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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια εμπειρική μελέτη στο χώρο της σχολικής 
εκπαίδευσης και επιχειρεί να εξετάσει κατά πόσο και ποιες συγκεκριμένα πρακτικές ηγεσίας 
του διευθυντή σχολείου, είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στόχος της έρευνας, σε επίπεδο θεωρητικό, είναι να 
αποσαφηνιστούν οι έννοιες της ηγεσίας, του εκπαιδευτικού έργου και της ποιότητας έτσι 
ώστε, έπειτα, σε επίπεδο εμπειρικό να παραχθούν έγκυρα αποτελέσματα και 
εμπεριστατωμένα συμπεράσματα σχετικά με την επιρροή του διευθυντή σχολείου στην 
ποιότητα των διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε ο βαθμός 
της ηγετικής επάρκειας των διευθυντών σχολείων και πως αυτός επηρεάζει την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 313 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του νομού Θεσσαλονίκης οι οποίοι υπηρετούν σε Γενικά Γυμνάσια, σε Γενικά Λύκεια, σε 
Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και σε Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια και κλήθηκαν να 
εκτιμήσουν την ηγετική επάρκεια του διευθυντή τους καθώς και την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν την ποιότητα 
του εκπαιδευτικού έργου από αρκετά έως πολύ υψηλή καθώς και τον βαθμό της ηγετικής 
επάρκειας από αρκετό έως πολύ υψηλό. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας, οι εκπαιδευτικοί των Πρότυπων Πειραματικών Γυμνασίων και των Πρότυπων 
Πειραματικών Λυκείων, έκριναν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου καθώς και τον βαθμό 
της ηγετικής επάρκειας πιο υψηλά σε σχέση με εκείνους που εργάζονταν σε Γενικά Γυμνάσια 
και σε Γενικά Λύκεια. Τέλος, η έρευνα αναδεικνύει ότι οι ηγετικές πρακτικές των διευθυντών 
μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Εξάλλου, η ποιότητα 
του εκπαιδευτικού έργου δεν πρέπει να φαντάζει σαν ένας μύθος ή σαν μια ουτοπία αλλά σαν 
ένας ρεαλιστικός και επιτεύξιμος στόχος κάθε συνειδητοποιημένου ατόμου που εργάζεται 
στον τομέα της εκπαίδευσης. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: ποιότητα, εκπαιδυετικό έργο, ηγεσία, Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία  
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ABSTRACT 

 

This research is an empirical study in the field of school education and attempts to 
examine to what extent and what specific leadership actions of the school principal, may 
influence the perceived quality of the educational work in Secondary Education. The aim of 
the research, in theoretical level, is to clarify the concepts of leadership, educational work and 
quality so that, afterwards, in an empirical level to produce accurate results and detailed 
conclusions regarding the influence of the school principal to the quality dimensions of the 
educational work. More specifically, the degree of leadership adequacy of school principals 
was examined as well as how this affects the perceived quality of the educational work. 
The novelty of the research lies in the fact that it relates the perceived quality of educational 
work and the leadership adequacy in both General Education Schools and Experimental Pilot 
Schools in order to clarify the image we have of these two types of schools in the school 
setting 

The research sample consisted of 313 secondary teachers of the Prefecture of 
Thessaloniki serving in General Secondary Junior High Schools, in General Senior High 
Schools,  in Experimental Pilot Junior High Schools and Pilot Senior High Schools and were 
asked to assess the leading adequacy of their Principal as well as the quality of the educational 
work. 

The research results showed that the teachers assess the quality of the educational 
work from good up to very good quality and that the school principal has enough up to good 
degree of leadership adequacy. In addition, according to the research results, the teachers of 
Experimental Pilot Junior and Senior High Schools, assessed the overall quality of the 
educational work and the degree of leadership adequacy of their Principal as higher in 
comparison to those that worked at General Junior and Senior High Schools. The research 
notes that the leadership practices of the principals can play an important role in the education 
quality. Besides, the quality of the educational work should not seem as a myth or a utopia but 
as a realistic and feasible goal of every conscientious person that works in the field of 
education. 

 

Keywords: quality, educational work, leadership, experimental pilot schools 

 

. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

1.1 Αφετηρία και στόχος 
 

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί την αφετηρία μιας ευρύτερης αναπτυξιακής 
διαδικασίας που αντιλαμβάνεται τα σχολεία ως ζωντανούς οργανισμούς που στηρίζονται σε 
αποτελεσματικές πρακτικές ηγεσίας και ως φορείς διαμόρφωσης και παροχής ποιοτικά 
αναβαθμισμένης και παιδαγωγικά ολοκληρωμένης παιδείας. Μπορεί, τις τελευταίες 
δεκαετίες, το ζήτημα της ηγεσίας να έχει απασχολήσει έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα 
δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του 
σχολείου (Early & Weindling, 2004; Marzano, Waters & McNulty, 2005; Brauckmann & 
Pashiardis, 2011) εντούτοις όμως, δεν έχει αποκρυσταλλωθεί η ηγετική επάρκεια, εκείνες 
δηλαδή οι συγκεκριμένες πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή σχολείου που αποτελούν τον 
καταλύτη δημιουργίας και προώθησης ποιότητας για το εκπαιδευτικό έργο. 

Επιπροσθέτως, το ισχύων καθεστώς πρόσληψης διευθυντών στηρίζεται κυρίως στα 
τυπικά προσόντα τους και όχι τόσο στην αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των 
πρακτικών τους Π.Δ. 25/07-2-02 (ΦΕΚ 20, τ. Α ́), γεγονός που υποσκάπτει ίσως κάθε 
προσπάθεια αναβάθμισης και βελτίωσης της εκπαίδευσης. Δυστυχώς οι διαταγές που 
έρχονται από άνωθεν αναδεικνύουν το γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Ματθαίου, 1990: 1793 οπ. αναφ. στο Κωτσίκης, 
2003) που διαιωνίζει κωλυσιεργίες και δυσκαμψίες, εκμηδενίζοντας κάθε είδους αυτονομία ή 
ανάδειξη ηγετικών πρακτικών των διευθυντών τα οποία είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ως 
εχέγγυα για την ποιότητα στην εκπαίδευση. Επιπλέον, οι σύγχρονες προκλήσεις που έρχονται 
να αντιμετωπίσουν τα σχολεία σήμερα ως αποτέλεσμα των ραγδαίων και μεταλλασσόμενων 
πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων εφιστούν αναγκαία την ύπαρξη 
αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας.  

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο ο σύγχρονος διευθυντής του σχολείου αφενός να 
αποσαφηνίσει και να επαναξιολογήσει το δικό του σύστημα ηγεσίας που ασκεί (Saiti, 2012), 
αν είναι σωστό, αν είναι σύγχρονο, αν ταιριάζει με τα εκπαιδευτικά δεδομένα (εκπαιδευτικοί, 
μαθητές, βαθμίδα σχολείου, γονείς κλπ) που συνυπάρχουν στη σχολική μονάδα και αφετέρου 
να αντιληφθεί και να προσδιορίσει τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό 
έργο ως αναβαθμισμένο και ποιοτικό.  

Με αφετηρία τις παραπάνω σκέψεις, η παρούσα έρευνα αποτελεί μια εμπειρική 
μελέτη στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης και επιχειρεί να εξετάσει κατά πόσο και ποιες 
συγκεκριμένα πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή σχολείου, είναι δυνατόν να επηρεάσουν την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε ο βαθμός ηγετικής επάρκειας των διευθυντών 
σχολείων και πως αυτός επηρεάζει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.  
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1.2  Αναγκαιότητα της έρευνας 
 

Δεδομένου ότι η σχολική μονάδα αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των υπουργικών 
αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας, ο ρόλος του σχολικού διευθυντή θεωρείται κρίσιμος και 
καταλυτικός προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική. 
Βέβαια, οι εντολές και οι οδηγίες του διευθυντή που απορρέουν μόνο από τη νόμιμη εξουσία 
του είναι συχνά ατελέσφορες και ανεπαρκείς για την επίτευξη των σκοπών του σχολείου, αν 
δεν στηρίζονται στις αρετές και στην προσωπική του θεωρία βάσει των οποίων ηγείται τελικά 
στο σχολικό χώρο. Συνεπώς, η μελέτη που σχετίζεται με την ηγεσία του σχολικού διευθυντή 
κρίνεται άκρως χρήσιμη και απαραίτητη για να διαπιστωθούν αφενός οι πρακτικές που 
εφαρμόζονται από τους σχολικούς διευθυντές και αφετέρου αν αυτές είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν ποιοτικά την παρεχόμενη εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, είναι ανάγκη να 
αποτυπωθούν με ακρίβεια ποια δεδομένα και ποιες πτυχές του εκπαιδευτικού έργου 
επηρεάζονται είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο από τις πρακτικές του διευθυντή. 
Εξάλλου, το αίτημα της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου τίθεται στη χώρα 
μας με ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια και αναμφίβολα αποτελεί ύψιστο θέμα που 
προβληματίζει την σύγχρονη εκπαιδευτική κοινότητα καθώς εκτιμάται ως βασική 
προϋπόθεση για την εναρμόνιση της ελληνικής εκπαίδευσης με την ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα. 

Συν τοις άλλοις, η αποσαφήνιση της ηγετικής επάρκειας καθώς και των ειδοποιών 
χαρακτηριστικών της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου είναι δυνατόν να συντελέσουν 
ουσιαστικά στην παροχή υψηλού επιπέδου παιδείας. Μάλιστα, το ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο 
αποτελεί σημαντική εγγύηση για μελλοντική επαγγελματική επιτυχία των πολιτών, 
οικονομική πρόοδο των κρατών και προώθηση πανανθρώπινων αξιών και ιδανικών. 
Επιπλέον, θα γίνει ένα βήμα πιο κοντά για την για την κατάκτηση της επιστημονικής, 
επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των διευθυντών, στοιχεία τα οποία παίζουν 
καταλυτικό ρόλο στην ευόδωση ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαίδευση. 

Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι συσχετίζει την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου και την ηγετική επάρκεια τόσο στα Γενικά Σχολεία όσο και στα 
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία προκειμένου να αποκρυσταλωθεί τελικά η εικόνα που έχουμε 
για τους δυο αυτούς τύπους σχολείων.  

Αναμφίβολα ολα αυτά θα συνεισφέρουν στην εξέλιξη και στην αναβάθμιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας ισχυρούς πυλώνες εφαρμογής και 
προώθησης της σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, η ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου δεν πρέπει να φαντάζει σαν ένας μύθος ή σαν μια ουτοπία αλλά σαν 
ένας ρεαλιστικός και επιτεύξιμος στόχος κάθε συνειδητοποιημένου ατόμου που εργάζεται 
στον τομέα της εκπαίδευσης.  
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1.3  Μεθοδολογική προσέγγιση 
 

Όσον αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση της βιβλιογραφίας, η έρευνα σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε με βάση την διερεύνηση, την μελέτη και την καταγραφή υλικού που 
σχετίζεται με την ποιότητα στην εκπαίδευση και εκπαιδευτική ηγεσία. Για την αναζήτηση του 
υλικού πραγματοποιήθηκαν βιβλιογραφικές αναζητήσεις σε Ακαδημαϊκές και Ψηφιακές 
Βιβλιοθήκες1 οι οποίες περιλαμβάνουν έρευνες και πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση. 
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση, αποδελτίωση και μελέτη ξένων επιστημονικών 
περιοδικών τα οποία ήταν διαθέσιμα μέσω του συστήματος της βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ελληνικών επιστημονικών περιοδικών που λειτουργούν με 
σύστημα κριτών: 

- Παιδαγωγικός Λόγος 
- Τα εκπαιδευτικά 
- Επιστημονικό βήμα του δασκάλου 
- Επιστήμες της Αγωγής 
- Το βήμα των κοινωνικών επιστημών 
- Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
- Παιδαγωγική Επιθεώρηση 
- Μέντορας 
- Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), 

Επιπρόσθετα, υλικό της εργασίας αυτής αποτέλεσαν και πρωτογενείς πηγές, όπως 
Φύλλα Εφημερίδος της Κυβέρνησης, Νόμοι και Υπουργικές Αποφάσεις. 

 
 

1.4   Δομή της εργασίας 
 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό μέρος που αναφέρεται 
στη θεωρητική πλαίσιο της μελέτης και το ερευνητικό μέρος που περιλαμβάνει την εμπειρική 
προσέγγιση της μελέτης. 

Το Α’ μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια δύο και τρία: στο 2ο κεφάλαιο  με τίτλο «Η 
Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Έργου» γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί η έννοια της 
ποιότητας γενικότερα και η διάσταση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ειδικότερα, πως 
αυτή επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες καθώς επίσης να 

 
1 Πραγματοποιήθηκαν βιβλιογραφικές αναζητήσεις στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη 
Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και στην 
διαδικτυακή ψηφιακή βιβλιοθήκη – βάση δεδομένων (ERIC, Education Resources Information Center) του 
Αμερικανικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικών Επιστημών (Institute of Education Sciences). 
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αποτυπωθούν οι δείκτες αναφοράς για την ποιότητα στην εκπαίδευση έτσι ώστε να 
διαμορφωθεί ένα έγκυρο φιλοσοφικό υπόβαθρο για την εκπόνηση της σχετικής έρευνας. 
Έπειτα, στο 3ο κεφάλαιο με τίτλο «Οι Πρακτικές Ηγεσίας του Διευθυντή Σχολείου» 
παρουσιάζεται ολόπλευρα η έννοια της ηγεσίας, τα χαρακτηριστικά στοιχεία που την κάνουν 
αποτελεσματική καθώς επίσης γίνεται αναφορά στα ηγετικά μοντέλα της εκπαίδευσης έτσι 
ώστε να τεθούν ισχυρά θεμέλια κατανόησης της ουσίας και της σημασίας του ρόλου της 
ηγεσίας στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Ολοκληρώνοντας, το θεωρητικό μέρος της εργασίας, περνάμε στο ερευνητικό μέρος: 
στο 4ο κεφάλαιο με τίτλο «Μεθοδολογία της Έρευνας» παρουσιάζεται ο γενικό σκοπός, οι 
επιμέρους στόχοι της εργασίας, το δείγμα της έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο συλλογής των 
δεδομένων καθώς και η διαδικασία περάτωσης της έρευνας. 

Στο 5ο κεφάλαιο με τίτλο «Αποτελέσματα της Έρευνας» παρουσιάζονται τα ευρήματα 
της έρευνας όπως αυτά προέκυψαν ύστερα από την διεξαγωγή της έρευνας και την 
στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Ακολουθεί το 6ο κεφάλαιο με τίτλο «Συζήτηση» όπου 
αναλύονται τα ερευνητικά αποτελέσματα της έρευνας με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο 
καθώς επιχειρείται μια κριτική και ερμηνευτική θεώρηση των αποτελεσμάτων. Σειρά έχει το 
7ο κεφάλαιο με τίτλο «Γενικά Συμπεράσματα» όπου παρατίθενται σχετικά συμπεράσματα ενώ 
ταυτόχρονα εμπεριέχονται ουσιαστικές προτάσεις για την παιδεία του μέλλοντος έτσι ώστε 
να δοθούν καίριες απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν σε προηγούμενο 
στάδιο. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με την αναφορά στις αδυναμίες της παρούσας μελέτης. 
Τέλος, ακολουθεί η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την έγκυρη τεκμηρίωση όσων 
ειπώθηκαν καθώς και το παράρτημα της εργασίας το οποίο περιλαμβάνει τους πίνακες, τα 
γραφήματα καθώς και το ερωτηματολόγιο της έρευνας. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Κεφάλαιο 2  
 

Η Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Έργου 
 
 

2.1  Δομή του κεφαλαίου 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αποσαφηνίζεται εννοιολογικά το πεδίο της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου. Αρχικά, παρατίθενται οι ορισμοί της έννοιας της ποιότητας, 
παρουσιάζεται η φιλοσοφία της διοίκησης ολικής ποιότητας καθώς επίσης γίνεται αναφορά 
στα βραβεία ποιότητας, στα πρότυπα ποιότητας και στα μοντέλα ποιότητας όπως αυτά έχουν 
αναδειχθεί με το πέρασμα του χρόνου. Παρακάτω, αποκρυσταλλώνεται η έννοια της 
ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και διατυπώνονται τα κριτήρια και οι βασικές αρχές 
που χαρακτηρίζουν και διέπουν την διασφάλιση αυτής. Έπειτα, επιχειρείται η οριοθέτηση της 
έννοιας του εκπαιδευτικού έργου καθώς και των δεικτών ποιότητας που το ελέγχουν και το 
διασφαλίζουν. Σαφώς, γίνεται εκτενής αναφορά στους υφιστάμενους δείκτες ποιότητας, όπως 
έχουν προκύψει από σχετικές επιστημονικές μελέτες, έτσι ώστε να διαμορφωθεί 
ολοκληρωμένα το πλαίσιο εκείνο που αναφέρεται στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. 
Φυσικά, δεν παραλείπεται η αποτύπωση της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
προώθηση και προάσπιση της ποιότητας στον χώρο της εκπαίδευσης καθώς επίσης και η 
παρουσίαση των δραστηριότητων του Ο.Ο.Σ.Α, της UNESCO και της UNICEF προς την 
κατεύθυνση αυτή. Όλα τα παραπάνω, συντελούν στην ολοκληρωμένη αποσαφήνιση της 
έννοιας της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, προδιαγράφοντας παράλληλα ένα έγκυρο 
επιστημονικό πλαίσιο για την εκπόνηση της σχετικής έρευνας. 
 
 

2.2   Η αποσαφήνιση της έννοιας της ποιότητας 
 

Η λέξη ποιότητα μπορεί να εντάσσεται στο καθημερινό λεξιλόγιο του μέσου πολίτη 
και στους ανταγωνιστικούς στόχους κάθε οργανισμού ωστόσο η αυτή καθ’ αυτή έννοια της 
είναι πολύπλευρη, δεδομένης της συνθετότητας και των διαστάσεων που την απαρτίζουν. 
Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία, αναφύονται πολλές προσπάθειες για τη διαμόρφωση 
ενός παγκόσμια αποδεκτού ορισμού. 

Ξεκινώντας από τους ορισμούς που έχουν διατυπώσει οι γκουρού της ποιότητας (οπ. 
αναφ. στο Μπλάνας, 2003) γίνονται αντιληπτά τα εξής: ο Deming (1982) υποστηρίζει ότι 
«ποιότητα είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη» (delighting the customer), ο Crosby 
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(1982) αναφέρει ότι «ποιότητα είναι η συμμόρφωση του προϊόντος στις απαιτήσεις του 
πελάτη» (conformance to requirements) ενώ ο Taguchi (1986), από μία άλλη οπτική, 
διατυπώνει την άποψη ότι η «ποιότητα είναι η απώλεια που προξενεί στην κοινωνία ένα 
προϊόν ή υπηρεσία από τη στιγμή της αποστολής του». Επιπλέον, ο Oakland (1989) θεωρεί 
ότι η ποιότητα σημαίνει ικανοποίηση των απαιτήσεων (meeting the requirements), ο 
Feigenbaum (1991) δίνει έναν πιο περιεκτικό ορισμό, τονίζοντας ότι «ποιότητα είναι το 
σύνολο των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των υπηρεσιών, που σχετίζονται με 
αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες τεχνικές και διευθυντικές διαδικασίες, για την καθοδήγηση 
των συντονισμένων ενεργειών των ανθρώπων, των μηχανών και των πληροφοριών, που θα 
διασφαλίσουν την ικανοποίηση του πελάτη» ενώ ο Juran (1992) είναι πιο λακωνικός 
διαπιστώνοντας ότι «ποιότητα είναι η καταλληλότητα προς χρήση» (Fittness for use). 

Αναντίρρητα, η λέξη ποιότητα είναι μια εξαιρετικά πολύσημη και πολυδιάστατη 
έννοια. Μάλιστα, αν γίνει προσπάθεια εξέτασης της σε βάθος, αντιλαμβάνεται κανείς ότι 
περικλείει σπουδαίες υποβόσκουσες έννοιες. Πιο συγκεκριμένα, οι Harvey & Green (1993) 
εξετάζοντας την ποιότητα σε βάθος, υποστηρίζουν πως είναι δυνατόν να αναλυθεί με όρους: 

 αριστείας (excellence): η ποιότητα σχετίζεται με την επιδίωξη διακρίσεων και την 
εφαρμογή υψηλών προτύπων (π.χ. συμμόρφωση με αναγνωρισμένα πρότυπα 
αριστείας) 

 τελειότητας (perfection): εστιάζει στην επίτευξη ποιότητας στις εσωτερικές 
διαδικασίες και όχι τόσο στην επιτέλεση επιβεβλημένων εξερχόμενων προτύπων  

 καταλληλότητας σε σχέση με το σκοπό (fitness for purpose): η ποιότητα είναι 
συνώνυμη με την επίτευξη των προκαθορισμένων και τιθέμενων σκοπών 

 βέλτιστης αξιοποίησης πόρων (value for money): η ποιότητα αποτιμάται ως επένδυση, 
για αυτό και η απόδοση θα πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με την σωστή 
αξιοποίηση των οικονομικών πόρων  

 μετασχηματισμού (transformation): η ποιότητα ως μετασχηματισμός αναφέρεται στην 
πρόοδο, στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη και όχι σε μία στατική κατάσταση. 
Αυτό, ωστόσο, που χαρακτηρίζει απόλυτα την ποιότητα, ως έννοια, είναι η θετική 

χροιά της. Λαμβάνει θετικό πρόσημο καθώς αναφέρεται σε ελκυστικά γνωρίσματα και 
θαυμαστά χαρίσματα. Η ποιότητα αναφέρεται σε όλες τις θετικές ιδιότητες ενός αντικειμένου 
που το χαρακτηρίζουν ή το διαφοροποιούν από τα όμοια του (Μπαμπινιώτης, 1998). 
Πρόκειται, δηλαδή για όλες εκείνες τις ιδιότητες ενός πράγματος ή ενός μηχανισμού που 
προκαλούν εκούσια ή ακούσια ευχαρίστηση στους αποδέκτες του. Αυτό σημαίνει πως η 
ποιότητα αναφέρεται στην αξία, στην λυσιτέλεια και στην ωφελιμότητα ενός προϊόντος ή 
μιας υπηρεσίας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον εκάστοτε αποδέκτη. Συμπληρωματικά, 
ο Ζαλβανός (2003) δηλώνει πως ο όρος ποιότητα αναφέρεται συνήθως στη συνεχόμενη 
προσπάθεια που καταβάλλεται από τους εργαζόμενους σε ένα οργανισμό με απώτερο σκοπό 
τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγει.  
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Ως εκ τούτου, η ποιότητα οφείλει να είναι στενά συνυφασμένη με τις έννοιες του 
ελέγχου και της διασφάλισης αν δεν θέλει να αντιβαίνει την ουσία της έννοιας της. Η 
Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 8402 ορίζει τον έλεγχο της 
ποιότητας ως «δραστηριότητες και τεχνικές λειτουργικού χαρακτήρα οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την ποιότητα». Στο ίδιο πρότυπο 
γίνεται αναφορά και στη διασφάλιση της ποιότητας ορίζοντας την ως «σχεδιασμένες και 
συστηματικές δραστηριότητες προκειμένου να παρέχεται επαρκής εμπιστοσύνη ότι μια 
οντότητα θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την ποιότητα»2. Πρόκειται ουσιαστικά για τις 
δικλίδες ασφαλείας σύμφωνα με τις οποίες επιτυγχάνεται τόσο ο ποιοτικός έλεγχος 
λειτουργίας και η συγκριτική αξιολόγηση όσο και η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και 
ο σχεδιασμός πολιτικών βελτίωσης.  

Συμπερασματικά, δεδομένου ότι πρόκειται για μία έννοια αξιακά φορτισμένη, οι 
ορισμοί για την ποιότητα, όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται είναι καταιγιστικοί, είτε με έντονες 
επικαλύψεις και λογικές ομοιότητες είτε με αντιθέσεις και διαφοροποιημένα συμπεράσματα. 
Ο επίσημος, όμως και ίσως ο πιο περιεκτικός από όλους τους ορισμούς είναι αυτός που 
περιέχεται στο πρότυπο EN ISO 8402 (1996) «Διαχείριση της Ποιότητας και Διασφάλιση της 
Ποιότητας – Λεξιλόγιο», ο οποίος έχει υιοθετηθεί και από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ) και αναφέρει ότι ποιότητα είναι «το σύνολο των χαρακτηριστικών 
μιας οντότητας που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και 
συνεπαγόμενες ανάγκες».  

Με την πάροδο των χρόνων, η σπουδαιότητα της σημασίας της ποιότητας οδήγησε 
στην ανάδυση μιας ευφυούς φιλοσοφίας διοίκησης, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (εφεξής 
ΔΟΠ) η οποία πρεσβεύει την βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας ως αυτοσκοπό των 
οργανισμών. Πρόκειται για έναν νέο τρόπο διοίκησης που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην 
πράξη το 1949 στην Ιαπωνία και αργότερα επιχειρήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία σε ΗΠΑ και 
Ευρώπη. Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 8402 (1996) ο επίσημος ορισμός της ΔΟΠ είναι: 
«ο τρόπος διοίκησης ενός οργανισμού, εστιαζόμενος στην ποιότητα, ο οποίος βασίζεται στη 
συμμετοχή όλων των μελών του και στοχεύει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία μέσω της 
ικανοποίησης του πελάτη και στην παροχή οφελών σε όλα τα μέλη του οργανισμού και στην 
κοινωνία». Η ΔΟΠ επικεντρώνεται στην ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μέσω 
της πλήρους εργασιακής αφοσίωσης και της συμμετοχής των εργαζομένων στα έργα και τις 
διαδικασίες ενός οργανισμού (Μπλάνας, 2003). Με άλλα λόγια, η ΔΟΠ αποτελεί μια ολική 
συστημική προσέγγιση, μια υψηλού επιπέδου στρατηγική που λειτουργεί οριζόντια και 
εγκάρσια συμπεριλαμβάνοντας όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα με 
σκοπό την από κοινού δράση για την παραγωγή επιτυχημένου έργου (Evans & Lindsay, 
2008). Μάλιστα η φιλοσοφία της ΔΟΠ προσδιορίζει με σαφή αξιώματα την κατάκτηση της 
επιτυχίας και την προώθηση της ποιότητας. Τα βασικότερα αξιώματα της ΔΟΠ είναι 

 
2Η Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 8402 (1996) περιλαμβάνει περαιτέρω ορισμούς 
σχετικά με τον έλεγχο και την διασφάλιση της ποιότητας όπως: η πολιτική ποιότητας, το σύστημα ποιότητας, η 
διαχείριση ποιότητας, ο σχεδιασμός ποιότητας και η βελτίωση ποιότητας. 
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(Λογοθέτης, 1993): (α) η δέσμευση: διαρκής δέσμευση όλου του δυναμικού μιας επιχείρησης, 
από τα ανώτερα στελέχη μέχρι τους εργάτες για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και 
των υπηρεσιών (β) η γνώση: η επιστημονική εκπαίδευση βοηθά στη δημιουργία κατάλληλων 
συνθηκών έτσι ώστε εργαζόμενοι και διοίκηση να είναι υπεύθυνοι τόσο για την ποιότητα, 
όσο και για δυσλειτουργίες που τυχόν προκύψουν (γ) η συμμετοχή: η συμμετοχή όλων των 
στελεχών και η προώθηση του ομαδικού πνεύματος λειτουργούν προς όφελος του 
εργαζόμενου και της επιχείρησης γενικότερα. Παρόμοια, για τους Evans και Lindsay (2008), 
τα αξιώματα της ΔΟΠ, εμπεριέχουν, πέρα από την ομαδική εργασία και την διαρκή γνώση, 
τόσο την εστίαση στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μελών και των πελατών όσο και την 
συνεχή βελτίωση σε ότι αφορά τις διαδικασίες που τελούνται στον εκάστοτε οργανισμό. 
Συνεπώς, η φιλοσοφία της ΔΟΠ παρέχει όλα τα εχέγγυα στους οργανισμούς, ώστε να 
πετυχαίνουν βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, να λειτουργούν υπό καθεστώς 
συνεχούς βελτίωσης, να ενστερνίζονται πανανθρώπινες αξίες και να αξιοποιούν όλα τα 
εργασιακά ατού στο έπακρο. 
 
 

2.2.1 Η μέτρηση της ποιότητας: βραβεία ποιότητας, πρότυπα ποιότητας, 
μοντέλα ποιότητας 

 
Προκειμένου να γίνει εφικτή η άρτια μέτρηση της ποιότητας, έχουν δημιουργηθεί 

διάφορα βραβεία, πρότυπα και μοντέλα ποιότητας που αναλύουν την συγκεκριμένη έννοια σε 
επιμέρους χαρακτηριστικά τα οποία λειτουργούν σαν συνιστώσες έτσι ώστε οι οργανισμοί να 
μπορούν με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις 
υπηρεσίες τους. 

 
Βραβεία ποιότητας 

Αρχικά, σε ότι αφορά τα βραβεία ποιότητας, αυτά αναπτύχθηκαν κυρίως στις 
ανεπτυγμένες χώρες (Ιαπωνία, Η.Π.Α & Ευρώπη) και καθορίζουν το πλαίσιο επιχειρηματικής 
αριστείας συμβάλοντας στη διάδοση και υιοθέτηση της φιλοσοφίας της Ολικής Ποιότητας 
(Martinez et all 1998). Τα πιο δημοφιλή βραβεία ποιότητας είναι: Α) το Deming Prize 
(Japan), Β) το Malcolm Baldrige National Quality Award (U.S.A) και Γ) το European Quality 
Award (Europe).  

Το βραβείο «Deming Prize»: θεσπίστηκε το 1951 από την Ένωση Ιαπώνων 
Επιστημών και Μηχανικών προς τιμήν του γκουρού της ποιότητας William Edwards Deming. 
Απονέμεται σε επιχειρήσεις που σημείωσαν, την χρονιά που πέρασε, τη σημαντικότερη 
βελτίωση όσον αφορά το ρόλο της διοίκησης της επιχείρησης, την ενεργό συμμετοχή του 
προσωπικού σε όλους τους τομείς, την συνεχή εκπαίδευση τους καθώς και την ικανοποίηση 
του πελάτη (Μπλάνας, 2003).  
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Το Βραβείο «Malcolm Baldrige» (The Malcolm Baldrige National Quality Award): 
θεσπίστηκε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ronald Reagan, απονεμήθηκε για 
πρώτη φορά το 1988 για την αναγνώριση της επιχειρηματικής τελειότητας και τα κριτήρια 
αξιολόγησης του αποτελούνται από επτά γενικές κατηγορίες (Μπλάνας, 2003): την ηγεσία, 
τον στρατηγικό σχεδιασμό, την εστίαση στον πελάτη και την ικανοποίηση, την πληροφόρηση 
καιν την ανάλυση, την εστίαση στους ανθρώπινους πόρους, την διοίκηση λειτουργιών και τα 
λειτουργικά αποτελέσματα. 

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (The European Quality Award): θεσμοθετήθηκε το 
1992 από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Διοίκηση της Ποιότητας (European Foundation for 
Quality Management, EFQM) με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας 
(European Organization for Quality, EOQ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής3. Αποτελεί 
πρότυπο αυτοαξιολόγησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οργανισμών με σκοπό την 
προώθηση της ποιότητας ως στρατηγική για παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
(Bohoris, 1995). 

 
Διεθνή πρότυπα ποιότητας 

Εκτός όμως από τα βραβεία ποιότητας, έχουν αναπτυχθεί ποικίλα διεθνή πρότυπα 
ποιότητας ISO (Quality Assurance Standards). Συγκεκριμένα, ο Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης (International Organization for Standardization -ISO) έχει αναπτύξει 
αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας, όπως το ΙSΟ 9000, με σκοπό να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη των συστημάτων διοίκησης ποιότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Με το πέρασμα των 
χρόνων έχουν γίνει πολλές αναθεωρήσεις των σχετικών προτύπων με αποτέλεσμα, σήμερα, 
το σύστημα τυποποίησης ISO να αριθμεί περισσότερα από 17.000 πρότυπα, τα οποία 
αναφέρονται σε όλες σχεδόν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καλύπτοντας τις τρεις 
βασικές κατευθύνσεις των επιχειρήσεων (την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία) 
(ISO Organization, 2008). Στην Ελλάδα, το κύριο όργανο προαγωγής και εφαρμογής της 
Τυποποίησης καθώς και των συναφών με αυτή δραστηριοτήτων, είναι ο Ελληνικός 
Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.4. 

 
Μοντέλα ποιότητας 

Διαχρονικά, πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το θέμα της μέτρησης της 
ποιότητας των υπηρεσιών με αποτέλεσμα την ανάδυση σχετικών μοντέλων. Ένα διεθνώς 
αναγνωρισμένο μοντέλο για την μέτρηση και κατανόηση της ποιότητας των υπηρεσιών είναι 
το μοντέλο SERVQUAL (προέρχεται από τις λέξεις Service – Quality), μοντέλο των 

 
3 Για την εφαρμογή του βραβείου στις ευρωπαϊκές χώρες έχει καθοριστεί ένας εθνικός εκπρόσωπος σε κάθε 
χώρα. Εθνικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας είναι η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) 
http://www.eede.gr/pdf/efqm_brochure.pdf
4 Οι κύριες δραστηριότητες του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης είναι: η εκπόνηση και η διάδοση των 
Προτύπων, η απονομή Σημάτων Συμμόρφωσης (ποιότητας), η χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης 
(ποιότητας),  η πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας επιχειρήσεων και  η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών. 
http://www.elot.gr/

http://www.eede.gr/pdf/efqm_brochure.pdf
http://www.elot.gr/
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Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988). Το μοντέλο SERVQUAL είναι προσανατολισμένο 
προς τον πελάτη (customer-oriented) και συμβάλλει στη σύγκριση μεταξύ των προσδοκιών 
και των αντιλήψεων των πελατών όσον αφορά τις πέντε διαστάσεις της ποιότητας: την 
αξιοπιστία (reliability), την διασφάλιση (assurance), τα υλικά περιουσιακά στοιχεία 
(tangibles), την εξατομίκευση (empathy) και την ανταπόκριση (responsiveness) 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988).  

Η ίδια ομάδα ερευνητών δημιούργησε και το «μοντέλο ανάλυσης κενών» (ή αλλιώς 
«θεωρία των κενών») σύμφωνα με το οποίο δημιουργούνται 5 κενά (ή χάσματα) ποιότητας 
ως αποτέλεσμα διαφόρων προβλημάτων, ανεπαρκειών και ασυνεπειών (Zeithaml, 
Parasuraman & Berry, 1990). Το μοντέλο αυτό προσπαθεί να ελέγξει τις αντιλήψεις των 
πελατών σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών και να προσδιορίσει τις αιτίες των 
προβλημάτων με σκοπό τη λήψη παρεμβατικών μέτρων (όσο μικρότερο το χάσμα, τόσο 
υψηλότερη είναι η ποιότητα) (ο.π, 1990). 

Αργότερα, οι Cronin & Taylor (1994) πρότειναν ένα διαφορετικό μοντέλο το 
SERVPERF (προέρχεται από τις λέξεις Service και Performance) με σκοπό την μέτρηση της 
ποιότητας των υπηρεσιών. Τα χαρακτηριστικά που συνήθως εξετάζονται στο SERVPERF 
είναι τα ίδια που περιγράφονται στο μοντέλο SERVQUAL, η διαφορά τους όμως έγκειται 
στο γεγονός ότι λαμβάνεται υπόψη μόνο η αντιλαμβανόμενη απόδοση της ποιότητας της 
υπηρεσίας και δεν προσμετρούνται οι προσδοκίες των πελατών (Cronin & Taylor, 1994).  

Τέλος, σύμφωνα με το μοντέλο της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών, η 
ποιότητα μιας υπηρεσίας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες, έχει δύο διαστάσεις 
(Gronroos, 2001): την λειτουργική ποιότητα διαδικασίας που αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
εκλαμβάνεται η υπηρεσία, δηλαδή πώς ο πελάτης βιώνει την διαδικασία παραγωγής της 
υπηρεσίας και την τεχνική ποιότητα αποτελέσματος που αφορά το αποτέλεσμα της υπηρεσίας 
που παρέχεται, δηλαδή αυτό που απομένει στον πελάτη όταν η διαδικασία παραγωγής και 
παροχής της υπηρεσίας ολοκληρωθεί. Εδώ η ποιότητα αποτιμάται από το πώς ο πελάτης 
βιώνει την διαδικασία παραγωγής και παροχής της υπηρεσίας.
 
 

2.3  Η έννοια της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου  
 

Έχοντας αναλύσει παραπάνω την γενικότερη έννοια της ποιότητας, σειρά έχει η 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου καθώς τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έντονη 
επέκταση της από τον χώρο των οικονομικών επιστημών και στον χώρο της εκπαίδευσης. 
Πριν όμως γίνει αναφορά στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, κρίνεται αναγκαία, 
αρχικά, η αποσαφήνιση της έννοιας του εκπαιδευτικού έργου. 

Η συστηματική χρήση της έννοιας εκπαιδευτικό έργο εμφανίζεται στην Ελλάδα στη 
δεκαετία του ’80 στο πλαίσιο της προσπάθειας να εφαρμοστεί εκ νέου η αξιολόγηση καθώς 
επίσης να διαμορφωθεί η εννοιολογική αποσαφήνιση της αξιολόγησης (Ζουγανέλη, 
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Καφετζόπουλος, Σοφού, & Τσάφος, 2008). Σχετικά με την έννοια του εκπαιδευτικού έργου, 
σε πρώτη ανάγνωση, θα υποστήριζε κανείς πως σχετίζεται με το παιδαγωγικό έργο, τη στάση 
και το αποτέλεσμα της δράσης του εκπαιδευτικού αποκλειστικά και μόνο (Γκότοβος, 1984). 
Όμως το εκπαιδευτικό έργο, γίνεται αντιληπτό ως μια πιο σύνθετη και πολυπαραγοντική 
διαδικασία. Ο Κασσωτάκης (1992) ορίζει το εκπαιδευτικό έργο ως το σύνολο των 
ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων στο ευρύτερο πλαίσιο της σχολικής ζωής που στοχεύουν 
στην υλοποίηση των καθιερωμένων σκοπών της εκπαίδευσης και διαλαμβάνει όλα τα 
προϊόντα του εκπαιδευτικού συστήματος. Φαίνεται, λοιπόν, πως σχετίζεται με όλους τους 
παράγοντες που αφορούν στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, τη 
σχολική μονάδα και το έργο των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική πράξη. Για αυτό 
άλλωστε και ο Μπαλάσκας (1992) υποστηρίζει πως το εκπαιδευτικό έργο αποτελεί το σύνολο 
των ενεργειών που καταβάλλουν η πολιτεία, οι τοπικοί παράγοντες και όλοι οι εργαζόμενοι 
στη σχολική μονάδα, προκειμένου να αναβαθμιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ίσως όμως ο πιο περιεκτικός ορισμός που εμπεριέχει και εσωκλείει όλες τις 
προαναφερόμενες διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου να είναι αυτός του 
Παπακωνσταντίνου (1993): το σύνολο των ενεργειών και των προσπαθειών προκειμένου να 
εκτελεστεί και να επιτευχθεί ορισμένη εργασία στο χώρο του σχολείου αλλά και το ίδιο το 
προϊόν της λειτουργίας συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος ή οποιασδήποτε 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενασχόλησης των εκπαιδευτικών, καθώς και της εκπαίδευσης 
ως θεσμού. Μάλιστα, το εκπαιδευτικό έργο πραγματοποιείται σε τρία αλληλοεξαρτώμενα 
επίπεδα (Παπακωνσταντίνου, 1993): 

 σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος ως διαδικασία και τελικό προϊόν της 
λειτουργίας του 

 σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ως διαδικασία και αποτέλεσμα οργανωμένης και 
σχεδιασμένης δραστηριότητας και 

 σε επίπεδο σχολικής τάξης, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού και κατά συνέπεια ως προϊόν της διδακτικής πράξης. 
Συμπερασματικά, το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες που 

προηγούνται αλλά και περιλαμβάνουν την διδακτική διαδικασία, από την εκπόνηση σχολικών 
προγραμμάτων και διδακτικών μέσων έως τον καθορισμό του διοικητικού πλαισίου, το 
σχολικό κλίμα και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών δρώμενων. Μάλιστα, αυτό το 
χαρακτηριστικό της πολυπλοκότητας του εκπαιδευτικού έργου, είναι που επιτάσσει τελικά 
απαραίτητη την διασφάλιση της ποιότητας του καθώς και την διαμόρφωση δεικτών 
ποιότητας. Έτσι, η γενικότερη αναψηλάφηση του συγκεκριμένου πεδίου μας παρέχει τις εξής 
απόψεις σχετικά με την έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση (Βαβουράκη, κ.α 2008): 

 η ποιότητα της εκπαίδευσης ορίζεται με βάση την ανθρωποπλαστική της διάσταση 
όπου η ποιοτική εκπαίδευση συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια του ατόμου, 
στην ηθική του ανάταση και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσωπικότητας και 
ακέραιου χαρακτήρα (Ματθαίου, 2000).  
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 η ποιότητα της εκπαίδευσης ορίζεται με βάση την ποιότητα του τελικού 
αποτελέσματος, θεμελιώνεται με βάση μετρήσιμα κριτήρια και εκφράζεται με την 
κατάκτηση των άμεσα ορατών στόχων του σχολείου 

 η ποιότητα αφορά στην «ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη – καταναλωτή» που 
σημαίνει ότι η ποιοτική εκπαίδευση ικανοποιεί τις ανάγκες των αποδεκτών του 
εκπαιδευτικού αγαθού, δηλαδή των μαθητών, των γονέων, της αγοράς εργασίας της 
κοινωνίας κλπ.  
Οι παραπάνω διαφορετικές τοποθετήσεις δεν προκύπτουν προκειμένου να 

επικρατήσει αποκλειστικά μία άποψη έναντι των άλλων αλλά για να επιτευχθεί ένας γόνιμος 
και δημιουργικός συγκερασμός τους που θα αντιλαμβάνεται την έννοια της ποιότητας της 
εκπαίδευσης σφαιρικά και ολοκληρωμένα δίχως παρωπίδες και μονόπλευρες εκτιμήσεις. Και 
αυτό γιατί το εκπαιδευτικό έργο, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, δεν αναφέρεται μόνο σε 
συγκεκριμένες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά περικλείει πλήθος σημαντικών 
δεδομένων της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, από τα προγράμματα σπουδών, τις μεθόδους 
διδασκαλίας και την σχολική διοίκηση μέχρι την επάρκεια των εκπαιδευτικών, την 
διαθεσιμότητα της υλικοτεχνικής υποδομής και την διατήρηση θετικού σχολικού κλίματος. 
Και μπορεί να μην υπάρχει ένας σαφής και συγκεκριμένος ορισμός σχετικά με την έννοια της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου ωστόσο η φιλοσοφία της ποιότητας στη σχολική 
κοινότητα, προάγεται με την τήρηση ορισμένων των βασικών αρχών που την οριοθετούν 
(Πετρίδου:192, 2005): 

 η δέσμευση όλων των συμμετεχόντων στη διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας, στη 
βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων της και η αναγνώριση της σημασία της 
ως πρωταρχικού παράγοντα αποτελεσματικότητας 

 η συνεχής και δυναμική προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας από όλους έτσι ώστε η 
προστιθέμενη αξία που δημιουργείται να αποτελεί την ειδοποιό διαφορά για την 
επιβίωση και την ανάπτυξη της 

 η έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών και συστηματική παρακολούθηση της 
 η διαρκής επιμόρφωση των εργαζομένων και η υποκίνηση τους για την ενεργό 
συμμετοχή τους στην υπόθεση της ποιότητας κα την υιοθέτηση της σχετικής 
νοοτροπίας 
Μάλιστα, στον πίνακα 1, ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών 

ενός εκπαιδευτικού οργανισμού ποιότητας, σε αντιδιαστολή με έναν άλλο ο οποίος δεν έχει 
ποιοτικά στοιχεία (Πετρίδου, 2002).  
 
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού οργανισμού ποιότητας (Πετρίδου, 2002: 58). 
 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ποιότητας Συνήθης Εκπαιδευτικός Οργανισμός 

Στόχος η ικανοποίηση των αναγκών των 
πελατών 

Στόχος η αντιμετώπιση προβλημάτων 



22 
 

Στόχος η πρόληψη των προβλημάτων Στόχος η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων 

Μεθοδευμένο στρατηγικό σχέδιο 
ποιότητας  

Βραχυπρόθεσμες πολιτικές δράσης 

Ύπαρξη προτύπων ποιότητας για όλα τα 
δεδομένα του εκπαιδευτικού οργανισμού 

Ανυπαρξία προτύπων ποιότητας 

Αφοσίωση και δέσμευση στη φιλοσοφία 
της ποιότητας 

Εποπτεία και έλεγχος των δράσεων και 
των αποτελεσμάτων  

Επένδυση στην εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού 

Η εκπαίδευση υπολογίζεται ως κόστος 

Συμμετοχή όλου του προσωπικού στη 
βελτίωση της ποιότητας 

Ορισμένοι αποφασίζουν και ορισμένοι 
εκτελούν 

Συνεχείς αξιολογήσεις και εκτιμήσεις 
των διαδικασιών ποιότητας  

Ελλιπείς διαδικασίες 
επαναπληροφόσησης 

Η ποιότητα είναι στοιχείο της 
κουλτούρας του οργανισμού 

Η ποιότητα είναι θετικό αποτέλεσμα 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Οι εργαζόμενοι σαν πελάτες που πρέπει 
να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους 

Διαχωρισμός των εργαζόμενων βάσει της 
ιεραρχικής δομής 

 
 

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου επιτυγχάνεται ακόμα και μέσα από τις 
εσωτερικές λειτουργίες που τελούνται στην εκάστοτε σχολική μονάδα, μακριά βέβαια από 
απαρχαιωμένες γραφειοκρατικές διοικήσεις και στείρα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αυτό 
γιατί ο ορισμός της ποιότητας αναφέρεται στο βαθμό που η οργάνωση του σχολείου αξιοποιεί 
όλα τα μέσα τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε θέματα του προσωπικού, της υποδομής 
και των μαθησιακών διαδικασιών (Dean, 1995). Η εγκαθίδρυση, λοιπόν, μηχανισμών και 
διαδικασιών συνεχούς ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, 
υπόσχεται την εξάλειψη των συσσωρευμένων δυσλειτουργιών και την αναβάθμιση της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μάλιστα η ποιότητα στηρίζεται όχι μόνο στην αποτίμηση της 
κάθε παραμέτρου χωριστά και μεμονωμένα, αλλά κυρίως στην ανάδειξη του τρόπου 
αλληλεπίδρασης και συσχέτισης όλων αυτών. Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 
επηρεάζεται και ταυτόχρονα νοηματοδοτείται από όλες μαζί τις διαστάσεις της.  
 
 

2.3.1  Οι δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 
 

Η πολυσήμαντη έννοια της ποιότητας από τη μια, και η πολυδιάστατη φύση του 
εκπαιδευτικού έργου από την άλλη, δυστυχώς δεν έχουν αφήσει περιθώρια στην 
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επιστημονική κοινότητα να αποδώσει ξεκάθαρα την διάφανη έννοια της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου, ωστόσο έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές προσπάθειες 
αποκρυστάλλωσης της μέσω της εφαρμογής δεικτών μέτρησης.  

Με την λέξη δείκτες αναφερόμαστε γενικότερα σε όλες τις «μεταβλητές οι οποίες 
απεικονίζουν τη συνολική κατάσταση ή την αλλαγή της κατάστασης κάθε ομάδας ανθρώπων, 
αντικειμένων, θεσμών, ή στοιχείων που μελετώνται και είναι ουσιώδεις σε μια αναφορά 
κατάστασης ή αλλαγής της κατάστασης» (Shavelson, McDonnell & Oakes, 1991 οπ. αναφ. 
στο Ζωγόπουλος). Πιο συγκεκριμένα, ο όρος δείκτης ποιότητας είναι ένα νούμερο που 
υποδηλώνει την ποιότητα ενός χαρακτηριστικού ή την επίτευξη των στόχων ποιότητας 
(CEDEFOP Document 1998). Σε ότι αφορά τώρα την έννοια των δεικτών ποιότητας στην 
εκπαίδευση πρόκειται για στοιχεία που περιγράφουν τη λειτουργία του συστήματος για την 
επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών και αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση (Bottani & 
Tuijnman, 1992: 14-15, οπ. αναφ. στο Ladd & Walsh 2002). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον 
Ζωγόπουλο οι δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης είναι στατιστικά στοιχεία που συντελούν 
στη χαρτογράφηση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε ότι αφορά τις δομές, την οργάνωση, 
τον σχεδιασμό και την πολιτική ενός εκπαιδευτικού συστήματος. 

Οι δείκτες ποιότητας αποτελούν την έναρξη μιας επιστημονικής επεξεργασίας των 
εκπαιδευτικών συστημάτων, όπου μέσω των συγκριτικών στοιχείων που θα προκύψουν, 
προσδοκάται, βελτίωση επί της ουσίας (European Council, 2001). Παράλληλα, οι δείκτες 
αποτελούν το πρώτο βήμα για την σύγκλιση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και 
τη συγκριτική αποτίμηση τους (Βαβουράκη κ.α., 2007). Από τα παραπάνω, προκύπτει πως οι 
δείκτες ποιότητας κρίνονται άκρως σημαντικοί και απαραίτητοι για το εκπαιδευτικό έργο 
καθώς παρέχουν ακριβή στοιχεία σχετικά με την επικρατούσα εκπαιδευτική κατάσταση, 
προωθούν τον εντοπισμό των καλών ή των εσφαλμένων πρακτικών και συντελούν στην 
προσπάθεια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού αυτών. Βέβαια, βασική προϋπόθεση έγκυρων 
αποτελεσμάτων εκ μέρους των δεικτών ποιότητας αποτελεί η συσχέτιση τους με τα 
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά δεδομένα που επικρατούν τόσο στη σχολική μονάδα 
όσο και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στα οποία υπόκεινται οι σχολικές 
μονάδες (Παπαδημητρακόπουλος, 2006). 

Συμπερασματικά, οι δείκτες ανήκουν σε οργανωμένα μοντέλα που χρησιμοποιούνται 
για να διευκολύνουν τις μετρήσεις για διεξοδική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με 
απώτερο σκοπό την ποιοτική βελτίωση του (Καρατζιά – Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006). 
Παρακάτω, ακολουθεί σχετική αναφορά στους δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, 
όπως έχουν διατυπωθεί από: 

 την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 το Τμήμα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο 
 το Τμήμα Ποιότητας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 άλλες επιστημονικές μελέτες 
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H Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Ε.Ε. εξέδωσε την «Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ποιότητα της Σχολικής Εκπαίδευσης: 
16 Δείκτες Ποιότητας» με αποκλειστικό σκοπό την ευκολότερη συγκριτική αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και την προώθηση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η έκθεση εμπεριέχει δεκαέξι δείκτες ποιότητας που 
καλύπτουν 4 άξονες της σχολικής εκπαίδευσης: Δείκτες Επιδόσεων, Δείκτες Επιτυχίας και 
Μετάβασης, Δείκτες Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Δείκτες Πόρων και Δομών. Οι 
δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα 2 (European Commission, 
2000): 

 
Πίνακας 2: Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ποιότητα της Σχολικής Εκπαίδευσης: 16 Δείκτες 
Ποιότητας (European Commission, 2000). 
 

4 Άξονες 16 Δείκτες ποιότητας 

Α) Δείκτες 
Επιδόσεων: τα 
επίπεδα των 
επιδόσεων των 
μαθητών σε 
συγκεκριμένα 
γνωστικά 
αντικείμενα 

 1) Μαθηματικά 
 2) Αναγνωστικές Ικανότητες 
 3) Θετικές Επιστήμες 
 4) Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
 5) Ξένες γλώσσες 
 6) Ικανότητα του μανθάνειν 
 7) Αγωγή του πολίτη 

Β) Δείκτες 
Επιτυχίας και 
Μετάβασης 

8)  Ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου 
9) Ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της Β’βάθμιας 
εκπαίδευσης 
10)  Συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Γ) Δείκτες 
Παρακολούθησης 
της Εκπαίδευσης 

11)  Αξιολόγηση και οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης 
12)  Συμμετοχή των γονέων 
 

Δ) Δείκτες Πόρων 
και Δομών 

13)  Εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
14)  Συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση 
15)  Αριθμός μαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή 
16)  Εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή 

 
 
Το Τμήμα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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Στον οδηγό αποτίμησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου προχώρησε το Τμήμα 
Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, υλοποιώντας το πειραματικό πρόγραμμα 
«Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα»5 
(Σολομών, 1999). Η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου εμπεριέχει 20 δείκτες ποιότητας 
που είναι ομαδοποιημένοι σε επτά επιμέρους θεματικές περιοχές προκειμένου να επιτευχθεί η 
συστηματική προσέγγιση των διαφόρων διαστάσεων (δεδομένα, διαδικασίες και 
αποτελέσματα) της σχολικής πραγματικότητας (Σολομών, 1999: 61). Οι θεματικές περιοχές 
είναι: 1. διαθέσιμα μέσα – πόροι, 2. πρόγραμμα σπουδών – βιβλία, 3. προσωπικό σχολείου, 4. 
διοίκηση, 5. κλίμα – σχέσεις – συνεργασίες, 6. διδακτική – μαθησιακή Διαδικασία, 7. 
εκπαιδευτικά επιτεύγματα και αναλύονται περαιτέρω στον πίνακα 3 που ακολουθεί: 
 
Πίνακας 3: Δείκτες Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου σύμφωνα με το Τμήμα 
Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Σολομών, 1999).   
 

Θεματικές Περιοχές Δείκτες Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου 

Διαθέσιμα Μέσα 
– Πόροι 

Κτίριο, Χώροι και Εξοπλισμός  
Οικονομικοί Πόροι 

Πρόγραμμα 
Σπουδών - Βιβλία 

Πρόγραμμα Σπουδών 
Σχολικά Βιβλία – Διδακτικές οδηγίες 

ΔΕ 
ΔΟ 
ΜΕ 
ΝΑ 

 
Προσωπικό 
Σχολείου 

Διδακτικό Προσωπικό 
Διοικητικό – Ειδικό Επιστημονικό – Βοηθητικό       
Προσωπικό 

 
Διοίκηση 

Συντονισμός Σχολικής Ζωής  
Διαμόρφωση – Εφαρμογή Σχολικού Προγράμματος 
Αξιοποίηση Μέσων – Πόρων 

 
 
 

Κλίμα – Σχέσεις - 
Συνεργασίες 

Σχέσεις Εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με υπόλοιπο   
προσωπικό 
Σχέσεις Εκπαιδευτικών – Μαθητών και Μαθητών μεταξύ 
τους 
Σχέσεις Σχολείου – Γονέων και Κηδεμόνων 
Σχέσεις Σχολείου με Εκπαιδευτικούς Θεσμούς, Τοπική  
και Ευρύτερη (περιφερειακή ) Κοινωνία 

 
 
Δ 
Ι 
Α 
Δ 
Ι 
Κ 
Α 
Σ 
Ι 
Ε 
Σ 

 
 

Διδακτική – 

Ποιότητα της Διδασκαλίας (σαφήνεια στόχων, 
αξιοποίηση χρόνου διδασκαλίας, ποικιλία διδακτικών 
μεθόδων, αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών,  

                                                 
5 Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του ΣΕΠΠΕ (Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης) 
που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 1997-1999 από το Π.Ι. με κονδύλια από το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης. 
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Μαθησιακή 
Διαδικασία 

επιστημονική παρουσίαση διδακτικού αντικειμένου)  
Ποιότητα της Μάθησης 
Λειτουργία της Αξιολόγησης 

ΑΠΟ 
ΤΕ 
ΛΕ 
ΣΜΑ 
ΤΑ 

 
 

Εκπαιδευτικά 
Επιτεύγματα 

Φοίτηση (ροή - διαρροή των μαθητών) 
Επίδοση - Πρόοδος των Μαθητών 
Ατομική και Κοινωνική Ανάπτυξη των Μαθητών 
Επαγγελματικός προσανατολισμός και ακαδημαϊκή  
προοπτική μαθητών 

 
 

Οι θεματικές ενότητες που προτείνονται, αλλά και οι δείκτες ποιότητας που περικλείει 
καθεμιά μεταξύ τους, αλληλοσυμπληρώνονται με αποτέλεσμα τελικά η αποτίμηση της 
ποιότητας να αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να γίνεται περισσότερο διεισδυτική, 
αναλυτική και αποτελεσματική6 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000).  

 
Το Τμήμα Ποιότητας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Με στόχο την αποτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής 
μονάδας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το Τμήμα Ποιότητας του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε συνεργασία με μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής 
κοινότητας έχει εκπονήσει «Οδηγό αποτίμησης και σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου στη 
σχολική μονάδα» (Ματθαίου, 2000). Η μελέτη αναφέρεται σε τέσσερις θεματικές περιοχές: 
Διαχείριση και Αξιοποίηση Πόρων, Σχέσεις- Κλίμα, Εκπαιδευτικές Διαδικασίες και 
Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 4: 

 
Πίνακας 4: Δείκτες Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου σύμφωνα με το Τμήμα Ποιότητας 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Ματθαίου, 2000).  
 

Θεματικές Περιοχές Δείκτες Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου 

1. Διαχείριση και 
Αξιοποίηση Πόρων 

1.1 Υλικοτεχνική Υποδομή 
1.2 Ανθρώπινο Δυναμικό 
1.3 Οργανωτικό Πλαίσιο 
1.4 Προδιαγραφές και Μέσα Διδασκαλίας 

2. Σχέσεις- Κλίμα 2.1 Φυσιογνωμία Σχολικής Μονάδας 
2.2 Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών 

                                                 
6 Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, τα δεδομένα από τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
συγκεντρώθηκαν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δυστυχώς όμως δεν αξιοποιηθήκαν ποτέ ούτε έγινε οποιαδήποτε 
αποτίμηση του προγράμματος σε επίπεδο εφαρμογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των επιλέξιμων 
δράσεων 
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2.3 Σχέσεις Εκπαιδευτικών – Μαθητών 
2.4 Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους 
2.5 Σχέσεις Σχολείου – Γονέων 
2.6 Σχέσεις Σχολείου με το Θεσμικό του Περιβάλλον 

3. Εκπαιδευτικές 
Διαδικασίες 

3.1 Διδακτική Διαδικασία 
3.2 Μαθησιακή Διαδικασία 
3.3 Αξιολόγηση 

4. Εκπαιδευτικά 
Αποτελέσματα 

4.1 Φοίτηση 
4.2 Επίδοση / Πρόοδος 
4.3 Συναισθηματική Ανάπτυξη 
4.4 Επαγγελματική/ Ακαδημαϊκή Ανέλιξη / Προοπτική  

 
 

Επιπροσθέτως, το τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
εκπόνησε μεταγενέστερη έρευνα σχετικά με την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος της 
χώρας με τίτλο «Η Ποιότητα στην εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης7» και έθεσε 
ως παραμέτρους ποιότητας τους εξής άξονες προτεραιότητας: (α) το διοικητικό πλαίσιο, (β) το 
παιδαγωγικό πλαίσιο, (γ) την υλικοτεχνική υποδομή, (δ) τους μηχανισμούς υποστήριξης και 
ανατροφοδότησης, (ε) τους οικονομικούς πόρους στην εκπαίδευση και (στ) την κοινωνική 
αποδοχή του εκπαιδευτικού συστήματος.  
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Μια ερευνητική προσπάθεια αποτίμησης της ποιότητας, εκ μέρους του ΥΠΑΙΘΠΑ, 
σύμφωνα με την Υπ. Απόφ. 30972/Γ1/05.03.2013, αποτελεί η «Αξιολόγηση του 
Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» που 
προγραμματίστηκε για το σχολικό έτος 2013-2014 στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων 
της γενικής εκπαίδευσης της χώρας. Την ευθύνη εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης έχουν ο 
Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου και όλο το εγχείρημα περιλαμβάνει 
(α) την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, (β) τον προγραμματισμό δράσεων βελτίωσης, (γ) 
την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και (δ) την αξιολόγηση και την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και την ευθύνη εφαρμογής της. Στη διαδικασία 
αξιολόγησης της ποιότητας λαμβάνονται υπόψη τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά 
του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 5: 
 

                                                 
7 http://www.pi-schools.gr/programs/erevnes/index_axiol.php

http://www.pi-schools.gr/programs/erevnes/index_axiol.php
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Πίνακας 5: Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία 
Αυτοαξιολόγησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ. Απόφ. 
30972/Γ1/05.03.2013). 

 

Τομείς                                        Δείκτες 

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

1. Μέσα και 
Πόροι 

1.1 Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή, οικονομικοί πόροι8

1.2 Στελέχωση σχολείου9

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

2. Ηγεσία, 
Διοίκηση και 
Οργάνωση 
του Σχολείου 

2.1 Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής10

2.2 Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων11

2.3 Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού12

3. Διδασκαλία 
και Μάθηση 

3.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών13

3.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών 
αξιολόγησης των μαθητών14

4. Κλίμα και 
Σχέσεις στο 
Σχολείο 

4.1 Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών και μεταξύ των 
μαθητών15

4.2 Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με 
εκπαιδευτικούς – κοινωνικούς φορείς16

                                                 
8 Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων, Επάρκεια και καταλληλότητα εξοπλισμού και μέσων του 
σχολείου, Επάρκεια οικονομικών πόρων 
9 Επάρκεια διδακτικού προσωπικού (αριθμός, σύνθεση, επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, εμπειρία των 
εκπαιδευτικών), Επάρκεια λοιπού προσωπικού 
10 Διατύπωση των βασικών επιδιώξεων του σχολείου (όραμα, αξίες και στόχοι του σχολείου), Διαμόρφωση 
συμμετοχικού, συλλογικού και συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας, 
Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος 
11 Ορθολογική διαχείριση οικονομικών πόρων, Αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού, 
Προσβασιμότητα και ασφάλεια των μαθητών σε όλους τους χώρους του σχολείου, Ένταξη και αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στη λειτουργία του σχολείου 
12 Αξιοποίηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, Υποστήριξη της συνεχούς επιστημονικής 
και παιδαγωγικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και των συνεργασιών 
μεταξύ τους 
13 Σχεδιασμός /δόμηση της διδασκαλίας και αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, Καταλληλότητα και ποικιλία 
διδακτικών προσεγγίσεων, Χρήση διαθέσιμου εξοπλισμού και μέσων από εκπαιδευτικούς και μαθητές, 
Διάδραση εκπαιδευτικού-μαθητή και ενεργός συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης 
14 Ενίσχυση της παιδαγωγικής σχέσης δασκάλου-μαθητή, Χρήση ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης, Συστηματική 
παρακολούθηση της προόδου και ανατροφοδότηση των μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους, 
Αξιοποίηση δεδομένων αξιολόγησης για ανατροφοδότηση της διδασκαλίας 
15 Αποτελεσματική διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών, Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δημιουργική 
συνεργασία εκπαιδευτικών – μαθητών, Συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των ρυθμιστικών πρακτικών 
που διέπουν τη σχολική ζωή, Παροχή ευκαιριών για δημιουργική συνεργασία και συλλογική δράση των 
μαθητών 
16 Διαμόρφωση μηχανισμών τακτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς, Ποιότητα ενημέρωσης των 
γονέων σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους, Οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με άλλα σχολεία, 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς 
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5.Προγράμμα
τα, Δράσεις 
Βελτίωσης, 
Παρεμβάσεις  

5.1 Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και 
αντισταθμιστικές παρεμβάσεις17

5.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου18

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6. 
Εκπαιδευτικά 
Αποτελέσμτα 

6.1 Φοίτηση και διαρροή των μαθητών19

6.2 Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών20

6.3 Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών21

7.Αποτελέσμα
τα Σχολείου 

7.1 Επίτευξη των στόχων του σχολείου22

 
 
Άλλες επιστημονικές μελέτες 

Βέβαια, εκτός από τους δείκτες ποιότητας που παρουσιάστηκαν παραπάνω, πολλοί 
δείκτες έχουν προκύψει από διάφορες άλλες ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες 
σχετίζονται με το θέμα της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας. Ενδεικτικά, κατά τους 
Sammons, Hillman & Mortimore (1995) υπάρχουν δεκατρείς δείκτες αποτελεσματικότητας 
του έργου των σχολείων:  

 

 Κοινό όραμα και στόχοι 
 Διοίκηση με επαγγελματισμό  
 Επιβοηθητικό περιβάλλον μάθησης  
 Έμφαση στη διδασκαλία & μάθηση  
 Αποτελεσματική διδασκαλία  
 Υψηλές προσδοκίες 
 Θετική ενίσχυση των μαθητών 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μαθητών  
 Συνεργασία σχολείου – οικογένειας 
 Το σχολείο ως «οργανισμός μάθησης» 
 Σύνδεση με θεσμικούς φορείς 
 Αξιοποίηση μέσων-πόρων 
 Έλεγχος προόδου των μαθητών  

                                                 
17 Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για τον εμπλουτισμό του Προγράμματος 
Σπουδών, Ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και υποστήριξη καινοτομικών παρεμβάσεων, Υλοποίηση 
ειδικών υποστηρικτικών – αντισταθμιστικών προγραμμάτων για ορισμένες κατηγορίες μαθητών, Υιοθέτηση 
μέτρων και παρεμβάσεων στο σχολείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων φοίτησης και διαρροής 
18 Υποστήριξη μιας συνεχούς και συστηματικής διαδικασίας προγραμματισμού και βελτίωσης του 
εκπαιδευτικού έργου, Διευρυμένη συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας στη διαμόρφωση, εφαρμογή 
και αξιολόγηση σχεδίων δράσης, Αξιοποίηση και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των σχεδίων δράσης 
19 Υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών σε όλες τις τάξεις, Περιορισμένη διαρροή μαθητών 
20 Εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών που ανταποκρίνονται στους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, 
Πρόοδος όλων των μαθητών σε σχέση με προηγούμενα επιτεύγματά τους, Μείωση της διαφοράς στις επιδόσεις 
των μαθητών κατά τη διάρκεια της χρονιάς 
21 Ανάπτυξη του δυναμικού κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, γένους, κοινωνικής, πολιτισμικής 
προέλευσης ή άλλων ιδιαιτεροτήτων, Ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων των μαθητών, 
Ικανοποίηση των μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία 
22 Ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις, Επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου, 
Αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης, Ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών της σχολικής 
κοινότητας 
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Τέλος, όπως αναφέρουν οι Καρακατσάνη, Προβατά & Παπαλόη (2012) οι δείκτες, 
που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του σχολικού έργου, είναι οι εξής έξι: 1. οι 
φυσικές συνθήκες, 2. η διοίκηση και ο σχεδιασμός, 3. η μόρφωση και η εκπαίδευση, 4. η 
κοινωνική ζωή, 5. η οικονομική διαχείριση και 6. οι σχέσεις με το κοινωνικό περιβάλλον23. 
Συνοψίζοντας, έχοντας ως στόχο την μέτρηση και διασφάλιση της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου, είναι αναγκαία η αναφορά σε δείκτες που περιλαμβάνουν ολόκληρο το 
σύνολο των λειτουργιών μιας εκπαιδευτικής μονάδας, από τον κεντρικό σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και τις επιδόσεις, έως θέματα τεχνικού και κτιριακού εξοπλισμού, διδακτικές 
πρακτικές, θέματα οργάνωσης σχολικής ζωής και φυσικά αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών 
μονάδων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

  
 

2.4 Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ποιότητα της εκπαίδευσης  
 

Η εκπαίδευση, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη 
κοινωνία και αυτό φαίνεται να έχει γίνει αντιληπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής Ε.Ε.) 
ήδη από τις περασμένες δεκαετίες. Μάλιστα, ως ανεξάρτητος τομέας της ευρωπαϊκής 
πολιτικής, η εκπαίδευση αναφέρεται για πρώτη φορά, στη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 
στα άρθρα 126 για τη γενική (general education) και 12724 για την επαγγελματική 
εκπαίδευση (vocational education) αντίστοιχα. Λίγο αργότερα τον Σεπτέμβριο του 1993, 
δημοσιοποιείται η Πράσινη Βίβλος που προωθεί την ουσιαστική ενεργοποίηση του άρθρου 
126 της Συνθήκης του Μάαστριχτ με σκοπό την ευρωπαϊκή διάσταση της γενικής 
εκπαίδευσης. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 1993 η δημοσιοποίηση της Λευκής Βίβλου 
περιέχει συγκεκριμένο κεφάλαιο για την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης με 

 
23 Κάθε δείκτης περιλαμβάνει επιμέρους στοιχεία, ως εξής (Καρακατσάνη, Προβατά & Παπαλόη, 2012): 

1) Φυσικές Συνθήκες: υποδομή, τάξεις, εργαστήρια, υγιεινή, ασφάλεια κλπ. 
2) Διοίκηση και Σχεδιασμός: εξασφάλιση σχολικής και εξωσχολικής ύλης, παραγωγικότητα των σχολικών 
λειτουργιών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, συστηματική αποχή καθηγητών, χαρακτήρας διοίκησης, 
συμμετοχική λήψη αποφάσεων, το σχολικό κλίμα. 

3) Μόρφωση και Εκπαίδευση: διδακτικές δραστηριότητες (εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας), 
συμπεριφορά μαθητών (συχνότητα απουσιών, συνθήκες πειθαρχίας ποινές), σχολικά αποτελέσματα σε 
μορφή επίδοσης (εξετάσεις και συχνότητα τους), σχολικά αποτελέσματα σε μορφή εξωτερικής επιτυχίας 
(εισαγωγή σε Παν/μια ή σε θέσεις εργασίας). 

4) Κοινωνική Ζωή: συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας (αθλητικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές 
δραστηριότητες). 

5) Οικονομική διαχείριση: αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού, ικανότητα προσέλκυσης 
οικονομικού κεφαλαίου (δωρεές, άλλες εισπράξεις). 

6) Σχέσεις με το κοινωνικό περιβάλλον: συμμετοχή γονιών, σχέσεις με άλλα ιδρύματα, σχέσεις με ΜΜΕ, 
υπηρεσίες προς την κοινότητα, εκπαίδευση ενηλίκων, δημόσια χρήση του σχολικού χώρου.  

24 Στο άρθρο 126 για την γενική εκπαίδευση διαφαίνεται πως οι κοινοτικές δράσεις θα επικεντρωθούν στην 
ανάπτυξη της «ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση», στην ενθάρρυνση της κινητικότητας σπουδαστών και 
εκπαιδευτικών καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Σιπητάνου, 
2005).  
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στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (Σιπητάνου, 2005). 

Η Ε.Ε. λοιπόν, δεν φαίνεται να κάνει επιφανειακή αναφορά στην έννοια της 
εκπαίδευσης, αντιθέτως μάλιστα, το ενδιαφέρον της μονοπωλεί πλέον η ουσία της 
εκπαίδευσης, η ποιότητα και η αναβάθμιση της. Γιατί μπορεί η ποιότητα της εκπαίδευσης να 
θεωρείται στενά συνδεδεμένη με τις εθνικές εκπαιδευτικές, ωστόσο, παράλληλα, 
εκλαμβάνεται και ως βασικός υπο-τομέας της συνολικής ευρωπαϊκής πολιτικής (Ρουσσάκης 
& Πασιάς, 2006). Πιο συγκεκριμένα, η ποιότητα της εκπαίδευσης, η αναβάθμιση της 
παρεχόμενης παιδείας και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων 
θεωρούνται ζητήματα ύψιστης σημασίας σε όλα τα κράτη μέλη. Μάλιστα κάτι τέτοιο γίνεται 
αντιληπτό στο άρθρο 149 της Συνθήκης της Ε.Ε. σύμφωνα με το οποίο ναι μεν η πολιτική 
ηγεσία κάθε κράτους-μέλους είναι υπεύθυνη για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
ωστόσο η Ε.Ε. είναι εκείνη που συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού 
επιπέδου. Συγκεκριμένα στο άρθρο 149 της Συνθήκης της Ε.Ε. αναφέρονται τα εξής: «η 
κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας, υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία 
μεταξύ κρατών μελών, και αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση 
τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και 
γλωσσική τους πολυμορφία». (European Commission, 2000). Επιπλέον, βάσει του 
συγκεκριμένου άρθρου 149, τον Ιανουάριο του 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο Υπουργών απευθύνουν στα κράτη-μέλη «Σύσταση για Ευρωπαϊκή Συνεργασία για 
την Αξιολόγηση της ποιότητας στη Σχολική Εκπαίδευση» ως μέσο που θα προωθήσει τη 
βελτίωση και την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, η ανάγκη για συνεργασία 
στον τομέα της αξιολόγησης της ποιότητας είχε ήδη διαφανεί στη διάσκεψη των υπουργών 
Παιδείας που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα τον Ιούνιο του 1998. Εκεί, οι υπουργοί 
Παιδείας των 26 συμμετεχουσών χωρών κάλεσαν την Επιτροπή να συστήσει μια επιτροπή 
εργασίας αποτελούμενη από εθνικούς εμπειρογνώμονες με στόχο να διαμορφώσουν έναν 
αριθμό δεικτών ή συγκριτικών σημείων για την ποιότητα των σχολικών προτύπων και των 
εκπαιδευτικών συστημάτων.  

Αναμφισβήτητα, διάφορα αξιοσημείωτα ευρωπαϊκά ερεθίσματα αποτέλεσαν την 
αφορμή για να αναδειχθεί η καταλυτική και ουσιαστική σημασία της ποιότητας στον τομέα 
της εκπαίδευσης. Τον Μάρτιο του 2000, στο έκτατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας 
θεσπίζεται η «στρατηγική της Λισσαβόνας» με σκοπό να καταστεί η Ε.Ε. μέχρι το 2010 «η 
ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη 
κοινωνική συνοχή» (European Commission, 2000). Δεδομένου, λοιπόν, ότι τα ευρωπαϊκά 
συστήματα εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελέσουν ως το 2010 το ποιοτικότερο σημείο 
αναφοράς παγκοσμίως, υιοθετείται η «Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού» που προβλέπει τις 
κάτωθι ενέργειες για τη διασφάλιση της όσο το δυνατό μεγαλύτερης σύγκλισης των κρατών-
μελών στον τομέα της ποιοτικής εκπαίδευσης: 
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 καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων για 
τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων που 
τίθενται 

 προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στις εθνικές και περιφερειακές 
πολιτικές, με την θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων και ειδικών στόχων  

 διαρκής καθορισμός βελτιούμενων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σημείων 
αναφοράς ως μέσο σύγκρισης των εκπαιδευτικών πρακτικών των κρατών-μελών 

 περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από ομότιμους, με τη 
μορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών (peer reviews). 

Σε συνέχεια της Συνόδου της Λισσαβόνας και με στόχο τον αποτελεσματικότερο 
διάλογο μεταξύ των κρατών-μελών για την ποιότητα της εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση η οποία παρουσιάζει δεκαέξι δείκτες ποιότητας για την 
εκπαίδευση που αντιστοιχούν σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες (European Commission, 
2000): Δείκτες Επιδόσεων, Δείκτες Επιτυχίας και Μετάβασης, Δείκτες Παρακολούθησης της 
Εκπαίδευσης και Δείκτες Πόρων και Δομών25. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2000 στη Ρουμανία, 
το τελικό ανακοινωθέν της 4ης Διάσκεψης των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας με τίτλο 
«Ισχυροποιώντας τον κοινό ευρωπαϊκό οίκο της εκπαίδευσης, κοινωνική συνοχή και ποιότητα 
– μια πρόκληση για την εκπαίδευση» εστιάζει απόλυτα στην ποιότητα της εκπαίδευσης και τα 
συμπεράσματα της διάσκεψης καταλήγουν στα εξής σημαντικά ζητήματα: 

 ο ρόλος της εκπαίδευσης τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικονομική ανάπτυξη 
πρέπει να αντιμετωπίζεται, με οικονομικούς όρους, σαν επένδυση 

 η σύγχρονη κοινωνία της γνώσης προϋποθέτει μια κοινωνία μάθησης, δηλαδή μια 
στρατηγική δια βίου μάθησης, η οποία θα συνεργάζεται με διάφορους παράγοντες 
(κέντρα κατάρτισης, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές, δίκτυα οργανώσεων) και θα 
εξασφαλίζει δυνατότητες μάθησης σε όλους τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους 
(όλες τις ηλικίες, όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης). 

 το επιτυχημένο σχολείο απαιτεί ένα κατάλληλο και σταθερό εκπαιδευτικό 
προσωπικό, ηγεσία και σχέδιο ανάπτυξης 

 η ανάπτυξη της εκπαίδευσης οφείλει να διατηρεί και να ενδυναμώνει τις 
διαδικασίες ποιότητας, σαν απάντηση στις επιταγές της σύγχρονης κοινωνικής 
πραγματικότητας   

 οι υπουργοί παιδείας κρίνουν ουσιαστική την προώθηση των ποιοτικών 
πληροφοριακών βάσεων, την μέτρηση και την παρακολούθηση της ικανότητας του 
εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να επιτευχθούν οι κοινωνικοί, οικονομικοί και 
πολιτιστικοί στόχοι 

 η ευρωπαϊκή έκθεση για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης συνιστά την 
ενδυνάμωση της ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 
25 Βλ. περισσότερα στη σελ.24 
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 η επιτροπή οφείλει να εξελίσσει τις διαδικασίες για τους δείκτες ποιότητας και να 
διατυπώνει λεπτομερείς προτάσεις για μελλοντικές δράσεις στους αρμόδιους 
Υπουργούς  

Λίγο αργότερα, το 2001 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης εγκρίνεται η 
έκθεση του Συμβουλίου Παιδείας της Ε.Ε. για τους μελλοντικούς στόχους των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανάμεσα στους οποίους γίνεται αναφορά και στο Πρόγραμμα 
«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» (Σιπητάνου, 2005). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
περιλαμβάνει 3 στρατηγικούς στόχους για αναβάθμιση της εκπαίδευσης (COM 2002, 629, 
οπ. αναφ. στο Βαβουράκη, κ.α, 2008):  

1. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στην Ε.Ε. με: 

 βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών 
 ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης 
 εξασφάλιση της πρόσβασης όλων στις Τ.Π.Ε. 
 αύξηση της προσέλευσης στις σπουδές θετικών επιστημών και στην τεχνολογία 
 βέλτιστη χρήση των πόρων 

2. Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση δια βίου με: 
 ανοικτό περιβάλλον μάθησης 
 ελκυστικότερη μάθηση 
 υποστήριξη της ενεργοποίησης του πολίτη, της ισότητας των ευκαιριών και της 
κοινωνικής συνοχής 

3. Συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτά στην ευρύτερη κοινωνία και στον 
κόσμο με: 
 ενίσχυση των δεσμών με τον κόσμο της εργασίας και της έρευνας 
 ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος 
 βελτίωση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών 
 αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών 
 ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
Επιπλέον, το 2002 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κατατίθεται το 

Λεπτομερές Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τα επίπεδα αναφοράς και τους δείκτες 
μέτρησης των μέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων με απώτερο στόχο να καταστούν τα ευρωπαϊκά 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σημείο αναφοράς παγκοσμίως μέχρι το 2010, 
σύμφωνα με τα οποία, πρέπει (European Union, 2003): 

 να μειωθεί μέχρι στο 10% το ποσοστό των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο 

 να αυξηθούν κατά 15% οι συνολικοί απόφοιτοι (και τα δύο φύλα) στα μαθηματικά, 
στις τεχνολογίες και την φυσική επιστήμη 



34 
 

 ο μέσος όρος των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 
την ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να φτάσει ή και να 
υπερβεί το ποσοστό του 80% 

 οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στην αναγνωστική ικανότητα, στα Μαθηματικά 
και στις Θετικές Επιστήμες να είναι κάτω από το 20% του συνολικού μαθητικού 
δυναμικού και  

 να αυξηθεί σε ποσοστό 15% (και οπωσδήποτε σε καμία χώρα το ποσοστό δεν 
πρέπει να είναι χαμηλότερο του 10%) η συμμετοχή του ενήλικου παραγωγικού 
πληθυσμού (25-64 ετών) στη δια βίου μάθηση 

Η μέχρι τώρα λεπτομερής αναψηλάφηση του συγκεκριμένου πεδίου σχετικά με τις 
ενέργειες και τις δράσεις που έχουν λάβει χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεικνύουν 
αναμφίβολα ότι το ζήτημα της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι βασικό θέμα προτεραιότητας 
για την Ε.Ε. Για αυτό και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (ΕΕ αριθμ. C 298/4, 8.12.2006) 
τονίζεται πως «η ποιότητα αποτελεί κοινό στόχο για όλες τις μορφές εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ε.Ε. και θα πρέπει να υπόκειται σε τακτική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση». Ταυτόχρονα, η έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και 
στη συγκρότηση δράσεων για την ενίσχυση της, παραμένει σταθερή στα κείμενα της Ε.Ε. ως 
μέσο που εγγυάται την ποιότητα της εκπαίδευσης (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, C300/7, 
12.12.2007). Άλλωστε η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 
συστημάτων παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την κοινωνική συνοχή και το άνοιγμα σε 
άλλους πολιτισμούς (European Commission, 2008). 

Αναμφίβολα, οι στόχοι της Λισσαβόνας για ποιοτικότερη εκπαίδευση, μπορεί να 
έθεσαν τους πυλώνες εξέλιξης και βελτίωσης των σχολικών μονάδων ωστόσο, σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προκύπτει πλέον η ανάγκη 
επαναπροσδιορισμού και αναθεώρησης των τιθέμενων εκείνων στόχων. Αυτό αποτυπώνεται 
τον Ιούλιο του 2008 και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση 
των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον σχολικό 
τομέα» που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση και αποτελεσματικότητα της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης Ιουνίου 2010, στο 
πλαίσιο της δέσμευσης της Ε.Ε. να αναλάβει οποιαδήποτε αναγκαία δράση για να επαναφέρει 
υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής, έχει διαμορφώσει 
τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» η οποία αποτελεί τη διάδοχο της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει στόχο την προετοιμασία της οικονομίας της 
Ε.Ε. για την επόμενη δεκαετία στηριζόμενη σε συναρθρωμένους και αλληλένδετους τομείς 
προτεραιότητας, ανάμεσα στους οποίους εμπεριέχεται και ο τομέας της εκπαίδευσης. Σχετικά 
με την σχολική εκπαίδευση, εκφράζεται ο στόχος για μείωση των ποσοστών της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10%. 

Αναντίρρητα, λοιπόν, η Ε.Ε. έχει συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των 
προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ποιοτικής παιδείας και επιπλέον, όπως 
παρουσιάστηκε, έχει θέσει στο τραπέζι της συζήτησης όλα εκείνα τα ζητήματα που άπτονται 



35 
 

                                                

της ποιότητας της εκπαίδευσης (π.χ. ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης, προώθηση της 
κινητικότητας του ακαδημαϊκού και μαθητικού πληθυσμού, ευόδωση διασυνοριακών 
επιστημονικών συνεργασιών με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και θεσμικούς φορείς, 
διατύπωση εκπαιδευτικών στόχων ποιότητας, διαμόρφωση έγκυρων δεικτών ποιότητας 
αναφοράς, ενίσχυση της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού κ.α.).  

 
 

2.4.1 Ενέργειες και δράσεις του Ο.Ο.Σ.Α, της UNESCO και της UNICEF 
για την προώθηση της ποιότητας στην εκπαίδευσης 
 

Η ποιότητα στην εκπαίδευση δεν απασχόλησε μόνο την Ε.Ε. αλλά και διάφορους 
οργανισμούς όπως τον Ο.Ο.Σ.Α., την U.E.S.C.O. και την UNICEF. 
Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ - organization for economic cooperation and development) στην ετήσια έκθεση της 
με τίτλο «Εκπαίδευση με μια ματιά» – “Education at a Glance” εμπεριέχει σημαντικά διεθνή 
(συγκρίσιμα και ποσοτικά) στοιχεία σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται 
σε πολλές χώρες. Με τα στοιχεία αυτά, είναι δυνατόν οι χώρες του ΟΟΣΑ να στηρίζουν και 
να επανεξετάζουν τις προσπάθειες μεταρρύθμισης των κυβερνήσεων, οι εκπαιδευτικοί φορείς 
να χαράσσουν αποτελεσματικές πολιτικές και οι επαγγελματίες να βλέπουν τα εκπαιδευτικά 
τους συστήματα υπό το πρίσμα των επιδόσεων των άλλων χωρών. Τα συγκεκριμένα στοιχεία 
του ΟΟΣΑ είναι οργανωμένα σε τέσσερις θεματικές ενότητες26:  

 οι εκροές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οι επιπτώσεις της μάθησης 
 οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που επενδύονται στην εκπαίδευση 
 η πρόσβαση στην εκπαίδευση, συμμετοχή και εξέλιξη 
 το μαθησιακό περιβάλλον και η οργάνωση των σχολείων 

Για τη στρατηγική βελτίωσης του σχολείου, ο ΟΟΣΑ καταλήγει σε σημαντικές 
πρκατικές που πρέπει να εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε σχετική προσπάθεια για ποιότητα στο 
χώρο της εκπαίδευσης (OECD, 1991): 

 ξεκαθαρισμένες και γενικότερα αποδεκτές απόψεις για τις νόρμες λειτουργίας και 
τους σκοπούς του σχολείου από όλους τους συμμετέχοντες. 

 κοινός σχεδιασμός, εξασφάλιση πλατιάς βάσης συναπόφασης και συναίνεσης και 
συλλογική εργασία μέσα σε ένα πλαίσιο πειραματισμού, αξιολόγησης και 
επανατροφοδότησης. 

 θετική καθοδήγηση από την διεύθυνση και τις εκπαιδευτικές αρχές κατά την 
εισαγωγή και την παγίωση των αλλαγών. 

 σταθερότητα του προσωπικού. 

 
26 http://www.oecd.org/edu/eag.htm

http://www.oecd.org/edu/eag.htm
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 στρατηγική επιμόρφωσης του προσωπικού σχετικά με τις νέες παιδαγωγικές και 
οργανωτικές ανάγκες του σχολείου. 

 επιμελώς σχεδιασμένο και συντονισμένο αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο 
εξασφαλίζει σε κάθε μαθητή ελεύθερο χώρο για να αποκτήσει γνώσεις και 
ικανότητες. 

 προθυμία, υποστήριξη και συνεργασία από τους γονείς. 
 αναζήτηση και συναίνεση πάνω σε γενικούς σκοπούς του σχολείου, πέρα από 
τους ατομικούς. 

  μεγάλη εκμετάλλευση του χρόνου μάθησης και διδασκαλίας. 
 ενεργητική και σταθερή υποστήριξη από τις εκπαιδευτικές αρχές. 

 
UNESCO 

Εξίσου σημαντική κρίνεται και η δράση της UNESCO για την ποιότητας της 
εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι Εθνικές Επιτροπές της UNESCO και τα Υπουργεία 
Παιδείας κάθε κράτους-μέλους έχουν ιδρύσει εθνικό δίκτυο σχολείων, τα οποία 
ενδιαφέρονται να διεξάγουν δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Η 
UNESCO έχει αναπτύξει Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων27 (ASPnet) από το 1953 το 
οποίο αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο σε 177 χώρες με 8.000 περίπου εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Όσον αφορά την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, αυτή έχει αναπτύξει ένα 
δίκτυο με 148 εκπαιδευτικές μονάδες διαφόρων βαθμίδων. Συγκεκριμένα, αριθμούνται 3 
νηπιαγωγεία, 34 δημοτικά σχολεία σε όλη την ελληνική επικράτεια, 64 γυμνάσια, 39 λύκεια 
και 8 ΤΕΕ με στόχο την προώθηση της ποιότητας στην εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης 
αποτελεσματικών διδακτικών μεθόδων, τη δημιουργία πρωτοποριακού εκπαιδευτικού υλικού 
και την υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων σε διάφορους και σημαντικούς θεματικούς 
άξονες (π.χ. ειρήνη και ανθρώπινα δικαιώματα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαίδευση για 
την αειφόρο ανάπτυξη). 

 
UNICEF 

Τέλος, η UNICEF δίνει έμφαση σε επιθυμητούς παράγοντες ποιότητας. Στην αναφορά 
της Ορίζοντας την ποιότητα στην εκπαίδευση (Defining Quality in Education) αναγνωρίζει 
πέντε παράγοντες ποιότητας που βασίζονται στα δικαιώματα του παιδιού και όλων των 
παιδιών για επιβίωση, προστασία, ανάπτυξη και συμμετοχή (UNICEF, 2000): 

 εκπαιδευόμενοι 
 περιβάλλον 
 περιεχόμενο 
 διαδικασίες και 
 αποτελέσματα 

 
27 http://www.unesco-hellas.gr/gr/3_2_2.htm

http://www.unesco-hellas.gr/gr/3_2_2.htm
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Συμπερασματικά, η ποιότητα της εκπαίδευσης αναδεικνύεται σε ζήτημα υψίστης 
σημασίας διεθνώς. 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 3 
 

Οι πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή σχολείου 
 
 

3.1 Δομή του κεφαλαίου 
 

Το συγκεκριμένο κεφαλαίο αναφέρεται στο περιεχόμενο των πρακτικών που τείνει να 
εφαρμόζει ο διευθυντής ως ηγέτης του σχολείου. Αρχικά, αποδίδεται ο εννοιολογικός 
προσδιορισμός της ηγεσίας και η διάκριση της έννοιας της ηγεσίας από την έννοια της 
διοίκησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τόσο τα πρότυπα της ηγετικής συμπεριφοράς όσο 
και τα πρότυπα των ηγετικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων που οφείλουν να χαρακτηρίζουν έναν 
ηγέτη σύμφωνα με τις θεωρίες της ηγεσίας (π.χ. η γενετική, η συμπεριφορική, η 
ενδεχομενική και η σύγχρονη θεωρία ηγεσίας). Σειρά, έπειτα, έχει η αναφορά στην έννοια 
της ηγεσία στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτομάτως, προκύπτει η ανάγκη ερμηνείας του 
«άγειν και φέρεσθαι» του διευθυντή και παρουσίασης των μοντέλων της εκπαιδευτικής 
ηγεσίας έτσι ώστε αναδυθούν σημαντικές πληροφορίες για την άσκηση επιρροής, δύναμης 
και εξουσίας στο χώρο του σχολείου. Εν κατακλείδι, δεδομένης της κριτικής επεξεργασίας 
του θέματος που έχει προκύψει, προβάλλουν τα χαρακτηριστικά της ηγετικής επάρκειας και 
της αποτελεσματικής ηγεσίας στην εκπαίδευση καθώς και η παρουσίαση του έργου και των 
καθηκόντων του διευθυντή απέναντι σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της εκπαίδευσης έτσι ώστε 
να αποτυπωθεί ξεκάθαρα η έννοια της ηγεσίας και κατ’ επέκταση όλων των συνδετικών 
κρίκων που σχετίζονται με αυτήν.  

 
 

3.2 Ο εννοιολογικός προσδιορισμός της ηγεσίας  
 

Η έννοια της ηγεσίας σχετίζεται με την κορυφή της ιεραρχικής κλίμακας ενός 
οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, η ηγεσία ορίζεται ως η τέχνη της επιρροής μιας ομάδας 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί εξαρχής (Koontz & O’Donnel, 1982, 
οπ. αναφ. στο Σαΐτης, 2005). Η ηγεσία αποτελεί την «διαδικασία επιρροής της συμπεριφοράς 
των μελών μίας οργάνωσης (άτυπης ή τυπικής) από κάποιον (ηγέτη) ώστε να εξασφαλίσει τη 
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θεληματική συνεργασία τους η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του καλύτερου 
δυνατού αποτελέσματος» (Σαΐτης, 2005: 240). Πρόκειται δηλαδή για μια διαδικασία 
επηρεασμού, όχι εξαναγκαστικής φύσεως αλλά κυρίως δημιουργικής παρακίνησης, που 
επηρεάζει τόσο την απόδοση των εργαζομένων όσο και την επαγγελματική τους ανάπτυξη με 
απώτερο σκοπό την επίτευξη των τιθέμενων στόχων του οργανισμού. Τα βασικά στοιχεία που 
απαρτίζουν και νοηματοδοτούν την έννοια της ηγεσίας είναι (Bryman,1996. 
Μπουραντάς,2005): 

 ο ηγέτης: το πρόσωπο ή η ομάδα που ασκεί την ηγεσία  
 η ομάδα, οι υφιστάμενοι, οι συνεργάτες, οι οπαδοί: τα άτομα που υλοποιούν 
τους στόχους υπό τις οδηγίες του ηγέτη 

 το έργο: αυτό που επιδιώκει να φέρει εις πέρας ο ηγέτης 
 η πηγή ισχύος: από πού πηγάζει η δύναμη εξουσίας28 του ηγέτη 
 η κουλτούρα: οι αξίες και οι στόχοι του οργανισμού που συνδέουν τον ηγέτη με 
τους συνεργάτες 

 το περιβάλλον: μέσα στο οποίο δρα ο ηγέτης και οι υφιστάμενοι. 
Περαιτέρω ορισμοί υπογραμμίζουν ότι η ηγεσία είναι η κινητήριος δύναμη που 

ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλαγή, είτε θετική είτε αρνητική, μέσα σε έναν οργανισμό. 
Μάλιστα η ηγεσία θεωρείται τόσο ατομική ιδιότητα όσο και διαδικασία κοινωνικής επιρροής 
δεδομένου ότι είναι δυνατόν να επηρεάσει, με τη χρήση της λογικής όσο και των 
συναισθημάτων, πλήθος σημαντικών παραμέτρων όπως την ερμηνεία των γεγονότων, την 
δημιουργία των στόχων, την επιδίωξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, την οργάνωση των 
δραστηριοτήτων, τα ατομικά κίνητρα, τις σχέσεις και τον κοινό προσανατολισμό (Hoy & 
Miskel, 2005). Άλλωστε, αυτό γίνεται φανερό και στον ορισμό του Μπουραντά (2005: 197) 
σύμφωνα με τον οποίο ηγεσία θα μπορούσε να οριστεί η «διαδικασία επηρεασμού της 
σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, 
τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη) με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά 
και πρόθυμα και με τη κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να 
υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη 
φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον». Τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία 
ενός συστήματος ηγεσίας είναι (Μαντζάρης, 2003): 

 οι εταιρικοί στόχοι και οι τομείς ισχύος του συστήματος ηγεσίας 
 οι αρχές του κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς  
 οι θέσεις και αρχές για τα επιμέρους υποσυστήματα του οργανισμού 
 ο τρόπος εφαρμογής και λειτουργίας του ηγετικού μηχανισμού 
 η δομή του συστήματος κινήτρων και υποκίνησης 

 
28 Η ηγεσία δύναται να εσωκλείει τρία πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά: την εξουσία, την επιρροή και την 
δύναμη (Μπουραντάς, 2005). Η εξουσία αφορά το νομιμοποιημένο δικαίωμα άσκησης της ηγεσίας βάσει της 
θέσης που κατέχει το άτομο στη διοικητική ιεραρχία, η επιρροή συνίσταται στην διαδικασία αλλαγής και 
μετασχηματισμού των σκέψεων, των στάσεων και των συναισθημάτων ενός ατόμου, ενώ η δύναμη είναι η 
δυνατότητα ενός ανθρώπου να επιβάλει τις επιθυμίες του στους άλλους, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά τους 
(Μπουραντάς, 2005).  
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 το σύστημα ανάπτυξης και αξιολόγησης του προσωπικού 
 οι κατευθυντήριες οδηγίες για ευθύνες και αρμοδιότητες 
 η έκταση της ισχύος της εξουσίας κάθε ηγετικής θέσης 
 η εξειδίκευση και η δόμηση των ευθυνών.  

Διαφαίνεται λοιπόν πως ηγεσία ονομάζεται η ικανότητα άσκησης επιρροής σε μια 
ομάδα για να εκπληρωθούν οι στόχοι, δηλαδή η ικανότητα παρώθησης της ομάδας να 
υλοποιήσει συγκεκριμένους στόχους. (Owens 2001). Δηλαδή, η ηγεσία αντανακλά τη δύναμη 
που διαθέτει ο κάτοχος της, δηλαδή ο ηγέτης. Ο ηγέτης είναι αυτός που δημιουργεί σαφείς 
και ορατές αξίες καθώς προδιαγράφει την εταιρική στρατηγική με αποτέλεσμα η συμβολή 
του να κρίνεται καταλυτική για την λειτουργία και την εξέλιξη του οργανισμού. Δεδομένου 
του πολύπλοκου και ιδιαιτέρως απαιτητικού έργου που έχει να φέρει εις πέρας ο ηγέτης, ο 
ίδιος οφείλει να δώσει τη δέουσα προσοχή στα παρακάτω κριτήρια απόδοσης του 
συστήματος ηγεσίας που ασκεί (Μάντζαρης, 2003): 

 την λειτουργικότητα και πρακτικότητα 
 αρτιότητα και πληρότητα 
 ευελιξία και εφαρμοσιμότητα 
 βαθμός συμμετοχής του προσωπικού στις αποφάσεις  
 επιστημονική τεκμηρίωση των μεθόδων και αρχών λειτουργίας 
 ελευθερία έκφρασης αντιρρήσεων και αντιθέτων απόψεων 

Σε αντιστοιχία με τη στάση του ηγέτη, οι υφιστάμενοι είναι δυνατόν να επιδείξουν 
είτε αφοσίωση (υιοθετούν τις απόψεις του ηγέτη με απόλυτη αφοσίωση) είτε συμμόρφωση 
(εκτελούν τις εντολές του ηγέτη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις ενστερνίζονται απόλυτα) προς 
τις επιταγές του ηγέτη τους (Yukl, 2002). Η στάση των υφισταμένων, λογικά, είναι απόρροια 
του τρόπου με τον οποίο ο ηγέτης διαχειρίζεται την «εξουσία» που του παρέχεται, δηλαδή 
των θεμελιωδών αρχών που χαρακτηρίζουν το σύστημα ηγεσίας που ασκεί ο ίδιος. Οι 
βασικότερες αρχές που οφείλουν να διέπουν ένα σύστημα ηγεσίας, είναι η δικαιοσύνη και η 
αντικειμενικότητα στη συμπεριφορά, η αξιοκρατική κρίση, η πραγματοποίηση τακτικών 
συσκέψεων και συζητήσεων με τους συνεργάτες , ο σεβασμός τις απόψεις όλων, η ειλικρίνεια 
στις σχέσεις και η τήρηση της συνεκτικότητας της ομάδας (Χολέβας, 1995: 200-201). 

Σε αυτό το σημείο βέβαια είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί ότι οι όροι «ηγεσία» και 
«διοίκηση» πολύ συχνά συγχέονται, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η εντύπωση ότι οι ανωτέρω 
έννοιες είναι ταυτόσημες, ωστόσο δεν ισχύει κάτι τέτοιο καθώς πέρα από ορισμένες κοινές 
συνιστώσες αναφύονται ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους. Η διοίκηση ορίζεται ως μια 
καθημερινή, διοικητική διεκπεραίωση των τρεχουσών εργασιών για τη λειτουργία του 
οργανισμού, ως μια γραφειοκρατία ή αλλιώς ως μια εκτελεστική διαδικασία υλοποίησης των 
εταιρικών σκοπών (Πασιαρδής, 2004). Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση αναφέρεται στην 
εκτέλεση των διαδικασιών ενώ η ηγεσία αναφέρεται κυρίως στην ικανότητα του ηγέτη να 
κατευθύνει τις διαδικασίες (Everard et. al., 2004), η διοίκηση δεν ασχολείται με τον 
ανθρώπινο παράγοντα αλλά με την διατήρηση της λειτουργικότητας, ενώ η ηγεσία 
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ασχολείται με την ανάπτυξη των ανθρώπων και με τη διαμόρφωση αξιών και οράματος 
(Μπουραντάς, 2005). Διαφαίνεται δηλαδή πως η διοίκηση περιορίζεται στη τυπική 
λειτουργία των γραναζιών ενός οργανισμού ενώ η ηγεσία ενέχει ένα δημιουργικότερο και πιο 
καινοτόμο χαρακτήρα. Πιο αναλυτικά, οι διαφορές μεταξύ του μάνατζερ και του ηγέτη 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 6 (Μπουραντάς, 2005: 203).  

 
Πίνακας 6: Οι διαφορές μεταξύ του μάνατζερ και του ηγέτη (Μπουραντάς, 2005: 203). 

 

         Ο Μάνατζερ:         Ο Ηγέτης: 

 διορίζεται  
 χρησιμοποιεί νόμιμη εξουσία 
 δίνει οδηγίες – εντολές, ανταμοιβές –
τιμωρίες, παρακινεί μέσω «κατώτερων» 
αναγκών 
 ελέγχει 
 επικεντρώνεται στις διαδικασίες, στα 
συστήματα και στη λογική –μυαλό 
 κινείται σε προκαθορισμένα πλαίσια 
 ενδιαφέρεται για το «πώς» 
 δέχεται και διαχειρίζεται την 
κατεστημένη κατάσταση 
 αποδέχεται την πραγματικότητα 
 δίνει έμφαση στο παρόν, 
βραχυπρόθεσμη προοπτική 
 κάνει τα πράγματα σωστά 

 αναδεικνύεται 
 χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη 
 διαμορφώνει όραμα, εμπνέει, πείθει, 
κινητοποιεί μέσω ιδανικών, αξιών, 
«ανώτερων» αναγκών 
 κερδίζει εμπιστοσύνη, ενδυναμώνει 
 επικεντρώνεται σε ανθρώπους, καρδιά 
συναισθήματα, διαίσθηση 
 ανοίγει ορίζοντες, διευρύνει τα πλαίσια 
 ενδιαφέρεται για το «γιατί» 
 προκαλεί το κατεστημένο, κάνει αλλαγές, 
καινοτομεί  
 ερευνά την πραγματικότητα 
 δίνει έμφαση στο μέλλον, μακροπρόθεσμη 
προοπτική 
 κάνει τα σωστά πράγματα 

 
 

Ο πίνακας 3.1 παρουσιάζει τα αντικρουόμενα στοιχεία και τα αντιτιθέμενα 
χαρακτηριστικά μεταξύ διοίκησης και ηγεσίας, ωστόσο δεν διακρίνεται ουδόλως η ανάγκη να 
υπερισχύσει η μία έναντι της άλλης, αλλά ίσα-ίσα υπερισχύει η άποψη της ουσιαστικής 
αλληλεπίδρασης και των δύο εννοιών στην αποτελεσματική διεύθυνση ενός οργανισμού. Με 
άλλα λόγια, όταν αναφερόμαστε στη διοίκηση και στην ηγεσία, είναι σαν να μιλάμε για την 
λογική και το συναίσθημα που ενυπάρχουν στον άνθρωπο, στοιχεία τα οποία ναι μεν μπορεί 
να διαφέρουν ωστόσο είναι εξίσου σημαντικά και απαραίτητα που οφείλουν να 
συνταιριάζονται και να αλληλοσυμπληρώνονται. Συνεπώς η άσκηση της διοίκησης που 
προκύπτει από τη νομιμοποιημένη δύναμη της εξουσίας, λόγω της θέσης που κατέχει ο 
διευθυντής, οφείλει να συνταιριάζεται και να εμπλουτίζεται με το χάρισμα της ηγεσίας.  
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Αναμφίβολα, η ηγεσία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την 
εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού καθώς είναι ικανή, αν τηρηθούν εύστοχα οι παραπάνω 
προϋποθέσεις, να κινητοποιηθεί το προσωπικό να ενστερνιστεί την εταιρική κουλτούρα και 
να επιτευχθεί απόδωση στο μέγιστο μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. 

 
 

3.2.1 Οι θεωρίες της ηγεσίας (γενετική, συμπεριφορική, ενδεχομενική, 
σύγχρονη) 

 
Οι θεωρίες ηγεσίας αποσαφηνίζουν ακόμα περισσότερο την πολυσύνθετη έννοια της 

ηγεσίας καθώς αντικατοπτρίζουν την φύση της και την αλληλεπίδραση του ηγέτη με τους 
υφισταμένους του. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια αναπαράσταση της πολύπλοκης 
πραγματικότητας που διαμορφώνεται στο χώρο της ηγεσίας με σκοπό αφενός την κατανόηση 
της ηγετικής συμπεριφοράς, στάσης και φιλοσοφίας και αφετέρου την βελτίωση της 
πρόγνωσης και της άσκησης ελέγχου στην ανάπτυξη και εφαρμογή αυτής. Με το πέρασμα 
των χρόνων, έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες ηγεσίας. 

Την αυλαία ανοίγει η γενετική θεωρία (genetic approach) η οποία κυριάρχησε μέχρι 
τον A’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πρέσβευε ότι η ηγετική ικανότητα είναι κληρονομική 
ιδιότητα, ένα εγγενές χάρισμα και όχι ένα επίκτητο χαρακτηριστικό (Arvey, & Bouchard, 
1994). Πρόκειται για την θεωρία που πρεσβεύει την άποψη ότι ο ηγέτης «γεννιέται, δεν 
γίνεται». Η αδυναμία όμως της γενετικής θεωρίας να προσδιορίσει τον λόγο που κάποια 
άτομα καταλαμβάνουν τις ηγετικές θέσεις, οδήγησε στην ανάδυση της «θεωρίας των 
χαρακτηριστικών» (trait theories) σύμφωνα με την οποία η ηγετική ικανότητα είναι επίκτητη 
και μπορεί να διδαχτεί και να καλλιεργηθεί (Derue, et all 2011). Επειδή όμως και αυτή η 
θεωρία αυτή δεν μπόρεσε ποτέ να καθορίσει τα απόλυτα χαρακτηριστικά του ηγέτη, 
παρήκμασε και στη θέση της αναδύθηκαν οι συμπεριφορικές θεωρίες 

Στη συμπεριφορική θεωρία το ενδιαφέρον των επιστημόνων μετατοπίζεται πλέον στη 
συμπεριφορά του ηγέτη καθώς εκτιμάται ότι η ηγετική συμπεριφορά είναι δυνατόν να 
επηρεάσει τους στόχους του οργανισμού, την απόδοση των εργαζομένων και την επιτυχή 
παραγωγική διαδικασία. Αρχικά, πολύ σπουδαίο ήταν το έργο του K. Lewin ο οποίος μαζί με 
τους συνεργάτες του προσδιόρισε τρία πρότυπα της ηγετικής συμπεριφοράς με βασικό 
κριτήριο τον βαθμό συμμετοχής της ομάδας στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων 
(Μπουραντάς, 2001. Griffin, 2008): το αυταρχικό πρότυπο όπου ο ηγέτης δίνει εντολές στους 
υφισταμένους, αποφασίζει μόνος του και κατευθύνει τις διαδικασίες, το εξουσιοδοτικό 
πρότυπο που είναι το ακριβώς αντίθετο από το αυταρχικό καθώς ο ηγέτης έχει πολύ 
περιορισμένο ρόλο και αφήνει ανεξέλεγκτα περιθώρια αυτενέργειας και ελευθερίας στους 
υφιστάμενους και τέλος το δημοκρατικό πρότυπο όπου ο ηγέτης δείχνει εμπιστοσύνη στο 
προσωπικό και προωθεί την συνεργασία και την ομαδική λήψη αποφάσεων. Σημαντική 
επίσης ήταν η θεωρία Χ και Υ του ψυχολόγου McGregor (1960) σύμφωνα με την οποία ο 
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ηγέτης ανάλογα με τις υποθέσεις που κάνει σχετικά με τους υπαλλήλους του (τις ανάγκες και 
τα κίνητρα τους) διαμορφώνει είτε αυταρχική συμπεριφορά είτε δημοκρατική συμπεριφορά. 
Λίγο αργότερα παρουσιάστηκε το Διοικητικό Πλέγμα των Blake and Mouton (1964), όπου το 
στυλ ηγεσίας επικεντρώνεται είτε στο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο (προώθηση 
επαγγελματικής ανάπτυξης και εργασιακής ικανοποίησης) είτε στο ενδιαφέρον για την 
παραγωγή (έμφαση στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του έργου) με δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης των δύο αυτών διαστάσεων.  

Η ανεπάρκεια όμως των συμπεριφορικών μοντέλων καθώς είχαν απλουστεύσει 
αρκετά το ζήτημα της ηγεσίας είχε ήδη οδηγήσει τους επιστήμονες να συμπεριλάβουν στις 
έρευνες τους την επίδραση του περιβάλλοντος στο στυλ ηγεσίας. Πρόκειται για μία πιο 
σύνθετη θεωρία, η επονομαζόμενη «ενδεχομενική θεωρία» σύμφωνα με την οποία, το 
αποτελεσματικό στυλ ηγεσίας «ενδέχεται» να είναι εκείνο το οποίο ταιριάζει με τις συνθήκες 
που επικρατούν στο χώρο εργασίας. Αρχικά, σημαντικό ήταν το μοντέλο των Tannenbaum 
and Schmidt (1958) σύμφωνα με το οποίο το συνεχές της ηγετικής συμπεριφοράς επηρεάζεται 
από την αλληλεπίδραση του ηγέτη, των υφισταμένων και της κατάστασης. Το μοντέλο 
εμπεριέχει μία κλίμακα εφτά σημείων η οποία ξεκινάει με το χαλαρό στυλ ηγεσίας (ο ηγέτης 
έχει αποποιηθεί των ευθυνών του και οι υφιστάμενοι είναι ελεύθεροι να δράσουν όπως 
κρίνουν αυτοί) και καταλήγει στο αυταρχικό στυλ ηγεσίας (ο ηγέτης αποφασίζει, διατάσσει 
και ελέγχει τους υφισταμένους του) (Μπουραντάς, 2005). Έπειτα ξεχώρισε η ενδεχομενική 
θεωρία του Fiedler (1967) σύμφωνα με την οποία το περιβάλλον είναι δυνατόν να επηρεάσει 
καταλυτικά την ηγετική συμπεριφορά με αποτέλεσμα ο ηγέτης να προσανατολίζεται είτε 
προς τις ανθρώπινες σχέσεις είτε προς το καθήκον, ανάλογα με το τι του επιτάσσει το 
εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ενεργεί. Αργότερα, σύμφωνα με τη Θεωρία «Πορείας 
– Στόχου» (Path Goal Theory) του House (1971) υποστηρίχτηκε ότι ο ηγέτης οφείλει να 
ενισχύει την σχετική αυτονομία των εργαζομένων, δηλαδή να ικανοποιεί τους στόχους τους, 
αν θέλει οι δεύτεροι να επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στην εταιρία. Τέλος, πολύ 
αργότερα, αναπτύχθηκε η θεωρία του κύκλου ζωής των Hersey and Blanchard, (1993) όπου η 
αποτελεσματικότητα του ηγετικού στυλ επηρεάζεται από την εκάστοτε περίπτωση και πιο 
συγκεκριμένα από το επίπεδο ωριμότητας των υφισταμένων. Ο τρόπος ηγεσίας, δηλαδή, 
οφείλει να διαμορφώνεται ανάλογα με την ωριμότητα του προσωπικού.  

Τις ενδεχομενικές θεωρίες διαδέχτηκαν οι σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας οι οποίες 
φαίνεται να αντιλαμβάνονται διαφορετικά την ιδιότητα και την στάση του ηγέτη. 
Αξιοσημείωτα μοντέλα είναι η συναλλακτική ηγεσία (transactional leadership) και η 
μετασχηματιστική ηγεσία (transformational leadership) τα οποία δεν αποτελούν τα αντίθετα 
άκρα ενός συνεχούς, αντίθετα, ναι μεν πρόκειται για δύο διαφορετικές διαστάσεις της 
ηγεσίας ωστόσο όμως αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοσχετίζονται (Bass, 1985). Πιο 
συγκεκριμένα, στη συναλλακτική ηγεσία, ο ηγέτης βολιδοσκοπεί τις ανάγκες των 
υφισταμένων και προωθεί τις αμοιβαίες δοσοληψίες μαζί τους με ανταπόδοση29 σε έργο ή 

 
29 Η συναλλακτική ηγεσία χαρακτηρίζεται για την εξαρτημένη ανταμοιβή (contingent reward), το μάνατζμεντ των 
εξαιρέσεων (management by exception) και την ηγεσία τύπου lasses-faire (Πασιαρδής, 2004). 
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υπηρεσία, συμφωνεί με το κατεστημένο, τηρεί το διεκπεραιωτικό στυλ ηγεσίας και έχει 
συμβατική ηγετική συμπεριφορά (Waldman et al., 2001). Στον αντίποδα, οι 
μετασχηματιστικοί ηγέτες30 επιδιώκουν μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες, προωθούν ή 
δημιουργούν το όραμα και την κουλτούρα του οργανισμού καθώς επίσης ενδιαφέρονται για 
την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων επιδεικνύοντας προσδοκίες υψηλής απόδοσης για τον 
οργανισμό (Menon- Eliphotou 2011). Αργότερα, νέα δεδομένα για την ηγεσία, εντάσσει η 
υπηρετική ηγεσία του Robert Greenleaf (1991) η οποία εστιάζει στις αξίες και τον ηθικό 
κώδικα του ηγέτη και στηρίζεται στη φιλοσοφία ότι ο ηγέτης ξεπερνά το προσωπικό του 
συμφέρον και νοιάζεται να προσφέρει και να βοηθήσει τους υφισταμένους του. Η ηγεσία 
εκλαμβάνεται ως ένας τρόπος προσφοράς και επέκτασης υπηρεσιών προς άτομα ή 
οργανισμούς και έτσι επιτυγχάνεται η αφοσίωση και η δέσμευση του προσωπικού στην 
εργασία και την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Τέλος, εξίσου σημαντική είναι και η θεωρία 
των Rooke και Torbert (2005) η οποία συσχετίζει τον τρόπο ηγεσίας τόσο με τα στάδια 
ωρίμανσης του ατόμου όσο και με τα επίπεδα επαγγελματικής ανάπτυξης που του 
παρέχονται, οπότε ανάλογα ο ηγέτης μπορεί να λειτουργήσει ως Καιροσκόπος ηγέτης, ως 
Διπλωμάτης ηγέτης, ως Εμπειρογνώμων ηγέτης, ως Αποτελεσματικός ηγέτης, ως Ατομικιστής 
ηγέτης, ως Στρατηγικός ηγέτης ή ως Αλχημιστής ηγέτης. 

Συμπερασματικά, οι θεωρίες ηγεσίας καταδεικνύουν τις προτεραιότητες που θέτει ο 
εκάστοτε ηγέτης μέσω των ειδοποιών του ικανοτήτων, της ηγετικής του συμπεριφοράς και 
των εργασιακών σχέσεων που αναπτύσσει στο χώρο όπου ηγείται. Αυτό όμως που κρίνεται 
απαραίτητο είναι ο συνδυασμός των θεωριών ηγεσίας, για να επιτευχθούν τα πιο θετικά 
αποτελέσματα (Harris 2003; Riley and MacBeath 1998). 

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός τύπος ηγεσίας που να αποτελεί πανάκεια για την επιτυχή 
οργάνωση και διοίκηση ενός οργανισμού. Για αυτό η επιστημονική βιβλιογραφία βρίθει από 
ενδιαφέροντα ευρήματα αναφορικά με τις δεξιότητες - ικανότητες του ηγέτη που τον ωθούν 
να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στους στόχους του οργανισμού χωρίς απαραίτητα να 
ακολουθεί μία συγκεκριμένη θεωρία με στεγανά και αυστηρά όρια. Μια κατηγοριοποίηση 
των χαρακτηριστικών του ηγέτη, ενέχει τρεις βασικές και απαραίτητες ηγετικές ικανότητες 
όπως είναι (Katz, 1974, Hersey και Blanchard, 1993 όπ. αναφ. στο Σαΐτης, 2007): (α) οι 
νοητικές δεξιότητες: ικανότητα να αντιλαμβάνεται όλη την οργάνωση ως σύνολο, να 
αναγνωρίζει ότι οι διάφορες λειτουργίες της οργάνωσης είναι αλληλεξαρτώμενες, (β) οι 
ανθρώπινες δεξιότητες: ικανότητα να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα μέλη της ομάδας 
προς επίτευξη των στόχων του οργανισμού και (γ) οι τεχνικές δεξιότητες: ικανότητα να 
ενεργεί αποτελεσματικά, κάνοντας σωστή χρήση της γνώσης, των διαδικασιών και των 
υλικών μέσων που έχει στη διάθεση του. Επίσης, ο ηγέτης οφείλει να έχει ανεπτυγμένη την 
συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) δεδομένου ότι αν δεν επιτευχθεί η 
αφύπνιση των συναισθημάτων των υφισταμένων προς την σωστή κατεύθυνση, όλες οι 

 
30 Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες διακρίνονται για το χάρισμα (idealized influence), την έμπνευση (inspiration), 
την εξατομικευμένη εκτίμηση (individualized consideration) καθώς και την διανοητική υποκίνηση (intellectual 
stimulation) του ηγέτη (Menon- Eliphotou 2011). 
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υπόλοιπες ενέργειες του ηγέτη δεν θα αποδώσουν τελικά (Goleman et. all, 2002). Η 
συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του να αντιλαμβάνεται κανείς και να 
ρυθμίζει με ακρίβεια τα συναισθήματα και τις διαπροσωπικές σχέσεις τόσο τις δικές του όσο 
και των γύρω του (Goleman: 1995 οπ. αναφ. στο Πλατσίδου, 2010). Η συναισθηματική 
νοημοσύνη31 αναφέρεται σε ένα φάσμα από ποικίλες και σημαντικές ηγετικές δεξιότητες οι 
οποίες εκτιμώνται ως πολύτιμα γνωρίσματα σε έναν ηγέτη, όπως είναι (Goleman et. all, 
2002): 

 η αυτοεπίγνωση (self-awareness) που περιλαμβάνει την συναισθηματική 
αυτοεπίγνωση, την ακριβή ακιολόγηση και την αυτοπεποίθηση 

 η αυτοδιαχείριση (self-management) που περιλαμβάνει τον αυτοέλεγχο, την 
διαφάνεια, την προσαρμοστικότητα, την επίτευξη, την πρωτοβουλία και την 
αισιοδοξία) 

 η κοινωνική επίγνωση (social awareness) που περιλαμβάνει την 
ενσυναίσθηση, την οργανωτική επίγνωση και την εξυπηρέτηση 

 η διαχείριση των σχέσεων (relationship management) που περιλαμβάνει την 
έμπνευση, την επιρροή, την ανάπτυξη των άλλων, την διαχείριση των 
συγκρούσεων και την ομαδική δουλειά και συνεργατικότητα 

Τέλος, εξίσσου σημαντικές και απαραίτητες ικανότητες για έναν ηγέτη, θεωρούνται η 
ικανότητα δημιουργικής λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, η συστημική σκέψη 
και η ικανότητα επικοινωνίας (Μπουραντάς, 2005: 260-262). Από όλα τα παραπάνω γίνεται 
αντιληπτό ότι ο ρόλος του ηγέτη δεν έχει διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, αντίθετα μάλιστα, σε 
μια εποχή όπου η κοινωνία μετασχηματίζεται με αλματώδεις ρυθμούς, ο ρόλος του ηγέτη 
ξεπροβάλει ως ο πλέον σημαντικός μοχλός ανάπτυξης, εξέλιξης και προόδου ενός 
οργανισμού.  
 
 

3.3    Η έννοια της ηγεσίας στην εκπαίδευση 

 
31 Μάλιστα, ο Goleman (2002 οπ. αναφ. στο Πλατσίδου, 2010) έχει αναπτύξει ένα μοντέλο στο οποίο 
περιγράφονται έξι τύποι ηγέτη σύμφωνα με την συναισθηματική νοημοσύνη που διαθέτει: 

 ο οραματιστής ηγέτης (visionary style): διαμορφώνει κοινό όραμα με όλη την ομάδα, διαθέτει 
αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση και είναι αποδοτικός στη χάραξη πορείας για τον οργανισμό 

 ο συμβουλευτικός ηγέτης (coaching style): χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση, αυτοεπίγνωση και 
ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη των εργαζομένων του έτσι ώστε να γίνει σωστή αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού 

 ο ανθρωπιστικός (affiliative style): ενισχύει την ανάπτυξη σχέσεων και συναισθηματικών δεσμών, 
διακατέχεται από ενσυναίσθηση και διάθεση επικοινωνίας προωθώντας έτσι την συνοχή ανάμεσα 
στα μέλη της ομάδας του 

 ο δημοκρατικός ηγέτης (democratic style): προάγει τις συμμετοχικές διαδικασίες, την αμφίδρομη 
επικοινωνία και την εύρυθμη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού 

 ο καθοδηγητικός (pacesetting style): διακατέχεται από ευσυνειδησία και πρωτοβουλία, θέτει υψηλά 
κριτήρια απόδοσης και επιτυχίας και είναι αποτελεσματικός στην ταχεία παραγωγή 

 ο επιβλητικός ηγέτης (commanding style): απαιτεί πλήρη υπακοή, έχει έλλειψη ενσυναίσθησης γεγονός 
που επηρεάζει αρνητικά το ηθικό των εργαζομένων ωστόσο λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
περιόδους κρίσης 
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Η έννοια της ηγεσίας έχει παρεισφρήσει και στον τομέα της εκπαίδευσης 

διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο. Η εκπαιδευτική ηγεσία ορίζεται ως η διαδικασία 
επιρροής στηριζόμενη σε σαφείς αξίες και εμπνευσμένο όραμα προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μελών του σχολείου για ένα καλύτερο μέλλον (Bush & 
Glover, 2003). Αναμφίβολα, έργο της ηγεσίας στην εκπαίδευση δεν είναι μόνο η πιστή 
εφαρμογή των κανόνων δικαίου, όπως συνήθως πιστεύεται, αλλά η μεταμόρφωση του 
σχολείου σε μια κοινότητα μάθησης (learning community) (Δεμερτζή και Μπαγάκης 2006: 
136) και η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Είναι άξιο αναφοράς, επίσης, ότι η εκπαιδευτική ηγεσία 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» 
(Πετρίδου, 2005: 184). Ως εκ τούτου η ηγεσία στην εκπαίδευση προδιαγράφει τη δημιουργία 
ασφαλούς και αποτελεσματικού πέδιου δράσης για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο 
ηγέτης του σχολείου με γνώμονα τις αξίες του, τις γνώσεις του και τη συμπεριφορά του, 
αναδεικνύεται σε σημαντικό φορέα δράσης μέσα στη σχολική μονάδα ο οποίος είναι δυνατό 
να επηρεάσει τη συμπεριφορά και την απόδοση των μαθητών, την αφοσίωση του 
προσωπικού καθώς και την γενικότερη λειτουργία του σχολείου. (Day et al, 2009). 

Οι Everard, Morris & Wilson (2004) τονίζουν ότι ένας ηγέτης στο χώρο της 
εκπαίδευσης διακρίνεται για την υπευθυνότητα, την ακεραιότητα, την κατανόηση, την 
πρωτοβουλία, την αναλυτική και στρατηγική σκέψη καθώς και για το σεβασμό προς τις 
αντιλήψεις και τις ανάγκες των άλλων. Δηλαδή ο ηγέτης οφείλει να «είναι ορατός παντού 
μέσα στο σχολείο» (Πασιαρδής, 2004:216). Ο ρόλος του είναι καταλυτικός για την ομαλή και 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και κατ’ επέκταση για την αποτελεσματικότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μάλιστα, οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης, δηλαδή της 
θέσης του ηγέτη μέσα στο σχολείο, ξεπερνούν τις ικανότητες που λογικά αναμένεται να 
κατέχει ένα μόνο άτομο (Davis et al, 2005). 

Οι σημαντικότερες όψεις του ηγετικού ρόλου ενός διευθυντή είναι (Ιορδανίδης, 
2005): η δημιουργία οράματος, η παροχή κινήτρων στο προσωπικό, η διαχείριση της ομάδας 
και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος. Μάλιστα, ο ηγέτης είναι εκείνος που ξεχωρίζει 
για τις γνώσεις και τις ικανότητες του στοχεύοντας τόσο στην προώθηση της γενικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής που επιτάσσει το Υπουργείο Παιδείας όσο και στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων και της κουλτούρας που διαμορφώνονται μέσα στο σχολείο (Saiti, 2012). 
Κάτι το οποίο σημαίνει πως ο διευθυντής –ηγέτης του σχολείου οφείλει να λειτουργεί 
ταυτόχρονα ως (Σαΐτη, 2007): i) Οργανωτής, ii) Επόπτης, iii) Εκπαιδευτής, iv) Συντονιστής, v) 
Τεχνοκράτης και vi) Εκπρόσωπος του σχολείου. Μάλιστα, ο ηγέτης του σχολείου είναι 
εκείνος που εκθέτει τους στόχους και το όραμα του σχολείου σε όλους όσους εμπλέκονται 
στο σχολικό οργανισμό π.χ. το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και την τοπική κοινωνία 
(Dempster 2009). Παράλληλα, αν δεν θέλει να έχει μόνο το «όνομα» αλλά και τη «χάρη», 
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οφείλει να τηρεί τις αρχές ηγεσίας της εκπαίδευσης οι οποίες προωθούν την δυνατότητα 
επιτυχούς διοίκησης και οργάνωσης του εκπαιδευτικού έργου όπως είναι (Koontz and 
O’Donnell, 1983, Σαΐτης, 1992 όπ. αναφ. στο Σαΐτης, 2007, 53-54):  

 η δημοκρατική αρχή: ο διευθυντής προωθεί τη συμμετοχή και την ελευθερία 
απόψεων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 η αρχή της άμεσης εποπτείας: η άμεση προσωπική επαφή του διευθυντή με το 
προσωπικό προδιαγράφει την αποτελεσματικότερη άσκηση των διευθυντικών του 
καθηκόντων 

 η αρχή της δικαιοσύνης: ο διευθυντής διοικεί χωρίς διακρίσεις αμερόληπτα και 
δίκαια για όλο το προσωπικό 

 η αρχή της σωστής λήψης αποφάσεων: αποτέλεσμα ήρεμης ψυχικής κατάστασης 
και σφαιρικής μελέτης όλου του προβλήματος 

 η αρχή της προσαρμοστικότητας και της ευλυγισίας: ο διευθυντής ενεργεί 
ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις, τις συνθήκες και τους ανθρώπους με τους 
οποίους συνεργάζεται. 

Συμπερασματικά, η ηγεσία στην εκπαίδευση αντιπροσωπεύει τον σεβασμό προς το 
προσωπικό, την κατανόηση των λαθών, την τάση για ανάπτυξη και προόδο, τη διάθεση για 
ομαδική εργασία, την υπευθυνότητα και την ακεραιότητα, τη δημιουργία οργανωτικής 
κουλτούρας, την τάση πρωτοβουλίας και καινοτομίας. Το ηγετικό στέλεχος είναι τολμηρός 
οραματιστής με πνευματικό υπόβαθρο και κριτική σκέψη και ανταποκρίνεται θεσμικά σε όλα 
σχεδόν τα επίπεδα της σχολικής ζωής. Μόνο έτσι προάγεται η εφαρμογή της εκπαιδευτικής 
πολιτικής που επιτάσσει το Υπουργείο Παιδείας, διαμορφώνεται ευχάριστο και δημιουργικό 
σχολικό κλίμα, θεμελιώνονται βασικές αξίες και αρχές και κατ’ επέκταση συντελείται η 
ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα.  
 
 

3.3.1    Τα μοντέλα της εκπαιδευτικής ηγεσίας 
 

Δεδομένου ότι η ηγεσία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της παιδείας, έχουν 
καταγραφεί σημαντικές μελέτες διαμόρφωσης γενικών θεωριών ηγεσίας για τον τομέα της 
εκπαίδευσης. Μια γνωστή τυπολογία των μοντέλων της ηγεσίας που αφορά στο χώρο της 
εκπαίδευσης, είναι αυτή των Leithwood & Duke (1999) που προέκυψε από 121 έγκυρα 
δημοσιευμένα επιστημονικά περιοδικά για τη διοίκηση της εκπαίδευσης από το 1988-1998. 
Βάσει αυτής της τυπολογίας, περιγράφονται 6 τύποι ηγεσίας: η εκπαιδευτική ηγεσία 
(instructional), η διοικητική / διαχειριστική ηγεσία (managerial), η συμμετοχική ηγεσία 
(participative), η μετασχηματιστική ηγεσία (transformational), η ηθική ηγεσία (moral) και η 
ενδεχομενική ηγεσία (contigent). Λίγο αργότερα, τα παραπάνω 6 μοντέλα ηγεσίας, 
εμπλουτίστηκαν στην ταξινόμηση των Bush & Glover (2003) με τη διαπροσωπική 
(interpersonal) και τη συναλλακτική επιπλέον. 
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Τέλος, το Ολιστικό Μοντέλο Ηγεσίας των Brauckmann και Pashiardis (2011) 
συμπεριλαμβάνει συνολικά πέντε στυλ εκπαιδευτικής ηγεσίας τα οποία περιγράφουν συνολικά 
τη δράση και τις πρακτικές ηγεσίας του διευθυντή σχολείου. Έτσι, λοιπόν, στην ακτίνα 
δράσης της εκπαιδευτικής ηγεσίας διακρίνονται τα εξής πέντε στυλ ηγεσίας: το παιδαγωγικό 
στυλ, το δομικό στυλ, το συμμετοχικό στυλ, το επιχειρηματικό στυλ και  το στυλ ανάπτυξης 
προσωπικού. Το συγκεκριμένο μοντέλο των Brauckmann και Pashiardis32 διαμορφώθηκε για 
το πρόγραμμα LISA (Leadership Improvement for Student Achievement) που 
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο έλαβαν μέρος επτά Ευρωπαϊκές 
χώρες (έρευνες με αυτό το μοντέλο έχουν τελεστεί σε Νορβηγία, Γερμανία, Σλοβενία, 
Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) με σκοπό να εξετάσει ποιες πρακτικές 
ηγεσίας του διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντελούν στη σχολική επίδοση των 
μαθητών. Πιο αναλυτικά τα πέντε στυλ ηγεσίας στην εκπαίδευση σύμφωνα με το Ολιστικό 
Μοντέλο Ηγεσίας είναι (Brauckmann και Pashiardis, 2011. Πασιαρδής, 2012): 

 το παιδαγωγικό στυλ (Instructional Style): προωθεί τη βελτίωση της ποιότητας της 
διδασκαλίας και της μάθησης αναπτύσσοντας υψηλό κλίμα προσδοκιών επίδοσης 
για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ο ηγέτης που ενστερνίζεται το 
παιδαγωγικό στυλ ηγεσίας καθορίζει σαφείς διδακτικούς στόχους, προωθεί την 
επίτευξη τους και τη σωστή διαχείριση του προγράμματος σπουδών. Ο 
συγκεκριμένος ηγέτης εστιάζει στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών κατά την 
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία καθώς επίσης και στην γνωστική ανάπτυξη 
των μαθητών (Leithwood et al., 1999). Επίσης προωθούνται οι διαδικασίες του 
ελέγχου, της εποπτείας και της αξιολόγησης τόσο των μαθητών όσο και των 
εκπαιδευτικών καθώς επίσης γίνονται προσπάθειες εισαγωγής παιδαγωγικών 
καινοτομιών. Τέλος, σημαντικές διαστάσεις του παιδαγωγικού στυλ ηγεσίας 
είναι: (α) ο καθορισμός της αποστολής του σχολείου, (β) η διαχείριση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος και (γ) η προώθηση θετικού κλίματος μάθησης 
(Murphy, 2010). 

 το δομικό στυλ: προάγει την σαφήνεια του οράματος και της αποστολής του 
σχολείου προκειμένου να επιτευχθεί σωστή εκπαιδευτική κατεύθυνση και 
σχολικός συντονισμός. Μέλημα του ηγέτη που ασκεί το δομικό στυλ ηγεσίας 
είναι η διαχείριση των εγκαταστάσεων και η εποπτεία για τη συντήρηση τους, η 
ανάληψη ρίσκου καθώς και η προώθηση αναδόμησης και επιδιόρθωσης σχετικών 
ανεπαρκειών. Επίσης, παρατηρείται καθορισμός και εφαρμογή σαφών και 
καθολικών κανονισμών με διαμοιρασμό των εργασιών και των υπευθυνοτήτων 
ανάμεσα στο προσωπικό. Τέλος, ο συγκεκριμένος ηγέτης δίνει έμφαση στη 
διεκπεραίωση των καθηκόντων, στον έλεγχο των πρακτικών, στη διαχείριση των 

 
32 Δεδομένου, ότι αφενός το συγκεκριμένο μοντέλο εξυπηρετεί τους ερευνητικούς στόχους της παρούσας 
εργασίας και αφετέρου ότι πρόκειται για το πλέον πρόσφατο και έγκυρο μοντέλο που έχει γίνει αποδεκτό 
πανευρωπαϊκά, αναπαριστώντας σφαιρικά τη δομή της εκπαιδευτικής ηγεσίας, θα ακολουθήσει σχετική 
αναφορά στα πέντε εκπαιδευτικά στυλ ηγεσίας στα οποία αναφέρεται. 
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δομών και στην επίτευξη των στόχων, επιστρατεύοντας το χάρισμα της λογικής 
και συγκροτημένης σκέψης. 

 το συμμετοχικό στυλ (Participative Style): οι σχολικές δραστηριότητες 
οργανώνονται συλλογικά και με ποικίλους τρόπους ανάλογα με τη σύσταση του 
προσωπικού και την κουλτούρα του σχολικού οργανισμού. Ο ηγέτης παρέχει το 
δικαίωμα στο προσωπικό του σχολείου, ακόμα και αν αυτό δεν διαθέτει 
θεσμοθετημένες θέσεις εξουσίας, να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων (Leithwood et al, 1999. Harris 2005). Έτσι προωθούνται οι 
μηχανισμοί λήψης αποφάσεων (επίσημοι και ανεπίσημοι), η εθελούσια 
συνεργασία του προσωπικού, οι δυνατότητες μεσολάβησης ή διαμεσολάβησης 
καθώς και η θεμελίωση αισθημάτων αφοσίωσης και δέσμευσης. Η προσέγγιση 
αυτή στηρίζεται στη φιλοσοφία της διανεμημένης (shared leadership) ή 
κατανεμημένης ηγεσίας (distributed leadership) όπου αλληλεπιδρούν αμοιβαία 
όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ανάλογα με τις συνθήκες που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν (Spillane 2011) και πρεσβεύει την άποψη ότι η συμμετοχή 
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του σχολείου (Bush & Glover, 2003:18).  

 το επιχειρηματικό στυλ (Entrepreneurial Style): αφορά στη δημιουργία και 
ανάπτυξη δεσμών με εξωτερικά (από το σχολείο) δίκτυα προκειμένου να 
βοηθηθεί πρακτικά η εφαρμογή της αποστολής του σχολείου. Ο ηγέτης που 
εφαρμόζει το επιχειρηματικό στυλ ηγεσίας εντείνει τη συνεργασία του με το 
εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, την 
τοπική κοινότητα, την ευρύτερη κοινωνία, τις άλλες σχολικές μονάδες, τις 
επιχειρήσεις ακόμη και την κυβέρνηση. Παρατηρείται, δηλαδή, γονεϊκή εμπλοκή, 
εμπλοκή άλλων εξωτερικών παραγόντων και οικοδόμηση συνεταιρισμών. Όλα 
αυτά συμβάλλουν στην εξωτερική ενημέρωση και δημιουργία δεσμού με το 
ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου, εξασφαλίζοντας αναγκαίους και επαρκείς 
πόρους για τις σχολικές δραστηριότητες.  

 το στυλ ανάπτυξης προσωπικού (Personnel Development Style): «η ανάπτυξη του 
προσωπικού μιας σχολικής μονάδας αποτελεί μια σημαντική περιοχή μέσω της 
οποίας οι σχολικοί ηγέτες μπορούν να επηρεάσουν τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα 
στο επίπεδο του σχολείου» (Πασιαρδής, 2012: 28). Για αυτό δίνεται βαρύτητα 
στην στελέχωση του σχολείου, στην επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών, στην παροχή κινήτρων και ατομικής υποστήριξης καθώς επίσης 
και στην ενθάρρυνση συμμετοχής σε προγράμματα επιμόρφωσης. Επιπροσθέτως, 
θεωρείται σπουδαία η αξιολόγηση των αναγκών των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να 
ενισχυθεί το αίσθημα της αυτεπάρκειας τους και κατ’ επέκταση να αναγνωριστεί 
και να επιβραβευτεί το έργο τους. Αναμφίβολα, όλα αυτά συντελούν στην 
διαμόρφωση κλίματος αλληλοϋποστήριξης και αμοιβαίας κατανόησης καθώς και 
στην εμφύσηση επαρκών κινήτρων για την ουσιαστική βελτίωση της 
ακαδημαϊκής επίδοσης.  
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Κάθε στυλ ηγεσίας σκιαγραφείται από συγκεκριμένες πρακτικές και ενέργειες, βάσει 
των οποίων ο διευθυντής, ανάλογα με το συγκείμενο που χαρακτηρίζει τη δομή του σχολείου 
του (π.χ. είδος και μέγεθος σχολείου, τοποθεσία κλπ) ασκεί αποτελεσματική ηγεσία 
εφαρμόζοντας τον απαιτούμενο συνδυασμό των συγκεριμένων στυλ εκπαιδευτικής ηγεσίας 
(Pashiardis & Brauckmann, 2008). Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το Ολιστικό Μοντέλο 
Ηγεσίας των Brauckmann και Pashiardis, (2011) ο αποτελεσματικός ηγέτης είναι αυτός που 
γνωρίζει καλά το συγκείμενο στο οποίο βρίσκεται το σχολείο του και χρησιμοποιώντας μία 
μίξη αυτών των πέντε εκπαιδευτικών στυλ ηγεσίας, μπορεί να επιλύσει καθημερινά 
προβλήματα της σχολικής ζωής. Κρίνεται λοιπόν απολύτως απαραίτητο να λαμβάνονται 
υπόψη οι μεταβλητές του συγκείμενου της εκπαιδευτικής πολιτικής και οι ενδιάμεσες 
μεταβλητές της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής σχολείου οφείλει να εξετάζει προσεκτικά τις 
συνθήκες του σχολικού πλαισίου στο οποίο ηγείται υιοθετώντας και εφαρμόζοντας ανάλογα, 
τον κατάλληλο συνδυασμό των στυλ ηγεσίας προκειμένου να αποφέρει τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα. Και αυτό γιατί το συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο εστιάζει στον δυναμικό 
συνδυασμό και όχι στην ποσότητα των επιμέρους συστατικών των στυλ ηγεσίας, 
προσδίδοντας παράλληλα στην έννοια της ηγεσίας προστιθέμενη αξία, καθώς την 
αντιμετωπίζει ως κάτι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των μερών της. 

Είναι αναγκαίο να επιδιώκεται ο εύστοχος συγκερασμός των πρακτικών που 
υπαγορεύει κάθε ένα από τα παραπάνω στυλ εκπαιδευτικής ηγεσίας (εκπαιδευτικό στυλ, 
συμμετοχικό στυλ, δομικό στυλ, επειχηρηματικό στυλ, στυλ ανάπτυξης προσωπικού) και όχι 
η μονοδιάστατη εφαρμογή τους. Στηριζόμενοι λοιπόν στο Ολιστικό Μοντέλο Ηγεσίας, 
προχωράμε ένα βήμα παραπέρα και διατυπώνουμε την άποψη ότι ότι όλα τα παραπάνω στυλ 
εκπαιδευτικής ηγεσίας μαζί συνιστούν μία νέα έννοια, αυτή της ηγετικής επάρκειας του 
διευθυντή σχολείου, όπου περικλείονται όλες εκείνες οι απαραίτητες πρακτικές και τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα για ολιστική και αποτελεσματική ηγεσία στο σχολικό χώρο. Η 
ηγετική επάρκεια αναφέρεται στους πέντε τομείς που θίγουν τα παραπάνω πέντε στυλ 
εκπαδευτικής ηγεσίας. Δηλαδή, αναφέρεται τόσο στη διαδικασία της διδασκαλίας και της 
μάθησης αναπτύσσοντας υψηλό κλίμα προσδοκιών επίδοσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές, 
και την συλλογική-κατανεμημένη διαχείριση όλων των σχολικών δραστηριοτήτων, όσο και 
στην σφαιρική και πολύπλευρη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής 
μονάδας, στη δημιουργία και ανάπτυξη δεσμών με εξωτερικά από το σχολείο δίκτυα καθώς 
και στην προάσπιση του σχολικού συντονισμού και της σαφήνειας της αποστολής του 
σχολείου. Συμπερασματικά, η ηγετική επάρκεια ορίζεται ως η ικανότητα των διευθυντών 
σχολείων να δίνουν βαρύτητα στην διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (εκπαιδευτική 
ηγεσία), στις οργανωτικές διαδικασίες μέσα στο χολικό χώρο (συμμετοχική ηγεσία) και στην 
εύρυθμη διοικητική λειτουργία του σχολείου (δομική ηγεσία), στην δημιουργία δεσμών με 
εξωτερικούς φορείς από το σχολείο (επιχειρηματική ηγεσία) και στην επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (ηγεσία ανάπτυξης προσωπικού). 
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Εδώ, αξίζει να τονιστεί πως η ηγετική επάρκεια διαφέρει από την διοικητική επάρκεια 
όπως διαφέρει και η έννοια της ηγεσίας από την έννοια της διοίκησης33. Σύμφωνα με τον 
Σαΐτη (2005), η διοικητική επάρκεια είναι η κατάρτιση σε θεωρητικό, επιστημονικό και 
ερευνητικό τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Μάλιστα, σύμφωνα με 
σχετικό έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 
σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο 
«Θέματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης για την απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής 
Επάρκειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» προκειμένου 
να είναι σε θέση οι διευθυντές σχολείου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του 
διευθυντικού τους ρόλου. Η διοικητική επάρκεια ορίζεται ως η θεωρητική και επιστημονική 
κατάρτιση των ασκούντων διοίκηση στον τομέα της εκπαίδευσης για αυτό και στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τα: Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού, τέχνη της Επικοινωνίας, Μοντέλα Διοίκησης, Οργάνωση και Διοίκηση της 
εκπαίδευσης, Οικονομική διαχείριση στην εκπαίδευση, Κανόνες Νομιμότητας Διοικητικής 
Δράσης, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Αξιολόγηση της Εκαπίδευσης, Θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική 
(Αρ.Πρωτ.91876/ΙΘ/08-08-2012). Συμπερασματικά, η διοικητική επάρκεια του διευθυντή 
σχολείου αναφέρεται στην εκτέλεση των διαδικασιών βάσει θεωρητικής και επιστημονικής 
κατάρτισης, ενώ η ηγετική επάρκεια δεν είναι αποτελέσμα (μόνο) μαθησιακής διαδικασίας 
αλλά και κυρίως ικανότητας επιτέλεσης των κατάλληλών πρακτικών ανάλογα με τις 
συνθήκες που επικρατούν στην σχολική κοινότητα. Οι διευθυντές επιβάλλεται όχι μόνο να 
γνωρίζουν θέματα διοικητικής εκπαίδευσης αλλά κυρίως να είναι σε θέση να τα 
διαχειριστουν σωστά και αποτελεσματικά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ηγετική επάρκεια 
αναφέρεται στην μετουσίωση των απαραίτητων γνώσεων και ερεθισμάτων σε συνδυασμό με 
τις ηγετικές ικανότητες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διευθυντή σχολείου για την 
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Για αυτό ο ηγετικά επαρκής διευθυντής σχολείου 
είναι εκείνος ο οποίος δεν δρα μονόπλευρα και μονοδιάστατα, ασχολούμενος με 
μεμονωμένες δραστηριότητες και ανάγκες του σχολείου αλλά εκείνος ο οποίος επιτυγχάνει 
την επιτέλεση πλήθους πρακτικών και ενεργειών σε επίπεδο παιδαγωγικό, διοικητικό, 
οργανωτικό, επιχειρηματικό και επαγγελματικό.  
 
 

3.3.2  Τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής ηγεσίας 
 

Η σύνθετη μορφή της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας φαίνεται να επιζητά 
όχι μια μονοδιάστατη θεωρία ηγεσίας αλλά ένα πολύπλευρο μοντέλο που θα υπολογίζει και 
θα σέβεται εξίσου κάθε παράμετρο από διάφορα μοντέλα ηγεσίας (O’ Donoghue and Clarke 
2010; Harris 2003; Riley and MacBeath 1998). Ο Ζαλβανός (1998) οριοθετεί αυτό το πλαίσιο 

 
33 Για την διαφορά ανάμεσα σε ηγεσία και διοίκηση βλ. σελ. 39-40. 
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αναφέροντας σημαντικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του 
κατάλληλου στυλ ηγεσίας για αποτελεσματική ηγεσία: 

 δεν υπάρχει ένας τέλειος τρόπος άσκησης ηγεσίας για όλες τις καταστάσεις. Η 
εκτίμηση της κατάστασης και των συνθηκών που επικρατούν είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την επιλογή του κατάλληλου τύπου ηγεσίας 

 το κρίσιμο σημείο στη μορφή της συμπεριφοράς του ηγέτη εντοπίζεται στο βαθμό 
που αυτή είναι αυταρχική ή δημοκρατική 

Αυτές οι διαπιστώσεις, οριοθετούν κάπως τα δεδομένα ωστόσο δεν παύουν να 
οδηγούν σε περαιτέρω προβληματισμό σχετικά με την εύστοχη επιλογή άσκησης ενός 
συστήματος ηγεσίας. Για παράδειγμα, κατά πόσο ο τρόπος ηγεσίας θα είναι περισσότερο 
αυταρχικός ή δημοκρατικός, εξαρτάται από διάφορους άλλους βασικούς άξονες, όπως την 
προσωπικότητα του ηγέτη, την ποιότητα ή την ωριμότητα της ομάδας, την κατάσταση, 
δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο δρα η ομάδα και ο τύπος της εξουσίας του ηγέτη 
(Tannenbaun et al, 1973, Λαδόπουλος, 1982, όπ. αναφ. στο Σαΐτης, 2008). Για παράδειγμα, 
εκ πρώτης όψεως, η δημοκρατική ηγεσία φαίνεται να συγκεντρώνει τα περισσότερα 
πλεονεκτήματα ωστόσο μια τέτοια αντίληψη θα ήταν εσφαλμένη, αν συλλογιστούμε τους 
περιορισμούς που τίθενται άμεσα ή έμμεσα σε όλα τα επίπεδα (Σαΐτης, 2008: 292-293): 

 η ηγεσία απαιτεί κάτι περισσότερο από διοικητική ικανότητα και περιλαμβάνει 
την κατεύθυνση, την καθοδήγηση και τον επηρεασμό των άλλων (ατόμων) προς 
έναν αντικειμενικό σκοπό 

 για καθεμιά μέθοδο διοίκησης υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με 
συνέπεια να μην είναι δυνατό να υποστηριχτεί με βεβαιότητα ποια από όλες είναι 
η άριστη και 

 υπάρχουν παράγοντες (όπως π.χ. ο βαθμός εξουσίας προϊσταμένου – ηγέτη, το 
είδος εργασίας, το επίπεδο μόρφωσης του προσωπικού κλπ) που επηρεάζουν το 
διοικούντα να ακολουθήσει τη μία ή την άλλη μέθοδο ως γενικό τρόπο 
συμπεριφοράς 

Τελικά, διαφαίνεται πως ο πραγματικά επιτυχημένος ηγέτης οφείλει να εναλλάσσει 
και να διαμορφώνει τον τρόπο ηγεσίας του ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες των 
υφιστάμενων του, τους στόχους και το όραμα του σχολείου, τις δικές του γνώσεις και την 
προσωπικότητα του καθώς και την ισχύουσα κατάσταση ή τις προκλήσεις που αναφύονται 
στο σχολικό χώρο. Μόνο έτσι θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε κάθε είδους πρόκληση, να 
φανεί αντάξιος των περιστάσεων, να κινητοποιήσει το εκπαιδευτικό προσωπικό, να 
δημιουργήσει αγαστό πνεύμα εργασίας, να επιλύσει τυχόν προβλήματα ή να αποφύγει 
ενδεχόμενα λάθη και να σημειώσει τελικά ουσιαστική πρόοδο. Μάλιστα τρεις γενικές 
κατηγορίες πρακτικών που είναι σημαντικές για την επιτυχία της ηγεσίας στο σχολείο είναι 
(Leithwood & Riehl, 2003, οπ. αναφ. στο Πασιαρδής, 2012):  

 ο προσδιορισμός της κατεύθυνσης: που σημαίνει προσδιορισμός των δράσεων για 
επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και του οράματος του σχολείου 
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 η ανάπτυξη των ανθρώπων: που αναφέρεται στην προσπάθεια για προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη του δυναμικού του σχολείου 

 η ανάπτυξη του οργανισμού: που εστιάζει στο να γίνει τοσχολείο μια κοινότητα 
μάθησης που συνεχώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται 

Σε όλα αυτά, ο Κέφης (2005) έρχεται να προσθέσει, τις εξής πολύ σημαντικές 
διαστάσεις του ποιοτικού ηγέτη: αυτογνωσία που τον βοηθά να είναι αληθινός με τους 
συνεργάτες του, επικοινωνία έτσι ώστε να μπορεί γραπτά, προφορικά αλλά και με τη γλώσσα 
του σώματος να επικοινωνεί με τα μέλη της ομάδας και γνώση της αποστολής του και των 
καθηκόντων του έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις ήδη αποκτημένες γνώσεις του 
και την εμπειρία του για την επίτευξη των στόχων. Οι Sanzo, Sherman & Clayton (2011) 
ερευνώντας τις πρακτικές διευθυντών σχολικών μονάδων διαπίστωσαν ότι η αποτελεσματική 
ηγεσία έγκειται στην ικανότητα των διευθυντών να διευκολύνουν την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στην ανάγκη τους για συνεχή γνώση και ενημέρωση για το τι 
συμβαίνει στις τάξεις του σχολείου τους και στην διάθεση τους να δημιουργούν ατμόσφαιρα 
κοινής δέσμευσης, συνεργατικότητας. 

Στην πρόσφατη έρευνα του Πασιαρδή (2012) η οποία διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα 
ερευνητικά πρωτόκολλα του ερευνητικού προγράμματος ISSPP34 και στόχο είχε την 
διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των πρακτικών και των χαρακτηριστικών των επιτυχημένων 
διευθυντών μέσης εκπαίδευσης σε σχολεία της Κύπρου, διαφάνηκε πως τέσσερα είναι τα 
πλαίσια άσκησης επιτυχημένης εκπαιδευτικής ηγεσίας: η δημοκρατική και ανθρώπινη 
προσέγγιση ηγεσίας, το σχολικό κλίμα και η κουλτούρα συνεργασίας με τους εσωτερικά 
εμπλεκόμενους φορείς, τα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους εξωτερικά 
εμπλεκόμενους φορείς και το όραμα και το προσωπικό σύστημα αξιών, όπως παρουσιάζεται 
αναλυτικότερα και στον πίνακα 7. 

 
Πίνακας 7: Πλαίσιο άσκησης επιτυχημένης εκπαιδευτικής ηγεσίας (Πασιαρδής: 2012, 176). 

 

 
 
 
1. Δημοκρατική 
και ανθρώπινη 
προσέγγιση 

 προώθηση διαφάνειας μεταξύ των εκπαιδευτικών 
 ανθρώπινη επαφή και φιλική προσέγγιση με όλους 
 συναδελφικότητα 
 σεβασμός και εκτίμηση προς τους εκπαιδευτικούς 
 ανθρώπινη, ειλικρινής και αυθεντική επαφή με όλους 
 εξατομικευμένο ενδιαφέρον για όλους 

                                                 
34 Το ISSPP (International Successful Scholl Principal’s Project: Διεθνές Πρόγραμμα Επιτυχημένης Σχολικής 
Ηγεσίας/ Διεύθυνσης) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών των 
επιτυχημένων διευθυντών και ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ στην Αγγλία το 2001. Αρχικά, το 
πρόγραμμα βασιζόταν στις μελέτες περίπτωσης διαφόρων σχολείων από τις χώρες της Αυστραλίας, του 
Καναδά, της Κίνας, των ΗΠΑ, της Αγγλίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Δανίας. Πλέον, το πρόγραμμα 
συνεχίζεται και σε άλλες χώρες όπως είναι το Μεξικό, η Κύπρος, η Σλοβενία, η Τουρκία, Νότια Αφρική, το 
Ισραήλ, η Κορέα και η Νέα Ζηλανδία προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σύγκρισης των δεδομένων και η 
εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων. 
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ηγεσίας  συνεχής παρουσία στη σχολική μονάδα 
 σταθερή και συνεχής υποστήριξη σε όλους 
 δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων  

 
 
 

2. Σχολικό 
κλίμα και 
κουλτούρα 
συνεργασίας 

 αλληλεπίδραση όλων των εμπλεκομένων της σχολικής μονάδα 
 προώθηση ομαδικής συνεργασίας 
 ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας 
 ομαδική και δίκαια αντιμετώπιση των σχολικών θεμάτων 
 ίδια πολιτική για όλους 
 συλλογική λήψη αποφάσεων 
 διατήρηση άριστων σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών μαθητών 
 στήριξη και συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διευθυντών 
 συνεργασία μεταξύ μαθητών και διευθυντών 

 
 
 
 

3. Δίκτυα 
συνεργασίας 

και 
επικοινωνίας 

 έντονη συνεργασία των διευθυντών με τους εξωτερικά 
εμπλεκόμενους φορείς 

 συνεργασία με τους γονείς και τον σύνδεσμο γονέων 
 συνεργασία με τον δήμο και την τοπική κοινότητα 
 συνεργασία με την αστυνομία και τα γειτονικά σχολεία 
 ενεργός συμμετοχή στα σχολικά θέματα 
 πίστη στις δυνατότητες των δικτύων αλληλεπίδρασης 
 διατήρηση της προβολής του σχολείου στην κοινωνία 
 εξασφάλιση επαρκών πόρων για τις σχολικές δραστηριότητες από 
εξωτερικούς φορείς 

 στρατηγικός σχεδιασμός για τη διάθεση των πόρων 
 επικοινωνία και επαφή με άλλους διευθυντές 

 
 
 
 

4. Όραμα και 
προσωπικό 

σύστημα αξιών 

 επιθυμία για σχολικές επιτυχίας μέσα από τη διάδοση του οράματος 
 δέσμευση και αφοσίωση στους σχολικούς στόχους 
 προσανατολισμός για αλλαγή 
 επικέντρωση σε μακροπρόθεσμους στόχους 
 ανάληψη πολλαπλών ρόλων 
 στοχοθεσία για υψηλές προσδοκίες 
 επίδειξη πάθους 
 αφοσίωση και προσήλωση στους μακροπρόθεσμους στόχους 
 εξομάλυνση συγκρούσεων που ίσως προκύψουν και όχι αποφυγή 
τους 

 συγκεκριμένες στρατηγικές για ενημέρωση και πληροφόρηση, 
παρατήρηση, έλεγχο και άντληση πληροφοριών μέσω πηγών 
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Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η αποτελεσματικότητα της σχολικής ηγεσίας 

αξιολογείται εν πολλοίς από ποικίλα κριτήρια. Για αυτό ίσως η αναδιανομή της εξουσίας και 
των αρχών μέσα σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα του σχολείου θα ήταν ιδιαιτέρως βοηθητική 
(Harris 2003) εφόσον οι υπευθυνότητες και αρμοδιότητες του ηγέτη είναι τόσες που δύσκολα 
μπορούν να ολοκληρωθούν με επιτυχία (Fullan 2002; Lashway 2003; Harris 2003; O’ 
Donoghue and Clarke 2010). Μάλιστα οι Mulford & Silins, μέσα από το πρόγραμμα 
Leadership for Organizational Learning and Students Outcomes (LOLSO), κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι αποτελεσματικοί σχολικοί ηγέτες προωθούν την ομαδική ηγεσία, δηλαδή 
τη διοίκηση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Mulford, 2005:150-151).  

Σε μια εποχή όπου η εκπαίδευση αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω των θεσμικών 
μεταρρυθμίσεων και των σύγχρονων απαιτήσεων της εποχής είναι ανάγκη να μπουν υγιή 
θεμέλια και γρήγορα αντανακλαστικά στη διοικητική μηχανή της σχολικής μονάδας, αν δεν 
θέλουμε να κινδυνεύει η ποιότητα της εκπαίδευσης γενικότερα. Και μπορεί εκ πρώτης όψης 
να μην προκύπτει μια σαφής απάντηση σχετικά με το ποια θεωρία αποτυπώνει καλύτερα τον 
αποτελεσματικό τύπο ηγεσίας, εντούτοις διαφαίνεται πως η ηγεσία είναι μια ευαίσθητη και 
ταυτόχρονα δυναμική έννοια που επηρεάζει και επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες στους 
οποίους θα πρέπει να δοθεί η δέουσα σημασία. Άλλωστε, όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν 
μεμονωμένα αναδειχθεί από διαφορετικές, ξεχωριστές θεωρίες ηγεσίας, τις οποίες σαφώς δεν 
θα πρέπει να απορρίψουμε απόλυτα και δογματικά για την επικράτηση μόνο μίας, στο όνομα 
μιας τελεσίδικης απάντησης για το ποια τελικά είναι η αποτελεσματικότερη θεωρία ηγεσίας 
αλλά μέσα από έναν εποικοδομητικό και γόνιμο προβληματισμό, δόκιμο είναι να 
συγκεραστούν όλα αυτά τα στοιχεία με σκοπό την εύρεση της χρυσής τομής για επιτυχή 
κατανόηση και άσκηση της ηγεσίας στον χώρο της εκπαίδευσης.   
 
 

3.4  Ο διευθυντής του σχολείου, το έργο και τα καθήκοντα του  
 

Ο διευθυντής κατέχει την ανώτερη διοικητική θέση μέσα στο σχολείο ενώ βρίσκεται 
στην κατώτατη βαθμίδα της διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης. Η θέση του διευθυντή 
της σχολικής μονάδας δεν έχει διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, αντίθετα μάλιστα, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο ρόλος του διευθυντή είναι καταλυτικός και ιδιαίτερα σύνθετος. Οι 
αρμοδιότητες του είναι καθημερινής φύσεως, από την τήρηση των εγκυκλίων, της 
νομοθεσίας και των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων μέχρι τον προγραμματισμό, την 
οργάνωση και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του σχολείου. Καλείται να φέρει εις πέρας, 
όντας ιεραρχικά στη κατώτατη θέση της γενικότερης διοικητικής οργάνωσης της 
εκπαίδευσης, την ουσιαστική διασύνδεση των ιεραρχικά ανώτερων ηγετικών βαθμίδων της 
εκπαιδευτικής διοίκησης της χώρας με τους υφισταμένους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν 
στη σχολική μονάδα με απώτερο σκοπό την επιτέλεση ποιοτικότερου εκπαιδευτικού έργου. 
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Στην Υπουργική Απόφαση 353/1/324/105657/Δ1/8-10-2002 υπάρχουν σχετικά άρθρα 
που περιγράφουν το έργο και τα καθήκοντα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων: 

 Άρθρο 28, γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των διευθυντών των σχολείων 
 Άρθρο 29, καθήκοντα και αρμοδιότητες των διευθυντών σε σχέση με το σύλλογο 
των διδασκόντων 

 Άρθρο 30, καθήκοντα και αρμοδιότητες των διευθυντών σε σχέση με τους 
Σχολικούς Συμβούλους, το διευθυντή εκπαίδευσης και τον προϊστάμενο του 
Γραφείου 

 Άρθρο 31, καθήκοντα και αρμοδιότητες των διευθυντών σε σχέση με τους 
μαθητές 

 Άρθρο 32, καθήκοντα και αρμοδιότητες των διευθυντών σε σχέση με τα όργανα 
Λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές της εκπαίδευσης. 

Πιο αναλυτικά: 
 

Άρθρο 28: Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολείων: 
1) Ο διευθυντής ή ο Προϊστάμενος σχολείου συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους, 
τα Στελέχη της Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς για την από 
κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.  
2) Ειδικότερα: 

 εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους 
 παραμένει στο σχολείο σε όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την 
ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής 

 εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, 
τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών διοίκησης, είναι 
υπεύθυνος για την τήρηση τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των 
Διδασκόντων 

 προωθεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, το Διευθυντή Εκπαίδευσης 
ή Προϊστάμενο Γραφείου και τους Σχολικούς Συμβούλους, τη λειτουργία 
τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, Ενισχυτικής διδασκαλίας, τάξεων 
υποδοχής, φροντιστηριακών τμημάτων, τμημάτων διευρυμένου ωραρίου, 
Ολοήμερου Σχολείου και των λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει την 
ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών 

 συγκροτεί με πράξη του τις επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη συγκέντρωση των 
δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων και όσες άλλες 
προβλέπονται για τη λειτουργία του σχολείου 

 συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικοί και διοικητικό προσωπικό, 
όπως προβλέπει η νομοθεσία 

 ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές για την 
εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου 



56 
 

 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο διευθυντής ενημερώνει και φυλάσσει τους 
φακέλους των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών του σχολείου του και 
σε περίπτωση μετάθεσης, τους διαβιβάζει στα νέα τους σχολεία 

 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι εκκαθαριστής αποδοχών του προσωπικού 
του σχολείου του και βοηθείται στο έργο του αυτό από εκπαιδευτικό που ορίζει ο 
Σύλλογος Διδασκόντων 

 έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο 
και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής 
κοινότητας 

 ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους χορηγεί 
αντίγραφα των βασικών Νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την 
εκπαίδευση 

 στην περίπτωση που υπηρετούν στο σχολείο περισσότεροι του ενός 
Υποδιευθυντές, ορίζει με πράξη του έναν Υποδιευθυντή ως νόμιμο αναπληρωτή 
του και καταμερίζει τις αρμοδιότητες και τις εργασίες σ’ αυτούς 

 είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το Γραμματέα του 
σχολείου και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό για την τήρηση της αλληλογραφίας του 
σχολείου και των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις 

 φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη 
λειτουργία του σχολείου. 

 
Άρθρο 29: Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των 
Διδασκόντων: 

 ο διευθυντής της σχολικής μονάδας προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις 
συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και 
εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον εκπαιδευτικό 

 σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων εισηγείται την κατανομή των 
πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες 
όλου του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων 
του 

 σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου 
προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του 

 ενημερώνει το σύλλογο των διδασκόντων για το έργο της σχολικής επιτροπής. 
Μεριμνά μαζί με το Σύλλογο των Διδασκόντων για τη συντήρηση και λειτουργία 
των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων 
εποπτικών μέσων διδασκαλίας 
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 είναι υπεύθυνος μαζί με τους εκπαιδευτικούς για την καθαριότητα και την 
αισθητική των χώρων του διδακτηρίου καθώς και για την προστασία της υγείας 
και ασφάλειας των μαθητών 

 ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις 
εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης 

 συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 
διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τους 
διδάσκοντες για την τήρηση της πειθαρχίας 

 φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας 
εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή 
αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό 

 είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε συνεργασία με τον 
Υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό 

 σε συνεργασία με  τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των 
γονέων, το οποίο κοινοποιεί στο Σύλλογο Γονέων και τον οικείο Διευθυντή ή 
Προϊστάμενο Γραφείου Εκπαίδευσης 

 συνεργάζεται με τους διδάσκοντες για τον ορισμό των θεμάτων των εξετάσεων, 
ορίζει τους επιτηρητές και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών με τις 
εξετάσεις διατάξεων 

 παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρίνονται στα 
καθήκοντα τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

 απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα 
συναδελφικής αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις που διδάσκοντες σε 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους και οι προσπάθειες του 
μένουν χωρίς αποτέλεσμα, ενημερώνει σχετικά το Σύλλογο των Διδασκόντων, το 
διοικητικό του Προϊστάμενο και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Εφόσον παρόλα 
αυτά δεν υπάρξει αποτέλεσμα αναφέρεται γραπτά στο διευθυντή Εκπαίδευσης ή 
τον Προϊστάμενο Γραφείου 

 ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού προσωπικού από το 
σχολείο και από τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων και ενεργεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν συντρέχει λόγος 

 είναι υπεύθυνος για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας 
διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση αντικειμενικής 
αδυναμίας για τη συμπλήρωση αυτή ενημερώνει άμεσα τον Προϊστάμενο 
Γραφείου ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης 
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Άρθρο 30: Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών των σχολείων σε σχέση με 
τους Σχολικούς Συμβούλους, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του 
Γραφείου: 

 ο διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των 
Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους προωθεί τα επιμορφωτικά 
προγράμματα που γίνονται για το διδακτικό προσωπικό και συμμετέχει σ’ αυτά. 
Ο ίδιος έχει την ευθύνη της οργάνωσης τους 

 συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον 
Προϊστάμενο Γραφείου ή προκαλεί συσκέψεις με αυτούς για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Σχολική Μονάδα 

 αναλαμβάνει σε συνεργασία με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, 
πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο 

 ενημερώνει τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον 
Προϊστάμενο Γραφείου για την πραγματοποίηση μορφωτικών ή άλλων 
πολιτιστικών επισκέψεων σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς και σε 
παραγωγικές επιχειρήσεις 

 ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου για 
τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό 
 

Άρθρο 31: Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων σε σχέση με τους 
μαθητές:  

 ο διευθυντής της σχολικής μονάδας συγκροτεί τα τμήματα κάθε τάξης και 
κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και 
σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς 

 εκδίδει και υπογράφει τους τίτλους σπουδών ως υπεύθυνος και συνυπογράφουν 
ως συνυπεύθυνοι, ο εκπαιδευτικός που συνέταξε τον τίτλο και οι διδάσκοντες, 
εφόσον απαιτείται 

 συνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση της σχολικής ζωής 
μέσα σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας 

 εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών 
στο σχολείο 

 συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ 
μαθητών και διδασκόντων 

 διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών από τάξη σε τάξη 
 εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την 
εγγραφή μαθητών αδήλωτων στα μητρώα ή στα δημοτολόγια 

 εγκρίνει τις μεταγραφές των μαθητών, όπως προβλέπεται και έχει την ευθύνη για 
τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου 
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Άρθρο 32: Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με τα όργανα λαϊκής 
συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης: 

 ο διευθυντής της σχολικής μονάδας καλεί τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου στις 
συνεδριάσεις του οργάνου με γραπτή πρόσκληση που την απευθύνει τρεις (3) 
τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ύστερα από 
εισηγήσεις των οργάνων που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο 

 καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις τους όταν προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο 

 παρέχει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και δεν τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίας για θέματα που 
εκείνος οφείλει να γνωρίζει. 

Και μπορεί τα παραπάνω άρθρα της υπουργικής απόφασης να προσδιορίζουν το έργο 
και τα καθήκοντα του διευθυντή στο σχολικό χώρο ωστόσο δεν παρέχουν σαφείς και 
ουσιαστικές κατευθύνσεις και δεν υποδεικνύεται ένας μεθοδευμένος τρόπος ή μια 
συγκεκριμένη διαδικασία για το πως θα επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι. Για παράδειγμα τα 
ρήματα όπως: ενθαρρύνει, καθοδηγεί, συγκροτεί, προωθεί, παραπέμπουν σε μια ασαφή και 
υποκειμενική διαχείριση των ζητημάτων που καλείται να εκτελέσει ο διευθυντής. Από τη μια, 
η κεντρική εξουσία δεν εκχωρεί αποφασιστικές αρμοδιότητες και αυτονομία κινήσεων στους 
διευθυντές και από την άλλη τους καλεί να «μεταφράσουν» και να εκτελέσουν υπεύθυνα και 
αποτελεσματικά το «γράμμα» του νόμου. Για αυτό λοιπόν η έννοια της ηγεσίας στην 
εκπαίδευση είναι εξαιρετικής σημασίας για την επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία του 
σχολείου. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Κεφάλαιο 4  
 

Μεθοδολογία της έρευνας 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων της εργασίας 
είναι η υιοθέτηση της κατάλληλης ερευνητικής μεθοδολογίας. Στην συγκεκριμένη ενότητα, 
παρατίθενται η περιγραφή του δείγματος, η παρουσίαση των ερευνητικών εργαλείων καθώς 
και η περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη συλλογή και επεξεργασία των 
δεδομένων.  
 
 

4.1 Ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια εμπειρική μελέτη στο χώρο της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και σκοπό έχει να εξετάσει κατά πόσο η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας επηρεάζεται από τον βαθμό ηγετικής επάρκειας του διευθυντή 
σχολείου.  

Ειδικότερα, ο σκοπός της παρούσας εργασίας επιμερίζεται στους εξής ερευνητικούς 
στόχους. Όσον αφορά την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, πρώτος στόχος της έρευνας 
ήταν η διερεύνηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου από τους εκπαιδευτικούς που 
συντελείται στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν η 
διερεύνηση της πιθανής επίδρασης των ερευνώμενων δημογραφικών χαρακτηριστικών των 
συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, μόρφωση, προυπηρεσία) στην συνολική εκτίμηση τους για την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Τρίτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της 
πιθανής επίδρασης του τύπου του σχολείου στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών ως προς την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. 

Όσον αφορά την ηγεσία, στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού ηγετικής 
επάρκειας που έχει ο σχολικός διευθυντής. Επόμενος στόχος ήταν η εξέταση των 
ερευνώμενων δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων στις αντιλήψεις τους 
σχετικά με τον βαθμό ηγετικής επάρκειας που διαθέτει ο διευθυντής σχολείου. Επίσης, άλλος 
ένας στόχος ήταν η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης του τύπου του σχολείου στην 
εκτίμηση των εκπαιδευτικών ως προς την ηγετική επάρκεια του διευθυντή σχολείου. 

Επιπρόσθετα, βασικός στόχος της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της πιθανής σχέσης 
της ηγετικής επάρκειας του διευθυντή σχολείου με τον βαθμό ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου. Και τελευταίος στόχος είναι εάν ο βαθμός της ηγετικής επάρκειας του διευθυντή 



σχολείου μπορεί να προβλέψει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στα 
σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
 

4.2  Η περιγραφή του δείγματος 
 

Για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας διανεμήθηκαν 360 ερωτηματολόγια, από τα 
οποία επιστράφηκαν πίσω τα 325 εκ των οποίων ορισμένα δεν ήταν επαρκώς συμπληρωμένα 
για αυτό και χρησιμοποιήθηκαν τα 313 ερωτηματολόγια (86,9%). Στην έρευνα συμμετείχαν 
συνολικά 313 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονταν στα σχολεία του 
Νομού Θεσσαλονίκης. Ως προς τα δημογραφικά στοιχεία, το δείγμα αποτελείται από 124 
άνδρες (39,6%) και 189 γυναίκες (60,4%) (Γράφημα 1). 

 
Γράφημα 1: Το φύλο του δείγματος 

39,6

60,4

Το φύλο των εκπαιδευτικών

Άνδρες

Γυναίκες

 
Αναφορικά με την ηλικία των συμμετεχόντων, 58 (18,5%) ήταν 22 έως 40 ετών, 128 

(40,9%) άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα των 41 έως 50 ετών ενώ 127 (40,6%) ήταν ηλικίας άνω 
των 50 ετών (Γράφημα 2). 

 
Γράφημα 2: Η ηλικία του δείγματος 
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Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, 143 συμμετέχοντες 
(45,7%) ήταν κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 34 συμμετέχοντες 
(10,9%) ήταν κάτοχοι δεύτερου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 72 
συμμετέχοντες (23,0%) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενώ 64 συμμετέχοντες 
(20,4%) ήταν κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών (Γράφημα 3). 

 
Γράφημα 3: Το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος 
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Βασικό Πτυχίο

Δεύτερο Πτυχίο

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

 
Στο πλαίσιο ερωτήσεων δημογραφικού περιεχομένου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν 

επιπλέον να δηλώσουν τα χρόνια συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στην 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σημειώθηκε πως 58 συμμετέχοντες (18,5%) εργάζονταν από 1 
έως 10 χρόνια, 116 άτομα (37,1%) εργάζονταν από 11 έως 20 χρόνια, 124 άτομα (39,6%) 
εργάζονταν από 21 έως 30 χρόνια ενώ μόνο 15 άτομα (4,8%) εργάζονταν περισσότερο από 
30 χρόνια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γράφημα 4). 

 
Γράφημα 4: Η εκαπιδευτική προυπηρεσία του δείγματος 
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Σε ότι αφορά τον τύπο του σχολείου που υπηρετούσε το δείγμα μας, 113 

συμμετέχοντες (36,1%) υπηρετούσαν σε Γενικά Γυμνάσια, 46 συμμετέχοντες (14,7%) 
υπηρετούσαν σε Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια, 99 συμμετέχοντες (31,6%) υπηρετούσαν 
σε Γενικά Ενιαία Λύκεια και 55 συμμετέχοντες (17,6%) υπηρετούσαν σε Πρότυπα 
Πειραματικά Λύκεια. Όπως φαίνεται, στην έρευνα έλαβαν μέρος εκπαιδευτικοί τόσο από τα 
Γενικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και από τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία 
έτσι ώστε να διερευνήσουμε αν πράγματι τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία που θεωρούνται 
άκρως συνυφασμένα με ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και καινοτόμες πρακτικές, 
μπορούν να αποτελέσουν εστίες παραγωγής ουσιαστικής παιδείας και αν έπειτα εμφανίζουν 
ομοιότητες ή διαφοροποιούνται από τα Γενικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Γράφημα 5). 

 
Γράφημα 5: Ο τύπος του σχολείου όπου εργάζεται το δείγμα 
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4.3 Το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο 
 

Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού, έγινε χρήση ποσοτικών μεθόδων συλλογής 
δεδομένων, με ερευνητικά εργαλεία που απευθύνθηκαν σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε με ερωτήσεις κλειστού τύπου 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σαφήνεια των απαντήσεων και η ακρίβεια τόσο στην 
κωδικοποίηση και καταχώρηση όσο στην ανάλυση, την εξαγωγή και την περιγραφή των 
αποτελεσμάτων (Cohen & Manion, 1994).  

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ένα εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονταν 
ο σκοπός της έρευνας, διασφαλιζόταν η ανωνυμία του και πιστοποιούταν ότι τα δεδομένα 
που θα προέκυπταν, θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της 
συγκεκριμένης έρευνας. Επιπλέον, τονίστηκε ότι η συμμετοχή στην συγκεκριμένη έρευνα 
ήταν καθοριστικής σημασίας τόσο για την επιτυχία της έρευνας όσο και για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων που θα αντανακλούν την σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.  
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Ο βασικός κορμός του ερωτηματολογίου ήταν δομημένος σε τρεις θεματικούς άξονες, 
καθένας από τους οποίους συνδεόταν με έναν από τους επιμέρους στόχους της παρούσας 
έρευνας. Όπως λοιπόν προαναφέρθηκε, την ομάδα – στόχο της έρευνας αποτελούσαν οι 
εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης στους οποίους 
χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελούνταν από τρία μέρη: το πρώτο μέρος 
αποσκοπούσε στην απεικόνιση των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος, το δεύτερο 
μέρος στην εκτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και το τρίτο μέρος στην 
διερεύνηση του βαθμού ηγετικής επάρκειας του διευθυντή σχολείου. Τα τρία εργαλεία τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εμπειρική εργασία περιγράφονται διεξοδικότερα στη 
συνέχεια καθώς επίσης παρατίθενται αυτούσια στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας.   
 
 

4.3.1 Α’ μέρος του ερωτηματολογίου για για τα δημογραφικά στοιχεία 
 

Η συγκεκριμένη ενότητα του ερευνητικού εργαλείου εξετάζει τα δημογραφικά 
στοιχεία του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό 
επίπεδο, τα έτη συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 
τον τύπο του σχολείου στο οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το 
ερωτηματολόγιο. 
 
 

4.3.2 Β’ μέρος του ερωτηματολογίου για την Ποιότητα του Εκπαιδευτικού 
Έργου 
 

Η συγκεκριμένη ενότητα του ερευνητικού εργαλείου αποσκοπούσε στην εκτίμηση 
των αντιλήψεων των συμμετεχόντων απέναντι σε ζητήματα που άπτονται της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου 
υπηρετούν. Έτσι λοιπόν για την εκτίμηση του επιπέδου της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου και ύστερα από μελέτη σχετικών άρθρων και δοκιμίων, χρησιμοποιήθηκε ένα 
αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο εικοσιπέντε προτάσεων. Οι προτάσεις οι οποίες συνιστούν το 
συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο προσεγγίζουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου από 
έξι διαστάσεις:  

 Διδακτική Διαδικασία: εξετάζει θέματα που σχετίζονται με την διδασκαλία και 
την διδακτική μεθοδολογία  (προτάσεις 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 του ερευνητικού 
εργαλείου) 

 Μαθησιακά Αποτελέσματα: εξετάζει θέματα που σχετίζονται με την επίδοση και 
την πρόοδο των μαθητών (οι προτάσεις 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 του ερευνητικού 
εργαλείου) 
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 Κοινωνική – Πολιτιστική Aτζέντα του Σχολείου: εξετάζει θέματα που σχετίζονται 
με την διεξαγωγή και συμμετοχή σε προγράμματα, διαγωνισμούς και ερευνητικές 
δραστηριότητες (οι προτάσεις 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 του ερευνητικού εργαλείου) 

 Συντονισμός και Οργάνωση της Σχολικής Ζωής: εξετάζει θέματα που σχετίζονται 
με τον σαφή προγραμματισμό και την ορθή τήρηση των κανονισμών στον 
σχολικό χώρο (οι προτάσεις 2.14, 2.15, 2.1, 2.17 του ερευνητικού εργαλείου) 

 Φυσιογνωμία του Σχολείου: εξετάζει θέματα που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις 
και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου (οι προτάσεις 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 
του ερευνητικού εργαλείου) 

 Σχολικό Κλίμα: εξετάζει θέματα που σχετίζονται με τις εργασιακές και 
διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στο σχολικό χώρο (οι προτάσεις 
2.22, 2.23, 2.24, 2.25 του ερευνητικού εργαλείου) 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν το βαθμό στον οποίο συμφωνούσαν ή 
ήταν αληθές για αυτούς το περιεχόμενο της κάθε πρότασης. Χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα 
Likert πέντε βαθμών όπου το 1 δήλωνε «καθόλου» και το 5 «πάρα πολύ».  
 
 

4.3.3 Γ’ μέρος του ερωτηματολογίου για το Μοντέλο Εκπαιδευτικής Ηγεσίας  
 

Για την μέτρηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας, χρησιμοποιήθηκε το ερευνητικό 
εργαλείο ετεροαξιολόγησης των ηγετικών στυλ School Leadership Questionnaire (Pashiardis 
& Brauckmann, 2009). Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε η ετεροαξιολόγηση του βαθμού 
ηγετικής επάρκειας των διευθυντών σχολείου, είναι για να αποφευχθεί μία υπερτιμημένη 
αυτοαξιολόγηση εκ μέρους των διευθυντών. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα ενός διευθυντή 
γίνεται αντιληπτή από το πώς τον βλέπουν οι άλλοι ως ηγέτη (Pashiardis, 2001). Το 
συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 46 προτάσεις, οι απαντήσεις του δίνονται σε 
μία κλίμακα Likert πέντε βαθμών (όπου το 1 δηλώνει «καθόλου» και το 5 «πάρα πολύ») και 
στηρίζεται στο Ολιστικό Μοντέλο Ηγεσίας που ανέπτυξαν οι Pashiardis και Brauckmann 
(2008). Το Ολιστικό Μοντέλο Ηγεσίας προσεγγίζει την εκπαιδευτική ηγεσία ως μια σύνθετη 
μεταβλητή αποτελούμενη από ηγετικές πρακτικές οι οποίες, αν τυχόν εφαρμοστούν, είναι 
δυνατόν να διασφαλίσουν την ποιότητα σε σημαντικούς τομείς της εκπαίδευσης. Πιο 
συγκεκριμένα, εξετάζονται πέντε μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας: 

 Το Παιδαγωγικό Στυλ Ηγεσίας (Instructional Style): σχετίζεται με τις διαδικασίες 
της διδασκαλίας και της μάθησης αναπτύσσοντας υψηλό κλίμα προσδοκιών 
επίδοσης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς 

 Το Συμμετοχικό Στυλ Ηγεσίας (Participative Style): στηρίζεται στη φιλοσοφία της 
διανεμημένης ή κατανεμημένης ηγεσίας όπου οι σχολικές δραστηριότητες 
οργανώνονται συλλογικά και ομαδικά 
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 Το Στυλ Ανάπτυξης Προσωπικού (Personnel Development Style): δίνει βαρύτητα 
στην σφαιρική και πολύπλευρη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού της 
σχολικής μονάδας 

 Το Επιχειρηματικό Στυλ Ηγεσίας (Entrepreneurial Style): αφορά στη δημιουργία 
και ανάπτυξη δεσμών με εξωτερικά από το σχολείο δίκτυα 

 Τέλος, το Δομικό Στυλ Ηγεσίας: προάγει τον σχολικό συντονισμό και την 
σαφήνεια του οράματος και της αποστολής του σχολείου 

 
 

4.4 Η διαδικασία συλλογής δεδομένων 
 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή και έγκυρη λήψη των δεδομένων, πριν την 
διεξαγωγή της έρευνας, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα για την κατασκευή του 
ερωτηματολόγιου που αφορούσε την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Η πιλοτική έρευνα 
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 και έλαβαν μέρος 7 εκπαιδευτικοί. Ο 
δοκιμαστικός έλεγχος εφαρμόστηκε με την μέθοδο των ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων σε 
μορφή συνέντευξης με σκοπό να διαμορφωθούν οι διαστάσεις που χαρακτηρίζουν την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και να κατασκευαστεί ένα ερωτηματολόγιο όσο το 
δυνατόν πιο αξιόπιστο. Έτσι, μετά την αναθεώρηση και επανεξέταση ορισμένων ζητημάτων, 
διαμορφώθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο της εμπειρικής έρευνας. Παράλληλα υπήρξε 
επικοινωνία με τους κατασκευαστές του ερωτηματολογίου School Leadership Questionaire 
(το οποίο βασίζεται στο Ολιστικό Μοντέλο Ηγεσίας) για την χορήγηση του ερωτηματολογίου 
και την παραχώρηση άδειας χρήσης του για την παρούσα έρευνα. 

Τα πρωτογενή στοιχεία συλλέχθηκαν τους μήνες Δεκέμβριο 2013 και Ιανουάριο 2014 
έπειτα από προσωπική επαφή της ερευνήτριας με τους συμμετέχοντες της έρευνας στα κατά 
τόπους σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης.  
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Κεφάλαιο 5  
 

Αποτελέσματα της έρευνας 
 

Η επεξεργασία και η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων της έρευνας έγινε μέσω 
του προγράμματος Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων (S.P.S.S., Statistical Package for 
Social Sciences, 20.0) και προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα. 
 
 

5.1  Μέτρηση της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου 
 

Πρώτος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου εκ μέρους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης. Η 
μέτρηση πραγματοποιήθηκε βάσει ενός αυτοσχέδιου ερευνητικού εργαλείου εικοσιπέντε 
προτάσεων. Ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s α του ερωτηματολογίου για την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου ήταν πολύ υψηλός 0.94. Έπειτα εφαρμόστηκε ανάλυση παραγόντων 
προκειμένου να εξετασθεί η εσωτερική δομή του αυτοσχέδιου ερευνητικού εργαλείου και 
από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η δομή του ερωτηματολογίου μπορούσε να εξηγηθεί από 
μία λύση 6 παραγόντων επιβεβαιώνοντας έτσι εμπειρικά τις θεωρητικές υποθέσεις βάσει των 
οποίων έγινε ο σχεδιασμός του. Πιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τους 
εξής παράγοντες: ο παράγοντας Διδακτική Διαδικασία με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας 
Cronbach’s α 0.86 που περιλαμβάνει πέντε δηλώσεις, ο παράγοντας Μαθησιακά 
Αποτελέσματα με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s α 0.90 που αποτελείται από τέσσερις 
δηλώσεις, ο παράγοντας Κοινωνική & Πολιτιστική Ατζέντα με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας 
Cronbach’s α 0.94 που περιλαμβάνει τέσσερις δηλώσεις, ο παράγοντας Συντονισμός & 
Οργάνωση Σχολικής Ζωής με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s α 0.87 που περιλαμβάνει 
τέσσερις δηλώσεις, ο παράγοντας Φυσιογνωμία Σχολείου με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας 
Cronbach’s α 0.87 που αποτελείται από τέσσερις δηλώσεις και ο παράγοντας Σχολικό Κλίμα 
με δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s a 0.89 που περιλαμβάνει τέσσερις δηλώσεις (Πίνακας 8). 
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Πίνακας 8: Οι έξι παράγοντες της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, οι δηλώσεις που 
αντιστοιχούν σε κάθε παράγοντα και οι βαθμοί αξιοπιστίας τους. 

 
 

 

 

Δηλώσεις 

Διδακτική 

Διαδικασία 

 

α = 0.86 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

 

α = 0.90 

Κοινωνική & 

Πολιτιστική 

Ατζέντα 

α = 0.94 

Συντονισμός 

Οργάνωση 

Σχολικής Ζωής 

α = 0.87 

Φυσιογνωμία 

Σχολείου 

 

α = 0.87 

Σχολικό 

Κλίμα 

 

α = 0.89 

1. Οι στόχοι και το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας διαμορφώνονται ανάλογα 
με τις μαθησιακές ανάγκες των 
μαθητών. 

2. Ο διδακτικός χρόνος αξιοποιείται 
κατάλληλα για τη διδασκαλία του 
γνωστικού αντικειμένου και της 
διδακτέας ύλης. 

3. Η διδασκαλία δομείται με ποικιλία 
διδακτικών προσεγγίσεων και 
εισάγονται καινοτομίες σε θέματα 
διδακτικής μεθοδολογίας. 

4. Τα διαθέσιμα διδακτικά και 
οπτικοακουστικά μέσα 
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας. 

5. Η αξιολόγηση της προόδου των 
μαθητών γίνεται συστηματικά και με 
ποικίλες μεθόδους. 

 
,758 

 
 

,709 
 
 

,724 
 

 
,694 

 
 

,703 

     

6. Σημειώνονται υψηλά επίπεδα προόδου 
των μαθητών σε όλες τις τάξεις. 
7. Οι μαθητές δηλώνουν ικανοποιημένοι 
με αυτά που μαθαίνουν. 
8. Προωθείται η ολόπλευρη ανάπτυξη 
κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, 
γένους, κοινωνικής ή πολιτισμικής 
προέλευσης. 
9. Οι μαθητές αναπτύσσουν γνώσεις, 
στάσεις και δεξιότητες για τη ζωή μετά το 
σχολείο. 

 ,679 
 

,727 
 

,776 
 

 
,776 

    

10. Οι μαθητές του σχολείου συμμετέχουν 
σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς – 
διακρίσεις (π.χ. ολυμπιάδες μαθηματικών 
και φυσικών επιστημών, αθλητικοί 
αγώνες, βραβεύσεις, διακρίσεις, 
ευρεσιτεχνίες). 
11. Το Πρόγραμμα Σπουδών 

   
,743 
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εμπλουτίζεται με συμμετοχή σε 
θεσμοθετημένα ελληνικά ή ευρωπαϊκά 
προγράμματα (π.χ. Comenius, Βουλή 
Εφήβων, Μελίνα, Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, Διαθεματικά ή άλλα 
Προγράμματα). 
12. Υλοποιούνται ερευνητικές δράσεις ή 
δημιουργικές δραστηριότητες στο σχολείο 
(π.χ. περιβαλλοντικές, ανθρωπιστικές, 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες). 
13. Διοργανώνονται ημερίδες, επισκέψεις 
και εκδρομές με εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
(π.χ. σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, θέατρα, 
μουσεία). 

 
,800 

 
 
 

,854 
 

 
 

8,39 

14. Υπάρχει άρτια οργάνωση, 
προγραμματισμός και μεθοδικότητα σε 
όλους τους τομείς του σχολείου. 
15. Τελούνται τακτικές και έκτακτες 
συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων 
και του συλλόγου γονέων προς επίλυση 
ζητημάτων του σχολείου. 
16. Η νομοθεσία, οι κανονισμοί και οι 
εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας 
εφαρμόζονται στο ακέραιο. 
17. Γίνεται σωστή διαχείριση των 
οικονομικών και άλλων διαθέσιμων 
πόρων του σχολείου. 

   ,714 
 

 
,728 

 
 

,836 
 

,800 

  

18. Το σχολείο είναι επαρκώς και 
κατάλληλα εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα 
διδασκαλίας, οπτικοακουστικό υλικό και 
αναλώσιμα υλικά. 
19. Οι εγκαταστάσεις του σχολείου είναι 
επαρκώς συντηρημένες και λειτουργούν με 
ασφάλεια (π.χ. θέρμανση, φωτισμός, 
εξαερισμός). 
20. Οι σχολικοί χώροι (π.χ. αίθουσες, 
προαύλιο, κυλικείο, τουαλέτες) είναι 
καθαροί και πληρούν τα πρότυπα υγιεινής. 
21. Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες 
αίθουσες και εργαστήρια για τη 
διδασκαλία ειδικών μαθημάτων (π.χ. 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μουσικής, 
τέχνης, επιστήμης, γυμναστικής, 
σχεδιασμού & τεχνολογίας, οικιακής 
οικονομίας). 

     
,730 

 
 

,874 
 
 

,841 
 

 
,759 

 

22. Στο σχολείο καλλιεργείται παιδαγωγικό      ,774 
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κλίμα και θετικό περιβάλλον μάθησης. 
23. Διατηρείται ευχάριστο και δημιουργικό 
σχολικό κλίμα, χωρίς διαπληκτισμούς και 
εντάσεις. 
24. Διατηρούνται θετικές εργασιακές 
σχέσεις με πνεύμα συναδελφικότητας και 
συλλογικότητας ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς. 
25. Διαμορφώνονται μηχανισμοί τακτικής 
και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους 
κηδεμόνες προκειμένου να αναπτυχθεί 
αγαστό πνεύμα συνεργασίας μαζί τους. 

 
 

,836 
 
 

,875 
 
 

,709 

 
 

5.1.1  Ποιότητα των επιμέρους διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου  
 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η ποιότητα κάθε μίας από τις έξι διαστάσεις του 
εκπαιδευτικού έργου, υπολογίστηκε ο μέσος όρος των απαντήσεων των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες 
έκριναν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου από αρκετά έως πολύ ποιοτική όσον αφορά 
και τις έξι διαστάσεις της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (Πίνακας 9). Υπενθυμίζεται ότι 
οι απαντήσεις δόθηκαν βάσει μιας κλίμακας Likert 5 σημείων όπου 1 = καθόλου και 5 = 
πάρα πολύ. 

 
Πίνακας 9: Οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την ποιότητα των επιμέρους 
διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου. 
 

Διαστάσεις  Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

1. Διδακτική διαδικασία 3,50 0,73 

2.Μαθησιακά Αποτελέσματα 3,20 0,84 

3. Κοινωνική & Πολιτιστική Ατζέντα 3,59 0,99 

4.Συντονισμός & Οργάνωση Σχολικής Ζωής 3,87 0,74 

5.Φυσιογνωμία Σχολείου 3,25 0,86 

6.Σχολικό Κλίμα 3,79 0,77 

 
Ο παραπάνω πίνακας με τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την 

ποιότητα των επιμέρους διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου, απεικονίζεται και στο 
παρακάτω Γράφημα (6).  

 



Γράφημα 6: Οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την ποιότητα των επιμέρους 
διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου. 
 

 
 
 
 
 

5.1.2  Συνολική ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 

 
Επιπλέον για την εκτίμηση της συνολικής ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 

υπολογίστηκε ο μέσος όρος των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για το 
σύνολο των 25 ερωτήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι συμμετέχοντες έκριναν την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου από αρκετά έως πολύ υψηλή  (Μ.Ο. = 3,53, Τ.Α.= 0,61). 
 
 

5.2   Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συνολικής ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου και των ερευνώμενων δημογραφικών μεταβλητών 
 

Ο δεύτερος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της συνολικής ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 
Ειδικότερα διερευνήθηκε η σχέση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου με το φύλο, την 
ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την προϋπηρεσία.  

Σε ό,τι αφορά στην επίδραση του παράγοντα φύλο στις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων 
για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, η ανάλυση διακύμανσης που εφαρμόστηκε στα 
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δεδομένα έδειξε ότι η διαφορά του επιπέδου της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου μεταξύ 
των ανδρών και των γυναικών συμμετεχόντων δεν ήταν στατιστικά σημαντική [F(1,311) = 
0,315, p< 0,05].  

Σε ό,τι αφορά στη σχέση της ηλικίας των συμμετεχόντων και της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου, η ανάλυση διακύμανσης, έδειξε ότι οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά 
σημαντικές [F(2,310) = 1,309, p< 0,05]. 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου του δείγματος στην 
αντίληψη τους σχετικά με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και διαπιστώθηκε μια 
στατιστικώς σημαντική διαφορά [F(3,309) = 26,505, p< 0,05]. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε 
πως οι κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών αξιολόγησαν συνολικά χαμηλότερη την ποιότητα 
του εκπαιδευτικού έργου (Μ.Ο. = 3,28, Τ.Α.= 0,53) και μάλιστα αυτή η διαφορά φάνηκε να 
είναι στατιστικώς σημαντική σε σχέση με τους μέσους όρους των κατόχων δεύτερου 
πτυχίου σπουδών (Μ.Ο. = 3,56, Τ.Α.= 0,64) με τους μέσους όρους των κατόχων 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Ο. = 3,61, Τ.Α.= 0,63) και με τους μέσους όρους των 
κατόχων διδακτορικού διπλώματος (Μ.Ο. = 3,99, Τ.Α.= 0,43).  

Σε ό,τι αφορά στη σχέση της προϋπηρεσίας του δείγματος στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, η ανάλυση διακύμανσης, έδειξε ότι 
οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές [F(3,309) = 1,516, p< 0,05]. 
 

 
5.2.1 Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ συνολικής ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου και του τύπου του σχολείου 
 

Ένα άλλος σημαντικός στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης 
του τύπου του σχολείου στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών ως προς την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης έδειξαν πως ο τύπος του 
σχολείου επιδρά στατιστικώς σημαντικά στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου [F(3,309) 
= 56,237, p< 0,05]. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες που εργάζονταν σε 
Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και σε Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια, έκριναν την ποιότητα 
του εκπαιδευτικού έργου πιο υψηλή (Μ.Ο. = 4,0, Τ.Α.= 0,40 και Μ.Ο. = 4,1, Τ.Α.= 0,42 
αντίστοιχα) σε σχέση με εκείνους που εργάζονταν σε Γενικά Γυμνάσια (Μ.Ο. = 3,35, Τ.Α.= 
0,53) και σε Γενικά Λύκεια (Μ.Ο. = 3,20, Τ.Α.= 0,52) (Γράφημα 7). 
 
Γράφημα 7: Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Γενικά Σχολεία και σε Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.  
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5.2.2 Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ποιότητας των επιμέρους διαστάσεων 
του εκπαιδευτικού έργου και των ερευνώμενων δημογραφικών μεταβλητών 
 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων των 
συμμετεχόντων στην ποιότητα κάθε μίας από τις έξι διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου, 
εφαρμόσαμε αναλύσεις διακύμανσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το φύλο των 
συμμετεχόντων δεν επιδρά στατιστικώς σημαντικά σε σχέση με την αντίληψη τους για τις έξι 
διαστάσεις της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

Έπειτα, εξετάζοντας την πιθανή επίδραση των τριών ηλικιακών ομάδων ως προς τις 
έξι διαστάσεις της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, φάνηκε από την ανάλυση 
διακύμανσης ότι προέκυψαν δύο στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Πρώτον, τα 
αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική σχέση μεταξύ της ηλικίας των 
συμμετεχόντων και της ποιότητας δύο συγκεκριμένων διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου, 
της Διδακτικής Διαδικασίας [F(2,310) = 3,526, p< 0,05] και των Μαθησιακών 
Αποτελεσμάτων [F(2,310) = 4,783, p< 0,05]. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες που ήταν ηλικίας 
άνω των 50ετών έκριναν την ποιότητα της Διδακτικής Διαδικασίας και των Μαθησιακών 
Αποτελεσμάτων  πιο χαμηλή (Μ.Ο. = 3,41, Τ.Α.= 0,72 και Μ.Ο. = 3,02, Τ.Α.= 0,78 
αντίστοιχα) σε σχέση τόσο με τους συμμετέχοντες ηλικίας έως 40 ετών (Μ.Ο. = 3,71, Τ.Α.= 
0,73) και (Μ.Ο. = 3,30, Τ.Α.= 0,92) αντίστοιχα, όσο και με τους συμμετέχοντες ηλικίας έως 
50 ετών (Μ.Ο. = 3,48, Τ.Α.= 0,73) και (Μ.Ο. = 3,32, Τ.Α.= 0,82) αντίστοιχα. 

Η ανάλυση διακύμανσης, όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων σε 
σχέση με της έξι διαστάσεις της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, έδειξε ότι οι διαφορές 
ήταν στατιστικά σημαντικές. Προκειμένου λοιπον να εξεταστεί εάν το μορφωτικό επίπεδο 
των συμμετεχόντων διαφοροποιούσε την αντιληπτή ποιότητα των επιμέρους διαστάσεων του 
εκπαιδευτικού έργου εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης με εξαρτημένες μεταβλητές τις 
επιμέρους διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου και ανεξάρτητη μεταβλητή το μορφωτικό 
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επίπεδο των συμμετεχόντων. Όπως φάνηκε οι συμμετέχοντες που ήταν κάτοχοι βασικού 
τίτλου σπουδών αξιολόγησαν την ποιότητα των εξεταζόμενων διαστάσεων του εκπαιδευτικού 
έργου ως σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τους κατόχους δεύτερου πτυχίου σπουδών, 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος (Πίνακας 10). 

 
Πίνακας 10: Η ποιότητα των έξι επιμέρους διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου σε σχέση 
με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. 

 

Διαστάσεις του 
Εκαπιδευτικού 

Έργου 

Βασικός 
Τίτλος 
Σπουδών 

Δεύτερο 
Πτυχίο 

Μεταπτυχια
κός Τίτλος 
Σπουδών 

Διδακτορικός 
Τίτλος 
Σπουδών 

 
F 

Στατιστικά 
Σημαντική 
Διαφορά 

Διδακτική 
Διαδικασία  

Μ.Ο. = 3,19 
Τ.Α. = 0,63 

Μ.Ο. = 3,47 
Τ.Α. = 0,77 

Μ.Ο. = 3,68 
Τ.Α. = 0,71 

Μ.Ο. = 3,97 
Τ.Α. = 0,63 

 
F = 22,742 

 
p < 0,05 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα  

Μ.Ο. = 2,89 
Τ.Α. = 0,72 

Μ.Ο. = 3,23 
Τ.Α. = 0,83 

Μ.Ο. =3,29 
Τ.Α. = 0,84 

Μ.Ο. = 3,75 
Τ.Α. = 0,78 

 
F = 18,956 

 
p < 0,05 

Κοινωνική 
Πολιτιστική 
Ατζέντα  

Μ.Ο. = 3,12 
Τ.Α. = 0,82 

Μ.Ο. = 3,61 
Τ.Α. = 0,96 

Μ.Ο. = 3,78 
Τ.Α. = 1,03 

Μ.Ο. = 4,39 
Τ.Α. = 0,69 

 
F = 33,493 

 
p < 0,05 

Συντονισμός 
Οργάνωση της 
Σχολική Ζωής  

Μ.Ο. = 3,74 
Τ.Α. = 0,79 

Μ.Ο. = 3,88 
Τ.Α. = 0,79 

Μ.Ο. = 3,93 
Τ.Α. = 0,66 

Μ.Ο. = 4,07 
Τ.Α. = 0,60 

 
F = 3,284 

 
p < 0,05 

Φυσιογνωμία 
του Σχολείου 

Μ.Ο. = 3,05 
Τ.Α. = 0,81 

Μ.Ο. = 3,29 
Τ.Α. = 0,90 

Μ.Ο. = 3,18 
Τ.Α. = 0,93 

Μ.Ο. = 3,74 
Τ.Α. = 0,65 

 
F = 10,233 

 
p < 0,05 

 
Σχολικό Κλίμα 

Μ.Ο. = 3,65 
Τ.Α. = 0,78 

Μ.Ο. = 3,92 
Τ.Α. = 0,72 

Μ.Ο. = 3,78 
Τ.Α. = 0,75 

Μ.Ο. = 4,03 
Τ.Α. = 0,72 

 
F = 4,106 

 
p < 0,05 

 
Ο παραπάνω πίνακας σχετικά με την ποιότητα των έξι διαστάσεων του εκπαιδευτικού 

έργου σύμφωνα με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, απεικονίζεται πιο 
παραστατικά στο παρακάτω Γράφημα (8). 

 
 

Γράφημα 8: Η ποιότητα των έξι διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με το 
μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. 
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Σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ της προϋπηρεσίας του δείγματος στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και τις έξι διαστάσεις της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, η ανάλυση 
διακύμανσης έδειξε ότι οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

Τέλος, όσον αφορά τον τύπο του σχολείου, η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι 
υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές με όλες τις διαστάσεις της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου. Πιο αναλυτικά, ο τύπος του σχολείου εμφανίζει στατιστικώς 
σημαντική σχέση και με την Διδακτική Διαδικασία [F(3,309) = 47,782, p< 0,05] και τα 
Μαθησιακά Αποτελέσματα [F(3,309) = 45,290, p< 0,05] και την Κοινωνική και Πολιτιστική 
Ατζέντα [F(3,309) = 83,428, p< 0,05] και τον Συντονισμό και την Οργάνωση της Σχολικής 
Ζωής [F(3,309) = 5,411, p< 0,05] και την Φυσιογνωμία του Σχολείου [F(3,309) = 15,614, 
p< 0,05] και το Σχολικό Κλίμα [F(3,309) = 6,033, p< 0,05]. Μάλιστα τα αποτελέσματα της 
έρευνας δείχνουν πως όλες οι διαστάσεις της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 
διακρίνονται από υψηλότερη ποιότητα στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Πρότυπα 
Πειραματικά Λύκεια σε σχέση με τα Γενικά Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια (Πίνακας 11). 

 
Πίνακας 11: Η ποιότητα των έξι επιμέρους διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου σε σχέση 
με τον τύπο του σχολείου. 
 

Διαστάσεις του 
Εκπαιδευτικού 

Έργου 

Γενικό 
Γυμνάσιο 

Πρότυπο 
Πειραματικό 
Γυμνάσιο 

Γενικό 
Λύκειο 

Πρότυπο 
Πειραματικό 

Λύκειο 

 
F 

Στατιστικά 
Σημαντική 
Διαφορά 

Διδακτική 
Διαδικασία  

Μ.Ο. = 3,29 
Τ.Α. = 0,61 

Μ.Ο. = 4,16 
Τ.Α. = 0,51 

Μ.Ο. = 3,13 
Τ.Α. = 0,65 

Μ.Ο. = 4,00 
Τ.Α. = 0,58 

 
F = 47,782 

 
p < 0,05 
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Μαθησιακά 
Αποτελέσματα  

Μ.Ο. = 3,05 
Τ.Α. = 0,73 

Μ.Ο. = 3,92 
Τ.Α. = 0,64 

Μ.Ο. =2,71 
Τ.Α. = 0,69 

Μ.Ο. = 3,76 
Τ.Α. = 0,73 

 
F = 45,290 

 
p < 0,05 

Κοινωνική 
Πολιτιστική 
Ατζέντα  

Μ.Ο. = 3,25 
Τ.Α. = 0,83 

Μ.Ο. = 4,57 
Τ.Α. = 0,49 

Μ.Ο. = 3,00 
Τ.Α. = 0,78 

Μ.Ο. = 4,50 
Τ.Α. = 0,62 

 
F = 83,428 

 
p < 0,05 

Συντονισμός 
Οργάνωση της 
Σχολική Ζωής  

Μ.Ο. = 3,78 
Τ.Α. = 0,78 

Μ.Ο. = 4,04 
Τ.Α. = 0,61 

Μ.Ο. = 3,74 
Τ.Α. = 0,76 

Μ.Ο. = 4,15 
Τ.Α. = 0,61 

 
F = 5,411 

 
p < 0,05 

Φυσιογνωμία 
του Σχολείου 

Μ.Ο. = 3,05 
Τ.Α. = 0,91 

Μ.Ο. = 3,53 
Τ.Α. = 0,75 

Μ.Ο. = 3,03 
Τ.Α. = 0,80 

Μ.Ο. = 3,82 
Τ.Α. = 0,63 

 
F = 15, 

614 

 
p < 0,05 

 
Σχολικό Κλίμα 

Μ.Ο. = 3,70 
Τ.Α. = 0,77 

Μ.Ο. = 3,91 
Τ.Α. = 0,71 

Μ.Ο. = 3,63 
Τ.Α. = 0,77 

Μ.Ο. = 4,13 
Τ.Α. = 0,69 

 
F = 6,033 

 
p < 0,05 

 
Ο παραπάνω πίνακας σχετικά με την ποιότητα των έξι διαστάσεων του εκπαιδευτικού 

έργου στα Γενικά Γυμνάσια, στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια, στα Γενικά Λύκεια και 
στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια απεικονίζονται και πιο παραστατικά στο παρακάτω 
Γράφημα (9). 
 
Γράφημα 9: Η ποιότητα των έξι διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου στα Γενικά Σχολεία 
και στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. 
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5.3 Μέτρηση της ηγετικής επάρκειας 
 

Επόμενος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Για την 
εκτίμηση των πρακτικών ηγεσίας των διευθυντών σχολείων, χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο ετεροαξιολόγησης των ηγετικών στυλ School Leadership Questionnaire 
(Pashiardis & Brauckmann, 2009) που στηρίζεται στο Ολιστικό Μοντέλο Αποτελεσματικής 
Ηγεσίας που ανέπτυξαν οι Pashiardis και Brauckmann (2008). 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος μας, η ανάλυση παραγόντων δεν 
υποστήριξε τα πέντε ηγετικά στυλ της πρωτότυπης κλίμακας για αυτό ακολουθήθηκε η 
μονοπαραγοντική ανάλυση. Εκτιμήθηκε ο μέσος όρος των απαντήσεων των συμμετεχόντων 
για το σύνολο των 46 ερωτήσεων του ερευνητικού εργαλείου και προσδιορίστηκε μία νέα 
μεταβλητή η οποία ονομάστηκε «βαθμός ηγετικής επάρκειας». Η συνολική αυτή εκτίμηση 
του βαθμού ηγετικής επάρκειας χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια των αναλύσεων. 

Έτσι λοιπόν για την εκτίμηση του βαθμού ηγετικής επάρκειας υπολογίστηκε ο μέσος 
όρος των απαντήσεων των συμμετεχόντων για το σύνολο των 46 ερωτήσεων. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν πως οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται ότι ο διευθυντής τους διέθετε 
αρκετό έως καλό βαθμό ηγετικής επάρκειας (Μ.Ο. = 3,63, Τ.Α.= 0,65). Υπενθυμίζεται ότι οι 
απαντήσεις δόθηκαν βάσει μιας κλίμακας Likert 5 σημείων όπου 1 = καθόλου και 5 = πάρα 
πολύ.  
 

 

5.4  Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ηγετικής επάρκειας και των 
ερευνώμενων δημογραφικών μεταβλητών 
 

Επόμενος στόχος της έρευνας ήταν η εξέταση της επίδρασης της ταυτότητας του 
δείγματος στις αντιλήψεις τους σχετικά με τον βαθμό ηγετικής επάρκειας που διαθέτει ο 
διευθυντής του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η σχέση του βαθμού ηγετικής 
επάρκειας με το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την προϋπηρεσία και τον τύπο του 
σχολείου.  

Σε ό,τι αφορά στην επίδραση του παράγοντα φύλο στον βαθμό ηγετικής επάρκειας, η 
ανάλυση διακύμανσης που εφαρμόστηκε στα δεδομένα έδειξε ότι οι διαφορές δεν ήταν 
στατιστικά σημαντικές [F(1,311) = 0,037, p< 0,05].  

Σε ό,τι αφορά στη σχέση της ηλικίας των συμμετεχόντων και του βαθμού ηγετικής 
επάρκειας του διευθυντή, η ανάλυση διακύμανσης, έδειξε ότι οι διαφορές δεν ήταν 
στατιστικά σημαντικές [F(2,310) = 0,228, p< 0,05]. 

Έπειτα, σε ό,τι αφορά στην επίδραση του μορφωτικού επιπέδου του δείγματος στην 
αντίληψη τους σχετικά με τον βαθμό ηγετικής επάρκειας του διευθυντή, μέσω της 
παραγοντικής διακύμανσης, διαπιστώθηκε μια στατιστικώς σημαντική διαφορά [F(3,309) 
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= 6,501, p< 0,05]. Συγκεκριμένα, διαφάνηκε πως όσο περισσότερο μορφωμένοι ήταν οι 
συμμετέχοντες τόσο πιο πολύ θετικά αξιολογούσαν τον βαθμό ηγετικής επάρκειας του 
διευθυντή τους, με τις τιμές να κυμαίνονται από το αρκετά έως το πολύ (Πίνακας 12).  
 
Πίνακας 12: Ο βαθμός ηγετικής επάρκειας του διευθυντή σχολείου σε σχέση με το 
μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. 
 

Μορφωτικό Επίπεδο Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Βασικό Πτυχίο 3,47 0,57 

Δεύτερο Πτυχίο 3,64 0,84 

Μεταπτυχιακό  3,76 0,60 

Διδακτορικό 3,85 0,68 

 
Σε ό,τι αφορά στη σχέση της προϋπηρεσίας του δείγματος στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση και του βαθμού ηγετικής επάρκειας του διευθυντή, η ανάλυση διακύμανσης, 
έδειξε ότι οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές [F(3,309) = 0,497, p< 0,05]. 

 
 

5.4.1  Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ηγετικής επάρκειας και του τύπου 
του σχολείου  
 

Επόμενος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της πιθανής σχέσης του 
βαθμού ηγετικής επάρκειας του διευθυντή με τον τύπο του σχολείου. Εφαρμόζοντας λοιπόν 
την ανάλυση διακύμανσης, διαπιστώθηκε μια στατιστικώς σημαντική διαφορά [F(3,309) = 
10,585, p< 0,05] σε ότι αφορά τον τύπο στου σχολείου και την ηγετική επάρκεια. 
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες που εργάζονταν σε Πρότυπα Πειραματικά 
Γυμνάσια (Μ.Ο. = 3,85, Τ.Α.= 0,67) και σε Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια (Μ.Ο. = 3,97, 
Τ.Α.= 0,62), έκριναν τον βαθμό ηγετικής επάρκειας του διευθυντή ελαφρώς πιο υψηλό σε 
σχέση με εκείνους που εργάζονταν σε Γενικά Γυμνάσια (Μ.Ο. = 3,50, Τ.Α.= 0,64) και σε 
Γενικά Λύκεια (Μ.Ο. = 3,48, Τ.Α.= 0,58) (Γράφημα 10). 
 
Γράφημα 10: Ο βαθμός ηγετικής επάρκειας σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
Γενικών Σχολείων και Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. 
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5.5 Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της συνολικής ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου και της ηγετικής επάρκειας του διευθυντή 
 

Άλλος στόχος της έρευνας, ήταν η διερεύνηση της πιθανής σχέσης του βαθμού 
ηγετικής επάρκειας του διευθυντή με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Εφαρμόζοντας 
την ανάλυση συσχέτισης, διαπιστώθηκε μια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 
δύο ερευνώμενες μεταβλητές (r = 0,608, p< 0,05). Δηλαδή τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν πώς ο υψηλός βαθμός ηγετικής επάρκειας του διευθυντή επηρεάζει σημαντικά τον 
βαθμό της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 
 
 

5.5.1 Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ποιότητας των επιμέρους 
διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου και του βαθμού ηγετικής επάρκειας 
του διευθυντή 
 

Προκειμένου να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ της ποιότητας των έξι επιμέρους 
διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου και του βαθμού ηγετικής επάρκειας του διευθυντή, 
εφαρμόσαμε ανάλυση συσχέτισης. Μάλιστα οι σχέσεις εμφανίζουν θετικές συσχετίσεις, 
πράγμα το οποίο σημαίνει πως όσο αυξάνεται ο βαθμός ηγετικής επάρκειας του διευθυντή 
τόσο αυξάνεται και ο βαθμός της ποιότητας των επιμέρους διαστάσεων του εκπαιδευτικού 
έργου. Πιο συγκεκριμένα, διαφάνηκε πως ο βαθμός ηγετικής επάρκειας του διευθυντή έχει 
μέτρια θετική συσχέτιση με τον βαθμό της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας (r = 0,381, 
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p< 0,05), με τον βαθμό της ποιότητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων (r = 0,413, p< 0,05), 
με τον βαθμό της ποιότητας της κοινωνικής και πολιτιστικής ατζέντας του σχολείου (r = 
0,424, p< 0,05), με τον βαθμό της ποιότητας του συντονισμού και της οργάνωσης της 
σχολική ζωής (r = 0,530, p< 0,05), με τον βαθμό της ποιότητας της φυσιογνωμίας του 
σχολείου (r = 0,408, p< 0,05) και με τον βαθμό της ποιότητας του σχολικού κλίματος (r = 
0,596, p< 0,05). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο βαθμός ηγετικής επάρκειας του διευθυντή 
εμφανίζει στατιστικώς σημαντικές διαφορές με όλες τις διαστάσεις του εκπαιδευτικού 
έργου. 
 
 

5.6  Πρόβλεψη της συνολικής ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου από τον 
βαθμό ηγετικής επάρκειας του διευθυντή 
 

Τελευταίος στόχος της παρούσας εργασίας, ήταν να εξεταστεί εάν ο βαθμός της 
ηγετικής επάρκειας μπορούσε να προβλέψει τον βαθμό της συνολικής ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου. Εφαρμόζοντας την ανάλυση παλλινδρόμησης, τα ευρήματα της 
έρευνας έδειξαν πως οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στον βαθμό της ηγετικής επάρκειας 
του διευθυντή σχολείου (με p< 0,05) μπορούσαν να προβλέψουν τον βαθμό της συνολικής 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Μάλιστα, το ποσοστό της διακύμανσης της συνολικής 
ποιότητας που μπορούμε να προβλέψουμε από τον βαθμό της ηγετικής επάρκειας του 
διευθυντή σχολείου είναι (R = 0,608, R2 = 0,370, beta = 0,608, t = 13,509). 
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Κεφάλαιο 6 
 

Συζήτηση 
 

Η συζήτηση που ακολουθεί επιδιώκει να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της έρευνας 
και να επεξηγήσει τις πιθανές σχέσεις που ανέκυψαν με τα θεωρητικά και εμπειρικά στοιχεία 
της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να εξετάσει την ποιότητα 
του εκπαιδευτικού έργου και την ηγετική επάρκεια των διευθυντών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και να διερευνήσει τη μεταξύ τους σχέση. 

Πρώτος στόχος, ήταν η διερεύνηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που 
συντελείται στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες έκριναν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 
από αρκετά έως πολύ ποιοτική όσον αφορά και τις έξι35 διαστάσεις της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου. Παρόμοια, οι συμμετέχοντες έκριναν και την συνολική ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου από αρκετά έως πολύ υψηλή. Το θετικό αυτό αποτέλεσμα εξηγείται 
ίσως από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες του ερωτηματολογίου ήταν οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά και σχετίζονται απόλυτα με τις διαδικασίες που 
συντελούνται μέσα στη σχολική μονάδα. Σχετικές μελέτες που ασχολήθηκαν με την ποιότητα 
του εκπαιδευτικού έργου τείνουν κυρίως να εστιάζουν στο ποια στοιχεία και ποιοι δείκτες θα 
έπρεπε να αξιολογηθούν και όχι τόσο στην μέτρηση της αυτής καθ’ εαυτής ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου με την εξαγωγή συμπερασμάτων. Έτσι, τα αποτελέσματα της 
Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου και των Εκπαιδευτικών (Ζουγανέλη κ.α. 2008) έδειξαν 
πως το 65% των εκπαιδευτικών θεωρούν απαραίτητη την διαδικασία της αξιολόγησης για την 
προώθηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, την ίδια στιγμή που το 35% τάσσεται 
εναντίον της αξιολόγησης θεωρώντας τη λίγο έως καθόλου αναγκαία. Επίσης στην ίδια 
έρευνα, μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμφωνεί με την αξιολόγηση, δηλώνει πως 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διδακτική ικανότητα του εκπαιδευτικού (94%), η 
υπηρεσιακή συνέπεια και υπευθυνότητα (90%), η επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού 
(87%), η συνεργασία με τους γονείς των μαθητών (76%) η συνεργασία με συναδέλφους 
(72%), η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον Διευθυντή του Σχολείου (63%), η συνεργασία 
με τον Σχολικό Σύμβουλο (49%) και η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στα εξωδιδακτικά του 
καθήκοντα. 

Δεύτερος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η εκτίμηση της επίδρασης των 
δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων στην συνολική ποιότητα του εκπαιδευτικού 
έργου καθώς και των επιμέρους έξι διαστάσεων του. Τα ευρήματα έδειξαν πως το μορφωτικό 
επίπεδο των συμμετεχόντων σχετίζεται σημαντικά τόσο με την συνολική ποιότητα του 

 
35 Υπενθυμίζεται ότι οι έξι διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου είναι η Διαδακτική Διαδικασία, τα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα, η Κοινωνική – Πολιτιστική Ατζέντα του Σχολείου, ο Συντονισμός και η Οργάνωση της 
Σχολικής Ζωής, η Φυσιογνωμία του Σχολείου και το Σχολικό Κλίμα. 
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εκπαιδευτικού έργου όσο και με τις επιμέρους διαστάσεις του. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 
που ήταν κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών αξιολόγησαν ως χαμηλότερη την συνολική 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου καθώς και τις επιμέρους διαστάσεις του σε σχέση με τους 
κατόχους δεύτερου πτυχίου σπουδών, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού 
διπλώματος. Με μιά πρώτη ανάγνωση, κάποιος θα περίμενε το αντίθετο, δηλαδή πως οι 
συμμετέχοντες με υψηλότερη μόρφωση θα ήταν πιο αυστηροί και φειδωλοί στις εκτιμήσεις 
τους βαθμολογόντας ίσως την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου πιο χαμηλή. Ωστόσο, το 
αποτέλεσμα που προέκυψε, εδεχομένως εξηγείται από το γεγονός ότι αρκετά μεγάλη 
πλειοψηφία του δείγματος μας (93 εκπαιδευτικοί από τους 136) που είναι κάτοχοι 
μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών εργάζονται στα Πρότυπα Πειραματικά 
Σχολεία τα οποία είναι συνυφασμένα με την παροχή άριστου και υποδειγματικού 
εκπαιδευτικού έργου. Για αυτόν ίσως τον λόγο οι εκτιμήσεις τους να είναι περισσότερο 
υψηλές σε σχέση με τους κατόχους βασικού πτυχίου σπουδών οι οποίοι εργάζονται στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία στα Γενικά Σχολεία τα οποία υστερούν σε όραμα αριστείας και 
κουλτούρα ποιότητας βαθμολογώντας την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου πιο χαμηλή. Τα 
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, σύμφωνα με το άρθρο 36 στο ΦΕΚ 118-2011 - Ν.3966/2011 
εξασφαλίζουν παιδεία υψηλής ποιότητας προωθώντας μάλιστα την πειραματική εφαρμογή 
αναλυτικών προγραμμάτων, μεθόδων διδασκαλίας, εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε 
μορφής, καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων και 
σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής για σχολικές μονάδες. 

Επίσης, όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, τα ευρήματα έδειξαν πως η ηλικία των 
συμμετεχόντων σχετίζεται σημαντικά και με την συνολική ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 
και με τις επιμέρους διαστάσεις. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί ηλικίας άνω των 50ετών 
έκριναν δύο από τις έξι διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου, την Διδακτική Διαδικασία και 
τα Μαθησιακά Αποτελέσματα ότι έχουν πιο χαμηλή ποιότητα σε σχέση με τους 
συμμετέχοντες νεότερης ηλικίας. Αυτές οι δύο συγκεκριμένες διαστάσεις, η Διδακτική 
Διαδικασία και τα Μαθησιακά Αποτελέσματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι σχετίζονται 
περισσότερο με ζητήματα που προκύπτουν μέσα στην σχολική αίθουσα σε αντίθεση με τις 
άλλες τέσσερις διαστάσεις (την Κοινωνική – Πολιτιστική Ατζέντα του Σχολείου, τον 
Συντονισμό και Οργάνωση της Σχολικής Ζωής, την Φυσιογνωμία του Σχολείου και το 
Σχολικό Κλίμα) που αφορούν θέματα έξω από την σχολική αίθουσα και περισσότερο θέματα 
της ευρύτερης σχολικής μονάδας. Αυτό ενδεχομένως να εξηγείται από το γεγονός ότι όσο οι 
εκπαιδευτικοί μεγαλώνουν, τόσο διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στη γενιά τους και τη γενιά 
των μαθητών (Lightfoot, 1983). Επιπλέον ο Huberman (1992, 1993) έπειτα από έρευνα σε 
160 εκπαιδευτικούς Β’εκπαίδευσης διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί με την είσοδο τους στο 
επάγγελμα διακατέχονται από ενθουσιασμό και διάθεση να εισάγουν νεωτεριστικές ιδέες και 
καινοτομίες όμως με το πέρασμα των χρόνων ακολουθεί η σταθεροποίηση στο επάγγελμα και 
ο συμβιβασμός, έπειτα στην ηλικία των 45-50 αισθάνονται λιγότερο απασχολημένοι με τα 
παιδαγωγικά θέματα, εκφράζοντας απογοήτευση και έντονες αμφισβήτησεις ενώ πιο μετά 
στην ηλικία των 50-60 χρονών βιώνουν την φάση της αποδέσμευσης όπου τείνουν προς τον 
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συντηρητισμό και την συναισθηματική απόσταση από τα δρώμενα καθώς αδυνατούν να 
κατανοήσουν τις ανάγκες και τις αντιδράσεις των μαθητών. 

Περαιτέρω στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης του τύπου 
του σχολείου στην εκτίμηση των εκπαιδευτικών ως προς την συνολική ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου και των επιμέρους διαστάσεων του. Εφαρμόζοντας ανάλυση 
διακύμανσης, τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο τύπος του σχολείου επιδρά στατιστικώς 
σημαντικά στην συνολική ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου καθώς και σε όλες τις 
διαστάσεις του. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες που εργάζονταν σε 
Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και σε Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια έκριναν την ποιότητα 
του εκπαιδευτικού έργου πιο υψηλή σε σχέση με εκείνους που εργάζονταν σε Γενικά 
Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια. Μάλιστα αποδεικνύεται πως όλες οι διαστάσεις της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου (Διδακτική Διαδικασία, Μαθησιακά Αποτελέσματα, Κοινωνική – 
Πολιτιστική Ατζέντα του Σχολείου, Συντονισμός και Οργάνωση της Σχολικής Ζωής, 
Φυσιογνωμία του Σχολείου και Σχολικό Κλίμα) διακρίνονται από υψηλότερη ποιότητα στα 
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία σε σχέση με τα Γενικά Σχολεία. Το συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα φαίνεται να συμφωνεί με την ισχύουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα καθώς τα 
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία όπως ορίζεται από το άρθρο 36 στο ΦΕΚ 118-2011 - 
Ν.3966/2011 είναι σχολεία τα οποία εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας παιδεία, υποστηρίζουν 
την καινοτομία και την αριστεία και εφαρμόζουν προγράμματα αξιολόγησης της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου. Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα που τα κάνουν να διαφέρουν ποιοτικά από τα Γενικά Σχολεία:  

 Αυξημένα τυπικά προσόντα εκπαιδευτικού προσωπικού  
 Παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επιστημονική και εκπαιδευτική 
κοινότητα με δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή συμμετοχή σε 
πρακτικά συνέδρια 

 Συμμετοχή του σχολείου σε δημιουργικές, καινοτόμες δραστηριότητες και σε 
δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς (δράσεις που συνδέουν το σχολείο με την 
ευρύτερη εκπαιδευτική/πνευματική κοινότητα, διοργάνωση σεμιναρίων για τους 
γονείς, την τοπική κοινωνία και τους φορείς, συμμετοχή σε θεσμοθετημένα 
ελληνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, εφαρμογή δημιουργικών πρωτοβουλιών, 
συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, τιμητικές διακρίσεις και 
υλοποίηση ερευνητικών δράσεων) 

 Εμπειρία του σχολείου (μέσω της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, της 
συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, της 
συμμετοχής σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και 
της λειτουργίας μαθητικών ομίλων 

 Εμπειρία από την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης/αξιολόγησης και ανάπτυξης του 
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας 
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 Υλικοτεχνική υποδομή (ψηφιακός εξοπλισμός, διαδραστικοί πίνακες, αριθμός 
αιθουσών, χώροι πολλαπλών χρήσεων, εργαστήρια, αμφιθέατρα, εξοπλισμένη 
βιβλιοθήκη) 

Επόμενος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της ηγετικής επάρκειας του 
διευθυντή σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι διευθυντές σχολείου 
διαθέτουν από αρκετό έως καλό βαθμό ηγετικής επάρκειας. Έρευνα των Pashiardis και 
Orphanou (1999) δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί τείνουν να έχουν μια θετική στάση απέναντι 
στους προϊστάμενους τους. Μάλιστα σύμφωνα με έρευνα των Leithwood και Jantzi (1997) 
φαίνεται πως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζονται από τις ενέργειες και από τα 
αντιληπτά αποτελέσματα των ηγετών τους παρά από το ποιοι είναι οι ίδιοι. Οι ισχυρότερες 
μεταβλητές που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την ηγεσία που 
ασκεί ο διευθυντής τους είναι η σαφήνεια της σχολικής αποστολής, η διαμόρφωση 
εκπαιδευτικών στόχων, η οργάνωση και ο προγραμματισμός, οι διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και οι αποτελεσματικές πρακτικές στελέχωσης, η παροχή υποστήριξης καθώς και 
η μόρφωση του (Leithwood και Jantzi, 1997). Αξίζει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο βαθμός 
ηγετικής επάρκειας περιλαμβάνει πρακτικές που απαντώνται στα εξής στυλ εκπαιδευτικής 
ηγεσίας: το παιδαγωγικό στυλ ηγεσίας, το δομικό στυλ ηγεσίας, το συμμετοχικό στυλ 
ηγεσίας, το επιχειρηματικό στυλ ηγεσίας και το στυλ ανάπτυξης προσωπικού. Πιο αναλυτικά, 
σχετίζεται με τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης αναπτύσσοντας υψηλό κλίμα 
προσδοκιών επίδοσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με τη διανεμημένη ή κατανεμημένη 
ηγεσία όπου οι σχολικές δραστηριότητες οργανώνονται συλλογικά και ομαδικά, με την 
διάθεση για σφαιρική και πολύπλευρη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού της 
σχολικής μονάδας, με την επιδίωξη δημιουργίας και ανάπτυξης δεσμών με εξωτερικά (από το 
σχολείο) δίκτυα και τέλος με την εφαρμογή του σχολικού συντονισμού για την σαφήνεια του 
οράματος και της αποστολής του σχολείου. Παρόμοια, οι Θεοφιλίδη & Στυλιανίδη (οπ. Αναφ 
στο Στιβακτάκης, 2006: 109-112) υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική ηγεσία οφείλει να 
χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία: προσήλωση σε ακαδημαϊκούς στόχους, δημιουργία 
κλίματος υψηλών προσδοκιών, καθοδήγηση σε θέματα διδασκαλίας, δυναμική ηγετική 
συμπεριφορά, δεκτικότητα στις συμβουλές άλλων, διασφάλιση της τάξης και της πειθαρχίας, 
εξασφάλιση πόρων και πηγών, σωστή αξιοποίηση του χρόνου και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων. Γενικότερα πάντως σε ότι αφορά το πλαίσιο της εκπαιδευτικής ηγεσίας οι 
διευθυντές δεν παύουν να δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη για ευκαιρίες επιμόρφωσης και 
επαγγελματικής ανέλιξης, ενίσχυσης του ρόλου τους και μείωσης της γραφειοκρατίας 
(Ματσαγγούρας, 2003 όπ. Αναφ. στο Στραβάκου, 2003α) καθώς σύμφωνα με έρευνα το 
μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών δεν έχουν επιμορφωθεί σε εκπαιδευτικά θέματα ή σε 
θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης (Αγγελόπουλου, Καραγιάννη & Φωκκά, 2002 οπ. Αναφ. στο 
Σαΐτης, 2005). 

Έπειτα σειρά είχε ο στόχος για την εξέταση της επίδρασης της ταυτότητας του 
δείγματος (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και προϋπηρεσία) στις αντιλήψεις τους σχετικά 



85 
 

με τον βαθμό ηγετικής επάρκειας που διαθέτει ο διευθυντής του σχολείου. Ανάμεσα από τα 
στοιχεία της ταυτότητας του δείγματος, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως μόνο το 
μορφωτικό επίπεδο συσχετίζεται σημαντικά με τον βαθμό ηγετικής επάρκειας του διευθυντή. 
Δηλαδή, όσο περισσότερο μορφωμένοι ήταν οι συμμετέχοντες τόσο πιο πολύ θετικά 
αξιολογούσαν τον βαθμό ηγετικής επάρκειας του διευθυντή τους, με τις τιμές να κυμαίνονται 
από το αρκετά έως το πολύ. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι 
αρκετά μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος μας (93 εκπαιδευτικοί στους 136) που είναι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών εργάζονται στα Πρότυπα 
Πειραματικά Σχολεία τα οποία είναι συνυφασμένα με την παροχή υποδειγματικής παιδείας 
άρα και υψηλού βαθμού ηγετικής επάρκειας. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με το 
προηγούμενο αποτέλεσμα σχετικά με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου (σύμφωνα με το 
οποίο και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου εκτιμήθηκε πιο υψηλή από τους υψηλότερα 
μορφωμένους σε σχέση με εκείνους που κατείχαν μόνο το βασικό τίτλο σπουδών).  

Επόμενος στόχος της έρευνας ήταν να εξετασθεί η ηγετική επάρκεια του διευθυντή σε 
σχέση με τον τύπο του σχολείου. Από τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες 
που εργάζονταν σε Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία έκριναν τον βαθμό ηγετικής επάρκειας 
του διευθυντή ελαφρώς πιο υψηλό σε σχέση με εκείνους που εργάζονταν σε Γενικά Σχολεία. 
Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται να τονίσουν και πάλι πως τα Πρότυπα Πειραματικά 
Σχολεία, από τα οποία προέρχεται η πλειοψήφια των καλύτερα μορφωμένων εκπαιδευτικών 
του δείγματος μας, πως υπερτερούν και ως προς την διάσταση της ηγετικής επάρκειας έναντι 
των Γενικών Σχολείων.  

Ακόμα ένας άλλος στόχος της έρευνας, ήταν η διερεύνηση της πιθανής σχέσης του 
βαθμού ηγετικής επάρκειας του διευθυντή στον βαθμό της συνολικής ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου και των επιμέρους διαστάσεων του. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο 
βαθμός ηγετικής επάρκειας του διευθυντή επηρεάζει σημαντικά τόσο τον βαθμό συνολικής 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου όσο και όλων των επιμέρους διαστάσεων του. Μάλιστα 
τα αποτελέσματα έδειξαν πως όσο αυξάνεται ο βαθμός της ηγετικής επάρκειας του διευθυντή 
τόσο αυξάνεται και ο βαθμός ποιότητας των επιμέρους διαστάσεων του εκπαιδευτικού έργου. 
Το συγκεκριμένο εύρημα φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την βιβλιογραφία και τις 
επιστημονικές έρευνες. 

Πρώτα απ΄όλα, η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί έναν από τους βασικότερους 
παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας (Πασιαρδής 2004). Στην έρευνα των Bush και 
Jackson (2002) που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το εθνικό κολλέγιο της Αγγλίας για 
τη σχολική ηγεσία, τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ της 
υψηλής ποιότητας της ηγεσίας και της σχολικής αποτελεσματικότητας. Το συγκεκριμένο 
άρθρο, έπειτα από επισκέψεις μελέτης στα καλύτερα κέντρα ηγεσίας εξετάζοντας ομάδες 
διευθυντών σχολείου, ανώτερου προσωπικού και άλλων επαγγελματιών και ακαδημαϊκών 
καθηγητών που συνδέονταν άμεσα με το κολλέγιο, καταλήγει πως η αποτελεσματική ηγεσία 
χαρακτηρίζεται από τους ερευνητές ως το κλειδί για συνεχή βελτίωση και μετασχηματισμό 
του συστήματος. Επιπλέον, οι ερευνητές αναφέρουν πως η εκπαιδευτική ηγεσία, η σταθερή 
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ηγεσία και η επαγγελματική ηγεσία αποτελούν τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν 
στη σχολική αποτελεσματικότητα. Τέλος, η προετοιμασία για τη σχολική ηγεσία θεωρείται 
όλο και περισσότερο στοιχείο ζωτικής σημασίας της σχολικής βελτίωσης (Bush & Jackson, 
2002) γεγονός το οποίο υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για τους διευθυντές σχολείων. 

Περαιτέρω, αρκετές έρευνες καταδεικνύουν την άμεση συσχέτιση της ηγεσίας που 
ασκεί ο διευθυντής σχολείου με τη διδασκαλία και τα μαθησιακά αποτελέσματα (Leithwood 
et al., 2006; Robinson et al., 2009: Day et al., 2009). Σύμφωνα με άλλες έρευνες, οι 
διευθυντές σχολείου φαίνεται να επηρεάζουν το σχολικό κλίμα, δηλαδή την παρακίνηση του 
προσωπικού, την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, την εξασφάλιση δέσμευσης και 
ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας (Παπαναούμ, 1995; Leithwood et al., 2006). Οι 
Leithwood et al., (2006) σύμφωνα με τη δική τους έρευνα, επισημαίνουν ότι η ηγεσία των 
διευθυντών σχολείου αφορά και ταυτόχρονα επηρεάζει συγκεκριμένες διαστάσεις της 
σχολικής ζωής όπως: την οικοδόμηση οράματος και την θέσπιση στόχων (Creating Vision  
and Setting Directions), την αναδιοργάνωση και τον επανασχεδιασμό των ρόλων και των 
υπευθυνοτήτων (Restructuring the Organisation and Redesigning Roles and Responsibilities), 
την ανάπτυξη των ανθρώπων (Developing People) και τη διαχείριση του προγράμματος 
διδασκαλίας και μάθησης (Managing Teaching and Learning). Τέλος οι ίδιοι ερευνητές 
καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία έγκειται 
περισσότερο στον σωστό τρόπο χρήσης του βασικού «ρεπερτορίου» πρακτικών ηγεσίας και 
όχι τόσο στις πρακτικές αυτές καθαυτές. Εξάλλου όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα 
της έρευνας του Ärlestig (2008) ένα επιτυχημένο σχολείο ηγείται από έναν διευθυντή ο 
οποίος λαμβάνει ενεργό δράση σε όλες τις φάσεις του σχολείου, από τη σαφή διατύπωση των 
στόχων και της αποστολής του σχολείου μέχρι την καθημερινή επικοινωνία με τους 
εκπαιδευτικούς για θέματα διδασκαλίας και μάθησης. 

Τελευταίος στόχος της εμπειρικής μελέτης, ήταν να εξεταστεί εάν ο βαθμός της 
ηγετικής επάρκειας του διευθυντή σχολείου μπορεί να προβλέψει τον βαθμό της συνολικής 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στα σχολεία Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλλινδρόμησης έδειξαν πως ο βαθμός της 
ηγετικής επάρκειας του διευθυντή σχολείου αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο 
εύρημα, σχετίζεται με παραπάνω αποτελέσμα σύμφωνα με το οποίο ο υψηλός βαθμός 
ηγετικής επάρκειας του διευθυντή επηρεάζει σημαντικά τον βαθμό ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου. Συνεπώς αναμένεται πως όσο πιο υψηλό βαθμό ηγετικής επάρκειας 
έχει ο διευθυντής, προβλέπεται ότι τόσο πιο υψηλή θα είναι και η συνολική ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου. 
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Κεφάλαιο 7  
 

Γενικά Συμπεράσματα  
 

Η έρευνα αναδεικνύει ότι η ηγεσία, δηλαδή ότι οι πρακτικές των διευθυντών 
σχολείων Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης που μπορούν να παίξουν 
καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι συσχετίζει την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου και την ηγετική επάρκεια τόσο στα Γενικά Σχολεία όσο και στα 
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί τελικά η εικόνα που 
έχουμε για τους δυο αυτούς τύπους σχολείων. Η έρευνα διεξήχθη τόσο σε Γενικά Σχολεία 
όσο και σε Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, αφενός για να διαπιστωθούν οι καλές και οι κακές 
πρακτικές ανάμεσα στους δύο αυτούς τύπους σχολείου και αφετέρου για να πάψουν πλέον να 
υπάρχουν σχολεία δύο ταχυτήτων με απώτερο στόχο τα πρώτα να αποτελέσουν παράδειγμα 
προς μίμηση για τα δεύτερα για την παροχή όσο το δυνάτον ποιοτικότερης παιδείας. Μάλιστα 
έρχονται στο φως σημαντικά στοιχεία σχετικά με έξι διαστάσεις της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου, όταν άλλες έρευνες επικεντρώνονται μόνο στην κατάδειξη του τρόπου 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. 

Επιπλέον, αναδύεται μία νέα έννοια, αυτή της ηγετικής επάρκειας. Ο ηγετικά επαρκής 
διευθυντής σχολείου είναι εκείνος ο οποίος δεν δρα μονόπλευρα και μονοδιάστατα αλλά 
επιτυγχάνει την επιτέλεση πλήθους πρακτικών και ενεργειών σε επίπεδο παιδαγωγικό, 
διοικητικό, συμμετοχικό, επιχειρηματικό και επαγγελματικό. Πιο συγκερκιμένα, η ηγετική 
επάρκεια του διευθυντή σχολείου αναφέρεται τόσο στη διαδικασία της διδασκαλίας και της 
μάθησης αναπτύσσοντας υψηλό κλίμα προσδοκιών επίδοσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές, 
και την συλλογική-κατανεμημένη διαχείριση όλων των σχολικών δραστηριοτήτων, όσο και 
στην σφαιρική και πολύπλευρη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής 
μονάδας, στη δημιουργία και ανάπτυξη δεσμών με εξωτερικά από το σχολείο δίκτυα καθώς 
και στην προάσπιση του σχολικού συντονισμού και της σαφήνειας της αποστολής του 
σχολείου.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι οι διευθυντές διακατέχονται από 
αρκετό έως πολύ υψηλό βαθμό ηγετικής επάρκειας, δίνοντας βαρύτητα τόσο στην διδακτική 
και μαθησιακή διαδικασία, την συμμετοχική λήψη αποφάσεων και την εύρυθμη διοικητική 
λειτουργία του σχολείου, όσο και στην δημιουργία δεσμών με εξωτερικούς φορείς από το 
σχολείο και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αξίζει επίσης να 
υπενθυμίσουμε πως τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο υψηλός βαθμός ηγετικής επάρκειας 
σχετίζεται με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Ότι δηλαδή οι πρακτικές ηγεσίας των 
διευθυντών επηρεάζουν την Διδακτική Διαδικασία, τα Μαθησιακά Αποτελέσματα, την 
Κοινωνική – Πολιτιστική Ατζέντα του Σχολείου, τον Συντονισμό και Οργάνωση της 
Σχολικής Ζωής, την Φυσιογνωμία του Σχολείου και  το Σχολικό Κλίμα. Τέλος, μέσα από τα 
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ευρήματα της έρευνας διαπιστώθηκε πως τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία υπερτερούν τόσο 
σε ότι αφορά τον βαθμό ηγετικής επάρκειας των διευθυντών όσο και σε ότι αφορά την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου έναντι των Γενικών Σχολείων.  

 Μέσα από την έρευνα, λοιπόν, αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος του διευθυντή 
για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου καθώς επίσης εντείνεται η ευαισθητοποίηση των 
διευθυντών προς αναθεώρηση και μετασχηματισμό της ηγετικής τους συμπεριφοράς. Αυτός, 
ίσως είναι ένας τρόπος τα σχολεία να ξεφύγουν από την απρόσωπη και πανομοιότυπη εικόνα 
που εν πολλοίς παρουσιάζουν και να αποκτήσουν ταυτότητα και ιδιαίτερη σχολική 
κουλτούρα, διαμορφώνοντας προτεραιότητες και τομείς στρατηγικής για βελτίωση και 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τους διαδικασιών.  

Η σπουδαιότητα της έρευνας, όμως, δεν σταματάει εδώ καθώς η ερμηνεία και η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου προωθεί τη 
βελτίωση του επιστημονικού και επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού προσωπικού και 
της εικόνας του σχολείου προς την κοινωνία. Επιπροσθέτως, αναδεικνύεται η επικέντρωση 
του ερευνητικού ενδιαφέροντος και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στο επίπεδο της 
σχολικής μονάδας και ειδικότερα σε όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του σχολείου. 

Μέσω της παρούσας μελέτης καταδεικνύεται η σημασία της δημιουργίας και 
εφαρμογής δεικτών ποιότητας με σκοπό την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, την 
ποσοτικοποίηση των τιθέμενων ποιοτικών στόχων, την προώθηση διαρκής ενημέρωσης για 
την πρόοδο της επίτευξης των στόχων και την παροχή ενδείξεων για τους παράγοντες που 
συνεισφέρουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Αναμφίβολα, η συγκεκριμένη έρευνα 
μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ενδελεχή και επισταμένη έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο 
καθώς η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου έχει αποτελέσει και πάντα θα αποτελεί 
διακύβευμα για τις κυβερνήσεις που μάχονται σχετικά με την προάσπιση του πανανθρώπινου 
δικαιώματος για καλή παιδεία. 

Κλείνοντας, το γενικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η στελέχωση των 
σχολικών μονάδων με διευθυντές που διακρίνονται για τις ηγετικές τους ικανότητες και 
πρακτικές αποτελεί το ζητούμενο για την προαγωγή της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 
σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 
 
 

7.1  Προτάσεις για το μέλλον 
 

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν 
συγκεκριμένες προτάσεις, που αφορούν μελλοντικές κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα: 

 είναι αναγκαίο να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν όσα προκύπτουν από αυτήν, αντικατοπτρίζουν με 
ακρίβεια την πραγματικότητα. Μάλιστα, σχετικές ενδεχόμενες μελλοντικές μελέτες 
θα μπορούσαν να διεξαχθούν χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους, τεχνικές, 
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μέσα και διαδικασίες συλλογής δεδομένων έτσι ώστε να εμπλουτιστούν τα εν 
προκειμένω συμπεράσματα με νέα στοιχεία από διαφορετικές οπτικές. Επίσης, 
ωφέλιμο θα ήταν η ομάδα – στόχος να διαφοροποιηθεί, συμπεριλαμβάνοντας πέρα 
από εκπαιδευτικούς, διευθυντές, γονείς μαθητών, σχολικούς συμβούλους κ.α.  

 τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας, ευελπιστούμε ότι θα 
αξιοποιηθούν κατάλληλα από τους σχεδιαστές των επιμορφωτικών προγραμμάτων 
που απευθύνονται σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς και θα συμβάλλουν στη 
βελτίωση και επιτυχία αυτών. 

 αναμφίβολα, το κλειδί της επιτυχούς επίδοσης των ατόμων που καταλαμβάνουν 
νευραλγικές θέσεις στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί η δια βίου μάθηση, η 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση περιλαμβάνει  
οργανωμένες δραστηριότητες, κριτικό στοχασμό, συστηματικά ερεθίσματα και 
μετασχηματιστικές διαδικασίες προκειμένου οι δια βίου εκπαιδευόμενοι να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, τις ικανότητες τους και τις στάσεις τους όσον αφορά 
ποικίλα θέματα και γνωστικά αντικείμενα για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 
απαιτήσεις που επιτάσσει η σχολική κοινότητα με βελτίωση επί της ουσίας. Για 
παράδειγμα, θα ήταν ιδιαιτέρως σημαντική η συνεχιζόμενη και σφαιρκή 
επιμόρφωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή 
παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, την ανάπτυξη της 
συναισθηματικής και κοινωνικής ταυτότητας των μαθητών και την χρήση των νέων 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της τηλεκπαίδευσης, επίσης την παροχή 
δυνατότητας ανάκτησης των απολεσθέντων γνώσεων τους ή εκσυγχρόνισης αυτών, 
την εξω-επαγγελματική πολιτιστική τους παιδεία, μέχρι την επιμόρφωση τους για τα 
βασικά συνταγματικά δικαιώματα τους ως εργαζόμενοι και την κατάρτιση τους 
σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών μέσα στο σχολείο. 

 επιπλέον τα αποτελέσματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και ως πολύτιμο 
επιστημονικό υλικό από ερευνητές που ενδιαφέρονται για θέματα διοίκησης και 
οργάνωσης της εκπαίδευσης καθώς και για τη προώθηση της εκπαιδευτικής 
ποιότητας σε επίεπδο σχολικής μονάδας.  

 είναι σημαντικό να οργανωθεί σύστημα παρακολούθησης και μεταπαρακολούθησης 
της ποιότητας από ομάδα επιστημόνων έτσι ώστε να εξετάζονται διαρκώς οι 
παράμετροι και οι δείκτες αναφοράς, να πραγματοποιούνται συγκριτικές μελέτες και 
να εξάγονται συμπεράσματα που θα δρουν ανατροφοδοτικά στη λειτουργία του 
θεσμού της αξιολόγησης. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή η 
περιοδική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών ή η θέσπιση 
«παρατηρίου» για την παρακολούθηση των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού 
συστήματος και της συνέργειας τους με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της παιδείας. 

 θα ήταν ιδιατέρως ωφέλιμο να δημιουργηθούν φορείς οι οποίοι θα ασχολούνται 
εκτός από την διοικητική επάρκεια και με την ηγετική επάρκεια του διευθυντή 
σχολείου καθώς επίσης και μηχανισμοί πιστοποίησης της εν λόγω ικανότητας 
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προκειμένου να διασφαλίζεται όσο είναι δυνατόν η αποτελεσματική ηγεσία στο 
σχολικό χώρο. 

Η ικανοποίηση όλων των παραπάνω παραμέτρων συνεπάγεται αποτελεσματικότερη 
επίδοση των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση του 
εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Διαφορετικά κάμπτεται κάθε είδους διάθεση και 
προσπάθεια για ποιότητα και αναβάθμιση.  
 
 

7.2  Περιορισμοί και αδυναμίες της έρευνας 
 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας δεν 
μπορούν να γενικευτούν, δεδομένου ότι, αν και το πλήθος των συμμετεχόντων είναι 
ιδιαιτέρως ικανοποιητικό (313 συμμετέχοντες), το δείγμα προέρχεται μόνο από σχολεία του 
Νομού Θεσσαλονίκης. 

Τέλος, αδυναμία της έρευνας αποτελεί επίσης, η εξέταση του βαθμού της ηγετικής 
επάρκειας των διευθυντών σχολείων και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, μόνο με 
ποσοτικό ερευνητικό εργαλείο ετεροαναφορών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 



 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Προς τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 
 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στα σχολεία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με επόπτρια την αναπληρώτρια 
καθηγήτρια κα. Αθηνά Σιπητάνου. Η συγκεκριμένη έρευνα θα αποτελέσει την αφετηρία μιας 
ευρύτερης αναπτυξιακής διαδικασίας που θα αντιλαμβάνεται τα σχολεία ως ζωντανούς 
οργανισμούς που στηρίζονται σε αποτελεσματικές πρακτικές ηγεσίας και ως φορείς διαμόρφωσης 
και παροχής ποιοτικά αναβαθμισμένης και παιδαγωγικά ολοκληρωμένης παιδείας.   
Για αυτό και η συνεργασία σας κρίνεται καθοριστικής σημασίας τόσο για την επιτυχία της 
έρευνας όσο και για την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα αντανακλούν την σύγχρονη 
εκπαιδευτική πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Οι απαντήσεις σας 
είναι προσωπικές και ανώνυμες και τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για 
τους σκοπούς της έρευνας. Παρακαλείσθε να απαντήσετε με προσοχή, ειλικρίνεια και ακρίβεια. 
 
Σας ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας! 
         
                                                                                                 Κουτόβα Χαρίκλεια                     
                                                                                            Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια       
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1.  Δημογραφικά Στοιχεία 

 Τσεκάρετε με    x    το κουτάκι εκείνο που περιέχει την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει: 
1.1 Φύλο: 

 Άνδρας                  Γυναίκα 

1.2 Ηλικία: 

 έως 40ετών            41-50 ετών             >50ετών 

1.3 Τίτλοι σπουδών: 

Βασικό Πτυχίο       Δεύτερο πτυχίο        Μεταπτυχιακό      Διδακτορικό    

1.4 Χρόνια συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας: 

 1-10χρόνια             11-20 χρόνια           21-30 χρόνια          >30 χρόνια          

1.5 Βαθμίδα σχολείου:                

Γυμνάσιο          Πρότ. Πειραμ. Γυμνάσιο       Λύκειο           Πρότ. Πειραμ.Λύκειο 

 
 

2.  Στοιχεία για το Εκπαιδευτικό Έργο  

Απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, κυκλώνοντας τον αριθμό(όπου 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 
4=πολύ, 5=πάρα πολύ) που ταιριάζει στην άποψη που έχετε σχετικά με τον βαθμό ποιότητας που 
χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο όπου εργάζεσθε.          
        

 καθόλου    λίγο   αρκετά     πολύ   πάρα πολύ 

2.1 Οι στόχοι και το περιεχόμενο της διδασκαλίας διαμορφώνονται 
ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. 

 
 1         2         3         4        5 

2.2 Ο διδακτικός χρόνος αξιοποιείται κατάλληλα για τη διδασκαλία του 
γνωστικού αντικειμένου και της διδακτέας ύλης. 

 
 1         2         3         4        5 

2.3 Η διδασκαλία δομείται με ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων και 
εισάγονται καινοτομίες σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας. 

 
 1         2         3         4        5 

2.4Τα διαθέσιμα διδακτικά και οπτικοακουστικά μέσα χρησιμοποιούνται 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

 
 1         2         3         4        5 

2.5 Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών γίνεται συστηματικά και με 
ποικίλες μεθόδους. 

 
 1         2         3         4        5 

2.6 Σημειώνονται υψηλά επίπεδα προόδου των μαθητών σε όλες τις τάξεις.  
 1         2         3         4        5 

2.7 Οι μαθητές δηλώνουν ικανοποιημένοι με αυτά που μαθαίνουν. 
 

 
 1         2         3         4        5 

2.8 Προωθείται η ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως  
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ικανοτήτων, γένους, κοινωνικής ή πολιτισμικής προέλευσης.  1         2         3         4        5 

2.9 Οι μαθητές αναπτύσσουν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για τη ζωή 
μετά το σχολείο. 

 
 1         2         3         4        5 

2.10 Οι μαθητές του σχολείου συμμετέχουν σε εθνικούς ή διεθνείς 
διαγωνισμούς – διακρίσεις (π.χ. ολυμπιάδες μαθηματικών και φυσικών 
επιστημών, αθλητικοί αγώνες, βραβεύσεις, διακρίσεις, ευρεσιτεχνίες). 

 
 1         2         3         4        5 

2.11 Το Πρόγραμμα Σπουδών εμπλουτίζεται με συμμετοχή σε 
θεσμοθετημένα ελληνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. Comenius, 
Βουλή Εφήβων, Μελίνα, Διαθεματικά  ή άλλα Προγράμματα). 

 
1         2         3         4        5 

2.12 Υλοποιούνται ερευνητικές δράσεις ή δημιουργικές δραστηριότητες 
στο σχολείο (π.χ. περιβαλλοντικές, ανθρωπιστικές, καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες).  

 
 1         2         3         4        5 

2.13 Διοργανώνονται ημερίδες, επισκέψεις και εκδρομές με 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα (π.χ. σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, θέατρα, 
μουσεία). 

 
 1         2         3         4        5 

2.14 Υπάρχει άρτια οργάνωση, προγραμματισμός και μεθοδικότητα σε 
όλους τους τομείς του σχολείου. 

 
 1         2         3         4        5 

2.15 Τελούνται τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του συλλόγου 
διδασκόντων και του συλλόγου γονέων προς επίλυση ζητημάτων του 
σχολείου. 

 
  1         2         3         4        5 

2.16 Η νομοθεσία, οι κανονισμοί και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου 
Παιδείας εφαρμόζονται στο ακέραιο. 

 
 1         2         3         4        5 

2.17 Γίνεται σωστή διαχείριση των οικονομικών και άλλων διαθέσιμων 
πόρων του σχολείου. 

 
 1         2         3         4        5 

2.18 Το σχολείο είναι επαρκώς και κατάλληλα εξοπλισμένο με σύγχρονα 
μέσα διδασκαλίας, οπτικοακουστικό υλικό και αναλώσιμα υλικά. 

 
 1         2         3         4        5 

2.19 Οι εγκαταστάσεις του σχολείου είναι επαρκώς συντηρημένες και 
λειτουργούν με ασφάλεια (π.χ. θέρμανση, φωτισμός, εξαερισμός). 

 
 1         2         3         4        5 

2.20 Οι σχολικοί χώροι (π.χ. αίθουσες, προαύλιο, κυλικείο, τουαλέτες) 
είναι καθαροί και πληρούν τα πρότυπα υγιεινής. 

 
 1         2         3         4        5 

2.21 Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και εργαστήρια για τη 
διδασκαλία ειδικών μαθημάτων (π.χ. αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
μουσικής, τέχνης, επιστήμης, γυμναστικής, σχεδιασμού & τεχνολογίας, 
οικιακής οικονομίας). 

 
 
1         2         3         4        5 

2.22  Στο σχολείο καλλιεργείται παιδαγωγικό κλίμα και θετικό 
περιβάλλον μάθησης. 

 1         2         3         4       5 

2.23 Διατηρείται ευχάριστο και δημιουργικό σχολικό κλίμα, χωρίς   
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διαπληκτισμούς και εντάσεις. 1         2         3         4        5 

2.24 Διατηρούνται θετικές εργασιακές σχέσεις με πνεύμα 
συναδελφικότητας και συλλογικότητας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. 

 
 1         2         3         4        5 

2.25 Διαμορφώνονται μηχανισμοί τακτικής και αμφίδρομης 
επικοινωνίας με τους κηδεμόνες προκειμένου να αναπτυχθεί αγαστό 
πνεύμα συνεργασίας μαζί τους. 

 
 1         2         3         4        5 

 
 
 

3. Ηγεσία του Διευθυντή Σχολείου 

Απαντήσετε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις, κυκλώνοντας τον αριθμό (όπου 1=καθόλου, 2=λίγο, 
3=αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ) που ταιριάζει στην άποψη που έχετε σχετικά με την εκπαιδευτική 
ηγεσία που εφαρμόζει ο διευθυντής του σχολείου σας.  
 

Σε ποιο βαθμό ο διευθυντής του σχολείου: καθόλου    λίγο   αρκετά     πολύ   πάρα πολύ 

3.1 Διευκολύνει και υποστηρίζει προγράμματα και πρακτικές που δημιουργούν 
θετικό κλίμα για μάθηση. 

 
1         2         3         4        5 

3.2  Διασφαλίζει την εναρμόνιση της εργασίας των εκπαιδευτικών με τους 
εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου. 

 
1         2         3         4        5 

3.3 Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και πόρους για να στηρίξει το διδακτικό 
προσωπικό στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων. 

 
1         2         3         4        5 

3.4 Προστατεύει το διδακτικό χρόνο και τους εκπαιδευτικούς από εξωτερικές 
και αχρείαστες ενοχλήσεις. 

 
1         2         3         4        5 

3.5 Ενθαρρύνει την εφαρμογή τέτοιων διδακτικών μεθόδων οι οποίες 
διευκολύνουν την «υψηλού επιπέδου μάθηση». 

 
1         2         3         4        5 

3.6 Προωθεί πρακτικές οι οποίες συντείνουν στην εφαρμογή και χρήση της 
γνώσης σε ποικίλες μορφές. 

 
1         2         3         4        5 

3.7 Προωθεί τη σύνδεση των εμπειριών μάθησης στο σχολείο με πρακτικές οι 
οποίες λαμβάνουν χώρα εκτός σχολείου. 

 
1         2         3         4        5 

3.8 Επιβλέπει τα επίπεδα διδασκαλίας και μάθησης σε όλο το σχολείο  
1         2         3         4        5 

3.9 Προσφέρει συγκεκριμένη ανατροφοδότηση στο προσωπικό του σχολείου 
για τα επίπεδα διδασκαλίας και μάθησης. 

 
1         2         3         4        5 

3.10 Χρησιμοποιεί πληροφορίες οι οποίες απορρέουν από επιθεωρήσεις του 
σχολείου και εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών προς βελτίωση του προσωπικού. 

 
1         2         3         4        5 

3.11 Προωθεί την ανοικτή επικοινωνία και ευελιξία στις σχέσεις του με τα 
μέλη του προσωπικού. 

 
1         2         3         4        5 
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3.12 Επιτρέπει αρκετή αυτονομία στους εκπαιδευτικούς για να οργανώνουν και 
να προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους. 

 
1         2         3         4        5 

3.13 Δημιουργεί ένα κοινό όραμα για βελτίωση του σχολείου με τη συνεργασία 
του προσωπικού. 

 
1         2         3         4        5 

3.14 Ενθαρρύνει την ενεργό εμπλοκή των μελών του προσωπικού στην 
οργάνωση και εφαρμογή του εν λόγω οράματος. 

 
1         2         3         4        5 

3.15 Επιλύει προβλήματα με τους εκπαιδευτικούς με συνεργατικό τρόπο.  
1         2         3         4        5 

3.16 Εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων.  
1         2         3         4        5 

3.17 Ακούει προσεκτικά τις ιδέες και τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών.  
1         2         3         4        5 

3.18 Διευκολύνει την ομοφωνία ανάμεσα στο προσωπικό κατά τη λήψη 
αποφάσεων. 

 
1         2         3         4        5 

3.19 Συζητά θέματα που αφορούν το σχολείο με τους εκπαιδευτικούς.  
1         2         3         4        5 

3.20 Δημιουργεί ευκαιρίες συνάντησης και συνεργασίας για τους 
εκπαιδευτικούς. 

 
1         2         3         4        5 

3.21 Αναγνωρίζει την υπεροχή και τα επιτεύγματα του εκπαιδευτικού 
προσωπικού. 

 
1         2         3         4        5 

3.22 Φροντίζει για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού.  
1         2         3         4        5 

3.23 Επιβραβεύει τους εκπαιδευτικούς για τις ξεχωριστές συνεισφορές τους 
στο σχολείο. 

 
1         2         3         4        5 

3.24 Ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
 

 
1         2         3         4        5 

 
3.25 Κατατοπίζει το καινούργιο προσωπικό του σχολείου. 

 
1         2         3         4        5 

3.26 Επαινεί εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνεισφέρουν εξαίρετα στις σχολικές 
δραστηριότητες. 

 
1         2         3         4        5 

3.27 Πληροφορεί τους εκπαιδευτικούς για ευκαιρίες ενημέρωσης των γνώσεων 
και των δεξιοτήτων τους. 

 
1         2         3         4        5 

3.28  Ενθαρρύνει την εμπλοκή του σχολείου με την κοινότητα και τους γονείς.  
1         2         3         4        5 

3.29 Προωθεί τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις της 
κοινότητας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μαθητών. 

 
1         2         3         4        5 

3.30 Συζητά τους στόχους του σχολείου με τους εμπλεκόμενους φορείς  
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(σχολικό συμβούλιο, γονείς, κοινοτικό συμβούλιο κτλ). 1         2         3         4        5 
3.31 Αναγνωρίζει τις ανάγκες του σχολείου / κοινότητας και προτείνει 
δραστηριότητες που ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές. 

 
1         2         3         4        5 

3.32 Επιδεικνύει χρήση κατάλληλων και αποτελεσματικών τεχνικών που 
ενισχύουν την εμπλοκή της κοινότητας και των γονέων. 

 
1         2         3         4        5 

3.33 Δίδει έμφαση και καλλιεργεί την αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στο 
σχολείο και την κοινότητα. 

 
1         2         3         4        5 

3.34 Προβάλλει μια θετική εικόνα προς την κοινότητα. 
 

 
1         2         3         4        5 

3.35 Εμπνέει εμπιστοσύνη στην τοπική κοινότητα.  
 

 
1         2         3         4        5 

3.36 Παραθέτει, συζητά και μεταδίδει το όραμα του σχολείου σε όλα τα μέλη 
του σχολείου. 

 
1         2         3         4        5 

3.37 Παραθέτει, συζητά και μεταδίδει το όραμα του σχολείου σε όλους τους 
φορείς της τοπικής κοινότητας. 

 
1         2         3         4        5 

3.38 Το όραμα και οι αξίες διαφαίνονται ξεκάθαρα από τα πράγματα που κάνει 
ο/η διευθυντής/τρια, από τον τρόπο που περνά το χρόνο του/της και από τα 
πράγματα που θεωρεί σημαντικά. 

 
1         2         3         4        5 

3.39 Διατηρεί ένα όραμα για το σχολείο το οποίο δημιουργεί νέες ευκαιρίες για 
πρόοδο. 

 
1         2         3         4        5 

3.40 Θέτει με σαφήνεια τους ρόλους και τις κύριες δραστηριότητες του 
προσωπικού. 

 
1         2         3         4        5 

3.41 Θέτει με σαφήνεια τις προτεραιότητες εργασίας.  
1         2         3         4        5 

3.42 Θέτει με σαφήνεια  τους κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών.  
1         2         3         4        5 

3.43 Διασφαλίζει την ομαλή εφαρμογή των κανόνων του σχολείου όπως και 
την ισότιμη εφαρμογή των επιπτώσεων παράβασης των κανόνων αυτών για 
όλους τους μαθητές. 

 
1         2         3         4        5 

3.44 Εργάζεται για τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας ευταξίας στο σχολείο.  
1         2         3         4        5 

3.45 Θέτει με σαφήνεια τις πολιτικές και τις διαδικασίες προς εφαρμογή.  
1         2         3         4        5 

3.46 Παίρνει ρίσκα για τη βελτίωση του σχολείου ακόμα και αντίθετα με τις 
οδηγίες του Υπουργείου. 

 
1         2         3         4        5 

                                      Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας 
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