης ευαίσθητος στις προσωπικές του σχέσεις με τους άλλους και 

επιδεικνύει κατανόηση στα συναισθήματα και τις ανάγκες των συνεργατών του. Με 

αυτόν τον τρόπο, η επικοινωνία του με όλους τους προαναφερθέντες καθίσταται 

αποτελεσματικότερη. 35

II. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών

Ο σχολικός θεσμός διακρίνεται κυρίως από την καλή οργάνωση και τη 

συνεργασία των μελών του. Τα μέλη της σχολικής μονάδας ενεργούν και 

συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες και συνεργάζονται από κοινού, 

δεδομένου ότι η συνεργασία αποτελεί μια ανώτερη μορφή κοινωνικής διαδικασίας, η 

οποία συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων και στο 

σχηματισμό των ομάδων και η οποία σταθεροποιεί τους δεσμούς των μελών των 

ομάδων αυτών. 36

Για να υπάρχει, όμως, μια πραγματική και αποτελεσματική συνεργασία πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία:Τη θετική αλληλεξάρτηση, την 

προωθητική αλληλεπίδραση και τις κοινωνικές δεξιότητες.

Η θετική αλληλεξάρτηση θεωρείται πολύ σημαντική, γιατί δημιουργεί μια 

κατάσταση όπου τα άτομα συντονίζουν τις προσπάθειές τους, για να επιτύχουν 

κοινούς μαθησιακούς σκοπούς. Η προωθητική αλληλεπίδραση εκδηλώνεται κυρίως 

ως αμοιβαία παροχή βοήθειας αλλά και προσπάθεια επηρεασμού των άλλων μελών 

της ομάδας. Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, δηλαδή 

δεξιότητες επικοινωνίας (γλωσσικές, ακρόασης κτλ.), καλλιέργειας κλίματος
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εμπιστοσύνης και θετικών διαπροσωπικών σχέσεων θεωρούνται απαραίτητες, γιατί 

συμβάλλουν στη συνεργατική συμπεριφορά της ομάδας.

Η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών σχετίζεται περισσότερο με το 

εκπαιδευτικό έργο που ασκούν μέσα στο σχολείο, ενώ οι διαπροσωπικές σχέσεις 

αφορούν τόσο τις σχέσεις που δημιουργούν κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού 

έργου μέσα στο χώρο του σχολείου, όσο και αυτές που δημιουργούν εκτός του 

σχολείου. Αναμφίβολα, οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τους συναδέλφους τους 

συμβάλλουν στη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δημιουργούν την αίσθηση της 

συλλογικής ευθύνης και βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας 

σχολικής μονάδας.

Η συναδελφικότητα, που χαρακτηρίζεται από αλληλοσεβασμό και 

αλληλοϋποστήριξη, καλλιεργείται, ενθαρρύνεται και ενισχύεται με διάφορους 

τρόπους στο σχολείο. Καλλιεργείται π.χ. με την εφαρμογή της συνεργατικής μορφής 

διδασκαλίας, της συνεργασίας ανά δύο μαθητών, με την ανταλλαγή απόψεων, με τη 

δημιουργία χώρων για ελεύθερες συζητήσεις, με την προετοιμασία διδακτικού υλικού 

και την αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των συναδέλφων μιας σχολικής μονάδας κτλ. 

Όλα αυτά αποτελούν μερικούς από τους συνηθέστερους τρόπους που συμβάλλουν 

στην επίτευξη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών.

Γενικά, η αποτελεσματική επικοινωνία και η καλή συνεργασία μεταξύ των 

μελών του διδακτικού προσωπικού είναι στοιχεία απαραίτητα για την επίλυση των 

προβλημάτων ενός σχολείου, γιατί τα μέλη του προσωπικού ενθαρρύνονται να 

συζητούν τα προβλήματά τους και να βρίσκουν τις κατάλληλες λύσεις. Τέλος, η 

συνεργασία μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού είναι αναγκαία για την 

ανάπτυξη της συλλογικότητας στο σχολείο.

Η ανάπτυξη και η διατήρηση της συνεργατικής σχολικής συμπεριφοράς 

συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στη διαδικασία βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας των σχολείων. Διάφορες έρευνες έδειξαν ότι η συνεργασία 

εμφανίζεται να είναι πολύ εποικοδομητική τόσο στην ανάπτυξη και βελτίωση των 

σχολικών μονάδων όσο και στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της 

ψυχικής υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των διευθυντών.

Ο Αμερικανός παιδαγωγός J. Dewey ήταν από τους πρώτους που είχε 

επισημάνει τη σπουδαιότητα του σχολείου στην εκπαίδευση των μαθητών για 

συνεργατικό και δημοκρατικό τρόπο ζωής. Υποστήριζε ότι, για να μάθουν οι 

άνθρωποι να συνεργάζονται, πρέπει να βιώσουν πρώτα τη συνεργατική διαδικασία
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μέσα στο σχολείο. Γι' αυτό και το σχολείο πρέπει να είναι «τόπος συνεργασίας, 

επικοινωνίας, συναναστροφής, ομαδικής εργασίας και ενεργού συμμετοχής». 37

ΙΠ. Η συμβολή της οργάνωσης και της διοίκησης του σχολείου στη διαμόρφωση

του σχολικού κλίματος.

Με τον όρο «οργάνωση και διοίκηση» εννοείται το σύνολο των σκόπιμων 

ενεργειών και δραστηριοτήτων που συνυπάρχουν, με σκοπό την εξασφάλιση όλων 

εκείνων των συνθηκών και των μέσων που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις και 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση των σκοπών που τίθενται από τους 

συγκεκριμένους φορείς.

Η διοίκηση και η οργάνωση της Εκπαίδευσης, βασικός πια κλάδος των 

Επιστημών της Αγωγής, βρίσκει εφαρμογή και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

διδασκαλία και συμβάλλει θετικά στη ανέλιξη και επιτυχία του μαθητή.

Η διοίκηση και η οργάνωση της Εκπαίδευσης είναι στενά συνδεδεμένη με την 

οργάνωση του έμψυχου αλλά και του άψυχου υλικού. Η οργάνωση, όμως, πρέπει να 

προηγείται της διοίκησης, για να μπορεί κανείς στη συνέχεια να ασκεί τη διοίκηση με 

έναν πιο αποτελεσματικό και εύκολο τρόπο. Μια καλή οργάνωση αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για μια καλύτερη διοίκηση συγχρόνως, όμως και μια καλύτερη διοίκηση 

αποτελεί προϋπόθεση για μια καλύτερη σχολική μάθηση και επίδοση.

Η οργάνωση και η διοίκηση ενός οργανισμού βασίζεται συνήθως σε διάφορα 

μοντέλα διοίκησης και σε διαφορετικές αρχές. Στη διοίκηση της Εκπαίδευσης είναι 

γνωστές τρεις διαφορετικές θεωρίες, που έχουν πια επικρατήσει στο χώρο αυτόν. Οι 

θεωρίες αυτές είναι οι εξής:

• Η επιστημονική προσέγγιση της διοίκησης (Scientific Management) με 

κύριο εκπρόσωπο τον Taylor η θεωρία αυτή εμφανίστηκε γύρω στο 

1900.

• Η προσέγγιση της διοίκησης μέσω των ανθρωπίνων σχέσεων (Human 

Relations Approach) με κύριο εκπρόσωπο τον Mayo, η θεωρία αυτή 

χρονολογείται γύρω στο 1930, και, τέλος,

• Η νεοεπιστημονική προσέγγιση της διοίκησης μέσω του ανθρώπινου 

δυναμικού (Human Resources or Human Enterprise Approach) με 

κύριους εκπροσώπους τους Chester Barnard, Herber Simon, Douglas
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McGregor, Warren Bennis, Chris Argyris & Rensis Likert η θεωρία αυτή 

έκανε την εμφάνισή της γύρω στο 1950.

Οι τρεις αυτές θεωρίες που εκφράζουν διαφορετικές τάσεις και αντιλήψεις, 

άσκησαν, όπως είναι επόμενο, άμεση επιρροή στα συστήματα διοίκησης καθώς και 

στη διοίκηση της Εκπαίδευσης.

Με την εισαγωγή των νέων θεωριών στη διοίκηση της Εκπαίδευσης, όπως η 

θεωρία της διοίκησης μέσω των ανθρωπίνων σχέσεων, επηρεάστηκε και ο τρόπος 

διοίκησης των σχολείων. Παρατηρήθηκε λ.χ. μια στροφή προς τον άνθρωπο και τις 

ανθρώπινες σχέσεις μέσα στο περιβάλλον εργασίας, με κύριο χαρακτηριστικό την 

άτυπη οργάνωση των σχολείων, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, κατά την 

οποία η έμφαση δινόταν κυρίως μόνο στην τυπική οργάνωση.

Η θεωρία που προαναφέρθηκε πρεσβεύει ότι η παραγωγικότητα των 

εργαζομένων θα αυξηθεί, αν ικανοποιηθούν οι κοινωνικές ανάγκες τους στο χώρο 

εργασίας. Η ικανοποίηση επέρχεται με το να προσφέρει κανείς στους εργαζόμενους 

ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές, με το να τυγχάνουν αυτοί (οι εργαζόμενοι) μιας 

ανθρώπινης και έντιμης μεταχείρισης και με το να συμμετέχουν στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων.

Στο σχολικό χώρο, η θεωρία αυτή εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 

εκπαιδευτικός εργάζεται από μόνος του δημιουργικά για την επίτευξη των στόχων 

του σχολείου, γιατί γνωρίζει τον τρόπο εργασίας του, την οποία θα φέρει σε πέρας 

αποτελεσματικά, όταν είναι ευτυχισμένος στο χώρο που εργάζεται, χωρίς να έχει 

ανάγκη άλλων υποδείξεων. 38

Με την εισαγωγή της θεωρίας του ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του ‘50, έχουμε μια στροφή στην επιστήμη της διοίκησης, αυτό δεν 

αφορά μόνο την ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, αλλά και την επίτευξη των 

στόχων ενός οργανισμού, μιας σχολικής κοινότητας. Στη θεωρία αυτή επιση μαίνεται 

ότι η ικανοποίηση των εργαζομένων θα προκόψει από τις επιτυχίες που θα έχουν στο 

χώρο της δουλειάς τους, ιδιαίτερα όταν νιώθουν ότι παράγουν σημαντικό έργο και ότι 

αυτό τους προσφέρει υλική αμοιβή και κυρίως ηθική ικανοποίηση.

Ένα άλλο βασικό σημείο της προσέγγισης αυτής είναι ότι ο εργαζόμενος 

γίνεται πιο παραγωγικός και η εργασία του είναι από ποιοτική άποψη καλύτερη. Αυτό 

συμβαίνει, επειδή οι αμοιβές του (υλικές και ηθικές) είναι περισσότερες από την 

προσπάθεια που ο ίδιος καταβάλλει στο χώρο εργασίας του.
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Με τον τρόπο αυτόν προέκυψε η αντίληψη της συμμετοχικότητας στη 

διοίκηση, έχοντας ως αφετηρία και αρχή ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και μπορούν 

να αποφασίσουν τι θα διδάξουν και πως θα το διδάξουν. Το συμμετοχικό μοντέλο 

διοίκησης ενθαρρύνει την εμπλοκή των μελών του διδακτικού προσωπικού στην 

οργάνωση και διοίκηση του σχολείου. Αυτή η άμεση εμπλοκή βοηθά στην καλύτερη 

κατανόηση των προβλημάτων του σχολείου και μετατρέπει τα μέλη του προσωπικού 

σε φορείς ανάπτυξης. Με τη βοήθεια ενός διευθυντή - ενορχηστρωτή, η συμμετοχική 

διαδικασία διοίκησης μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσματική. Ο διευθυντής, ως κύριος 

μοχλός οργάνωσης και διοίκησης, ενεργεί ως πρώτος μεταξύ ίσων και ενορχηστρώνει 

προσπάθειες ώστε να συναποφασιστεί το όραμα και οι επιδιώξεις της σχολικής 

μονάδας. Απαιτείται, όμως, η ύπαρξη εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

του διευθυντή του σχολείου. Η επικοινωνία πρέπει να είναι πολύπλευρη και 

πολύμορφη. Κύριοι άξονες εργασίας, με βάση το μοντέλο αυτό, είναι: (α) η 

ομαδικότητα, (β) η συνεργασία, (γ) η υπευθυνότητα, (δ) η εμπιστοσύνη και (ε) η 

συμμετοχικότητα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η εργασιακή σχέση στη 

θεωρία αυτή μελετάται ως ένα σύστημα αμοιβαίων ανταλλαγών ανάμεσα στον 

εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό σύστημα και αντίστροφα. 39

Έτσι, με βάση την παραπάνω θεωρία, η δημιουργία ενός ευνοϊκού σχολικού 

κλίματος, όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ των γραφειοκρατικών δομών, από τη μια, 

και των επαγγελματικών δυνάμεων, από την άλλη, θεωρείται ιδεώδης. Ο διευθυντής 

του σχολείου, ως μια ηγετική φυσιογνωμία στη σχολική μονάδα, αποτελεί το κλειδί 

επιτυχίας στη δημιουργία ενός τέτοιου κλίματος.

Ο διευθυντής του σχολείου αγωνίζεται για τη δημιουργία ενός κατάλληλου 

παιδαγωγικού κλίματος μέσα στο οποίο θα προάγονται οι ανθρώπινες σχέσεις και θα 

διατηρείται η συνοχή του προσωπικού και των μαθητών ως συνεργαζόμενης ομάδας, 

για την επίτευξη ορισμένων εκπαιδευτικών στόχων. Για την καλύτερη επιτυχία αυτού 

του έργου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός κλίματος που θα προάγει στα 

μέλη της κοινωνικής ομάδας του σχολείου την αλληλοκατανόηση, την αμοιβαιότητα 

και τη συνεργασία. Ο διευθυντής του σχολείου οφείλει, λοιπόν, να μετατρέψει το 

σχολείο σε μια κοινότητα αλληλοεπηρεαζόμενων προσώπων, μέσα στην οποία 

διδακτικό προσωπικό και μαθητές, από τη μία, σχολείο και κοινότητα, από την άλλη, 

θα συνεργάζονται για την επίτευξη, των ειδικών και γενικών σκοπών της παιδείας. 40
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IV. Ο μαθητής ως βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος

Η σχολική μονάδα, θεωρείται μεταξύ των άλλων και ως ένας οργανισμός που 

επιδρά άμεσα, θετικά ή αρνητικά, στη συμπεριφορά, και στη ζωή των μαθητών. Γι’ 

αυτό και ο μαθητής και το οικογενειακό του περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχει άλλωστε υποστηριχθεί και διαπιστωθεί από 

ερευνητές ότι ο μαθητής αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες που 

συμβάλλει αποφασιστικά, αφενός, στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος μιας 

σχολικής μονάδας και, αφετέρου, στη σχολική επίδοση και γενικά στην 

αποτελεσματικότητάς της.

Μια αποτελεσματική σχολική μονάδα, σ’ ότι αφορά την οργάνωση και τον 

προγραμματισμό της, έχει κατά κανόνα ως σημείο αφετηρίας και αναφοράς τον 

μαθητή βασίζεται, δηλαδή, στην παιδαγωγική και στη διδακτική αρχή του 

«παιδοκεντρισμού», σύμφωνα με την οποία ο μαθητής είναι σε θέση να μάθει πολλά 

να ανταποκριθεί στα δεδομένα, στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της εποχής του. 

Στην έκθεση Plowden για την παιδοκεντρική εκπαίδευση, επισημαίνεται εμφαντικά 

ότι ο μαθητής αποτελεί τον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ότι το σχολείο 

είναι μια κοινότητα στην οποία ο μαθητής μαθαίνει πρώτα απ’ όλα, να ζει την 

παιδική και την μαθητική του ζωή. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να πει κανείς ότι το 

κέντρο βάρους της θεωρίας του παιδοκεντρισμού βρίσκεται στο ίδιο το παιδί. Ο κάθε 

μαθητής έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά έχει τα ενδιαφέροντά του την 

περιέργειά του, τις ανησυχίες του κτλ. και αναζητεί συνεχώς ευκαιρίες και τρόπους 

αυτοέκφρασης, αφενός για να μάθει και αφετέρου για να εξελιχθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο και καλύτερα. Συνεπώς, ο μαθητής γίνεται αυθεντική παρουσία και 

ενεργεί ως εκπρόσωπος του εαυτού.

Με βάση τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι η παιδοκεντρική εκπαίδευση στοχεύει 

στην αυτομόρφωση, δεδομένου ότι ο μαθητής είναι υπεύθυνος για τη μάθησή του. 

Μέσα σ’ ένα κατάλληλα διαμορφωμένο σχολικό περιβάλλον, με δυνατότητες 

επιλογής και αξιοποίησης των ενδιαφερόντων του, αποκτά την ικανότητά του πώς να 

μαθαίνει και καθίσταται ικανό να μαθαίνει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε 

κατάσταση βρεθεί. Μέσα σε μια εποχή, που οι γνώσεις πολλαπλασιάζονται με 

αστραπιαίο ρυθμό, το «πως» μαθαίνει ο μαθητής είναι πολύ πιο σημαντικό από το 

«τυ> μαθαίνει. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ανωτέρου επιπέδου, η λύση 

προβλήματος, η απόκτηση δεξιοτήτων και στάσεων έχουν γίνει κύριος σκοπός στην 

εκπαίδευση.
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Στην διαδικασία αυτήν ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός 

διαφοροποιείται και μολονότι ζωτικός, είναι βοηθητικός. Συχνά παίζει το ρόλο του 

σκηνοθέτη ή του διευθυντή ορχήστρας. Προμηθεύει, παρορμά, ερευνά, υποστηρίζει, 

εμψυχώνει, παρακολουθεί, εισηγείται και πολύ σπάνια κατευθύνει. Ψάχνει διαρκώς 

για ενδείξεις νέων ενδιαφερόντων στους μαθητές του, δημιουργεί ευκαιρίες 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών και τους ενθαρρύνει να δραστηριοποιηθούν 

ενεργητικά, ώστε να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις δυνατότητές τους στον 

ανώτερο δυνατό βαθμό.

Οι ευκαιρίες προετοιμασίας για την μελλοντική σταδιοδρομία των μαθητών 

θεωρούνται στα αποτελεσματικά σχολεία αναγκαίες και απαραίτητες. Γι’ αυτόν τον 

λόγο επιδιώκουν οι εκπαιδευτικοί να τις παράσχουν όσο γίνεται καλύτερα, 

καθορίζοντας π.χ. και θέτοντας τους στόχους τους ήδη από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς. Οι στόχοι τους βασίζονται κυρίως στην πεποίθηση ότι όλοι οι μαθητές είναι 

σε θέση να μάθουν κάτι ότι η υποχρέωση των εκπαιδευτικών είναι να εφοδιάσουν 

όλους με τα βασικά και απαραίτητα προσόντα και ότι οφείλουν να τους παρέχουν να 

τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Οι απαραίτητες αυτές γνώσεις και δεξιότητες 

αποτελούν τον βασικό εξοπλισμό για τα μελλοντικά σχέδια των μαθητών και για τις 

επιλογές που ενδεχομένως θα έχουν σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία στην 

οποία προσδοκούν να ζήσουν ελεύθερα, δημοκρατικά και αυτόνομα.

Κυρίαρχη μέριμνα όλων των εμπλεκομένων στη σχολική μονάδα είναι να 

αποκτήσει ο μαθητής μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή αξία και οντότητα. Συνεπώς, ότι 

επιχειρείται στο σχολείο πρέπει να είναι προς όφελος του μαθητή και να υλοποιείται 

αβίαστα με τη συμμετοχή του ίδιου και με τις δικές του οπωσδήποτε προσωπικές 

προσπάθειες. 41
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Ο ΡΟΛΟΣ TOY ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΛΑΣ

Ι.Το σχολείο ως διοικητική μονάδα

Η αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου απαιτεί τη διοίκησή του σύμφωνα 

με τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη της Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Η Διοίκηση, το 

management των σχολικών μονάδων, μπορεί να οριστεί ως η συνεχής και δυναμική 

διαδικασία του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου 

όλων των παραγωγικών πόρων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική προσπάθεια, 

ώστε οι αποφάσεις, οι ενέργειες και τα προϊόντα της γνώσης να είναι 

αποτελεσματικά. Αν θεωρηθεί ότι οι λειτουργίες των σχολικών μονάδων είναι η 

εκτέλεση των εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων τους, η διοίκησή τους 

θα αναφέρεται στη λήψη των αποφάσεων, στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, 

στη διεύθυνση και στον έλεγχο της κάθε λειτουργίας του σχολείου, δηλαδή των 

εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του.(σχήμα 1) 42

ΣΧΗΜΑ 1: To management των λειτουργιών του σχολείου

Η επίτευξη των σκοπών και των στόχων ενός σχολείου περιλαμβάνεται στα 

προγράμματα, στις επίπονες προσπάθειες και γενικά στο όραμα του διευθυντή του 

συγκεκριμένου σχολείου. Ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας έχει το δικό του 

σύστημα εργασίας και ένα ξεκάθαρο όραμα για το πώς θα επιθυμούσε να αναπτυχθεί 

το σχολείο του το οποίο και μοιράζεται μαζί με το προσωπικό του. Θέτει τα χρονικά 

διαγράμματα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και επιδιώκει τη συζήτηση και 

τη συνεργασία με τα άλλα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής μονάδας. Η διαμόρφωση
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του κοινού οράματος δίνει στη σχολική μονάδα μια αίσθηση κατεύθυνσης προς την 

οποία αυτή θα πρέπει να κινηθεί. Έτσι ο διευθυντής, με τη συμπεριφορά του, 

μεταδίδει μια δυναμική αφοσίωση στην αποστολή του σχολείου, στην οποία 

παρουσιάζεται το όραμα, γιατί ο καθορισμός οραμάτων και ο σχεδιασμός τους για το 

μέλλον είναι η κύρια αποστολή των ανώτερων λειτουργών διοίκησης και μια από τις 

πιο υψηλές προτεραιότητες της επαγγελματικής ανάπτυξης των διευθυντών σ’ ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα.

Για την υλοποίηση των γενικών σκοπών του σχολείου, ο διευθυντής οφείλει 

να αξιοποιήσει με τον πιο κατάλληλο τρόπο τις διαθέσιμες πηγές του σχολείου 

γνωρίζοντας την προσωπικότητα, την κλίση και τις ιδιαίτερες ικανότητες που διαθέτει 

κάθε μέλος του διδακτικού του προσωπικού, είναι έτοιμος να αναθέσει 

υπευθυνότητες στους συναδέλφους του. Ειδικότερα, ο διευθυντής αναλαμβάνει 

ηγετικό ρόλο στον τομέα της διδασκαλίας, γιατί θέτει ως προτεραιότητά του την 

ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Συχνά, ο ίδιος, αφιερώνει πολύ χρόνο για 

να επηρεάσει τις σχολικές διαδικασίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη μάθηση, 

αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα, παρακολουθεί την εργασία και την πρόοδο των 

μαθητών, και συνεργάζεται στενά με τους εκπαιδευτικούς στους διδακτικούς 

σχεδιασμούς, στις διδασκαλίες και στις αξιολογήσεις. 43

Αναμένεται ότι με τη δική του συμπεριφορά και δράση θα εξασφαλίσει 

συνέπεια, συνέχεια και συνοχή στην εργασία του σχολείου και θα δημιουργήσει 

τέτοιο εργασιακό κλίμα που, από τη μια, θα ευνοεί την προώθηση των στόχων της 

σχολικής μονάδας και από την άλλη, θα παρωθεί τους συναδέλφους του να 

μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους διασφαλίζοντας ποιότητα στη διδασκαλία 

αφού ο ίδιος είναι δεξιοτέχνης της διδασκαλίας.

Παράλληλα, ενεργοποιείται προς την εφαρμογή καινοτομιών και απαραίτητων 

αλλαγών στη σχολική μονάδα. Ο διευθυντής, προσανατολιζόμενος στο μέλλον θα 

πρέπει να είναι σε θέση να αλλάζει τόσο τους στόχους όσο και τις πηγές και τους 

πόρους που είναι απαραίτητοι κάθε φορά για να μπορέσει να υπάρξει συνεχής 

ανάπτυξη και βελτίωση.

Ακόμη, ενθαρρύνει με τη δράση του τη συνεχή και χρήσιμη ανατροφοδότηση 

μεταξύ των εμπλεκομένων στη διδακτική διαδικασία, γιατί αυτή συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών. Είναι απαραίτητο να 

υπάρχει μια συγκεκριμένη και ρεαλιστική ανατροφοδότηση από το διευθυντή προς
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τους εκπαιδευτικούς και από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές, δεδομένου ότι 

η σημειωθείσα πρόοδος παρακολουθείται συστηματικά και αμείβεται συχνά.

Η ποιότητα της ανατροφοδότησης είναι πηγή προβληματισμού γιατί δίνεται η 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προγραμματίζουν επανάδραση, με στόχο την 

περαιτέρω βελτίωση της διδασκαλίας - μάθησης. Ταυτόχρονα, αυτού του είδους η 

ανατροφοδότηση, αποτελεί και μια μορφή αμοιβής στους εκπαιδευτικούς για τη 

σκληρή και αποδοτική δουλειά που επιτελούν τόσο στις τάξεις τους όσο και 

γενικότερα στο σχολείο τους . 44

2. Η Διεύθυνση του Σχολείου

Η Διεύθυνση Σχολείου διαμορφώνεται και ασκείται σε δύο επίπεδα: α) 

ένα επίπεδο δομικό - οργανωτικό, που αφορά το σχολείο ως ενιαίο οργανωτικό 

σύνολο, όπως αυτό οριοθετείται θεσμικά και βί ένα επίπεδο ατομικό και 

διαπροσωπικό, που αφορά τον τρόπο που τα συγκεκριμένα άτομα, που ασκούν τη 

διεύθυνση, αντιλαμβάνονται το έργο τους και το επιτελούν μέσα στο πολιτισμικό 

πλαίσιο κάθε σχολικής μονάδας.

Στο πρώτο επίπεδο, το σχολείο, ως ενιαίο οργανωτικό σύνολο, λειτουργεί με 

βάση ένα προδιαγεγραμμένο πλαίσιο, από όπου απορρέουν οι κανόνες λειτουργίας 

του και το τυπικό περίγραμμα των σχέσεων της κάθε σχολικής μονάδας με τα 

ανώτερα επίπεδα διοίκησης.

Το δεύτερο επίπεδο, όπου διαμορφώνεται και στο οποίο ασκείται η διεύθυνση 

του σχολείου, είναι η πολιτισμική όψη της σχολικής μονάδας, ο τρόπος που τα μέλη 

της αντιλαμβάνονται τους σκοπούς του σχολείου και το δικό τους ρόλο μέσα σε αυτό. 

Το σχολείο είναι μια θεσμοθετημένη οργάνωση, όπου διαπλέκονται τα δομικά με τα 

πολιτισμικά στοιχεία, και της οποίας οι στόχοι πραγματώνονται μέσα από τη 

διαπροσωπική σχέση των μελών της. Στο πλαίσιο αυτό η άσκηση της διεύθυνσης 

είναι κυρίως μια διαδικασία «πρόσωπο με πρόσωπο», συνεπάγεται δηλαδή άμεση ή 

έμμεση αλληλεπίδραση με άλλα άτομα της σχολικής και της ευρύτερης κοινότητας. 

Εμπειρικά τεκμηριώνεται το γεγονός πως η άσκηση της διεύθυνσης ποικίλλει από το 

ένα σχολείο στο άλλο και ότι οι διαφορές αυτές μπορούν να ερμηνευτούν ως 

διαφορές στην κουλτούρα του κάθε σχολείου και της κοινότητας. 45
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3. Ο ρόλος του διευθυντή στην αποτελεσματικότητα του σχολείου

Η σημασία που έχει η άσκηση της ηγεσίας στο σχολείο για την 

αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση του προκύπτει από τη θεωρητικά τεκμηριωμένη 

άποψη ότι η ηγεσία εμπλέκεται τόσο στη δομική όσο και στην πολιτισμική διάσταση 

του σχολείου. Στη βιβλιογραφία πλαίσια της διδακτικής έρευνας, διαγράφονται δύο 

κυρίως μοντέλα για την άσκηση της ηγεσίας στο σχολείο. Στα μέσα της δεκαετίας του 

‘80 επικρατεί η αντίληψη ότι ο ηγέτης, σχεδόν πάντα ο διευθυντής του σχολείου, είναι 

η μορφή-κλειδί για την αποτελεσματικότητα του.

Ο αποτελεσματικός ηγέτης περιγράφεται ως εξαιρετικά ορθολογιστής και 

πραγματιστής, θέτει δηλαδή τους κατάλληλους στόχους για το σχολείο και διαλέγει 

τις κατάλληλες λύσεις· αν κάποια λύση δε φαίνεται να λειτουργεί, ο ηγέτης προτείνει 

άλλη εκδοχή, συνεπή με το στόχο. Η εικόνα αυτή ενυπάρχει σε ποσοτικές έρευνες 

συσχετίσεων και υπονοεί ότι η σημασία του ρόλου του διευθυντή πηγάζει από τη 

θέση του. Ένα δεύτερο μοντέλο, το οποίο απορρέει κυρίως από έρευνες 

‘περίπτωσης’ (case studies) αποτελεσματικών σχολείων, τονίζει την πολιτισμική 

διάσταση της ηγεσίας και υπονοεί ότι η ηγεσία περιορίζεται σημαντικά από το 

πολιτισμικό πλαίσιο. Σε αντίθεση με την προηγούμενη εικόνα, υποστηρίζεται ότι δεν 

υπάρχουν γενικής αποδοχής χαρακτηριστικά του «καλού» σχολείου, καθώς αυτά 

είναι συνάρτηση του πλαισίου· υπονοείται δηλαδή ότι το πολιτισμικό πλαίσιο επιδρά 

τόσο στο νόημα που προσδίδεται στους εκπαιδευτικούς στόχους όσο και στην 

ιεράρχηση τους. Η συμπεριφορά ενός αποτελεσματικού ηγέτη δεν μπορεί επομένως 

να υπαχθεί σε προδιαγραφές. Η σημασία του ρόλου της ηγεσίας έγκειται αχό τη 

σκοπιά αυτή στο γεγονός ότι ο ηγέτης θεμελιώνει την κουλτούρα του σχολείου. Η 

διαμόρφωση και η ενδυνάμωση της κουλτούρας αυτής είναι διάχυτες 

δραστηριότητες, βασισμένες στις εκπαιδευτικές πεποιθήσεις του ηγέτη και 

μεταβιβάζονται μέσω δράσεων συμβολικής μορφής μάλλον παρά μέσω σαφώς 

προσδιορισμένων καθηκόντων .

Και στα πλαίσια της διδακτικής έρευνας εξάλλου τεκμηριώνεται η σημασία της 

διεύθυνσης του σχολείου για την προώθηση εκπαιδευτικών στόχων. Η θετική "άσκηση 

ηγεσίας" θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως ισχυρός παράγων 

αποτελεσματικότητας του σχολείου, ενώ στον τομέα των εκπαιδευτικών αλλαγών 

στα σχολεία υποστηρίζεται ότι ο διευθυντής του σχολείου παίζει άμεσο ή έμμεσο ρόλο 

στην εφαρμογή καινοτομιών. Λιγότερο σαφής πάντως παραμένει η σχέση μεταξύ
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ειδικών ιδιοτήτων και δραστηριοτήτων των διευθυντών και συγκεκριμένων 

μαθησιακών αποτελεσμάτων .46

Η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου βαραίνει, βέβαια, όλο το 

εκπαιδευτικό προσωπικό. Τον κύριο, όμως, συντονισμό των δυνάμεων (παραγόντων) 

που δρουν σε μια σχολική μονάδα τον επωμίζεται ο διευθυντής του σχολείου. Για να 

μπορέσει να φέρει σε πέρας το δύσκολο :έργο του, πρέπει να γνωρίζει και να 

εφαρμόζει τις βασικές αρχές της διοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στο χειρισμό του 

ανθρώπινου παράγοντα. Δηλαδή, η αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας 

εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις ικανότητες του διευθυντή-ηγέτη. Κρίνεται 

απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι ο διευθυντής σχολείου δεν είναι εξορισμού ηγέτης 

επειδή η διευθυντική του θέση του παρέχει τη νόμιμη εξουσία. Ειδικότερα:

Ο προσδιορισμός ενός ατόμου ως ηγέτη είναι σχετικά εύκολη υπόθεση, γιατί 

συγκεντρώνει ορισμένες εξαιρετικές ικανότητες για υψηλές θετικές επιδόσεις; 

(θεοφανίδης 1999: 20-32). Η εξακρίβωση, όμως των προσωπικών χαρακτηοιστικών 

των ηγετών, αυτών δηλαδή των στοιχείων που ξεχωρίζουν τουςηγέτες από τους μη 

ηγέτες, καθώς και ο ακριβής προσδιορισμός του περιεχομένου του όρου "ηγεσία" 

παραμένει ένα δύσκολο πρόβλημα.

Σε ό,τι αφορά τον ορισμό του ηγέτη έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις με 

τις οποίες θα ασχοληθούμε παρακάτω. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως ο ηγέτης 

εκλαμβάνεται ως: «το άτομο το οποίο μέσω της συμπεριφοράς του ασκεί επιρροή πάνω 

σε άλλα άτομα (οπαδούς) και τους κάνει εθελοντικά και πρόθυμα να τον 

ακολουθούν» (Μπουραντάς 2001: 316) και «που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή μέσα 

στην ομάδα και που αναμένεται να εκπληρώσει τον ηγετικό αυτό ρόλο είναι ο ηγέτης» 

(Hoy 1996: 374).

Οι Koonts και O’Donnell (1982: 91) θεωρούν την ηγεσία ως την επιρροή, την 

τέχνη ή τη διαδικασία επηρεασμού των ατόμων μιας ομάδας, ώστε να εργαστούν 

πρόθυμα για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων στόχων.

Μέσα από τους ορισμούς αυτούς που ενδεικτικά αναφέραμε, μπορεί κανείς να 

διαπιστώσει ότι το βασικό στοιχείο της ηγεσίας είναι ο επηρεασμός της συμπεριφοράς 

των μελών της ομάδας, ώστε να εργαστούν με προθυμία για τη διεκπεραίωση του 

έργου τους. Δεδομένου ότι ο επηρεασμός των μελών της ομάδας δε γίνεται τυχαία, η 

ηγεσία προϋποθέτει κάποιο άτομο (ηγέτη) το οποίο να ηγείται αποτελεσματικά. 

Κάποιο άτομο που να δραστηριοποιεί όλα τα στοιχεία του ρόλου του, για να 

εξασφαλίσει τη διάθεση των συνεργατών του να εργαστούν με ζήλο και εμπιστοσύνη.
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Δηλαδή, η ηγεσία είναι μια σημαντική πλευρά της διοικητικής λειτουργίας, όμως δεν 

ταυτίζεται με τη διοίκηση, η οποία αναφέρεται στον κατάλληλο συνδυασμό των 

ανθρώπινων και υλικών πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων βασιζόμενη 

πάντα στην επίσημη θέση εξουσίας- αποτελεί ένα μέρος αυτής και αποβλέπει κυρίως 

στην καθοδήγηση, την παρώθηση, τη δημιουργία καλού κλίματος και φυσικά στην 

εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας.

Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, η οποία ποικίλει ανάλογα με τις 

καταστάσεις και τις αλλαγές που γίνονται μέσα σε μια οργάνωση και που 

διαμορφώνουν ανάλογα τη συμπεριφορά των ηγετών και των συνεργατών τους. Με 

άλλα λόγια, η ηγεσία δεν είναι μια ιδιότητα διαχρονική κι ούτε υπάρχει κάποιο 

συγκεκριμένο μοντέλο "επιτυχημένης" ηγεσίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε 

μερικές οργανώσεις, άρα και στις σχολικές μονάδες, μερικοί διευθυντές-ηγέτες είναι 

αποτελεσματικοί, ενώ σε άλλες δεν έχουν το ίδιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. 47

4. Η πολυπρόσωπη δράση του Διευθυντή

Σε κάθε σχολική μονάδα ο Διευθυντήc είναι μovoμελέc όργανο Διοίκησης με 

πολυπρόσωπη δράση. Είναι:

• Ηγέτης,

• Επόπτης,

• Εκπαιδευτικός,

• Γ ραμματέας,

• Υποκινητής,

• Αξιολογητής,

• Καθοδηγητής νέων εκπαιδευτικών,

• Εκπρόσωπος σχολείου,

• Δέκτης παραπόνων.

Στην άσκηση καθηκόντων του διευθυντή πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και: 

η σχέση του με σύλλογο διδασκόντων, η σχέση με μαθητές, η σχέση με γονείς και η
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σχέση με άλλους φορείς.

ΣΧΗΜΑ 2: Η πολυπρόσωπη δράση του διευθυντή

Ας αναλύσουμε ξεχωριστά κάθε τομέα της πολυπρόσωπης δράσης:

Ηγέτης: Η διερεύνηση του προβλήματος της ηγεσίας και των ανθρώπινων 

σχέσεων στο σχολείο, και στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, αποτέλεσε τις 

τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο έντονου προβληματισμού, στις αγγλοσαξωνικές 

κυρίως χώρες. Αντίθετα, η διερεύνηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την 

οργάνωση και διοίκηση, την ηγεσία και τις ανθρώπινες σχέσεις σε άλλους τομείς από 

τους οποίους το σχολείο δανείστηκε ιδέες και μεθόδους, όπως για παράδειγμα, η 

βιομηχανία, είχε αρχίσει πολλές δεκαετίες πριν.

Ηγέτης είναι το άτομο που ορίζεται από κάποια αρχή για να προωθεί τα 

συμφέροντά της, με το να οργανώνει και να διοικεί οργανισμούς ή ιδρύματα που 

έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Ηγέτης είναι ο καθένας που έχει θέση 

προϊσταμένου είτε είναι αυτός που κατέχει την κορυφαία διοικητική θέση, είτε αυτός 

που κατέχει θέση προϊσταμένου ενός τομέα (διεύθυνση, υπηρεσία, γραφείο, σχολείο 

κ.λπ.). Τοποθετείται για να ασκεί τη μεγαλύτερη ή την πιο σημαντική επίδραση στα 

μέλη μιας ομάδας ή μιας οργάνωσης της οποίας είναι μέλος. Εκλέγεται ως ηγέτης από 

τα μέλη αυτής της ομάδας ή της οργάνωσης και επιβάλλεται λόγω προσωπικότητας, 

προσόντων και ικανότητας ως χαρισματική ηγετική προσωπικότητα, μέσα στο 

περιβάλλον στο οποίο κινείται και εργάζεται. Ασκεί, τέλος, διοικητικό έργο και 

ηγείται, αφού αντλεί εξουσία από θεσμούς, κουλτούρα, παράδοση και γενικά 

παραδεκτές αρχές.
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Η ηγεσία εκλαμβάνεται γενικά ως η επιρροή, η τέχνη, ή η διαδικασία 

επηρεασμού των ατόμων έτσι ώστε να εργαστούν πρόθυμα για την επίτευξη των 

ομαδικών στόχων. 48

Το πρόβλημα της ηγεσίας και των ανθρωπίνων σχέσεων στο σχολείο, και στο 

εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εν γένει 

συμπεριφορά του ανθρώπινου παράγοντα (ηγετικά στελέχη - υφιστάμενοι).

Η άσκηση ηγεσίας στην πράξη, κυρίως στις κατώτερες βαθμίδες, εξαρτάται 

λιγότερο από τη μόρφωση και τις γνώσεις του ηγέτη της οργάνωσης και περισσότερο 

από τις τεχνικές ικανότητές του και την ικανότητά του να εμπνέει, να καθοδηγεί, να 

δίνει το παράδειγμα και να κατευθύνει τα μέλη του οργανισμού, ενώ στις ανώτερες 

βαθμίδες το ποσοστό των γνώσεων αυξάνει, αλλά παραμένει πάντοτε σε μεγάλο 

βαθμό η ικανότητα του χειρισμού των ανθρώπων.

'Οπου ασκείται διοίκηση, υπάρχει πάντοτε και πρόβλημα ανθρώπινων 

σχέσεων και συμπεριφορών. Όχι με την έννοια της ύπαρξης δυσκολιών, αλλά την 

έννοια συμφερόντων, που διαφέρουν μεταξύ τους και ρόλων που συγκρούονται ή 

τουλάχιστον Δε συγκλίνουν και δεν ταυτίζονται πάντοτε. Σε ένα οποιοδήποτε 

σύστημα διοίκησης, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η γνώση των 

στοιχείων που συνθέτουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, η θετική αντιμετώπιση των 

προσωπικών ενδιαφερόντων, ιδιοτήτων, ιδιομορφιών, δυνατοτήτων και αδυναμιών 

κάθε ατόμου και η αξιολόγηση και η εκτίμηση του ανθρώπινου παράγοντα, 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας.

Η νέα θεωρητική προσέγγιση της οργάνωσης και διοίκησης δέχεται σήμερα, 

πως το κάθε οργανικό και διοικητικό σύστημα αποτελεί μια σύνθετη κοινωνική 

οντότητα, στην οποία τα διάφορα μέλη ως άτομα ή ως μέλη ομάδων συνεργάζονται 

και αλληλοεπηρεάζονται, δέχονται ορισμένες αρχές και αξίες και λύνουν όποιες 

διαφωνίες με τον διάλογο και την πειθώ. Το άτομα με την ιδιαιτερότητα, τις 

επιδιώξεις, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του δεν ισοπεδώνεται ούτε από τη 

νομοθετική διάσταση της διοίκησης, όπου η έμφαση δίνεται κυρίως στην επίτευξη 

των στόχων του οργανισμού, ούτε από την ιδιογραφική διάστασή του, όπου η έμφαση 

δίνεται κυρίως στην ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου. Το σύστημα έτσι δεν 

αδρανεί, δε μεταθέτει, δε μεταβάλλει και δεν εξουδετερώνει τους στόχους του. 

Βασική επιδίωξη είναι η εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ του ανθρώπινου παράγοντα 

και των στόχων του συστήματος.
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Το πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων μελών του εκπαιδευτικού 

συστήματος σε όλα γενικά τα επίπεδα, είναι μια από τις σημαντικότερες πτυχές της 

οργάνωσης και διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι σχέσεις αυτές 

προσδιορίζονται κυρίως από τρεις παράγοντες τους οποίους, εκείνος που ασκεί 

διοίκηση, δηλαδή ο ηγέτης, πρέπει να έχει υπόψη του.

Οι παράγοντες αυτοί είναι:

• η ποιότητα και ο βαθμός παρώθησης

• το είδος και η έκταση των κινήτρων, και

• ο βαθμός ικανοποίησης, που το κάθε μέλος του συστήματος (οργανισμού 

ή σχολείου) απολαμβάνει ασκώντας το επάγγελμά του.

Κάθε εργαζόμενος, αν εξεταστεί από την πλευρά της παρώθησης και των 

κινήτρων που έχει, και της ικανοποίησης που αντλεί από την άσκηση του 

επαγγέλματος του, αποτελεί μια εντελώς μοναδική και ανεπανάληπτη περίπτωση. 49 

Επόπτης: Ο διευθυντής έχει διδακτικά, διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα για 

όλη τη λειτουργία του σχολείου. Σύμφωνα με το άρθροΐΐ, παρ. 1 του ν. 1566/85, 

είναι ιδίως υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και υπηρεσιακών 

εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων.

Εκπαιδευτικός: Κάθε διευθυντής είναι πάνω από όλα δάσκαλος. Γι αυτό υπάρχει 

υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ώστε να μη χάνεται η επαφή του με την τάξη. Το 

Υπουργείο Παιδείας επιθυμεί εκπαιδευτικό για διευθυντή και όχι manager. Μάλιστα, 

σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση, ο διευθυντής θα αξιολογείται και 

για το παιδαγωγικό του έργο από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο. Το σχολείο είναι 

δημόσιος οργανισμός με λειτουργίες εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και διοικητικές. 

Για να μπορεί ο διευθυντής του να ασκήσει τα καθήκοντά του απαιτούνται οι 

ανάλογες γνώσεις και ικανότητες που διαθέτει ο εκπαιδευτικός.

Γραμματέας; Ο διευθυντής τηρεί το αρχείο του σχολείου, τα υπηρεσιακά βιβλία 

και έγγραφα και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής 

αλληλογραφίας. Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν αρκετό χρόνο αλλά και σωστή 

οργάνωση του γραφείου.

Υποκινητής: Υποκίνηση είναι «η συναισθηματική εκείνη κατάσταση η οποία 

κινεί ή παρακινεί ένα άτομο να ενεργήσει κατά ένα ορισμένο τρόπο». Αποτελεί μία 

εσωτερική διαδικασία, ξεχωριστή για κάθε άτομο. 50

Σύμφωνα με τη θεωρία των Porter και Lawler για την υποκίνηση, οι ανταμοιβές 

που προσδοκά ένα άτομο αποτελούν κινητήριο δύναμη της αποδοτικής συμπεριφοράς
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του και επηρεάζουν άμεσα την ικανοποίησή του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις 

περαιτέρω προσπάθειές του. Οι ανταμοιβές αυτές είναι: εξωτερικές, που σχετίζονται 

με το περιεχόμενο της εργασίας και εσωτερικές, που συνδέονται με την 

προσωπικότητα του κάθε ατόμου.

Σαν εξωτερικές θεωρούμε τις οικονομικές ανταμοιβές, τις συνθήκες εργασίας, 

την εξασφάλιση της απασχόλησης. Σαν εσωτερικές, τις ψυχολογικές ανταμοιβές, που 

καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες του ατόμου, ανάγκες εκτίμησης και ανάγκες 

αυτοεκπλήρωσης. 51

Ο Διευθυντής δεν έχει τη δυνατότητα να επέμβει στις οικονομικές ανταμοιβές 

των συναδέρφων. Η απασχόλησή τους είναι δεδομένη αφού είναι μόνιμοι Δημόσιοι 

Υπάλληλοι, άρα μένει μόνο ο τομέας των συνθηκών εργασίας, όσον αφορά στις 

εξωτερικές ανταμοιβές. Όσον αφορά τις εσωτερικές ανταμοιβές, υπάρχει χώρος 

επέμβασης του. Η καλή φήμη του σχολείου μπορεί να λειτουργήσει υποκινητικά, 

ανεβάζοντας το γόητρο και το κύρος των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτό. Οι 

ηθικές αμοιβές και η αναγνώριση του έργου μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Ο διευθυντής μπορεί να επιβραβεύει τις 

προσπάθειες των εκπαιδευτικών και σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων μπορεί να 

τιμήσει κάποιους για την ιδιαίτερη προσφορά τους.

Αξιολογητης: Ο Διευθυντής καλείται να αξιολογήσει τον εκπαιδευτικό της 

σχολικής μονάδας στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: Ανάληψη πρωτοβουλιών, 

παιδαγωγική συμπεριφορά εκπαιδευτικού, συνεργασία με εκπαιδευτικούς - μαθητές - 

γονείς. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας δεν 

είναι μια σαφώς χρονικά οριοθετημένη διαδικασία, αλλά απόρροια της γενικότερης 

συνεργασίας τους, στα πλαίσια της οποίας ο Διευθυντής της σχολικής μονάδος δίνει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα συγκεκριμένα κριτήρια στα οποία θα στηρίξει την αξιολογική 

του αποτίμηση, αμερόληπτα, αντικειμενικά, δίκαια και τεκμηριωμένα, 

αποστασιοποιούμενος από κάθε υποκειμενικό, θυμικό, ιδεολογικό και γενικά 

εξωυπηρεσιακό παράγοντα. 52

Καθοδηγητής νέων εκπαιδευτικών: Ο διευθυντής καθοδηγεί και βοηθά τους 

εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. 

Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης σε θέματα 

διοίκησης, παιδαγωγικά και επιστημονικά. 53
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Καλός διευθυντής είναι εκείνος που μοιράζει σωστά αρμοδιότητες σε 

συναδέρφους του. Κάποιες από τις διοικητικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατεθούν σε 

δασκάλους-συνεργάτες του, υπό την δική του καθοδήγηση. Έτσι, οι νέοι 

εκπαιδευτικοί αποκτούν εμπειρία σχετική με διοικητικές εργασίες του σχολείου, όπως 

η διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, η τήρηση του σχολικού αρχείου, 

κ.ά. Σταδιακά μπορούν αν εξελιχθούν στα διοικητικά τους προσόντα ώστε να είναι 

έτοιμοι να αναλάβουν αργότερα διευθυντική θέση.

Εκπρόσωπος σχολείου: Ο διευθυντής έχει την άμεση επίβλεψη για τη γενική 

διεύθυνση του σχολείου και το εκπροσωπεί σε όλες του τις σχέσεις.

Μετέχει: Α. στη Σχολική Επιτροπή (άρθρο 5, παρ. 8 του ν. 1894/90) έργο της 

οποίας είναι η διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται από τους Ο.Τ.Α. για την 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών του σχολείου. Β. στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 

(άρθρο 50 του ν. 1566/85), η οποία εισηγείται στο δήμαρχο θέματα σχετικά με την 

καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων. Γ. στο Σχολικό Συμβούλιο, όπου 

προεδρεύει (άρθρο 51 του ν. 1566/85). Έργο του συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας του σχολείου, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας 

διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του 

σχολικού περιβάλλοντος.

Τέλος, ο διευθυντής γίνεται δέκτης παραπόνων: Ο διευθυντής, ως εκπρόσωπος 

του σχολείου, γίνεται δέκτης παραπόνων τόσο από γονείς όσο και από 

εκπαιδευτικούς. Καλό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να ακούσει προσεκτικά το άτομο 

που εκφράζει παράπονο και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Συχνά το άτομο αυτό 

ικανοποιείται μόνο από την αποδοχή που βρίσκει από το διευθυντή.

Για την αντιμετώπιση των παραπόνων ο διευθυντής πρέπει: α. να 

συγκεντρώσει όλα τα γεγονότα και τις πληροφορίες που σχετίζονται με το θέμα, β. να 

συζητήσει και με τις δύο πλευρές και γ. να διευθετήσει το θέμα όσο πιο γρήγορα 

γίνεται. 54

Ο αποτελεσματικός διευθυντής έχει ανοιχτή επικοινωνία με όλους όσοι 

σχετίζονται με την εκπαιδευτική κοινότητα τόσο για θέματα που αφορούν στην 

εκτέλεση εργασιών όσο και για θέματα ανθρωπίνων σχέσεων.

Σχέση με σύλλογο διδασκόντων: Οι σχέσεις του διευθυντή με τους 

συναδέλφους του συμβάλλουν στη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 

δημιουργούν την αίσθηση συλλογικής ευθύνης και βελτιώνουν την επικοινωνία
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μεταξύ των μελών μιας σχολικής μονάδας. Η σχέση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο 

του σχολικού κλίματος. Το σχολικό κλίμα ορίζεται ως το σύνολο των δυναμικών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών παραμέτρων 

του σχολικού περιβάλλοντος και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική διάθεση 

των εκπαιδευτικών για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου (ψυχολογικό 

κλίμα), τον ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών για το εκπαιδευτικό και το διδακτικό 

τους έργο (συναισθήματα, στάσεις), την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών στο 

έργο τους (διεκπεραίωση συγκεκριμένης εργασίας σε καθορισμένο χρόνο), την 

επίτευξη των στόχων τους κατά τρόπο αποτελεσματικό και γενικά την όλη τους 

απόδοση στο εκπαιδευτικό τους έργο. Οι Halpin & Croft προτείνουν έξι 

διαχωρισμούς στο σχολικό κλίμα: ανοιχτό, αυτόνομο, ελεγχόμενο, οικείο, 

πατερναλιστικό και κλειστό με βάση την κοινωνική αλληλεπίδραση που υπάρχει 

ανάμεσα σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Η 

διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος μιας σχολικής μονάδας εξαρτάται κυρίως από το 

διευθυντή της, του οποίου πρωταρχική φροντίδα είναι, η δημιουργία και η 

εξασφάλιση ενός ευνοϊκού, για τη σχολική μάθηση, κλίματος. Ερευνητές έχουν 

διαπιστώσει ότι το θετικό σχολικό κλίμα επιδρά βελτιωμένα στη μάθηση που 

λαμβάνει χώρα στο σχολείο και στις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, καθώς και των εκπαιδευτικών 

και των μαθητών, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του σχολείου. 55

Σχέση με μαθητές: Ο διευθυντής επικοινωνεί με τους μαθητές δείχνοντας 

αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα. Η πρόσβαση στο γραφείο να γίνεται σχετικά άνετα. 

Ο διευθυντής δεν κάνει διακρίσεις και φέρεται με δικαιοσύνη και ισότητα απέναντι 

σε όλους τους μαθητές.

Σχέση με γονείς: Τα σχολεία εξασφαλίζουν αποτελεσματική επικοινωνία με 

τους γονείς ενημερώνοντάς τους για τους στόχους που τέθηκαν, τις προσδοκίες που 

έχουν για τα παιδιά τους και την πρόοδό τους στους διάφορους τομείς του 

αναλυτικού προγράμματος.

Η συχνή επικοινωνία με τους γονείς και η ενημέρωσή τους είναι ακόμη ένα 

επιπρόσθετο μέλημα του διευθυντή της σχολικής μονάδας στον τομέα της 

επικοινωνίας. Η προώθηση των διαφόρων δραστηριοτήτων του σχολείου, όπως για 

παράδειγμα η ύπαρξη προγράμματος για τακτές ώρες επισκέψεων των γονέων στο 

σχολείο για να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους, τα ενημερωτικά
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έντυπα που εκδίδει το σχολείο καθώς και η παρακολούθηση των σχολικών 

δραστηριοτήτων από τους γονείς είναι τρόπο που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 

ανάπτυξη της σχολικής επικοινωνίας και στην πραγμάτωση των στόχων που θέτουν 

από κοινού το σχολείο και η οικογένεια μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία. 56

Σχέση με άλλους φορείς: Το σχολείο συνεργάζεται με το Δήμο για τη 

συντήρηση και επισκευή των διδακτηρίων. Επίσης, για να ανοίξει τις πύλες του στην 

κοινωνία, συνεργάζεται με Πολιτιστικούς και Αθλητικούς συλλόγους. Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Έρευνας καθώς και με άλλους τοπικούς φορείς, για συμμετοχή σε 

διάφορα προγράμματα και εκδηλώσεις. Για την επίτευξη αυτών απαιτείται καλή 

επικοινωνιακή πολιτική από το Διευθυντή της σχολικής Μονάδας.
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΛΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Σκοπός της έρευνας

Γενικός σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει και να καταγράψει αντιλήψεις, 

στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων για την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου που υπηρετούν.

Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή απευθύνθηκε σε διευθυντές και δασκάλους 

Δημοτικών Σχολείων της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι απόψεις τους για την 

αποτελεσματικότητα, που επιχειρήθηκαν να καταγραφούν, επικεντρώθηκαν στους 

παρακάτω παράγοντες:

(1) Εκπαιδευτική ηγεσία

(2) Υψηλές προσδοκίες - Συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

(3) Έμφαση στη διδασκαλία

(4) Σχολικό κλίμα

(5) Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης

(6) Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων.

2. Στόχοι της έρευνας

Επιμέρους στόχοι της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν ορισμένα 

συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τους παράγοντες αποτελεσματικότητας από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, η έρευνα αποβλέπει στο να διερευνήσει:

1. Τις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των απόψεων των 

εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολικών μονάδων ως προς κάθε 

παράγοντα ξεχωριστά.

2. Τις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των απόψεων των 

εκπαιδευτικών ως προς κάθε παράγοντα ξεχωριστά, με βάση τον παράγοντα 

φύλο,

3. Τις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των απόψεων των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων ως προς κάθε παράγοντα ξεχωριστά, με 

βάση τον παράγοντα φύλο.

4. Κατά πόσο επηρεάζει η ύπαρξη χωριστού γραφείου Διευθυντή τη 

συνεργασία και επικοινωνία των εκπαιδευτικών.

5. Τη σχέση ηλικίας του εκπαιδευτικού με την επιλογή μεθόδου διδασκαλίας.
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3. Μεθοδολογία της έρευνας

Ερωτηματολόγιο: Ένα από τα πολλά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη 

συλλογή ερευνητικού υλικού στις επιστημονικές έρευνες, είναι το γραπτό 

ερωτηματολόγιο. Αυτό χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα γιατί θεωρήθηκε 

ως καταλληλότερο μέσο καταγραφής απόψεων.

Αναλυτικότερα, το ερωτηματολόγιο στηρίχτηκε στις έρευνες που υπάρχουν για 

τη σχολική αποτελεσματικότητα στη διεθνή βιβλιογραφία. Μετά τη θεωρητική 

προσέγγιση του θέματος επιλέξαμε να διερευνήσουμε έξι παράγοντες που καθορίζουν 

την αποτελεσματικότητα ενός σχολείου. Για κάθε παράγοντα υπήρχαν ξεχωριστές 

ερωτήσεις. Στο ερωτηματολόγιο όμως που απάντησαν οι εκπαιδευτικοί οι ερωτήσεις 

παρουσιάστηκαν με ενιαία αρίθμηση χωρίς να φαίνεται ποιος παράγοντας ερευνάται 

την κάθε φορά.

Μάλιστα υπήρχαν ερωτήσεις - παγίδες όπου μία παράμετρος ελέγχονταν με 

διαφορετικό τρόπο. Παράδειγμα: η ερώτηση 5: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως στο 

σχολείο σας δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους/ες τους μαθητές και τις μαθήτριες; Σε 

σχέση με την ερώτηση 6: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι γίνονται διακρίσεις από μέρους 

των εκπαιδευτικών με βάση το φύλο, την καταγωγή, την εθνότητα;

Η απάντηση δίνεται στην κλίμακα Ιως 5 και η διαβάθμιση ήταν: 1= καθόλου, 

2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ. Η ερώτηση 6 που ακολουθούσε έλεγχε 

κατά κάποιο τρόπο την αλήθεια της απάντησης στην ερώτηση 5. Γιατί αν η 

«καλύτερη», η πιο επιθυμητή, απάντηση στην 5 ήταν 5=πάρα πολύ, στην 6 η 

«καλύτερη» απάντηση ήταν 1= καθόλου. Και υπήρξαν απαντήσεις που η μία 

αναιρούσε την αλήθεια της άλλης. Δεν γίνεται σε ένα σχολείο που δίνονται ίσες 

ευκαιρίες σε κλίμακα 4=πολύ, παράλληλα να γίνονται και διακρίσεις σε κλίμακα 

3=αρκετά.

Όλες οι ερωτήσεις ήταν κλειστές. Εκτός από την κλίμακα που προαναφέρθηκε, 

υπήρχαν ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν με ναι ή όχι καθώς και ερωτήσεις που 

απαιτούσαν άλλη απάντηση (κυρίως συχνότητας) όπου και εκεί υπήρχε κλίμακα. 

Στην επεξεργασία το ναι μεταφράζονταν σε 1 ή 5 ανάλογα με το πώς είχε 

προκαθοριστεί η «καλύτερη» απάντηση. Συνολικά υπήρχαν 49 ερωτήσεις.

Οι ερωτήσεις για κάθε παράγοντα ήταν:

Εκπαιδευτική ηγεσία: 1 ως 4 . Επειδή όμως υπήρχαν υποερωτήματα, στην ουσία οι 

ερωτήσεις ήταν 10.
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1. Υπάρχει χωριστό γραφείο Διευθυντή;

2. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μεταξύ Διευθυντή και 

προσωπικού;

3. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την επικοινωνία μεταξύ Διευθυντή 

και προσωπικού;

4. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου σας:

Α. Ενθαρρύνει τις καινοτομίες;

Β. Προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο;

Γ. Παρέχει στήριξη και πληροφορίες επαγγελματικού περιεχομένου;

Δ. Συντονίζει τις δράσεις του σχολείου;

Ε. Επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται;

Στ. Εμπνέει τους εκπαιδευτικούς;

Ζ. Σέβεται τις συλλογικές αποφάσεις;

Υψηλές προσδοκίες - Συμπεριφορά του εκπαιδευτικού: 5 ως 7 (3 ερωτήσεις)

5. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως στο σχολείο σας δίνονται ίσες ευκαιρίες σε 

όλους/ες τους μαθητές και τις μαθήτριες;

6. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως ότι γίνονται διακρίσεις από μέρους των 

εκπαιδευτικών με βάση το φύλο, την καταγωγή, την εθνότητα;

7. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι στις τάξεις επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας και 

υψηλών προσδοκιών για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες;

Έμφαση στη διδασκαλία: 8 ως 15 (15 ερωτήσεις)

8. Επίκεντρο της διδασκαλίας σας είναι:

ο/η μαθητής/τρια, η διδακτική ύλη, ο εκπαιδευτικός

9. 'Εχετε επιλέξει μία μέθοδο διδασκαλίας την οποία χρησιμοποιείτε σταθερά;

10. Αν όχι, με ποια βάση προσαρμόζετε τη μέθοδο διδασκαλίας;

Α. τη σύνθεση της τάξης

Β. τους στόχους που θέτετε σε κάθε μάθημα;

Γ. τη φύση του μαθήματος;

11. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως κάνετε χρήση εποπτικών μέσων;

12. Κάνετε προετοιμασία μαθήματος:

Α. για κάθε μάθημα

Β. μόνο για τις νέες ενότητες
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Γ. μόνο για τα νέα βιβλία

13. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως κάνετε προγραμματισμό της διδασκαλίας 

Α. στην αρχή της σχολικής χρονιάς;

Β. κάθε μήνα;

Γ. μετά από αποτελέσματα εξετάσεων;

Δ. κάθε εβδομάδα;

14. Πόσο συχνά συμμετέχετε σε σεμινάρια ή ημερίδες για εκπαιδευτικά 

θέματα;

Μία φορά το χρόνο. Δύο φορές το χρόνο;

Τρεις φορές το χρόνο; Περισσότερο από τρεις φορές το χρόνο;

15. Είστε συνδρομητής/τρια σε κάποιο εκπαιδευτικό περιοδικό;

Σχολικό κλίμα: 16 ως 22 (8 ερωτήσεις)

16. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως λαμβάνονται συλλογικές αποφάσεις για τη 

λειτουργία του σχολείου;

17. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως το περιβάλλον του σχολείου είναι ευχάριστο 

Α. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες;

Β. Για τους εκπαιδευτικούς;

18. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη διάχυση πληροφοριών στο 

σχολείο;

19. Πόσο συχνά γίνονται συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων;

Κάθε μέρα κάθε τρεις μέρες κάθε εβδομάδα

Κάθε δύο εβδομάδες κάθε μήνα

Μόνο όταν προκόψει κάποιο ζήτημα

20. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών του σχολείου;

21. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την επικοινωνία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών του σχολείου;

22. Επιθυμείτε να παραμείνετε στο σχολείο αυτό;

Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης: 23 ως 25 (3 ερωτήσεις)

23. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών 

αξιοποιείται ως ανατροφοδότηση για το έργο των εκπαιδευτικών;
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24. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η αξιολόγηση που γίνεται στο σχολείο αφορά 

την κριτική ικανότητα των μαθητών/τριών;

25. Σε ποιο βαθμό η αξιολόγηση γίνεται με πολλαπλούς και διαφορετικούς 

τρόπους;

Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων: 26 ως 31 (10 ερωτήσεις)

26. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία σχολείου- 

γονέων;

27. Επιλέξτε τους τομείς που υπάρχει ενεργός συμμετοχή γονέων:

Α. Επίλυση προβλημάτων μαθητών

Β. Ζητήματα λειτουργίας του σχολείου 

Γ. Δραστηριότητες εκτός τάξης 

Δ. Οικονομική στήριξη 

Ε. Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων

28. Πόσο συχνά γίνεται προγραμματισμένη συνάντηση με τους γονείς;

Κάθε εβδομάδα Κάθε δύο εβδομάδες

Κάθε μήνα Κάθε τρίμηνο

29. Υπάρχει προκαθορισμένη ώρα κάθε εβδομάδα συνάντησης γονέων - 

εκπαιδευτικού;

30. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και 

συλλόγου γονέων;

31. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την επικοινωνία μεταξύ σχολείου 

και συλλόγου γονέων;

Εκτός από τις παραπάνω ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν, ανώνυμα 

πάντα, και τα εξής δημογραφικά στοιχεία: Φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, χρόνια 

που υπηρετούν στο συγκεκριμένο σχολείο, θέση που κατέχουν (Διευθυντής ή 

εκπαιδευτικός).

4. Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας το αποτελούσαν εκπαιδευτικοί, (δάσκαλοι και 

διευθυντές), που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχουν 125 Δημοτικά σχολεία. Επισκέφτηκα και 

παρέδωσα προσωπικά τα ερωτηματολόγια σε 65 Σχολεία. Προτίμησα την προσωπική
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παράδοση από την ταχυδρομική αποστολή τους γιατί θεώρησα πως έτσι θα είχα 

μεγαλύτερη ανταπόκριση. Επιθυμούσα απάντηση από το Διευθυντή και από όσους 

εκπαιδευτικούς είχαν τη διάθεση να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Μια 

εβδομάδα αργότερα πέρασα από τα ίδια σχολεία. Παρέλαβα απαντημένα 

ερωτηματολόγια από 37 σχολεία. Η ανάλυση έγινε σε 34 σχολεία γιατί στα υπόλοιπα 

3 δεν υπήρχε απάντηση του Διευθυντή. Μοίρασα 400 ερωτηματολόγια σε 65 

σχολεία. Παρέλαβα και ανέλυσα 175 ερωτηματολόγια από 34 σχολεία. Το ποσοστό 

των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν σε σχέση με τον αριθμό που μοιράστηκαν 

είναι 43,75% (175 από 400). Το ποσοστό των ερωτηματολογίων που αναλύθηκαν σε 

σχέση με τον αριθμό των σχολείων είναι 52,3% (34 από τα 65).

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ

ΠΟΣΟΣΤΟΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

^ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
400 175 43,75%

ΣΧΟΛΕΙΑ
65 34 52,3%

Πίνακας 1. Ποσοστό απαντήσεων

Από τους 175 εκπαιδευτικούς που απάντησαν, 80 ήταν άντρες και 95 γυναίκες. 

Δάσκαλοι ήταν 141 (55 άντρες και 86 γυναίκες). Από τους 34 διευθυντές, οι 25 ήταν 

άντρες και μόνο 9 γυναίκες. (Πίνακες 2,3,4)

Ένα πρώτο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι οι γυναίκες 

αποτελούν την πλειοψηφία στις τάξεις και τη μειοψηφία στη διοίκηση των σχολείων.

ΦΥΑΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΤΡΕΣ 80 45,71%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 95 54,29%

ΣΥΝΟΛΟ 175 100,00%

Πίνακας 2. Ποσοστό εκπαιδευτικών και διευθυντών κατά φύλλο
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ΦΥΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΤΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 55 39,00%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 86 61,00%

ΣΥΝΟΔΟ 141 100,00%

Πίνακας 3. Ποσοστό εκπαιδευτικών κατά φύλλο

ΦΥΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΤΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 25 73,53 %

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 9 26,47%

ΣΥΝΟΔΟ 34 100,00%

Πίνακας 4. Ποσοστό διευθυντών κατά φύλλο

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η ηλικία των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος 

στην έρευνα. Χωρίσαμε την ηλικία σε δεκαετίες. Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό είναι μεταξύ 30 ως 39 ετών. Ακολουθεί η δεκαετία 40 ως 49. Σε σύνολο 175 

ατόμων, τα 142 είναι από 30 ως 49 ετών (ποσοστό 81,14%).

>60 50-59 40-49 30-39 <29
ΣΥΝΟΛΟ

Ατομα 5 28 66 76 0 175

Ποσοστό 2,85% 16,00% 37,72% 43,43% 0,00% 100%

Πίνακας 5. Ηλικία και άτομα

Μόνο 5 εκπαιδευτικοί είναι πάνω από 60 ετών ενώ δεν υπάρχει κανένας 

μικρότερος των 30 ετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αλλαγή του ασφαλιστικού 

συστήματος και η φημολογούμενη αύξηση των ορίων ηλικίας, οδήγησε πολλούς σε 

συνταξιοδότηση. Έμειναν κενές αρκετές οργανικές θέσεις και καλύφθηκαν από 

μεταθέσεις. Έτσι ήρθαν στην πόλη νέοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν στην
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ύπαιθρο, κάλυψαν τις θέσεις και δεν υπήρξε ανάγκη για πολλές προσλήψεις 

αναπληρωτών.

Η έλλειψη εκπαιδευτικών κάτω των 30 ετών οφείλεται σε δύο λόγους:

1. Οι διορισμοί νέων εκπαιδευτικών γίνονται σε νομούς της επαρχίας.

2. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται από επετηρίδα (πίνακες) 

αναπληρωτών με βάση την προϋπηρεσία. Συνεπώς όσοι από τους αναπληρωτές 

τοποθετήθηκαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν στις πρώτες θέσεις του πίνακα, 

είχαν αρκετή προϋπηρεσία που σημαίνει ότι ήταν ήδη 30 ετών. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι αν η έρευνα γινόταν σε επαρχία τα ποσοστά θα ήταν διαφορετικά.

Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από τον 

πίνακα 6 που αναφέρεται στην προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών.

Έτη Σύνολο άτομα Ποσοστό

0 εώς 4 5 2,85%

5 εώς 9 11 6,28%

10 εώς 14 50 28,57%

15 εώς 19 39 22,28%

20 εώς 29 60 34,28%

30 ή περισσότερα 10 5,74%

ΣΥΝΟΛΟ 175 100%
Πίνακας 6. Συνολική υπηρεσία και άτομα

5. Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας

Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας θεωρήθηκε απαραίτητο η 

προκαταρκτική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από μικρό δείγμα εκπαιδευτικών 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έτσι, επιτεύχθηκε μεγαλύτερη φαινομενική 

εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, διαμορφώθηκε το τελικό 

ερωτηματολόγιο και παραδόθηκε σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία είχα τη 

δυνατότητα να επισκεφτώ.

Προτιμήθηκε η προσωπική επίσκεψη στο σχολείο για την επίδοση των 

ερωτηματολογίων και όχι η ταχυδρομική αποστολή τους. Θεωρήθηκε ότι με τον
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τρόπο αυτό θα συμμετείχαν λιγότερα σχολεία αλλά θα παίρναμε απαντήσεις από τα 

περισσότερα. Πιθανόν να μη δίνονταν η πρέπουσα σημασία σε ερωτηματολόγια που 

έφταναν στο σχολείο απρόσωπα και οι εκπαιδευτικοί έπρεπε όχι μόνο να απαντήσουν 

αλλά να φροντίσουν και για την αποστολή τους. Συνολικά, με τον τρόπο της 

προσωπικής επίδοσης, καλύφθηκαν 65 σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνάντησα πολλές δυσκολίες γιατί η περίοδος της 

έρευνας συνέπεσε με το τέλος της σχολικής χρονιάς όπου οι εκπαιδευτικοί 

βρίσκονται σε φόρτο εργασίας: ετοιμάζουν εκδηλώσεις, παραδίδουν βαθμολογία, 

οργανώνουν εκδρομές και εξορμήσεις ενώ οι Διευθυντές έχουν αυξημένο έργο με τις 

νέες εγγραφές, απολογιστικά και στατιστικά στοιχεία που πρέπει να παραδώσουν. 

Πολλές ήταν οι φορές που επισκέφτηκα σχολεία και απούσιαζε το προσωπικό και οι 

μαθητές σε κάποια εκδήλωση. Πολλές ήταν και οι φορές που επέστρεφα σε ένα 

σχολείο για να πάρω απαντημένα ερωτηματολόγια και δεν έπαιρνα ούτε ένα. 

Αναγκαζόμουν να επισκεφτώ το ίδιο σχολείο πολλές φορές. Επιπλέον, μπορούσα να 

καταλάβω τη δυσφορία που έδειχναν οι περισσότεροι όταν τους ζητούσα να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. Αυτό έγινε επειδή οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 

σχολεία της Θεσσαλονίκης έχουν κληθεί επανειλημμένα να συμπληρώσουν 

ερωτηματολόγια αφού στην πόλη εδρεύει Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς και 

Διδασκαλείο Μετεκπαίδευσης δασκάλων και διεξάγονται πολλές έρευνες από 

φοιτητές και μετεκπαιδευόμενους. Τέλος αρκετοί ήταν αυτοί που έκριναν ότι οι 

ερωτήσεις ήταν πάρα πολλές. Η προσωπική επαφή καθώς και οι γνωριμίες που είχα 

στο χώρο με βοήθησαν ώστε να συγκεντρώσω 175 απαντημένα ερωτηματολόγια.

Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν ανώνυμα και τα σχολεία καταγράφηκαν με 

αρίθμηση σε τυχαία σειρά. Έτσι το σχολείο 1 πιθανόν να αντιπροσωπεύει τις 

απαντήσεις του 45ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Στον πίνακα 7 που 

ακολουθεί φαίνονται:

• ποια σχολεία παρέδωσαν συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια που τους 

είχαν επιδοθεί

• πόσοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ανά σχολείο

• πόσοι διευθυντές συμμετείχαν ανά σχολείο

• πόσοι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και διευθυντές)συμμετείχαν συνολικά
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Α/Α ΣΧΟΑΕΙΟ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΙ
1 1° Π.Τ.Δ.Ε.- Α.Π.Θ. 1 5
2 2° Π.Τ.Δ.Ε.- Α.Π.Θ. 1 5
3 8° Θεσσαλονίκης 1 3
4 9° Θεσσαλονίκης 1 3
5 11° Θεσσαλονίκης 1 2
6 16° Θεσσαλονίκης 1 3
7 18° Θεσσαλονίκης 1 6
8 21° Θεσσαλονίκης 1 8
9 22° Θεσσαλονίκης 1 3
10 28° Θεσσαλονίκης 1 3
11 29° Θεσσαλονίκης 1 3
12 30ο Θεσσαλονίκης 1 2
13 31° Θεσσαλονίκης 1 3
14 37° Θεσσαλονίκης 1 2
15 41° Θεσσαλονίκης 1 3
16 45° Θεσσαλονίκης 1 3
17 46° Θεσσαλονίκης 1 5
18 51° Θεσσαλονίκης 1 2
19 53° Θεσσαλονίκης 1 7
20 54° Θεσσαλονίκης 1 3
21 57° Θεσσαλονίκης 1 2
22 61° Θεσσαλονίκης 1 3
23 62° Θεσσαλονίκης 1 3
24 64° Θεσσαλονίκης 1 3
25 70ο Θεσσαλονίκης 1 3
26 83° Θεσσαλονίκης 1 6
27 101° Θεσσαλονίκης 1 5
28 109° Θεσσαλονίκης 1 7
29 114° Θεσσαλονίκης 1 5
30 4° Συκεών 1 8
31 5° Συκεών 1 7
32 4° Σταυρούπολης 1 3
33 1° Πανοράματος 1 7
34 2° Πανοράματος 1 5

ΣΥΝΟΛΟ 34 141
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 175

Πίνακας 7. Τα σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα.
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6. Υποθέσεις εργασίας

Κύρια Υπόθεση

Για τη διατύπωση της κύριας υπόθεσης χρησιμοποιήσαμε τα συμπεράσματα της 

θεωρητικής θεμελίωσης τα οποία συνδυάσαμε με την εμπειρία δεκαπέντε ετών στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υποθέσαμε ότι σύμφωνα με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών συνολικά:

Α. Κάθε παράγοντας αποτελεσματικότητας θα βρίσκεται πάνω από τη μέση της 

πεντάβαθμης κλίμακας. Δηλαδή θα κυμαίνεται από 3 και πάνω.

Β. Θα υπάρχει διαφορά στην κλίμακα ως προς τους παράγοντες.

Επιιιέρους υποθέσεκ

Ι.Θα υπάρχουν εμφανείς διαφορές μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών 

και των διευθυντών των σχολικών μονάδων ως προς κάθε παράγοντα ξεχωριστά.

2. Δεν θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών ως 

προς κάθε παράγοντα ξεχωριστά, με βάση τον παράγοντα φύλο,

3. Δεν θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ των απόψεων των διευθυντών των 

σχολικών μονάδων ως προς κάθε παράγοντα ξεχωριστά, με βάση τον παράγοντα 

φύλο.

4. Η ύπαρξη χωριστού γραφείου Διευθυντή επηρεάζει αρνητικά τη 

συνεργασία και επικοινωνία των εκπαιδευτικών.

5. Η ηλικία του εκπαιδευτικού επηρεάζει την επιλογή μεθόδου διδασκαλίας. 

Θεωρούμε πως ο εκπαιδευτικός που είναι μεγαλύτερος σε ηλικία έχει επιλέξει μία 

μέθοδο που έκρινε αποτελεσματικά και παύει να δοκιμάζει νέες μεθόδους.

7. Ανάλυση και συζήτηση δεδομένων

Κύρια υπόθεση

Α, Κάθε παράγοντας αποτελεσαατικότηiac θα βρίσκεται πάνω από τη ιιέση της 

πεντάβαθιιτκ κλίιιακαο. Δηλαδή θα κυιιαίνεται από 3 και πάνω.

Η ανάλυση τόσο της κύριας όσο και των επιμέρους υποθέσεων θα γίνει ως 

προς κάθε παράγοντα ξεχωριστά.

Στο Γράφημα 1 φαίνεται πως η εκπαιδευτική Ηγεσία είναι ικανοποιητική σε 

γενικές γραμμές στα σχολεία. Η συνολική βαθμολογία είναι 3,45 και περιλαμβάνει 

συνολικά τις απόψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών. Στην ανάλυση που γίνεται 

παρακάτω (επιμέρους υπόθεση 1), παρουσιάζεται η διαφορά στις απόψεις 

εκπαιδευτικών και διευθυντών.
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Εκπαιδευτική Ηγεσία

4.00

3.00
Μέσος όρος 2 QQ 
απαντήσεων '

1.00 

0,00

Γράφημα 1. Απόψεις συνόλου εκπαιδευτικών για την Εκπαιδευτική Ηγεσία

] 3,45

1
Σύνολο Εκπαιδευτικών/Διευθυντών

Υψηλές Προσδοκίες - Συμπεριφορά Εκπαιδευτικού

5.00

4.00

Μέσος όρος 
απαντήσεων ^ οο

1.00 

0,00

3,90

1
Σύνολο Εκπαιδευτικών/Διευθυντών

Γράφημα 2. Απόψεις συνόλου εκπαιδευτικών για Υψηλές προσδοκίες - Συμπεριφορά 
εκπαιδευτικών

Ο παράγοντας Υψηλές προσδοκίες - Συμπεριφορά εκπαιδευτικών παρουσιάζει 

την υψηλότερη βαθμολογία όλων(3,90 Γράφημα 2). Φαίνεται πως λιγοστεύουν οι 

διακρίσεις με βάση το φύλο, την καταγωγή και την εθνότητα. Σε αυτό συντελεί το 

γεγονός ότι η φοίτηση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών αποτελεί πλέον 

σύνηθες φαινόμενο στα σχολεία. Με την πάροδο των ετών οι διαφορές αμβλύνθηκαν 

και οι διακρίσεις μειώθηκαν αισθητά. Επίσης ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην 

αντιρατσιστική αγωγή. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία της 

Θεσσαλονίκης έχουν συχνότερα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια και να 

ενημερωθούν για τις νέες τάσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
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Έμφαση στη διδασκαλία

3.50
3.00
2.50

Μέσος όρος 2,00 
απαντήσεων 150

1.00 
0,50 
0,00

Γράφημα 3. Απόψεις συνόλου εκπαιδευτικών για Έμφαση στη διδασκαλία

1
Σύνολο Εκπαιδευτικών/Διευθυντών

Η έμφαση στη διδασκαλία είναι ο παράγοντας που συγκέντρωσε τη 

χαμηλότερη βαθμολογία (3,09 Γράφημα 3). Μόλις που ξεπέρασε τη μέση της 

πεντάβαθμης κλίμακας. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη διαφορά που υπάρχει ως προς 

το συγκεκριμένο τομέα μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντών(Επιμέρους υπόθεση 1).

Μέσος όρος 
απαντήσεων

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50 
1,00 
0,50 
0,00

Σχολικό Κλίμα

3,41

1
Σύνολο Εκπαιδευτικών/Διευθυντών

Γράφημα 4. Απόψεις συνόλου εκπαιδευτικών για το Σχολικό Κλίμα

Στο Γράφημα 4 παρουσιάζονται συνολικά οι απόψεις εκπαιδευτικών και 

διευθυντών για το σχολικό κλίμα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι 

συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία. Το θετικό κλίμα σε ένα σχολείο προάγει την 

αποτελεσματικότητα.
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Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

3.50
3.00
2.50

Μέσος όρος 2,00 
απαντήσεων 1,50

1.00 
0,50 
0,00

1
Σύνολο Εκπαιδευτικών/Διευθυντών

Γράφημα 5. Απόψεις συνόλου εκπαιδευτικών για τη Μέτρηση και αξιολόγηση της 
επίδοσης

Ο παράγοντας Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης βρίσκεται στο 3,21 της 

πεντάβαθμης κλίμακας. Οι απαντήσεις δείχνουν πως στα περισσότερα σχολεία η 

αξιολόγηση γίνεται με πολλαπλούς και διαφορετικούς τρόπους και λειτουργεί ως 

ανατροφοδότηση για τη βελτίωση της διδασκαλίας.

Συνεργασία και ενεργή συμμετοχή γονέων

3.50
3.00
2.50

Μέσος όρος 2,00 
απαντήσεων ι 50

1.00 
0,50 
0,00

3,15

1
Σύνολο Εκπαιδευτικών/Διευθυντών

Γράφημα 6. Απόψεις συνόλου εκπαιδευτικών για τη Συνεργασία και ενεργή 
συμμετοχή γονέων.

Ο ρόλος των γονέων φαίνεται πως εκτιμάται αρκετά από τους εκπαιδευτικούς. 

Από τις απαντήσεις τους οι εκπαιδευτικοί δείχνουν πως θέλουν τους γονείς κοντά 

τους σε τομείς όπως: η επίλυση προβλημάτων των δικών τους παιδιών, η
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συμπαράσταση σε προγράμματα και νέες δράσεις, οι εκτός τάξης δραστηριότητες 

καθώς και η οικονομική στήριξη.

Β, Θα υπάρχει διαφορά στην κλίμακα toe προα τουα παράγοντεα

Δεν παρατηρήθηκε καμία ισοβαθμία μεταξύ των παραγόντων. Η βαθμολογία 

κυμάνθηκε από 3,09 μέχρι 3,90. Συγκεκριμένα:

1. Υψηλές προσδοκίες - Συμπεριφορά του εκπαιδευτικού: 3,90

2. Εκπαιδευτική ηγεσία: 3,45

3. Σχολικό κλίμα: 3,41

4. Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης: 3,21

5. Συνεργασία - ενεργός συμμετοχή των γονέων: 3,15

6. Έμφαση στη διδασκαλία: 3,09

4.5 ........................-...........
4

3.5 -------
3------- 1

2,5 —11^1 
2 —I

1,5 —
ι-------- 1

°,5 — -4|§ |Η
ο J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ι

□ Σειράΐ
□ Σειρά2
□ Σειρά3
□ Σειρά4 
■ Σειράδ
□ Σειράβ

Γράφημα 7: Διαφορά μεταξύ των παραγόντων
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Επιμέρους υποθέσεις 

Επιμέρους υπόθεση 1

1 .Θα υπάργουν ειιωανεκ: διαωοοές ιιεταΕύ των απόνι/εων των εκπαιδευτικών 

και των διευθυντών των σγολικών μονάδων ως προς κάθε παράγοντα ξεχωριστά.

Στο γράφημα 8 φαίνεται η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των εκπαιδευτικών και 

των διευθυντών για την εκπαιδευτική ηγεσία. Οι διευθυντές θεωρούν ότι τα 

καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν με μεγάλη επιτυχία στο έργο τους ενώ οι 

εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετική άποψη.

Εκπαιδευτική ηνεσία

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Γράφημα 8. Απόψεις των εκπαιδευτικών και διευθυντών για την Εκπαιδευτική 
Ηγεσία

Φαίνεται να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους αλλά μάλλον δεν 

επικοινωνούν σωστά με το προσωπικό του σχολείου τους. Πάντως ακόμα και οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών, αν και δεν συμφωνούν απόλυτα με τους διευθυντές, 

κατατάσσουν την εκπαιδευτική ηγεσία πάνω από τη μέση της κλίμακας.

Στο Γράφημα 9 που ακολουθεί φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

ευχαριστημένοι από τον εαυτό τους όσο αφορά τον τομέα των υψηλών προσδοκιών 

που έχουν για τους μαθητές τους. Αντίθετα οι διευθυντές τους πιστεύουν πως τα 

πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Οι απόψεις και των δύο είναι πάνω από τη μέση της 

κλίμακας. Η μεγάλη διαφορά που παρουσιάζεται στις απόψεις πιθανόν να οφείλεται 

στο ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ αυστηροί κριτές του εαυτού τους. Σε αυτό 

καταλήγουμε και αν το συνδυάσουμε με τη μεγάλη έμφαση που οι ίδιοι δίνουν στη 

διδασκαλία.
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Γράφημα 9. Απόψεις των εκπαιδευτικών και διευθυντών για Υψηλές προσδοκίες - 
συμπεριφορά εκπαιδευτικού

Γράφημα 10. Απόψεις των εκπαιδευτικών και διευθυντών για Έμφαση στη 
διδασκαλία

Και εδώ υπάρχει διαφορά στις απόψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών 

(γράφημα 10). Μόνο που τώρα είναι υπέρ των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

προγραμματίζουν και προετοιμάζουν τη διδασκαλία τους περισσότερο από τους 

διευθυντές τους.

Οι διευθυντές διδάσκουν λίγες ώρες την εβδομάδα (4 ως 10) και θεωρούν τη 

διοίκηση του σχολείου ως κύριο έργο τους, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την εργασία 

στην τάξη. Επιπλέον, φροντίζουν να αναλάβουν μαθήματα τα οποία έχουν διδάξει και 

παλαιότερα ώστε να μειώσουν το χρόνο που χρειάζονται για προετοιμασία.
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Το σγολικό κλίιια

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2. Εκπαιδευτικοί

Γράφημα 11. Απόψεις των εκπαιδευτικών και διευθυντών για το σχολικό κλίμα

Όπως στον παράγοντα Εκπαιδευτική ηγεσία, έτσι και στους παράγοντες Σχολικό 

κλίμα (Γράφημα 11) καθώς και Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης, (Γράφημα 

12) η διαφορά είναι υπέρ των διευθυντών. Παρουσιάζονται πιο αισιόδοξοι για το 

σχολείο τους από τους δασκάλους. Ίσως η ενασχόλησή τους με τη διοίκηση και τα 

πολλά θέματα που έχουν να διευθετήσουν τους εμποδίζει να αντιληφθούν σωστά την 

πραγματική κατάσταση στο σχολείο τους. Και εδώ οι απόψεις όλων είναι πάνω από 

τη μέση της κλίμακας.

Γράφημα 12. Απόψεις εκπαιδευτικών και διευθυντών για τη Μέτρηση και 
αξιολόγηση της επίδοσης
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Γράφημα 13. Απόψεις των εκπαιδευτικών και διευθυντών για τη Συνεργασία και 
ενεργό συμμετοχή των γονέων.

Τέλος, στο γράφημα 13 βλέπουμε τη διαφορά στις απόψεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και διευθυντών σχετικά με τη συνεργασία των γονέων. Αν και οι δύο 

είναι θετικές, αφού βρίσκονται πάνω από τη μέση της κλίμακας, ωστόσο οι 

διευθυντές δείχνουν πιο ανοιχτοί σε συνεργασία. Αυτό οφείλεται, κατά την άποψή 

μας, στους παρακάτω λόγους: Οι διευθυντές έχουν μάθει να συνεργάζονται με 

πολλούς φορείς, εξ αιτίας της φύσης του έργου τους, άρα και με γονείς. Από την 

άλλη, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται πως είναι πιο αφοσιωμένοι στα διδακτικά και 

παιδαγωγικά τους καθήκοντα και περιορίζουν αρκετά τη συνεργασία με τους γονείς.

Επιμέρους υποθέσεις 2 και 3

2, Δεν θα υπάργουν διαφορές ιιεταΕύ των απόιι/εων των εκπαιδευτικών 

ως nooc κάθε παράγοντα £εγωριστά. ιιε βάση τον παράγοντα φύλο.

3. Δεν θα υπάργουν διαιρορέο ιιεταΕύ των απόιι/εων των διευθυντών των 

σγολικών ιιονάδων toe ποοο κάθε παράγοντα Εεγωριστά. με βάση τον παράγοντα 

φύλο.

Οι επιμέρους υποθέσεις 2 και 3 παρουσιάζονται στα γραφήματα 14 ως 19. 

Κάθε παράγοντας εμφανίζεται χωριστά και συγκρίνονται οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών και διευθυντών διαφορετικών φύλων.

Αρχικά συγκρίνουμε τους εκπαιδευτικούς διαφορετικού φύλου μεταξύ τους και 

μετά τους διευθυντές διαφορετικού φύλου μεταξύ τους.
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Γράφημα 14. Διαφορά φύλου και εκπαιδευτική ηγεσία

YiunAcc Ποοσδοκίεο - Συυττεοιωοοά 
Εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

Αντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες 
εκπαιδευτικοί εκπαιδευτικοί διευθυντές διευθύντριες

Γράφημα 15. Διαφορά φύλου και Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορά εκπαιδευτικού

Στους παράγοντες της εκπαιδευτικής ηγεσίας και των υψηλών προσδοκιών - 

συμπεριφοράς εκπαιδευτικού, το φύλο δείχνει να μην παίζει σημαντικό ρόλο. Οι 

διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των διευθυντών, αντρών και των γυναικών, 

είναι πολύ μικρές. Μικρές είναι και οι διαφορές που έχουν καταγραφεί μεταξύ των 

εκπαιδευτικών αντρών και των γυναικών.

Όλες οι απόψεις βρίσκονται πάνω από τη μέση της κλίμακας. Οι απόψεις των 

διευθυντών και στους δύο παράγοντες που εξετάζονται παρουσιάζονται σαφώς πιο 

αισιόδοξες.
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Γράφημα 16. Διαφορά φύλου και Έμφαση στη διδασκαλία

Γράφημα 17. Διαφορά φύλου και Σχολικό κλίμα

Τα γραφήματα 16 ως 18 αναφέρονται στους παράγοντες «Έμφαση στη 

διδασκαλία. Σχολικό κλίμα. Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης σε σχέση με τη 

διαφορά φύλου». Ενώ στους εκπαιδευτικούς δε φαίνεται να υπάρχει σημαντική 

διαφορά, στους διευθυντές τα πράγματα αλλάζουν. Οι άντρες διευθυντές φαίνεται να 

υπερτερούν στους τομείς αυτούς έναντι των γυναικών συναδέρφων τους. Αυτό 

πιθανό να οφείλεται στα παρακάτω:

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν τομέα όπου «οι γυναίκες διδάσκουν και οι άντρες 

διοικούν» (Μαραγκουδάκη 1997)
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Γράφημα 18. Διαφορά φύλου και Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης

Η διαχρονική κυριαρχία των ανδρών σε διοικητικές θέσεις, τόσο στο χώρο 

της εκπαίδευσης όσο και στον ευρύτερο χώρο της απασχόλησης, έχει συμβάλλει 

στην ταύτιση της διοίκησης με το ανδρικό πρότυπο. Έχει διαμορφωθεί, δηλαδή, η 

αντίληψη-μύθος ότι για την αποτελεσματική εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων 

απαιτούνται χαρακτηριστικά προσωπικότητας, που εμπεριέχονται στο ανδρικό 

στερεότυπο, όπως π.χ. ικανότητα επίλυσης προβλήματος, ικανότητα επιβολής και 

ελέγχου, αποφασιστικότητα, αυταρχικότητα κλπ. Στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία 

η έλλειψη μοντέλων ρόλου (role models) αναγνωρίζεται ως μία από τις βασικές 

παραμέτρους αποκλεισμού των γυναικών από τις διευθυντικές θέσεις. 57

Οι γυναίκες διευθύντριες, αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα στην 

άσκηση των καθηκόντων τους τα οποία φαίνεται να συμβάλλουν στον αποκλεισμό 

τους από διευθυντικές θέσεις.

Στην περίπτωση που δεν υιοθετούν ανδρικές πρακτικές στην άσκηση των 

καθηκόντων τους, δηλαδή δεν είναι αυταρχικές, επιβλητικές, αποφασιστικές κλπ., 

αλλά υιοθετούν μια συνεργατική και μητρική αλληλεπίδραση με το διδακτικό 

προσωπικό και τους μαθητές/τριες κρίνονται συνήθως ως ανεπαρκείς και 

αναποτελεσματικές. Αντίθετα, εάν υιοθετήσουν το ανδρικό πρότυπο κρίνονται ως 

αυταρχικές, σκληρές, ως σιδηρές κυρίες που έχουν αποποιηθεί κάθε ίχνος 

θηλυκότητας. Όποια επιλογή κι αν κάνουν οι γυναίκες διευθύντριες, θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι έχει ανασταλτικές επιπτώσεις στις γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι οποίες 

είναι φυσικό να μη θέλουν να αναλάβουν διευθυντική θέση και να θεωρηθούν
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ανεπαρκείς ή αντίθετα σιδηρές και μη θηλυκές. 58

Εκτός από το συγκεκριμένο δίλημμα και τις επιπτώσεις του, οι γυναίκες 

διευθύντριες δέχονται καθημερινά προκλήσεις και έντονη αμφισβήτηση τόσο από το 

διδακτικό προσωπικό και ιδιαίτερα μάλιστα από τους άνδρες. Δε λείπει ακόμη η 

αμφισβήτηση και η απροθυμία για συνεργασία με άνδρες διευθυντές άλλων 

σχολείων. Χαρακτηριστική είναι η διαπίστωση μιας Διευθύντριας: «Είναι δύσκολο 

να μπορέσεις να συνεργαστείς με έναν άλφα αριθμό συναδέλφων γιατί και σαν γυναίκα 

έχεις δυσκολία, επειδή σε βλέπουν ζηλότυπα κάποιες γυναίκες συνάδελφοι, ενώ οι 

άντρες δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι έχουν γυναίκα Διευθ\)ντρια κι όχι άντρα όπως 

συνηθίζεται». 59

Οι αμφισβητήσεις και οι προκλήσεις αυτές δεν έχουν να κάνουν με την 

αποτελεσματικότητα των γυναικών διευθυντριών αλλά κυρίως με τη δυσφορία που 

προκαλεί η παρουσία τους σε διευθυντική θέση μια και ανατρέπει τις παραδοσιακές 

σχέσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

Ακόμη, όπως δήλωσαν γυναίκες διευθύντριες σε συνεντεύξεις στα πλαίσια 

σχετικών ερευνών, παρακολουθούνται διαρκώς και ανελλιπώς από τους 

υφισταμένους μήπως υποπέσουν σε διοικητικά σφάλματα, κρίνονται αυστηρά και 

χρειάζεται να καταβάλουν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από ό,τι οι άνδρες 

διευθυντές προκειμένου να αποδείξουν ότι αξίζουν τη θέση που κατέχουν.

Υποθέτουμε λοιπόν πως οι γυναίκες Διευθύντριες ρίχνουν το βάρος των 

προσπαθειών τους στη διοίκηση του σχολείου και δεν καταβάλουν την ανάλογη 

προσπάθεια στη διδασκαλία και την αξιολόγηση των μαθητών· τομείς όπου οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί υπερτερούν. Η έλλειψη μοντέλων ρόλου και οι δυσκολίες 

στην άσκηση των διευθυντικών καθηκόντων κάνουν τις γυναίκες να είναι πιο 

επιφυλακτικές και ίσως πιο απαιτητικές· κάτι που εμποδίζει την ανάπτυξη θετικού 

κλίματος στο σχολείο.

Σιγά σιγά όμως, καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες αναλαμβάνουν 

διοικητικές θέσεις, ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Η επιτυχημένη πορεία 

κάποιων γυναικών αρχίζει να δημιουργεί μοντέλα διευθυντικών ρόλων με 

διαφορετική οπτική. Οι εκπαιδευτικοί και οι άντρες διευθυντές θα έχουν όλο και 

περισσότερες γυναίκες διευθύντριες για να συνεργαστούν, και η δυσφορία που έχει 

παρατηρηθεί θα ελαττώνεται. Ακόμα και οι ίδιες οι γυναίκες θα αντιμετωπίζουν με 

περισσότερη αυτοπεποίθηση το ρόλο τους. Η προσωπικότητα σε συνδυασμό με τις 

ικανότητες και δεξιότητες του ατόμου θα αποτελούν τα κριτήρια για την
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αποτελεσματικότητα της διευθύντριας και ο παράγοντας φύλο θα επηρεάζει λιγότερο 

στην άσκηση ηγετικών καθηκόντων.

Γράφημα 19. Διαφορά φύλου και Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των 
γονέων.

Στο γράφημα 19 «Διαφορά φύλου και Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των 

γονέων», παρατηρούμε ότι οι γυναίκες έχουν την ίδια στάση (3,17) ενώ οι άντρες 

βλέπουν το θέμα διαφορετικά, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν. Δηλαδή, ενώ οι 

άντρες εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι διατακτικοί στις σχέσεις τους με τους γονείς 

των μαθητών (2,90), οι άντρες διευθυντές φαίνεται να συνεργάζονται καλύτερα 

(3,49). Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η θέση του διευθυντή απαιτεί 

συχνή και ουσιαστική συνεργασία με διάφορους φορείς, μεταξύ αυτών και με τους 

συλλόγους γονέων. Έχουν συνεπώς την εμπειρία ώστε να χειριστούν κατάλληλα 

κάποια θέματα και να κρατήσουν τις ισορροπίες όπου χρειάζεται.

Η διστακτικότητα που καταγράφεται στις απόψεις των γυναικών Διευθυντριών 

σχετίζεται με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις δυσκολίες και τη δυσφορία που 

αντιμετωπίζουν στο έργο τους.

Επιμερους υπόθεση 4

4, Η ύπαρΕη χωριστού γραφείου Διευθυντή επηρεάζει αρνητικά τη 

συνεργασία και επικοινωνία των εκπαιδευτικών.

Στο γράφημμ 20 φαίνεται ότι όταν νπάρχει χωριστό γραφείο διευθυντή και 

προσωπικού, η συνεργασία μειώνεται αισθητά. Συγκεκριμένα στην κλίμακα 1 ως 5, ο
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μέσος όρος βαθμολογίας για την ικανοποίηση από τη συνεργασία είναι 3,60. Όταν 

όμως ο διευθυντής έχει το γραφείο του στον ίδιο χώρο με τους εκπαιδευτικούς τότε η 

ικανοποίηση είναι πολύ μεγαλύτερη (4,36).

Είναι γεγονός πως ο διευθυντής έχει πολλή γραφική δουλειά, πρέπει να 

συνεργάζεται με πολλούς φορείς άρα να συναντά κάποιους ανθρώπους και να συζητά 

σε ιδιαίτερο χώρο. Χρειάζεται λοιπόν ένα κατάλληλο χώρο. Τις περισσότερες φορές 

όμως απομονώνεται σε αυτόν, βρίσκεται συνεχώς κλεισμένος εκεί μέσα και δεν 

επικοινωνεί με τους συναδέρφους του εκπαιδευτικούς παρά μόνο για να τους 

αναθέσει κάποιο έργο ή να μεταβιβάσει εντολές από τον Προϊστάμενο ή το Σχολικό 

Σύμβουλο. Τότε η συνεργασία δεν είναι εποικοδομητική αφού οι εκπαιδευτικοί την 

αντιλαμβάνονται σα διαταγή που πρέπει να εκτελέσουν.

Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα για την επικοινωνία μεταξύ διευθυντή και 

προσωπικού. Έτσι η ύπαρξη χωριστού γραφείου συνδέεται αρνητικά με την ποιότητα 

της επικοινωνίας αφού βαθμολογείται με 3,70. Σε σχολεία που ο διευθυντής 

μοιράζεται το γραφείο του με τους συναδέρφους του η επικοινωνία φαίνεται να είναι 

καλύτερη και φτάνει στο 4,24. (Γράφημα 21)

Η απόσταση που δημιουργεί η χρήση του χωριστού γραφείου μπορεί να 

ανεβάζει το κύρος του διευθυντή, αλλά παράλληλα αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη 

σχέσεων συνεργασίας. Ο ίδιος έτσι στέλνει μήνυμα πως είναι ένας ακόμα συνάδερφος 

με αυξημένες, βέβαια, αρμοδιότητες, που μοιράζεται το χώρο, την εργασία, τον 

ελεύθερο χρόνο του διαλείμματος και τους προβληματισμούς των δασκάλων. 

Αποδεικνύεται πως η προσωπική επαφή, η καθημερινή επικοινωνία οδηγούν στην 

καλύτερη γνωριμία του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς. Και όταν ο διευθυντής 

γνωρίζει τους εκπαιδευτικούς καλά, είναι σε θέση να μοιράσει αρμοδιότητες και 

ευθύνες ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητες, τις κλήσεις και τα ενδιαφέροντά τους. 

Επίσης είναι σε θέση να προλάβει κάποιες διαφωνίες ή να βρει τις καλύτερους 

τρόπους επίλυσης προβλημάτων. Πολύ σημαντικό είναι επίσης ο διευθυντής να 

αντιμετωπίζει ως συνεργάτες το προσωπικό και όχι ως υπαλλήλους του δίνοντας 

διαταγές και εντολές που πρέπει να εκτελεστούν.

Ο διευθυντής καλό είναι να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά της ύπαρξης χωριστού 

γραφείου. Η πείρα μου ως διευθύντρια μου έδειξε πώς όταν γκρεμίστηκε ο τοίχος που 

χώριζε το γραφείο μου από το γραφείο των δασκάλων, σταδιακά άρχιζε να αλλάζει 

προς το καλύτερο η συνεργασία και η επικοινωνία. Σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα 

θετικό κλίμα στο σχολείο και η εργασία μας ήταν πιο αποτελεσματική.



94

Χωριστό γραφείο διευθυντή - Συνεργασία

Γράφημα 20. Χωριστό γραφείο διευθυντή - Συνεργασία

Χωριστό γραφείο διευθυνιή - Επικοινωνία

γραφείο διευθυντή γραφείο διευθυντή

Γράφημα 21. Χωριστό γραφείο διευθυντή - Επικοινωνία
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Επιμέρους υπόθεση 5

5, Η ηλικία του εκπαιδευτικού επηρεάζει την επιλογή μεθόδου διδασκαλίαν:. 

Θεωρούμε πως ο εκπαιδευτικός που είναι μεγαλύτερος σε ηλικία έχει επιλέξει μία 

μέθοδο που έκρινε αποτελεσματικά και παύει να δοκιμάζει νέες μεθόδους.

>60 50-59 40-49 30-39 <29 Σύνολο

Σύνολο ατόμων 5 28 66 76 0 175

Σταθερή Μέθοδος Διδασκαλίας 2 5 19 16 0 42

Οχι Σταθερή Μέθοδος Διδασκαλίας 3 23 47 60 0 133

Ποσοστό %
Σταθερή Μέθοδος Διδασκαλίας 40,00 17,85 28,78 21,05 24

Οχι Σταθερή Μέθοδος Διδασκαλίας 60,00 82,15 71,22 78,95 76
Πίνακας 8. Ηλικία σε σχέση με σταθερή μέθοδο διδασκαλίας

Στον πίνακα 8 φαίνεται πως η συντριπτυαί πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(76%) δεν αρκείται στην εφαρμογή μιας και μόνο μεθόδου διδασκαλίας. Στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν υπάρχει μία συνταγή επιτυχίας. Είναι πολλοί 

εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό να επιλέξει ποια μέθοδο θα 

εφαρμόσει. Οι απαντήσεις έδειξαν πως οι στόχοι σε συνδυασμό με τη σύνθεση της 

τάξης και τη φύση του μαθήματος καθορίζουν την επιλογή. Οι τρόποι εναλλάσσονται 

συχνά ώστε το παιδί να μη χάσει το ενδιαφέρον του.

Αναλύοντας τον πίνακα διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι ακόμα και στις 

μεγαλύτερες ηλικίες ένα μεγάλο ποσοστό (60%) δεν έχει μία σταθερή μέθοδο 

διδασκαλίας.

8. Γενικά Συμπεράσματα και προτάσεις

Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων μας οδηγεί να συμπεράνουμε ότι τα 

σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα μπορεί να θεωρηθούν αποτελεσματικά ως 

ένα βαθμό. Ήταν όλα πάνω από τη μέση της κλίμακας, σύμφωνα πάντα με τη γνώμη 

των εκπαιδευτικών και των διευθυντών που υπηρετούν σε αυτά. Για να είναι η έρευνα 

ολοκληρωμένη έπρεπε να έχουμε και τις απόψεις των μαθητών, των γονέων τους, του 

αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου και του Προϊσταμένου του Γραφείου Εκπαίδευσης 

που ανήκει το σχολείο.
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Επιβεβαιώθηκε η κύρια υπόθεση εργασίας, ως προς ότι οι παράγοντες θα 

βρίσκονται πάνω από τη μέση της κλίμακας και θα διαφέρουν μεταξύ τους.

Από τις επιμέρους υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν οι 1,2,3 και 4. Η επιμέρους 

υπόθεση 5 που αφορούσε στη σχέση ηλικίας του εκπαιδευτικού με την επιλογή 

μεθόδου διδασκαλίας δεν επιβεβαιώθηκε πλήρως. Αποδεικνύεται ότι η ηλικία 

επηρεάζει την επιλογή μεθόδου αλλά ακόμα και οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης 

ηλικίας δε χρησιμοποιούν σταθερά μία μέθοδο.

Από την ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων φαίνεται πόσο 

σημαντικό ρόλο καλείται να παίξει ο διευθυντής στην αποτελεσματική λειτουργία, 

στη δημιουργία θετικού κλίματος και στην επίτευξη των στόχων του σχολείου. Η 

προσωπικότητα, οι γνώσεις και οι ικανότητές του καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 

επιτυχή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Άρα η επιλογή του και η τοποθέτησή του 

ως διευθυντή σε κάποιο σχολείο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Το προεδρικό διάταγμα 25/2002 καθορίζει τη διαδικασία επιλογής στελεχών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι 

οι εκπαιδευτικοί με βαθμό Α'. Η διαδικασία απαιτεί αίτηση, κατάθεση βιογραφικού 

και συνέντευξη από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η επιλογή Διευθυντών 

γίνεται κυρίως με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και τα τυπικά προσόντα.

Όμως, κατά την άποψή μας, κάποιος καλός και έμπειρος δάσκαλος δε σημαίνει 

πως μπορεί να γίνει και καλός Διευθυντής. Γιατί ο επιλεγόμενος Διευθυντής καλείται 

να αναλάβει καθήκοντα χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή του πάνω σε θέματα 

διοίκησης. Αναλαμβάνει ένα έργο για το οποίο δεν έχει εκπαιδευτεί. Έτσι, εργάζεται 

εμπειρικά και συνήθως μιμείται το στυλ κάποιων παλιότερων Διευθυντών που έτυχε 

να γνωρίσει. Και αν αυτοί ήταν συνεργάσιμοι και προοδευτικοί έχει καλώς, 

διαφορετικά διαιωνίζεται μια άσχημη κατάσταση που σίγουρα δε βοηθάει την εξέλιξη 

της Εκπαίδευσης. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος έχει υπηρετήσει ως 

υποδιευθυντής, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ως εκπαίδευση δίπλα σε ένα διευθυντή 

(on the job training), έχει επηρεαστεί από το στυλ του παλαιότερου, ο οποίος έμαθε 

εμπειρικά πώς διοικείται ένα σχολείο. Επιπλέον θέσεις υποδιευθυντή υπάρχουν, 

σύμφωνα με το νόμο, σε σχολεία με δέκα ή περισσότερες οργανικές θέσεις. Συνεπώς 

δεν είναι πολλοί οι εκπαιδευτικοί που έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία 

διοίκησης ως υποδιευθυντές.
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Προτείνουμε λοιπόν:

1. Υποχρεωτική εκπαίδευση των διευθυντών πάνω σε θέματα: Α. διοίκησης 

σχολικών μονάδων και Β. διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, πριν αναλάβουν καθήκοντα. 

Η εκπαίδευση αυτή θα γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας.

2. Διοργάνωση διοικητικών σεμιναρίων κατά περιοχή Διεύθυνσης ή Γραφείου. 

Τα σεμινάρια αυτά θα απευθύνονται σε διευθυντές αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται 

για τη διοίκηση σχολικών μονάδων.

3. Κάθε δάσκαλος να έχει στα χέρια του το καθηκοντολόγιο του διευθυντή και 

του εκπαιδευτικού, ώστε να είναι ενημερωμένος για τις υποχρεώσεις όλων. Στη 

διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως job description (περιγραφή θέσης εργασίας). 

Μάλιστα θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας που σε συνδυασμό με την 

περιγραφή προσόντων (job specification) αποτελεί κριτήριο επιλογής στελεχών.

4. Υποστήριξη του διευθυντή στο έργο του Α. από τον προϊστάμενο του 

Γραφείου στο οποίο ανήκει και Β. από ομάδα υποστήριξης η οποία θα απαρτίζεται 

από τον προϊστάμενο, το Σχολικό σύμβουλο και άλλους διευθυντές της περιοχής. Η 

ομάδα αυτή θα συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν κάποιο μέλος 

της το ζητήσει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο Παράρτημα παρουσιάζονται:

1. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας με τη συνοδευτική επιστολή

2. Γραφήματα που αφορούν στις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των 

απόψεων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολικών μονάδων 

ως προς κάθε παράγοντα ξεχωριστά και ως προς κάθε σχολείο ξεχωριστά.

Τα σχολεία παρουσιάζονται σε τυχαία σειρά, όπως έγινε η επεξεργασία 

των δεδομένων. Έτσι πιθανόν το σχολείο 7 να αντιστοιχεί στο 109° Δημοτικό 

Σχολείο Θεσσαλονίκης.



Θεσσαλονίκη 21- 05 - 2002

Προς τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα: Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των σχολείων

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να ερευνήσει τις εκτιμήσεις των εκπαιδευ

τικών για την αποτελεσματικότητα των σχολείων.

Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών στην Οργάνω

ση και Διοίκηση (MBA) του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Τα στοιχεία που θα συγκε

ντρωθούν θα αξιοποιηθούν στη διπλωματική μου εργασία για εξειδίκευση στον τομέα 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Σας παρακαλώ να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας και να απαντήσετε στις ε

ρωτήσεις. Είστε «μάχιμου) εκπαιδευτικοί και η βοήθειά σας θεωρείται ιδιαίτερα ση

μαντική.

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και τη συμβολή σας.

Με εκτίμηση

Ζαφειρούλα Μυλωνά



ΔΗΜΟΓΡΑΦΕΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φύλο: Άνδρας □ Γυναίκα □
Ηλικία: 29 ή λιγότερο EH 

30 - 39 □
40 - 49 □ 
50-59 □
60 ή περισσότερο □

Χρόνια Υπηρεσίας: 0-4 EH 
5 -9 □ 

10- 14 □ 
15-19 □ 

20 - 29 □ 
30 ή περισσότερα ΕΠ

Πόσα χρόνια υπηρετείτε σε αυτό το σχολείο; 0-4 I__I
5-9 □ 

10- 14 □
15 -19 π

20 - 29 □ 
30 ή περισσότερα ΕΠ

Θέση που κατέχετε: Διευθυντή ς/τρια 
Εκπαιδευτικός

□
□

Σχολείο όπου υπηρετείτε:..........................
Οργανικότητα..............................................

Όλα τα στοιχεία δίνονται ανώια)μα.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1 = καθόλου 2 = λίγο 3 = αρκετά 4 = πολύ 5 = πάρα πολύ

1. Υπάρχει χωριστό γραφείο Διευθυντή; ναι Π όχι Ο

2. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μεταξύ Διευθυντή και 

προσωπικού;

1 2 3 4 5

3. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την επικοινωνία μεταξύ Διευθυντή και 

προσωπικού;

1 2 3 4 5

4. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου σας 

Α. Ενθαρρύνει τις καινοτομίες;

1 2 3 4 5

Β. Προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο;

1 2 3 4 5

Γ. Παρέχει στήριξη και πληροφορίες επαγγελματικού περιεχομένου;

1 2 3 4 5



Δ. Συντονίζει τις δράσεις του σχολείου

1 2 3 4 5

Ε. Επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται;

1 2 3 4 5

Στ. Εμπνέει τους εκπαιδευτικούς;

1 2 3 4 5

Ζ. Σέβεται τις συλλογικές αποφάσεις;

1 2 3 4 5

5. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως στο σχολείο σας δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους/ες 

τους μαθητές και τις μαθήτριες;

1 2 3 4 5

6. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι γίνονται διακρίσεις από μέρους των εκπαιδευτικών με 

βάση το φύλο, την καταγωγή, την εθνότητα;

1 2 3 4 5

7. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι στις τάξεις επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας και υψηλών 

προσδοκιών για όλους τους/τις μαθητές/τριες;

1 2 3 4 5



8. Επίκεντρο της διδασκαλίας σας είναι:

Ο/η μαθητής/τρια □ η διδακτική ύλη □ ο εκπαιδευτικός □

9. Έχετε επιλέξει μία μέθοδο διδασκαλίας την οποία χρησιμοποιείτε σταθερά;

ναι □ όχι □

10. Αν όχι με ποια βάση προσαρμόζετε τη μέθοδο διδασκαλίας;

Α. Τη σύνθεση της τάξης

1 2 3

Β. Τους στόχους που θέτετε σε κάθε μάθημα

4 5

1 2 

Γ. Τη φύση του μαθήματος

3 4 !

1 2 3 4 !

11. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κάνετε χρήση εποπτικών μέσων;

1 2

12. Κάνετε προετοιμασία μαθήματος 

Α. για κάθε μάθημα

1 I

3 4

1

5

1 1 
1 2 3

1
4 5

Β. μόνο για τις νέες ενότητες

1 2 3 4 !



Γ. μόνο για τα νέα βιβλία

1 2 3 4 5

13. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως κάνετε προγραμματισμό της διδασκαλίας σας 

Α. στην αρχή της σχολικής χρονιάς

1 2 3 ~4 5

Β. κάθε μήνα

1 2 3 4 5

Γ. μετά από αποτελέσματα εξετάσεων

1 2 3 4 5

Δ. κάθε εβδομάδα

1 2 3 4 5

14. Πόσο συχνά συμμετέχετε σε σεμινάρια ή ημερίδες για εκπαιδευτικά θέματα;

Μία φορά το χρόνο □ Δύο φορές το χρόνο □

Τρεις φορές το χρόνο □ Περισσότερο από τρεις φορές το χρόνο □

15. Είστε συνδρομητής/τρια σε κάποιο εκπαιδευτικό περιοδικό;

ναι Π όχι □

16. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως λαμβάνονται συλλογικές αποφάσεις για τη 

λειτουργία του σχολείου;



1 2 3 4 5

17. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως το περιβάλλον του σχολείου είναι ευχάριστο 

Α. για τους μαθητές και τις μαθήτριες

1 2 3 4 5

Β. για τους εκπαιδευτικούς;

1 2 3 4 5

18. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη διάχυση πληροφοριών στο σχολείο;

1 2 3 4 5

19. Πόσο συχνά γίνονται συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων;

κάθε μέρα □ κάθε τρεις μέρες □ κάθε εβδομάδα □

κάθε δύο εβδομάδες □ κάθε μήνα □

μόνο όταν προκόψει κάποιο ζήτημα □

20. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών του σχολείου;

1 2 3 4 5

21. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την επικοινωνία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών του σχολείου;

1 2 3 4 5

22. Επιθυμείτε να παραμείνετε στο σχολείο αυτό; ναι □ όχι Π



23. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών 

αξιοποιείται ως ανατροφοδότηση για το έργο των εκπαιδευτικών;

1 2 3 4 5

24. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η αξιολόγηση που γίνεται στο σχολείο αφορά την 

κριτική ικανότητα των μαθητών/τριών;

1 2 3 4 5

25. Σε ποιο βαθμό η αξιολόγηση γίνεται με πολλαπλούς και διαφορετικούς τρόπους;

1 2 3 4 5

26. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία σχολείου - γονέων;

1 2 3 4 5

27. Επιλέξτε τους τομείς που υπάρχει ενεργός συμμετοχή των γονέων 

Α. Επίλυση προβλημάτων μαθητών

1 2 3 4 5

Β. Ζητήματα λειτουργίας του σχολείου

1 2 3 4 5

Γ. Δραστηριότητες εκτός τάξης

1 2 3 4 5



Δ. Οικονομική στήριξη

1 2 3 4 5

Ε. Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ι------------1------------- 1------------ 1------------1
1 2 3 4 5

28. Πόσο συχνά γίνεται προγραμματισμένη συνάντηση με τους γονείς των 

μαθητών/τριών;

Κάθε εβδομάδα □ Κάθε δύο εβδομάδες □

Κάθε μήνα □ Κάθε τρίμηνο □

29. Υπάρχει προκαθορισμένη ώρα κάθε εβδομάδα συνάντησης γονέων -

εκπαιδευτικού; ναι □ όχι □

30. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και 

συλλόγου γονέων;

1 2 3 4 5

31. Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την επικοινωνία μεταξύ σχολείου και 

συλλόγου γονέων;

1 2 3 4 5

Ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία σας.



Σχολείο 1

YmnAec προσδοκίεοΣυυπερκροοά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έυωαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίιια

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία κα» ενεονή συιιιιετογη νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 2

Εκπαιδευτική ηγεσία

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Υψηλές προσδοκίεοΣυιιπερκρορα 
εκπαιδευτικού

5.00

Μέσος όρος ^,50 
απαντήσεων

4.00 

3,50
1 2 

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έυ(ραση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

3,70
3,60
3,50
3,40
3,30
3,20
3,10

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

Μέτρηση και αξιολόγηση £wi5oanc

Μέσος όρος 
απαντήσεων

Ι,Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεονή συιΐίίετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

Ι,Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 3

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

YujiiAec προσδοκίεοΣυυπερκρορά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έυωαση στη διδασκαλία

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Μέτρηση και α£ιολόνηση εττίδοσηο

Μέσος όρος 
απαντήσεων

3,00
2,95
2,90
2,85
2,80
2,75
2,70
2,65

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεονή συυιιετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

3,50
3,40

3,30

3,20

3,10

3,00

2,90

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 4

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέτρηση και αΣιολόνηση £ni5oonc

Συνεργασία και ενεονή συυυετογή γονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηγεσία

Σχολείο 5

Υψηλές προσδοκίες-ΣυιιπεοίΦορά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

Λ ΠΠ
/V

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλιυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αΕιολόνηση mi5oanc

Συνεονασία και ενεονή συιιιιετογή

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 6

Εκπαιδευτική ηνεσία

Μέσος όρος 
ατταντήσαεων

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορα 
εκπαιδευτικού

Έικραση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αΕιολόνηση επίδοσης

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεονασία και ενεονή συιιετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 7

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Υιυηλές προσδοκίεοΐυυπερκρορά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

3.80 
3,60 
3,40 
3,20 
3,00

2.80

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αΕιολόνηση £wi5oanc

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συννεονασία και ενεονή συυιιετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

2,60
2,55
2,50
2,45
2,40
2,35
2,30
2,25
2,20

Ο OC__________

1
y

2
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 8
Εκπαιδευτική ηνεσία

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

YuhiAec προσδοκίεοΣυιιπερίΦΟΡά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έιιωαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

2
1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέτρηση και αΕιολόνηση εττίδοσΓκ

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεονασία και ενεονή συιιιιετογή νονέων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 9
Εκπαιδευτική ηνεσία

μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Έικραση στη διδασκαλία



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

Συνεονασία και ενέονή συιιιιετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 10

Υψηλές προσδοκίες-Συιπτερκρορα εκπαιδειτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

2
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έικραση στη διδασκαλία

1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

3,65

3,60

3,55

3,50

3,45

3,40

1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2 
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεονασία και ενεονή συυυετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

2
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 11

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

YujiiAec ποοσδοκίεοΣυυπερκρορά 
εκπαιδευτικού

Έιιωαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αΣιολόνηση εττιδοσηο

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεονασία και ενεργή συυυετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

2
Ι.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 12 
Εκπαιδευτική ηνεσία

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Υψηλές προσδοκίες-Συιπτερκρορά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

Ι.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έυωαση στη διδασκαλία

1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίμα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

Συνεργασία και ενεονή συιιιιετογή νονέων

3,25 

3,20

Μέσος όρος 3,15 
απαντήσεων

3,10 

3,05 

3,00
1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηγεσία

Σχολείο 13

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Υψηλές προσδοκίεοΣυιιπερίΦΟΡά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έυωαση στη διδασκαλία

1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί





Σχολείο 14
Εκπαιδευτική ηνεσία

Μέσος όρος 
απαντήσεων

3,60
3,50
3,40
3,30
3,20
3,10
3,00
2,90

Ι.Διευτθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

YujiiAec ποοσδοκίεοΣυιπτεοκρορά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έυωαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

-2^5-

2
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αΣιολόνηση επίδοσηο

Συνεονασία και ενεονή συιιυετογή νονέων

4.00
3.50
3.00

Μέσος όρος 
απαντήσεων ^,00

1.50
1.00 
0,50 
0,00

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2 
Ι,Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1,00 
0,50 
0,00

1 2

Ι,Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 15

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Υιυηλέο ποοσδοκίεοΣυιιπερκρορά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

5.00

4.00

3.00

2.00

1,00 

0,00

Ι.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έμφαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

Ι.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

3.00
2.50
2.00
1.50
1,00 
0,50 
0,00



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αΕιολόνηση επίδοσικ

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεονή συυιιετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

-W-

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 16
Εκπαιδευτική ηνεσία

Μέσος όρος 
απαντήσεων

·νν· *■■■'

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Yuir^c ποοσδοκίεοΣυιιπεοκρορά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έυωαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίιια

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεονή συυυετογή νονέων



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 17

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Υψηλές προσδοκίες-ΣυμπερίΦΟρά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έμφαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος

2,65f /\
2,60

2,55 / y\
s'

2,50 / /\

2,45 /A-s&m
■

2,40
1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σνολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αΕιολόνηση εττίδοσΓΚ

Μέσος όρος 
απαντήσεων

Ι,Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεονασία και ενεονή συιιυετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

3,60
3,55
3,50
3,45
3,40
3,35
3,30
3,25
3,20

-3;29-

1 2

Ι,Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 18

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έυωαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

2,74

2,72

2,70

2,68

2,66

2,64

2,62 ---------- ---------τ----—--------------
1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσίκ

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεονή συιιιιετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

3,20

3,10

3,00

2,90

2,80

2,70

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 19

Εκπαιδευτική ηνεσία

1 2
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Υιυηλέ<: προσδοκίεοΣυίίπεοκρορά 
εκπαιδευτικού

4.00

3.00

2.00

1,00 

0,00
1 2 

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτκοί

Έικραση στη διδασκαλία

2

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεονασία και ενεονή συιιυετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 20

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Υψηλές προσδοκίες-Συμπερίφορά 
εκπαιδευτικού

4,40 
4,30

Μέσος όρος 4,20 
απαντήσεων 4,10

4,00 
3,90

1 2 
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέσος όρος
απαντήσεων

Έμψαση στη διδασκαλία

1 2
1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Συνερνασία και ενεονή συιιυετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2 
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 21
Εκπαιδευτική Ηγεσία

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1. Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Υψηλές ΓΊροσδοκίεοΣυυπερκρορά 
Εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2 

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέσος όρος
απαντήσεων

Ευωαση στη διδασκαλία

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίιια

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεονασία και ενεονή συιιυετονή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

3.00
2.50
2.00
1.50
1,00 
0,50 
0,00

1 2
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Μέσος όρος 
απαντήσεων

Σχολείο 22

Εκπαιδευτική Ηγεσία

1.Διευθυντής 2.Εκττεδευτικοί

Έικραση στη διδασκαλία



Το σνολικό κλιϊια

Μέσος όρος
απαντήσεων

3,75

3,70

3,65

3,60

3,55
1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση κα> αξιολόγηση επίδοσης

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2

1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεργή συιιυετονή γονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 23

Μέσος όρος 
απαντήσεων

4.00

3.00

2.00 

1,00 

0,00
1 2

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Υψηλές προσδσκίες-ΣυιιπερίΦΟΡά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Έμφαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί



To ay ολικό κλίμα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευιτκοί

Μέσος όρος 
απαντήσεων

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεργή συυηετονή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηγεσία

Σχολείο 24

Μέσος όρος 
απαντήσεων

4.00

3.00

2.00 

1,00 

0,00
1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

YujiiAec προσδοκίεοΣυιιπερκρορά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έμφαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2

1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σχολικό κλίμα

Μέσος όρος
απαντήσεων

—·—ιΐ——^- —·■

1 2
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέσος όρος 
απαντήσεων

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

3.00
2.50
2.00
1.50
1,00 
0,50 
0,00

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεργή συυιιετογή γονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

3,20
3,15
3,10
3,05
3,00
2,95
2,90

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 25
Εκπαιδευτική ηγεσία

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Υψηλές προσδοκίεοΣυιιπερκρορά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έυψαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί



Μέσος όρος
απαντήσεων

Το σγολικό κλίιια

1 2 
1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσικ

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2 
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεργή συιιιιετογή γονέων

Μέσος όρος 
απαντήσεων

Ι.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 26
Εκπαιδευτική ηγεσία

Μέσος όρος 
απαντήσεων

'·■-■'··— · .—^1. ϊ—ψ. :ν.·λ<ίί·'Λκ .a

1 2
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Υψηλές ποοσδοκίες-ΣυυπερίΦΟΡά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έικραση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

* ϊ·,''"·ίι ι··ι'·'·;'

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεονή συυιιετογή γονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2
Ι.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 27

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2 

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Υψηλές προσδοκίες-ΣυυπερίΦΟΡά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2 

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έιιψαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2 

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Μέσος όρος
απαντήσεων

Το σγολικό κλίυα

1 2 

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Μέσος όρος 
απαντήσεων

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

1 2 

1 .Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεργή συυυετογή νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

4.00

3.00

2.00

1,00 

0,00

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηγεσία

Σχολείο 28

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέσος όρος 
απαντήσεων

Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορά 
εκπαιδευτικού

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έυψαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

--1-1-^:ν-- ^Τ-···· ··'

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σχολικό κλίυα

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσικ

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Συνεργασία και ενεργή συιιυετογή γονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2
1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 29

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορά 
εκπαιδευτικού

1 2
Ι.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έμψαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2

Ι.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί



Το σγολικό κλίμα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2 

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεργή συυυετογη νονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

•■.-Λ-τ-^r î.Aj.v.y., ·»ρ*τν·,·. .r..a tj.-i ■^ί'.·ν··ν;.-·;

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 30
Εκπαιδευτική ηνεσία

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

YmnAEC προσδοκίερΣυυπερκρορά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Έμφαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2

1.Διευθυντής 2.εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίμα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Συνεργασία και ενεονή συυιιετονή νονέων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 31

Εκπαιδευτική ηγεσία

Μέσος όρος 
απαντήσεων

4.00
3.00
2.00 
1,00 
0,00

>3,60
/Λ

\ \ _\

Μ

1

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Υψηλές προσδοκίες-Συιιττεριφορά 
εκπαιδευτικού

5.00

4.00

Μέσος όρος 3,00 
απαντήσεων 2 00

1.00 
0,00

1 2 
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έικραση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2 
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2
1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεργή συυιιετογη γονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Σχολείο 32
Εκπαιδευτική ηνεσία

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Υψηλές προσδοκίεοΣυυπερίΦΟΡά 
εκπαιδευτικού

5.00

4.00

Μέσος όρος 3,00 
απαντήσεων 2 00

1.00 
0,00

1 2 

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έμφαση στη διδασκαλία

Μέσος όρος
απαντήσεων

ι 2
1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί



Μέσος όρος
απαντήσεων

Το σγολικό κλι'υα

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί

Συνεργασία και ενεργή συυιιετογή γονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκτταιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 33

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2 

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτκοί

Υψηλές προσδοκίες-ΐυυπερίφορά 
εκπαιδευτικού

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Έικραση στη διδασκαλία

απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίμα

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση εττίδοσικ

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Εκπαιδευτική ηνεσία

Σχολείο 34

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί



Το σγολικό κλίυα

Μέσος όρος
απαντήσεων

~· ■ - '· »··· - ·-· ·■···-· · -·-·’^*τ*fm**“"^r *- ·■■·-· - -·'··' ’·■·'····

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Μέτρηση και αξιολόγηση επίδοσης

Μέσος όρος 
απαντήσεων

1 2

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί

Συνεργασία και ενεονή συυυετονή γονέων

Μέσος όρος
απαντήσεων

1.Διευθυντής 2.Εκπαιδευτικοί


