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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, καθώς µεγάλος αριθµός 

ερευνών και µελετών υποστηρίζουν ότι η προσχολική αγωγή παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη των παιδιών. Σκοπός της παρούσας µεταπτυχιακής διπλωµατικής 

εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των προϊσταµένων σχολικών µονάδων 

προσχολικής αγωγής του νοµού Θεσσαλονίκης σχετικά µε τη σηµασία της 

επιµόρφωσης στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη.  

Πραγµατοποιήθηκε ποσοτική έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που 

στηρίχθηκε σε δύο ερωτηµατολόγια του ΟΟΣΑ που χρησιµοποιήθηκαν για την έρευνα 

TALIS (Teaching and Learning International Survey).  Στην παρούσα έρευνα, η 

επιλογή του δείγµατος έγινε  από τους/τις προϊσταµένους/νες σχολικών µονάδων 

προσχολικής αγωγής του νοµού Θεσσαλονίκης (πληθυσµός αναφοράς).  Στο Νοµό 

Θεσσαλονίκης υπάρχουν συνολικά 426  προϊστάµενοι/νες για το σχολικό έτος 2016-

2017 .  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι αν και οι συµµετέχουσες βιώνουν µεγάλη πίεση 

χρόνου και άγχος προκειµένου να εκπληρώσουν και τα διοικητικά και τα εκπαιδευτικά 

τους καθήκοντα θεωρούν ότι µπορούν εξίσου αποτελεσµατικά να τα εκπληρώσουν και 

έχουν άνω του µέσου όρου επάρκεια γνώσεων και  ικανοτήτων για να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Τα πιο σηµαντικά εµπόδια σύµφωνα µε τις 

συµµετέχουσες είναι ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι πολύ ακριβή και ότι υπάρχει 

έλλειψη υποστήριξης των εργαζοµένων  και δεν επιτρέπει το πρόγραµµα εργασίας τους 

την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Ο πιο σηµαντικός παράγοντας  επίδρασης της 

συνολικής επαγγελµατικής ανάπτυξης των προϊσταµένων προσχολικών µονάδων είναι 

οι συνθήκες εργασίας. Όσο πιο θετική είναι η στάση αυτών ως προς τις συνθήκες 

εργασίας, τόσο πιο πιθανό να έχουν καλύτερη επαγγελµατική ανάπτυξη. Τέλος η ηλικία 

επηρεάζει το βαθµό επιµόρφωσης και επαγγελµατικής ανάπτυξη των προϊσταµένων. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας καλύπτουν το κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία και 

προσφέρουν σηµαντικές πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο σχεδιασµό 

προγραµµάτων  επαγγελµατικής ανάπτυξης και επιµόρφωσης  προϊσταµένων σχολικών 

µονάδων προσχολικής αγωγής.  

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελµατική ανάπτυξη, επιµόρφωση, προϊστάµενοι/νες 

προσχολικής αγωγής 
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ABSTRACT 

During the last years, special attention has been paid on professional 

development and training of teachers of preschool education. A large number of surveys 

and studies argue that preschool education plays a key role in the development of 

children. The aim of this dissertation was to investigate the views of preschool 

headmaster in Thessaloniki regarding the importance of training in their professional 

development. 

The researcher made a quantitative research using a questionnaire based on two 

questionnaires that OECD used in the TALIS survey (Teaching and Learning 

International Survey). In the present study, the participants were working in the 

preschool educational units of Thessaloniki (reference population). In the prefecture of 

Thessaloniki there are 426 headmistresses of preschool education. 150 were the 

respondents that agreed to participate in the study. 

The results showed that although the participants experienced great time 

pressure and stress to fulfill both their administrative and training tasks they consider 

that they can just effectively to carry out their tasks and they have the means and 

capabilities to meet the requirements of their work. The most important barriers 

according to the participants were that their professional development is very expensive, 

there is lack of support and their work program prevents their professional development. 

The most important impact factor of the overall professional development of preschool 

headmasters was their working conditions. The more positive the working conditions, 

are, the more likely to have better professional development. Finally, the age influences 

the degree of training and professional development director. 

The present results cover the gap in the literature and provide important 

information that can be used in designing professional development and training for 

preschool headmasters. 

Key words: professional development, inservice training, preschool 

headmasters. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, καθώς µεγάλος αριθµός 

ερευνών και µελετών υποστηρίζουν ότι η προσχολική αγωγή παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη των παιδιών (Kagan, Tarrant, Carson & Kauerz, 2006).  

 Οι έννοιες της επαγγελµατικής ανάπτυξης και της επιµόρφωσης  αποτελούν τη 

βάση ανάπτυξης της παρούσας ερευνητικής διπλωµατικής εργασίας. Η επιµόρφωση 

αποτελεί συνεχή διαδικασία, η οποία συνδέει τη βασική κατάρτιση µε την 

επαγγελµατική δραστηριότατα, µε στόχο την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και την υιοθέτηση στάσεων που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς και 

στα στελέχη της εκπαίδευσης να αξιοποιούν ποιοτικά τις επιστηµονικές και 

παιδαγωγικές εξελίξεις, να αναπτύσσουν αναστοχασµούς της εκπαιδευτικής τους 

δράσης και να ανταποκρίνονται µε επιτυχία στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). 

 Παρότι η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών, η ικανότητα µάθησης,  το 

κοινωνικό υπόβαθρο, τα χρόνια διδασκαλίας και οι δεξιότητες επικοινωνίας αποτελούν 

ιδιαίτερα προσόντα που διακρίνουν έναν αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό,  εάν δεν 

υπάρχει συνεχής επαγγελµατική επιµόρφωση δεν θεωρούνται επαρκή (Gustafsson, 

2003: 77-110). 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν θεσµό στρατηγικής σηµασίας 

που  προσφέρεται όχι µόνο για ακαδηµαϊκή, επαγγελµατική και προσωπική εξέλιξη και 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,  αλλά και για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό όλου 

του εκπαιδευτικού συστήµατος (Αθανασούλα – Ρέππα και λοιποί, 1999:104).  

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι πολυεπίπεδη. Μπορεί να εστιάζεται στα 

προσωπικά χαρακτηριστικά (ικανότητες, πεποιθήσεις, στάσεις) των εκπαιδευτικών, 

στην αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην ανάπτυξη συνεργασιών 

µεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου και στη συµµόρφωση στις εθνικές πολιτικές 

και τις λειτουργίες των σχολείων (https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-

framework/doc/teacher-development _en.pdf.) 

Η επαγγελµατική ανάπτυξη σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ ορίζεται ως το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις, την 

πραγµατογνωµοσύνη και άλλα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

(http://www.oecd.org/berlin/43541636.pdf). 
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Η αποτελεσµατική επαγγελµατική ανάπτυξη δεν τίθεται σε χρονικούς 

περιορισµούς, είναι διαρκής, περιλαµβάνει την κατάρτιση - επιµόρφωση, την πρακτική 

και την ανατροφοδότηση και παρέχει επαρκή χρόνο και υποστήριξη σε διάφορα στάδια 

παρακολούθησης. Ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα επαγγελµατικής ανάπτυξης εµπλέκει 

τους εκπαιδευτικούς σε µαθησιακές δραστηριότητες που είναι παρόµοιες µε αυτές που 

θα χρησιµοποιήσουν µε τους µαθητές τους και ενθαρρύνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

κοινοτήτων µάθησης. Υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των σχολείων 

ως οργανισµών µάθησης και για την εξεύρεση τρόπων που θα βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς να µοιραστούν την εµπειρία τους πιο συστηµατικά 

(http://www.oecd.org/berlin/43541636.pdf). 

Ο ορισµός της επαγγελµατικής ανάπτυξης αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη µπορεί 

να παρέχεται µε πολλούς τρόπους, που κυµαίνονται από την τυπική έως την άτυπη. 

Μπορεί να  παρέχεται από εξωτερικούς εµπειρογνώµονες µε τη µορφή µαθηµάτων, 

εργαστηρίων ή επίσηµων προγραµµάτων απόκτησης δεξιοτήτων και προσόντων καθώς 

και µέσω της συνεργασίας µεταξύ σχολείων ή εκπαιδευτικών από διάφορα σχολεία 

(π.χ. επισκέψεις σε άλλα σχολεία και παρατήρηση των µαθηµάτων, δίκτυα 

εκπαιδευτικών). Μπορεί επίσης να παρέχεται εντός του σχολείου που εργάζονται οι 

εκπαιδευτικοί. Στην περίπτωση αυτή, η ανάπτυξη µπορεί να παρέχεται µέσω 

συµβουλών / καθοδήγησης, συνεργατικής διδασκαλίας και σχεδιασµού του µαθήµατος, 

καθώς και ανταλλαγή ορθών πρακτικών (http://www.oecd.org/berlin/43541636.pdf). 

Τα αποτελέσµατα των ερευνών δείχνουν ότι όταν η επαγγελµατική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών είναι κατάλληλα σχεδιασµένη βοηθά τους εκπαιδευτές να 

βελτιώσουν ή να αναπτύξουν νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, να αντιµετωπίζουν 

αποτελεσµατικότερα τις προκλήσεις εντός της τάξης, ενισχύοντας ταυτόχρονα το 

επίπεδο γνώσεών τους. Η διαρκής επαγγελµατική ανάπτυξη βασίζεται στην ιδέα ότι οι 

εργαζόµενοι στοχεύουν στην διαρκή βελτίωση των επαγγελµατικών τους ικανοτήτων 

και γνώσεων, πέρα από τη βασική εκπαίδευση που καλούνται να έχουν προκειµένου να 

αναλάβουν την εργασία τους (Gray, 2005). 

Ανεξάρτητα της διάρκειας και της ποιότητας της προπτυχιακής εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών, αυτή δεν επαρκεί για να τους προετοιµάσει κατάλληλα για τις 

προκλήσεις που θα αντιµετωπίσουν καθ’ όλη της διάρκεια της καριέρας τους. Η 

διαρκής επαγγελµατική ανάπτυξη είναι εποµένως απαραίτητη προκειµένου οι 

εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των ποικίλων εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, να αναπτύξουν γόνιµες 

και εποικοδοµητικές σχέσεις µε τους γονείς των παιδιών και παράλληλα να αποτελούν 
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θετικούς παράγοντες της προσωπικής τους επαγγελµατικής ανάπτυξης (Zaslow & 

Martinez, 2005).  

Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής αναµένεται να είναι σε θέση να παρέχουν 

πλούσιες εκπαιδευτικές εµπειρίες σε όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένου όσων έχουν 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να βοηθούν όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως των ικανοτήτων 

τους και να συνεργάζονται µε την οικογένεια του παιδιού ανεξαρτήτως του 

κοινωνικοοικονοµικού υπόβαθρού της (Pianta, 2006). Ταυτόχρονα οι προϊστάµενοι 

σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής καλούνται να επιδεικνύουν διοικητικές και 

ηγετικές γνώσεις εξασφαλίζοντας την οµαλή λειτουργία του σχολείου, συντονίζοντας 

τη σχολική ζωή, τηρώντας τους νόµους, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές, 

όντας υπεύθυνοι ταυτόχρονα  για την τήρηση του ταµείου και τον οικονοµικό 

απολογισµό στη σχολική επιτροπή της σχολικής µονάδας (Π∆ 200/98). 

Κάθε εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής και ακόµα περισσότερο οι 

προϊστάµενοι σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής έχουν προσωπική ευθύνη να 

αναπτύσσουν και να διατηρούν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους προκειµένου να 

διατηρήσουν την επαγγελµατική τους ικανότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας 

τους. Η γνώση, οι ικανότητες και οι εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρµόζουν είναι 

καθοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη και γνώση των παιδιών. Η αλληλεπίδραση 

των παιδιών µε τους εκπαιδευτές τους είναι ο πρωταρχικός µηχανισµός µέσω του 

οποίου οι εµπειρίες που βιώνουν τα παιδιά τα επηρεάζουν  (Pianta, 2006). 

Σκοπός της παρούσας µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας είναι να 

διερευνήσει τις απόψεις των προϊσταµένων σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής 

του νοµού Θεσσαλονίκης σχετικά µε τη σηµασία της επιµόρφωσης στην επαγγελµατική 

τους ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέµα που δεν έχει διερευνηθεί 

εις βάθος και η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που υπάρχει 

προχωρώντας παράλληλα και σε βιβλιογραφική επισκόπηση των διαθέσιµων σχετικών 

ελληνικών και ξένων µελετών και ερευνών.   
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ΜΕΡΟΣ 1ο  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 

1.1.Εισαγωγή 

Η µάθηση,  η οποία αποτελεί µία διαρκή κοινωνική δραστηριότητα, προωθείται 

µέσω διαφόρων µορφών διδασκαλίας, οι οποίες υπόκεινται σε µελέτη πάνω από µισό 

αιώνα (∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 2009:82-140).  

 Η διδασκαλία, σύµφωνα µε τους Darling-Hammond et al., (2007) απαιτεί 

έρευνα, αποδείξεις, συνεχή ενηµέρωση, µε αποτέλεσµα τα ζητήµατα να τίθενται 

συνεχώς προς εξέταση µέσα σε καινούργια κοινωνικά και ερευνητικά δεδοµένα. 

Παράλληλα, οι ραγδαίες εξελίξεις, στον κοινωνικό- οικονοµικό και τεχνολογικό τοµέα,  

πιέζουν τους εκπαιδευτικούς να λαµβάνουν µία συνεχή επιµόρφωση, ώστε να δύνανται 

να προσαρµοστούν στο νέο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον και να  

αναβαθµίζεται η επαγγελµατική τους ταυτότητα (Μαυρογιώργος, 1996:  86-103, όπως 

ανάφ. στο Μπαγιάκης, 2003). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι εκπαιδευτικοί, παρόλο που είναι εξαιρετικά 

απασχοληµένοι µε την προετοιµασία της διδασκαλίας, την βαθµολογία και  την 

αξιολόγηση, να  πιέζονται  σε µία δια βίου µάθηση (Darling-Hammond et al., 2007). 

Αλλά παράλληλα, µέσα από την  αποδοχή της δικής τους συνεχούς επιµόρφωσης,  

ωθούν τους µαθητές  να συνειδητοποιήσουν ότι, η µαθησιακή δυνατότητα δεν είναι 

αµετάβλητη, αλλά έχει αυξητική δυνατότητα. Αυτό θα επιτευχθεί µόνο εάν φροντίσουν 

οι εκπαιδευτικοί να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των µαθητών, ώστε να 

προσλαµβάνουν τις µαθησιακές προκλήσεις ως ευκαιρίες  για να γίνουν «πιο έξυπνοι». 
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1.2. Οι κύριες αρµοδιότητες των εκπαιδευτικών  

Η  συλλογική αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών, είναι µία  σηµαντική  

µεταβλητή που παρεµβαίνει µεταξύ της ηγεσίας και του έργου των εκπαιδευτικών και 

στη συνέχεια, διαφαίνεται στην αποτελεσµατική εκπαιδευτική κατάρτιση των µαθητών 

(Σαΐτης, 2000:18-99 όπως ανάφ. στο Κιρκιγιάννη, 2009).  

Σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαιδευτική 

πολιτική ίσων ευκαιριών (ΕΕ 2010/C 135/02), οι αρµοδιότητες των  εκπαιδευτικών που 

σχετίζονται µε τη   διαδικασία της µάθησης  και διαµορφώνουν τις  προσωπικότητες 

των µαθητών, ώστε να γίνουν έντιµοι και δηµιουργικοί πολίτες των χωρών τους, είναι 

οι εξής: 

-Να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σε µία  

κοινωνία που βασίζεται στη γνώση. 

- Να συνδέουν την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων µε την απόκτηση γνώσεων. 

- Να αναπτύσσουν νέες εκπαιδευτικές µεθόδους. 

- Να καλύπτουν τις  ανάγκες των µαθητών ή φοιτητών που έχουν διαφορετική 

κοινωνική, πολιτιστική ή εθνική καταγωγή. 

- Να εκµεταλλεύονται τις  παιδαγωγικές δυνατότητες που ενυπάρχουν στις 

µαθητικές  κοινότητες,  για να βοηθούν  στην κατανόηση των ατοµικών διαφορών, να  

κάνουν χρήση  προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και να αναπτύσσουν 

δεξιότητες συνεργασίας. 

- Να δηµιουργούν ένα αποτελεσµατικό µαθησιακό περιβάλλον, το οποίο να 

υποστηρίζει τη διαδικασία της µάθησης. 

- Να χρησιµοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές µέθοδοι αξιολόγησης. 

-Να ενσωµατώνουν  την τεχνολογία των πληροφοριών σε όλες τις 

δραστηριότητες των εκπαιδευτικών. 

- Να  επιλέγουν κατάλληλους τρόπους µάθησης, όπου θα χρησιµοποιούνται οι  

νέες πληροφορίες και τεχνολογίες επικοινωνίας, µε αποτέλεσµα να  δηµιουργείται ένα 

αποτελεσµατικό µαθησιακό περιβάλλον. 

-Να συνεργάζονται εποικοδοµητικά µε τους άλλους εκπαιδευτικούς, τους 

διευθυντές και επαγγελµατίες που εµπλέκονται στην εκπαίδευση. 

-Να συµµετέχουν στην  ανάπτυξη και στην αξιολόγηση του σχολείου, καθώς  

και στην κατάρτιση µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων σπουδών. 

-Να οικοδοµούν µία υγιή  συνεργασία µε τους γονείς. 
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-Να αναπτύσσουν τα θεµέλια για µία δια βίου µάθηση  

(Σταµέλος & Βασιλόπουλος, 2004: 206-380).  

 

1.3. Οι νέες προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο εκπαιδευτικός στο 

σύγχρονο σχολείο  

Η ταχεία ανάπτυξη των επιστηµονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων, καθώς 

και η αυξανόµενη ανοµοιογένεια των πληθυσµών των κρατών,  έχουν µειώσει την 

αξιοπιστία των παραδοσιακών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων,  κυρίως σε τοµείς 

όπως η εκπαίδευση. Σήµερα, η εκπαίδευση «έχει µετακινηθεί προς τα επάνω» στην 

πολιτική ατζέντα των κρατών  και θεωρείται ως το κλειδί για το «ξεκλείδωµα», όχι 

µόνο κοινωνικών, αλλά και οικονοµικών προβληµάτων (OECD, 2001b, σελ. 48), καθώς 

η  σχολική εκπαίδευση βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις κοινωνικο-τεχνικές  

αλλαγές  και την προώθηση της αειφορίας (OECD, 2001b: σελ. 32). 

Παράλληλα, η καθηµερινότητα των σχολείων, επηρεάζεται σηµαντικά από τις  

κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτιστικές και τεχνολογικές αλλαγές και τη συνεχιζόµενη 

µετανάστευση πληθυσµών. Η διδακτική µεθοδολογία, η παιδαγωγική σχέση και γενικά 

το κλίµα σε µία τάξη έχουν διαφοροποιηθεί, δηµιουργώντας νέες προκλήσεις που 

καλούνται να αντιµετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί. Αυτές τις επισηµάνσεις τις 

εντατικοποιούν και οι ακόλουθες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που αποτελούν θέµατα 

στρατηγικής σηµασίας στην σχολική κοινότητα: 

- Οι συνεχείς αλλαγές των αναλυτικών προγραµµάτων διδασκαλίας. 

- Η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

- Η αύξηση της σχολικής παραβατικότητας. 

- Η πολυπολυτισµικότητα. 

- Οι εκπαιδευτικές καινοτοµίες.  

- Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων. 

Οι στάσεις, οι δεξιότητες και οι γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά 

αλλάζουν. Το σχολείο, πλέον δεν µπορεί να συνεχίσει τον παραδοσιακό, 

γνωσιοκεντρικό του ρόλο, όπου επικρατεί η αντίληψη ότι η σχολική επίδοση πρέπει να 

είναι ατοµιστική και έντονα ανταγωνιστική, αλλά να προσαρµοστεί στα δεδοµένα των 

ραγδαίων διεθνών κοινωνικών εξελίξεων  (Darling-Hammond et al., 2007).   
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1.4. Η αναγκαιότητα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 

Το 2005 ο ΟΟΣΑ δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα  έρευνάς του για τις πολιτικές 

επιµόρφωσης των  εκπαιδευτικών σε 25 χώρες, σύµφωνα µε τα οποία η ποιότητα των 

εκπαιδευτικών είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, και ο 

δεύτερος πιο σηµαντικός παράγοντας (προηγείται µόνο το οικογενειακό υπόβαθρο) 

µεταξύ αυτών που επηρεάζουν την επιτυχία των µαθητών. Οι McKinsey & Company 

διερεύνησαν τους παράγοντες που αποτελούν τα θεµέλια των πιο επιτυχηµένων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αµερική και τη 

Μέση Ανατολή, σύµφωνα µε αξιολόγηση που έγινε από τον ΟΟΣΑ την περίοδο Μάιος 

2006 και Μάρτιος 2007. Η έκθεση McKinsey καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, ορισµένα 

εκπαιδευτικά συστήµατα επιτυγχάνουν σηµαντικά καλύτερα αποτελέσµατα από άλλα, 

γιατί ακολουθούν  ένα σύστηµα που είναι πιο αποτελεσµατικό σε τρείς τοµείς:  

-να επιλέγει πιο ταλαντούχους ανθρώπους για να γίνουν εκπαιδευτικοί,  

-να µεριµνά για την ανάπτυξη και επιµόρφωση  αυτών των εκπαιδευτικών και  

-να εξασφαλίζει ότι υπάρχει εκπαιδευτική συνέπεια προς όλους τους µαθητές.      

Η ποιότητα ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως επισηµαίνουν οι Barber & 

Mourshed (2007)  δεν µπορεί να υπερβαίνει την ποιότητα των εκπαιδευτικών του. Η 

άποψη αυτή φαίνεται ότι θα πρέπει να διακρίνει τους πόρους που διατίθενται στην 

εκπαίδευση και να οργανώνονται εκπαιδευτικά ιδρύµατα γνώσης και κέντρα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Αποτελέσµατα διεθνών ερευνών (όπως π.χ. Bowman et.al. 2001:112-193· 

Hemmeter et.al. 2007: 337-355) συγκλίνουν στην άποψη ότι η αποτελεσµατικότητα 

ενός εκπαιδευτικού συστήµατος επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσµατα  όταν ενυπάρχουν 

τέσσερις σηµαντικοί παράγοντες:  

- οι εκπαιδευτικοί  είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλη εκπαιδευτική 

κατάρτιση,  

-  παρέχεται στους εκπαιδευτικούς  µία συνεχής επιµόρφωση,   

-  εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική απόδοσή τους µε την υιοθέτηση 

καινούργιων µεθόδων  διδασκαλίας,  

- επιδιώκεται η ενεργός συµµετοχή των µαθητών στην µάθηση και η 

καλλιέργεια µεθοδολογικών δεξιοτήτων για την αυτόνοµη / αυτό-κατευθυνόµενη 

µάθηση.  

Αυτή την άποψη  υποστηρίζουν και οι Barber & Mourshed (2007:208-306), οι 

οποίοι, παράλληλα  επισηµαίνουν ότι η  ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι 
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ανάλογη µε την  παιδευτική κατάρτιση, τις πλούσιες παιδαγωγικές γνώσεις, τις 

εκπαιδευτικές δεξιότητες, τις πρακτικές διδασκαλίας και τα κίνητρα των 

εκπαιδευτικών.  

Όµως, σύµφωνα µε τους Αθανασούλα – Ρέππα κ. συν. (1999), η βασική 

εκπαίδευση που λαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

ικανότητες που αποκτούν, δεν τους παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια για να 

αντιµετωπίσουν τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και τις κοινωνικές και 

οικονοµικές αλλαγές που συντελούνται, όχι µόνο σε τοπικό αλλά και σε διεθνές  

επίπεδο. Η επιµόρφωση βάσει των απαιτήσεων του επαγγέλµατος των εκπαιδευτικών  

θεωρείται πλέον αναγκαία, διότι στηρίζει  την επαγγελµατική τους ταυτότητα και  τους 

βοηθά να εµπλουτίσουν, να βελτιώσουν και  να αναβαθµίσουν τις ακαδηµαϊκές και 

θεωρητικές πρακτικές και δεξιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Αυτή η 

προσέγγιση επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα ερευνών του   Gustafsson (2003: 77-

110),  τα οποία οδηγούν στο συµπέρασµα ότι, παρόλο που η προσωπικότητα των 

εκπαιδευτικών, η ικανότητα µάθησης,  το κοινωνικό υπόβαθρο, τα χρόνια διδασκαλίας 

και οι δεξιότητες επικοινωνίας αποτελούν ιδιαίτερα προσόντα στο βιογραφικό των  

εκπαιδευτικών, στην πράξη  θεωρούνται ανεπαρκή,  εάν δεν υπάρχει συνεχής 

επαγγελµατική επιµόρφωση. 

Οι περισσότερες µελέτες που έχουν ήδη διεξαχθεί έχουν λάβει ως µετρήσιµα 

χαρακτηριστικά: την σύνθεση του πληθυσµού των εκπαιδευτικών, το φόρτο εργασίας, 

τους µισθούς τους. Όµως η αλµατώδη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, οι ιδιόµορφες 

πολυπολιτισµικές κοινωνίες που διαµορφώνονται εκ νέου, ο άκρατος καταναλωτισµός 

επιβάλλουν την διεξαγωγή ερευνών οι οποίες να στοχεύουν στην αλλαγή αρµοδιοτήτων 

των εκπαιδευτικών, στην  κατάρτιση των επικοινωνιακών  δεξιοτήτων, της στάσης των 

εκπαιδευτικών µέσα στην σχολική αίθουσα, των πρακτικών διδασκαλίας και στην 

θέσπιση νέας εκπαιδευτικής πολιτικής  (EURYDICE, 2002).  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η  Ευρωπαϊκή Ένωση  υποδεικνύει στα κράτη µέλη 

της,  ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρέπει να ανταποκρίνεται στις νέες 

προκλήσεις και καθήκοντα της σύγχρονης εποχής (Ευρωπαϊκή Ένωση – Συµβούλιο, 

2007). Μέσα από την ανάδειξη και  επίλυση των προβληµάτων της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, καθιστά σαφές ότι, στις βασικές ικανότητες των εκπαιδευτικών 

περιλαµβάνεται η προθυµία για µία δια βίου µάθηση, η  ενασχόλησή τους µε τις 

ανάγκες των µαθητών από διαφορετική  κοινωνική, πολιτιστική  ή εθνοτική  καταγωγή 

και η παρακολούθηση επιµορφωτικών προγραµµάτων, τα οποία θα βοηθάνε στην 

υιοθέτηση καινοτόµων µεθόδων διδασκαλίας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας 
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µε την ηγεσία του σχολείου και τους γονείς και κοινωνικο-συναισθηµατικής 

προσέγγισης των µαθητών (OECD, 2005).  

Βασικοί, όµως, παράγοντες για την επιτυχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

µέσα σε µία σχολική µονάδα είναι: α. η  συνεργασία του διευθυντή της σχολικής 

µονάδας µε το διδακτικό προσωπικό, µέσω της οποίας θα καθορίζεται και η 

αποδοτικότητα των µέσων διδασκαλίας και β. η επιµόρφωση του ιδίου του διευθυντή. 

Παράλληλα ο διευθυντής πρέπει να διαθέτει ενισχυµένη αυτό-αντανάκλαση, να 

προσδίδει  µεγαλύτερο ρόλο στους εκπαιδευτικούς προωθώντας τους να συµµετέχουν 

στα καθήκοντα ηγεσίας, να αξιολογεί και να δέχεται τις απόψεις τους και να είναι 

ανοικτός σε προτάσεις για νέες  µεθόδους διδασκαλίας (Ganser, 2000:69-114).  

Οι παραπάνω επισηµάνσεις ισχυροποιούν την  άποψη ότι, η  ανταπόκριση στην 

κοινωνία της γνώσης και της µάθησης, διαµορφώνει έναν νέο ρόλο του εκπαιδευτικού.  

∆ηµιουργείται  ένα  νέο επαγγελµατικό προφίλ  και νέες  πρακτικές κατάρτισης οι 

οποίες θα ανταποκρίνονται  στις νέες προκλήσεις και  καθήκοντα, καλλιεργούν τις 

επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτικών µε στόχο 

όµως την  κοινωνικοποίηση και τη γνωστική ανάπτυξη των µαθητών  (Barber & 

Mourshed, 2007: 208-306). 

Γίνεται πλέον  σαφές ότι, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν 

θεσµό στρατηγικής σηµασίας που  προσφέρεται όχι µόνο για ακαδηµαϊκή, 

επαγγελµατική και προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,  αλλά και για 

την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό όλου του εκπαιδευτικού συστήµατος 

(Αθανασούλα – Ρέππα κ. συν., 1999:104).  

Ανασταλτικός παράγοντας για την εφαρµογή επιµορφωτικών πολιτικών σε µία 

σχολική µονάδα αποτελεί η πολυπλοκότητα του θέµατος, γιατί πρέπει να 

εξισορροπούνται οι µαθησιακές ανάγκες  µε τις αναπτυξιακές εµπειρίες των 

εκπαιδευτικών και τα ειδικά προβλήµατα που προκύπτουν µέσα σε ένα  σχολικό χώρο 

(Ξωχέλλης, 2005: 111-174). 

 

1.5. Είδη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 

Η εκπαιδευτική  επιµόρφωση αποτελεί µία διαδικασία η οποία είναι πιο 

αποτελεσµατική όταν συνδέεται µε τις καθηµερινές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών 

και των µαθητών. Θεωρείται  µία συνεργατική διαδικασία,  µέσω της οποίας υπάρχει 

αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευτικών, των γονέων, των µαθητών,  του διευθυντού 

του σχολείου, στελεχών της εκπαίδευσης και γενικά µε την εκπαιδευτική κοινότητα.  
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Ο δε    σχεδιασµός των προγραµµάτων και η υλοποίησή τους οφείλεται να γίνεται 

µε βάση τις αρχές και τις µεθόδους του επιστηµονικού πεδίου της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών  (Ξωχέλλης, 2005: 111-174).  Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία  

(όπως π.χ. Ganser, 2000:69-114· OECD, 2009· Wood et al., 2011:221-232) η  

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών κατατάσσεται σε τέσσερα είδη: την ενδοσχολική 

επιµόρφωση, την ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση από εξωσχολικούς φορείς, την  

ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση µέσω δικτύωσης σχολείων και την  επιµόρφωση µέσω 

συµµετοχής σε έρευνες.   

 

α. Ενδοσχολική επιµόρφωση  

Η ενδοσχολική επιµόρφωση εντάσσεται στην καθηµερινότητα ενός σχολείου 

και καλύπτει τις επιµορφωτικές ανάγκες και εκπαιδευτικά προβλήµατα σε τοπικό 

επίπεδο. Τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί εστιάζονται: 

- στους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος και  

-στις ιδιαιτερότητες ενός σχολείου (γυµνάσιο, λύκειο, προσχολικής αγωγής κ.ά.) 

Σκοπός της ενδοσχολικής επιµόρφωσης είναι να συνδεθούν κατά άµεσο τρόπο 

οι πραγµατικές ανάγκες των µελών του προσωπικού, που πηγάζουν από τις 

ιδιαιτερότητες ενός σχολείου, µε το περιεχόµενο και τους στόχους των αναλυτικών 

προγραµµάτων.  

Η ενδοσχολική επιµόρφωση µπορεί να εφαρµοσθεί µε δύο τρόπους: 

α. Να αναλάβουν κάποιοι πεπειραµένοι εκπαιδευτικοί  να λύνουν τα 

προβλήµατα που  αντιµετωπίζουν οι νεοδιοριζόµενοι  εκπαιδευτικοί,  µέσω των δικών 

τους εµπειριών  και να αναπτύσσουν θεµατικές  ενότητες σε οµάδες συναδέλφων. Τα 

προβλήµατα αυτά µπορούν να αφορούν τις µεθόδους διδασκαλίας, το περιεχόµενο των 

βιβλίων, την αντιµετώπιση προβληµατικής συµπεριφοράς των παιδιών κ.ά.  

β. Να δηµιουργούνται, συνεδρίες οι οποίες θα σχεδιάζονται προσεκτικά και θα 

έχουν στόχο την επαγγελµατική ενδυνάµωση του εκπαιδευτικού. Σ΄ αυτές, όπου   

σηµαντικό ρόλο θα κατέχει ο διευθυντής του σχολείου, θα αναπτύσσονται 

πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβληµάτων και τυχόν αποριών που σχετίζονται µε 

το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, θα παίρνονται από κοινού αποφάσεις για σχολικά 

ζητήµατα, θα ενηµερώνονται οι εκπαιδευτικοί για τους στόχους της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και  θα αναπτύσσονται διαπροσωπικές σχέσεις (Κωνσταντίνου, 2005). 
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β. Ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση από εξωσχολικούς φορείς 

Η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση από εξωσχολικούς φορείς αφορά προγράµµατα 

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, επαγγελµατικές οργανώσεις, ιδιωτικούς φορείς, τα 

οποία ο διευθυντής της σχολικής µονάδας  ενηµερώνει και ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευτικούς να τα παρακολουθήσουν.  Αυτά στοχεύουν στην κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, σε καινοτόµες µεθόδους διδασκαλίας και στην 

υλοποίηση της  εκπαιδευτικής πολιτικής.  Μέσω αυτών των προγραµµάτων ο 

εκπαιδευτικός αναπτύσσει δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να ευηµερήσει µια 

κοινωνία και οικονοµία της γνώσης, αποκτά επικοινωνιακές δεξιότητες, βελτιώνει τις 

γνώσεις του, µαθαίνει νέες εκπαιδευτικές πρακτικές, µαθαίνει πώς να ανταποκριθεί στις 

σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις των πολυπολιτισµικών τάξεων και του σχολείου  

ενσωµάτωσης παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Falus, 2002). Επίσης τα  

προγράµµατα επιµόρφωσης σύµφωνα µε τον Siebenaler (2006)  βοηθούν  στην 

ενίσχυση της αυτο-αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών.  

 

γ. Ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση µέσω δικτύωσης σχολείων 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µέσω της δικτύωσης των σχολείων αποτελεί 

µία εναλλακτική και καινοτόµο µέθοδο επιµόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί σε τακτές 

συναντήσεις ανταλλάσσουν εµπειρίες, ασκούνε έλεγχο στην κρατική εκπαιδευτική 

πολιτική, ενηµερώνονται για τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας, κάνουν προτάσεις. 

Μέσω αυτής της µορφής επιµόρφωσης, όπως επισηµαίνει η Χατζηπαναγιώτου 

(2011), αναπτύσσεται πνεύµα συνεργασίας, ενεργός διάθεση και αυτοπεποίθηση. Αυτές 

οι προσεγγίσεις έχουν ως αποτέλεσµα,   να ενεργοποιείται έντονα η διαδικασία 

ανατροφοδότησης στην εκπαιδευτική κοινότητα  µέσα σε ένα πνεύµα 

συναδελφικότητας και αλληλεγγύης. 

 

δ. Επιµόρφωση µέσω συµµετοχής σε έρευνες δράσης   

Η επιµόρφωση µέσω συµµετοχής σε έρευνες δράσης αποτελεί έναν 

επανατροφοδοτικό µηχανισµό,  ο οποίος οδηγεί σε επανακαθορισµό του προβλήµατος 

ή αλλαγή προσανατολισµού (Ganser, 2000:69-114). Όπως υποστηρίζει ο Day 

(2003:208-333)  η έρευνα δράσης έχει άµεσα και εφαρµόσιµα αποτελέσµατα και 

βασίζεται στην επιθυµία του εκπαιδευτικού συστήµατος  να παράσχει βοήθεια στους 

εκπαιδευτικούς και στην επιθυµία των εκπαιδευτικών να βρούνε τρόπο ανάπτυξης του 

προβλήµατος µέσω της έρευνας και του στοχασµού. Τα µέλη που συνεργάζονται σε µία 

έρευνα συµµετέχουν ενεργά σε ισότιµη βάση, ενώ η έρευνα αποτελεί µία  διαδικασία η 
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οποία ενισχύει τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία,  καθώς 

βρίσκει ευκαιρία να υλοποιήσει τις ιδιαίτερες κλίσεις, ικανότητες και δεξιότητές του.  

 

1.6. ∆ιαστάσεις στην επαγγελµατική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών 

Στη βιβλιογραφία συνήθως εξετάζονται τρεις διαστάσεις επαγγελµατικής 

ανάπτυξης των σχολικών ηγετών. Αυτές οι διαστάσεις είναι το περιεχόµενο / σχέδιο, ο 

τρόπος παράδοσης και τα µέτρα αξιολόγησης της επιτυχίας. Πρώτον, το περιεχόµενο 

της επαγγελµατικής εξέλιξης του σχολικού ηγέτη εξαρτάται εν µέρει σε µεγάλο βαθµό 

από τον τρόπο σύλληψης του ρόλου του ηγέτη του σχολείου, πως δηλαδή 

αντιλαµβάνεται τον ρόλο του ως εκπαιδευτικός, διαχειριστής ή / και µετασχηµατιστικός 

διευθυντής των εκπαιδευτικών οργανισµών. Ο Gronn (2002, σελ. 1058) υποστηρίζει ότι 

«σε σύγκριση µε τις [παλαιότερες] διαδικασίες της επαγγελµατικής διαχείρισης και της 

ηγεσίας ..., η [πιο πρόσφατη] ιδέα του ηγέτη που προσαρµόζεται αντιπροσωπεύει ένα 

ουσιαστικό, παράδειγµα διαφοροποίησης από το παρελθόν». Στα συστήµατα που 

βασίζονται στη φιλοσοφία και στην αξιοκρατία, οι σχέσεις µεταξύ παρόχων και 

δικαιούχων λειτουργούσαν, ως επί το πλείστον, προς το συµφέρον αυτών που παρείχαν 

τις απαιτούµενες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες. Με την προσαρµογή, ωστόσο, 

επικρατεί η αντίθετη κατάσταση και οι σχέσεις µεταξύ παρόχου και δικαιούχου 

υπόκεινται όλο και περισσότερο στην πειθαρχία της αγοράς. Και η αγορά των 

µελλοντικών ηγετών τείνει να είναι καθοδηγούµενη από τη ζήτηση. 

Ο Gronn (2002) επισηµαίνει ότι, παρόλο που ο ακριβής θεσµικός χαρακτήρας 

του προσαρµοσµένου σχηµατισµού αρχηγών εξακολουθεί να διαµορφώνεται σε όλο 

τον κόσµο, διακρίνονται τρία βασικά στοιχεία (βασισµένα στη Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση). 

Πρόκειται για εθνικά ή σε επίπεδο συστήµατος πρότυπα αποτελεσµατικής ηγεσίας, σε 

συνδυασµό µε διαπιστευµένη διαγνωστική αξιολόγηση των δυνατοτήτων απόδοσης των 

ατόµων έναντι αυτών των προτύπων και πιθανή αυξηµένη εξάρτηση από υπηρεσίες που 

αναζητούν σχολικούς ηγέτες. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να εγγυάται η επιλογή των 

σχολικών στελεχών σύµφωνα µε τα επιθυµητά πρότυπα. 

Οι έρευνες του Hipp και Huffman (2003, σελ. 24) στις ΗΠΑ σχετικά µε τις 

επαγγελµατικές µαθησιακές κοινότητες (δηλαδή, που προέρχονται από οργανωτική 

µάθηση), σχολεία που συνεχώς διερευνούν και επιδιώκουν τη βελτίωση της 

διδασκαλίας και της µάθησης, διαπίστωσαν επίσης ότι χωρίς αµφιβολία η προετοιµασία 

του σχολικού ηγέτη αποτελεί το βασικό κοµµάτι. Σε αντίθεση µε την περιγραφή του 

Gronn (2002) για το τι συµβαίνει στην προσαρµογή της επαγγελµατικής εξέλιξης του 

σχολικού ηγέτη, αυτοί οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι  τα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
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διοίκησης πρέπει να προετοιµάσουν τους πιθανούς ηγέτες των σχολείων να ξεπεράσουν 

τα ζητήµατα της διοίκησης και να παρέχουν πρακτικές εµπειρίες που επικεντρώνονται 

στις σχέσεις και στα µαθησιακά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, τα προγράµµατα 

προετοιµασίας ηγεσίας πρέπει να καθοδηγήσουν τους πιθανούς ηγέτες στα εξής: 

καθιέρωση συνεργατικής λήψης αποφάσεων, ανάπτυξη κοινού οράµατος, 

ευθυγράµµιση των ενεργειών διαφόρων οµάδων ανθρώπων, υποστήριξη της 

αλληλεξάρτησης των ατόµων στην οργάνωση και παροχή ευκαιριών για κοινή µάθηση 

µεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Στην πραγµατικότητα, στην τρέχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε τη συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική εξέλιξη είναι ευρέως αναγνωρίσιµες τρεις γενικές ιδέες. (Cochran-Smith 

& Lytle, 1999· Lieberman & McLaughlin, 1999). Αυτές οι θεωρίες είναι η γνώση για 

την πράξη, η γνώση στην πράξη και η γνώση από την πράξη. Οι θεωρίες αυτές µπορούν 

να αντιµετωπιστούν ως συνέχεια η µία της άλλης. Στην αρχή οι δάσκαλοι / διευθυντές 

έχουν το ρόλο του αποδέκτη της γνώσης που δηµιουργείται από τους ειδικούς και 

διατυπώνεται από τις πολιτικές ελίτ και τις οποίες γνώσεις οι ηγέτες τις µεταφέρουν στα 

σχολεία τους και τις εφαρµόζουν στην καθηµερινότητά τους. Ως προς τη διάσταση της 

γνώσης στην πράξη δεν µπορεί να αγνοηθεί ο ρόλος της σχολικής κουλτούρας και πως 

µπορεί να µετασχηµατίσει την γνώση που έχει αποκτηθεί σε προηγούµενο επίπεδο. 

Κάποιοι ερευνητές αµφισβητούν τη θεωρία αυτή και προτείνουν ότι η γνώση των 

εκπαιδευτικών / ηγετών είναι ταυτόχρονα τοπική (αφορά το δικό τους σχολείο) και 

δηµόσια (αποτελεί κοµµάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής) και ενώ η επαγγελµατική 

µάθηση είναι συγκεκριµένη για το περιβάλλον, οι ευρύτερες κοινωνικές δυνάµεις που 

τη διαµορφώνουν είναι επίσης εξίσου σηµαντικές. 

∆ίνεται αυξανόµενη σηµασία στο περιεχόµενο της επαγγελµατικής ανάπτυξης 

των σχολικών ηγετών σχετικά µε τις αξίες. Ο Caldwell (2002), για παράδειγµα, 

προσδιορίζει ένα σύνολο έξι αξιών που στηρίζουν αυτό που ονοµάζει µια νέα αίσθηση 

του δηµόσιου συµφέροντος, της δικαιοσύνης, της επιλογής, της ανάπτυξης, της 

αποτελεσµατικότητας και της αρµονίας. Ο Begley (2003) υποστηρίζει ότι η απόκτηση 

διοικητικής πολυπλοκότητας είναι µια συνάρτηση της κατανόησης της επιρροής των 

προσωπικών αξιών στις οργανωτικές και κοινωνικές πρακτικές. Μετά από συνεργασία 

του µε οµάδες διευθυντών σχολείων στον Καναδά, στο Μπαρµπάντος, στη Σουηδία, 

στην Αυστραλία και στη Ρωσία, ο Begley εντοπίζει τέσσερις βάσεις για αξίες 

(συνέπειες, συναίνεση, προτίµηση / ιδιοτέλεια και ηθική / αρχές) και επτά πηγές αξιών 

και σύγκρουσης αξιών (ο εαυτός, η οµάδα, το επάγγελµα, η κοινότητα, ο πολιτισµός 
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και η υπερβατική πνευµατικότητα δηλαδή η πίστη στο Θεό και η ατοµική 

πνευµατικότητα). 

∆εύτερον, µπορεί να εντοπιστεί µια ευρεία ποικιλία τρόπων παράδοσης 

επαγγελµατικής εξέλιξης του σχολικού ηγέτη, όπως: 

• ποιοι (πανεπιστήµιο, εργοδότης, ένωση, κάποια σύµπραξη) - στην Αγγλία 

πρόσφατη έρευνα (Earley et al, 2002, σελ. 9) έδειξε ότι «οι σχολικοί ηγέτες αναζητούν 

κυρίως στους συναδέλφους τους, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου, για ιδέες και 

έµπνευση, 

• που (επί τόπου, αλλού, από απόσταση, κάποιος συνδυασµός); 

• πώς (προσφέρεται κάποιο µάθηµα που περιλαµβάνει διάλεξη, σεµινάριο, 

µάθηση βάσει προβληµάτων, κάποιο συνδυασµό, καθοδήγηση, µαθητεία και αν 

προσφέρεται πλήρης ή µερική απασχόληση και αν υπάρχει ευέλικτη λειτουργία) και 

• πότε (σε στιγµές που είναι πιο ευνοϊκές για τους συµµετέχοντες, τα σχολεία, 

τον εργοδότη και / ή για να µεγιστοποιηθεί η µετάδοση της µάθησης). 

Ο Mulford (1984) επεσήµανε ότι, όσον αφορά το ερώτηµα «πώς», ενώ οι 

βιωµατικές προσεγγίσεις µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατικές για ορισµένα 

επιµορφωτικά αποτελέσµατα, οι βιωµατικές προσεγγίσεις τείνουν επίσης να εµπλέκουν 

υψηλότερα επίπεδα αυτο-αποκάλυψης και κίνδυνο για τους εκπαιδευτές και τους 

εκπαιδευόµενους. Μετακινούν επίσης τον τόπο του «ελέγχου» µέσα στην εκπαίδευση 

µακριά από τον εκπαιδευτή. Επιπλέον, ο Mulford (1984) µας υπενθυµίζει ότι οι 

στρατηγικές κατάρτισης πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσµα των χαρακτηριστικών του 

εκπαιδευόµενου και του πλαισίου στο οποίο λαµβάνει χώρα η εκπαίδευση, καθώς και 

των επιθυµητών µαθησιακών αποτελεσµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι θα χρειαστεί να 

υπάρχει πάντοτε µια ισορροπία, αλλά επιπλέον ότι η ισορροπία αυτή πρέπει να 

επανακαθοριστεί για συγκεκριµένες οµάδες µάθησης µέσα σε µια συγκεκριµένη δοµή 

του προγράµµατος και όχι απλά µεταξύ διαφορετικών προγραµµάτων µε διαφορετικές 

οµάδες στόχους. Είναι σαφές ότι αυτό ενέχει  πολύ σηµαντικά µηνύµατα για την 

κατάρτιση εκπαιδευτών - ένα ζήτηµα που έχει λάβει πολύ λιγότερη προσοχή από το 

περιεχόµενο ή τις µεθόδους των προγραµµάτων σε πολλές δυτικές χώρες. 

Τρίτον τα µέτρα για την επιτυχία της επαγγελµατικής ανάπτυξης του σχολικού 

ηγέτη δεν είναι ευρέως ή άµεσα διαθέσιµα. Τα µέτρα αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν: 

• Ανατροφοδότηση από τους συµµετέχοντες, σχεδιαστές µαθηµάτων και 

παρόχους µαθηµάτων σχετικά µε τη συνάφεια του περιεχοµένου, την ποιότητα του 

τρόπου παράδοσης και τη χρησιµότητα των µετρήσεων της επιτυχίας. 
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• Ανατροφοδότηση από πολλαπλές πηγές (συµµετέχοντες, εργοδότες, 

συνεργάτες, προσωπικό, φοιτητές) σχετικά µε την επιτυχία του σχολικού ηγέτη µετά 

την επαγγελµατική του ανάπτυξη ή / και σε µεταγενέστερο στάδιο της σταδιοδροµίας 

του, ειδικά σε διαφορετικούς τύπους σχολείων και κοινοτήτων. 

• Η µέτρηση των σχέσεων ανάµεσα στην επαγγελµατική ανάπτυξη του ηγέτη 

του σχολείου και την πρόσληψη και ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί µετά από αυτή. 

Υπογραµµίζεται ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη πρέπει να έχει χαρακτήρα που να 

προσελκύει, να υποστηρίζει και να αναπτύσσει επαγγελµατικά, αντί να αποκρούει και 

να κατηγορεί τους ηγέτες των σχολείων. 

Ένας συγκεκριµένος τοµέας που έχει λάβει αυξηµένη προσοχή στη µέτρηση της 

επιτυχίας της επαγγελµατικής ανάπτυξης του σχολικού ηγέτη συνδέει τα πρότυπα και 

τη διαχείριση των επιδόσεων. Ο τοµέας αυτός εξελίσσεται σαφώς υπό τη µορφή νέας 

δηµόσιας διοίκησης της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης. Οι Leithwood et al (2002) 

συνέκριναν πέντε σύνολα προτύπων για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ηγεσίας από 

τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Νέα Ζηλανδία. Οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι και τα πέντε σύνολα έδιναν κοινή έµφαση στην οικονοµική διαχείριση, 

συµπεριλαµβανοµένης της πρόσληψης του κατάλληλου προσωπικού, της ανάγκης να 

αποτελούν πρότυπο, καθορίζοντας την επαγγελµατική εξέλιξη ως µια συνεχιζόµενη 

σχολική δραστηριότητα, παρακολουθώντας και αξιολογώντας την πρόοδο των 

εκπαιδευτικών και των µαθητών, χρησιµοποιώντας βαθµολογία στα τεστ και τις 

δοκιµές για να καθοδηγείται το πρόγραµµα σπουδών και η διδασκαλία, η ευρεία 

διαβούλευση, η εµπλοκή των γονέων και της κοινότητας, η αποτελεσµατική 

επικοινωνία µε όλους τους ενδιαφερόµενους και η αποτίµηση της ποικιλοµορφίας.  

Στις λίστες αυτές δεν υπήρχε αναφορά στην καθοδήγηση των καθηγητών, την 

εξισορρόπηση του πλήρους φάσµατος των καθηκόντων που αναµενόταν από τον 

επικεφαλή του σχολείου, το άγχος του εκπαιδευτικού και το ηθικό του, η έγκριση νέων 

προγραµµάτων προκειµένου να ενισχυθεί η εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, οι 

συνέπειες των δοκιµών, η αποτελεσµατική εργασία µε τα σχολικά συµβούλια, οι 

επιχειρηµατικές λειτουργίες και η αναγνώριση των πολιτικών, κοινωνικών και 

οργανωτικών χαρακτηριστικών των πλαισίων στα οποία εργάζονται οι ηγέτες. 

Ο Gronn (2002) περιγράφει την εξέλιξη των προτύπων σχολικής ηγεσίας στο 

Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ και στη συνέχεια εντοπίζει µια σειρά σοβαρών 

ανησυχιών µε αυτήν την προσέγγιση. Αυτές οι ανησυχίες περιλαµβάνουν τους δεσµούς 

τους µε την διοίκηση, την τεκµαιρόµενη αιτιώδη συνάφεια µεταξύ των ενεργειών των 

ηγετών και των µαθησιακών αποτελεσµάτων που βασίζονται σε ολόκληρο το πρότυπο 
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οικοδόµηµα, τη δυνατότητα να διαβρώσουν σηµαντικά την προηγούµενη εθελοντική 

παράδοση ποικίλων και πολλαπλών µορφών επαγγελµατικής προετοιµασίας και 

ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε µείωσή τους (Brundrett, 2001· Bush, 1999). 

Οι Mongan και Ingvarson (2001) εξέτασαν το κύριο σύστηµα διαχείρισης της 

απόδοσης των διευθυντών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Αυστραλιανής Πολιτείας και 

διαπίστωσαν ότι υπήρχαν πολλά κενά από πολλές σηµαντικές απόψεις. Συγκεκριµένα, 

δεν βρήκαν καµία προσπάθεια να συνδέσουν τη διαχείριση των επιδόσεων µε 

βελτιωµένα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα για τους σπουδαστές, τη σχολική βελτίωση ή 

τη βελτίωση της ποιότητας της διαχείρισης στα σχολεία. Ως αποτέλεσµα της 

ανασκόπησης της επαγγελµατικής εξέλιξης των σχολικών ηγετών στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, ο Dempster (2002, σελ. 39) κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι η χρήση προτύπων και πλαισίων ικανότητας για τους ηγέτες των 

σχολείων βρίσκεται στα αρχικά στάδια της και ότι υπάρχουν ελάχιστα ερευνητικά 

στοιχεία σχετικά µε τον αντίκτυπο και τα αποτελέσµατα αυτών των πλαισίων. Ωστόσο, 

επισηµαίνει την κριτική κάποιων από τους περιορισµούς που επισηµάνθηκαν και 

περιλαµβάνουν στοιχεία όπως ότι είναι πιο πιθανό να «επικεντρωθούν σε ορισµούς 

ρόλων αποδεκτών από τους εργοδότες παρά στην επαγγελµατική αυτο-ανάπτυξη σε 

τοµείς ενδιαφέροντος για άτοµα που εργάζονται σε άτυπα πλαίσια, τον κατακερµατισµό 

των επαγγελµατικών επιδόσεων, τις διαφορετικές αποδόσεις ανάλογα µε τις 

περιστάσεις στις οποίες εµφανίζονται, συνεπαγόµενες ένα βαθµό ακρίβειας δύσκολο να 

πραγµατοποιηθεί σε επαγγελµατικά περιβάλλοντα. Ο ερευνητής παρατηρεί ότι  στην 

Αυστραλία, βλέπει τις επιταγές του συστήµατος να συναντώνται εις βάρος της 

αυτονοµίας των δύο αρχών και της δέσµευσής τους στις ηθικές και δεοντολογικές αξίες 

που συνδέονται µε το επάγγελµα. Επιπλέον, ο Barber (2001) υποστηρίζει ότι στις χώρες 

όπου υπάρχουν µέτρα λογοδοσίας των διευθυντών, όπως η διαχείριση των επιδόσεων 

των εκπαιδευτικών ηγετών, τα µέτρα αυτά έχουν υπονοµεύσει την αυτονοµία των 

εκπαιδευτικών και δεν υπάρχει µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να 

αναλάβουν καθήκοντα διευθυντή εκπαιδευτικών µονάδων.  

Αυτές οι τρεις διαστάσεις στην επαγγελµατική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών 

(περιεχόµενο, τρόπος παράδοσης και µέτρηση της επιτυχίας) µπορούν να βρεθούν σε 

πρόσφατες έρευνες του αντικειµένου. Ο Ribbins (2000), για παράδειγµα, υποστηρίζει 

µια προσέγγιση για την επαγγελµατική ανάπτυξη του σχολικού ηγέτη η οποία: 

• ενδιαφέρεται κεντρικά για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την 

ακαδηµαϊκή επίτευξη των µαθητών, 

• είναι συστηµατική, ολοκληρωµένη και υψηλής ποιότητας, 
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• καθιστά διαθέσιµες συνεχείς ευκαιρίες για κάθε φάση σταδιοδροµίας, 

• ενδιαφέρεται για τις πρακτικές δεξιότητες αλλά και για µια πιο φιλοσοφική 

προσέγγιση, 

• περιλαµβάνει µια σειρά παρόχων, 

• παρέχει βασική κατάρτιση, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει ευκαιρίες ανάπτυξης 

που προσφέρουν µεγαλύτερη βαρύτητα από τη βασική κατάρτιση, 

• βασίζεται στα καλύτερα διαθέσιµα στοιχεία και ενισχύει την έρευνα που 

δηµιουργεί αυτό. 

Ένα άλλο παράδειγµα παρέχεται από τον Bredeson (2003) που προτείνει ένα 

σύνολο αρχών σχεδιασµού για την επέκταση και νοµιµοποίηση των ευκαιριών µάθησης 

για όσους βρίσκονται στα σχολεία. Χρησιµοποιώντας τη µεταφορά της αρχιτεκτονικής 

και αξιοποιώντας την εµπειρική έρευνα και την υποδειγµατική πρακτική, ο Bredeson 

(2003) προσδιορίζει πέντε θέµατα σχεδίασης: 

• η επαγγελµατική εξέλιξη αφορά την εκµάθηση, συµπεριλαµβανοµένων των 

εκπαιδευτικών και των διευθυντών που αποτελούν µέρος του σχεδιασµού της, 

• η επαγγελµατική πείρα είναι ένα ταξίδι, όχι ένα διαπιστευτήριο, 

• οι ευκαιρίες επαγγελµατικής µάθησης είναι απεριόριστες, 

• η µάθηση των σπουδαστών, η επαγγελµατική ανάπτυξη και η οργανωτική 

αποστολή συνδέονται στενά και 

• η επαγγελµατική εξέλιξη αφορά τους ανθρώπους, όχι τα προγράµµατα και τις 

δραστηριότητες. 

Τα προτεινόµενα στάδια και διαστάσεις διερευνώνται επίσης σε δύο µεγάλες 

διακρατικές µελέτες για την επαγγελµατική εξέλιξη των σχολικών ηγετών. Αυτές οι δύο 

µελέτες περιγράφονται στη συνέχεια.  

 

1.6.1. Ευρήµατα ερευνών σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη των σχολικών 

ηγετών 

1.6.1.1. Η έρευνα των Huber και West  

Οι Huber και West (2002) προχώρησαν σε µια επισκόπηση της καθιερωµένης 

εξέλιξης της σχολικής ηγεσίας που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την τρέχουσα 

βέλτιστη πρακτική από δέκα διαφορετικές χώρες (Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία και 

Ουαλία, Γερµανία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς 

και ΗΠΑ). Η ανάλυσή τους βασίζεται σε οκτώ διαστάσεις του προγράµµατος - στόχοι, 

περιεχόµενο, µέθοδοι, πρότυπα (όπως ο αριθµός ηµερών και το χρονικό διάστηµα που 
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απαιτείται), το καθεστώς (υποχρεωτικό ή εθελοντικό και συνάφεια για τις προοπτικές 

σταδιοδροµίας) και το κόστος και ποιος το φέρει. 

Οι συγγραφείς κατατάσσουν τα προγράµµατα που µελετούσαν µε δύο τρόπους. 

Η πρώτη ταξινόµηση περιελάµβανε τον βαθµό συγκέντρωσης σε δύο άξονες, όπου ο 

ένας αφορά το επίπεδο κεντρικού ελέγχου του εκπαιδευτικού συστήµατος στο σύνολό 

του, ενώ ο άλλος αφορά το επίπεδο συµµετοχής της κεντρικής κυβέρνησης στο 

σχεδιασµό, την παράδοση και τη διαπίστευση των προγραµµάτων. Αυτό που 

διαπιστώνουν οι ερευνητές είναι ότι στα κυριαρχικά συγκεντρωµένα συστήµατα (όπως 

η Γαλλία, η Γερµανία, το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη) υπάρχουν κυρίως 

συγκεντρωτικές ρυθµίσεις για την ανάπτυξη των σχολικών ηγετών. Τα προγράµµατα 

είναι τυποποιηµένα, παρακολουθούνται στενά, είναι ως επί το πλείστον υποχρεωτικά 

και οι κυβερνήσεις διατηρούν στενή συµµετοχή στη διαδικασία διασφάλισης της 

ποιότητας. Στο άλλο άκρο είναι η Νέα Ζηλανδία και η Ολλανδία. Εδώ υπάρχει 

σηµαντική αυτονοµία σε επίπεδο σχολείου, µε τοπική και όχι εθνική αποφασιστικότητα 

για τους σχολικούς στόχους και τα σχέδια. Υπάρχει επίσης µια ευηµερούσα τοπική 

οικονοµία που προσφέρει µια σειρά εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ευκαιριών. Τα 

υπόλοιπα παραδείγµατα είναι µέρη όπου υπάρχουν διαφορετικά αλλά σηµαντικά 

επίπεδα αυτονοµίας σε επίπεδο σχολείου, αλλά όπου γενικά επιδοτείται το γενικό 

πρότυπο και η προσέγγιση.  

Οι Huber και West (2002) υπογραµµίζουν ότι αυτά τα παραδείγµατα µας 

δείχνουν πώς µπορούν να ικανοποιηθούν δύο µεγάλες ανησυχίες των πολιτικών. 

Αφενός η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο σχολείων και η ισχυρή τοπική συµµετοχή προς 

την κατεύθυνση των σχολείων, αφετέρου, κάποια εγγύηση ότι η κυβέρνηση 

εξασφαλίζει ότι θα διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευµένους και έµπειρους υποψήφιους για 

τη διαχείριση του συνόλου των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι 

οι περισσότερες χώρες θα µετακινηθούν σε αυτό το τεταρτηµόριο του πίνακα στα 

επόµενα χρόνια. 
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Πίνακας 1.1.: Η ανάλυση των Huber και West (2002) σχετικά µε το βαθµό 

συγκεντρωτισµού και αποκέντρωσης των σχολικών συστηµάτων και της 

προσέγγισης επαγγελµατικής ανάπτυξης των διευθυντών / τριων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων  

 Προσέγγιση ως προς την 

επαγγελµατική ανάπτυξη των 

σχολικών ηγετών 

 

 

Επίπεδο 

κεντρικού ελέγχου 

επί της Σχολικής 

∆ιοίκησης 

 

Κυρίως 

συγκεντρωτική 

Α Γαλλία, 

Γερµασνία, Χονγκ 

Κονγκ, Σιγκαπούρη 

Β 

 

Ουσιαστικά 

αναπτυσσόµενη  

Γ Οντάριο, 

Καναδάς, διάφορες 

πολιτείες από τις 

ΗΠΑ, Αυστραλία, 

Αγγλία και Ουαλία 

∆ Ολλανδία, Νέα 

Ζηλανδία 

 

Η δεύτερη ταξινόµηση του Huber και του West (2002) περιλαµβάνει την 

έµφαση που αποδίδεται στην εµπειρία και τα στοιχεία που βασίζονται στα µαθήµατα, 

στις ευκαιρίες προγραµµάτων επαγγελµατικής ανάπτυξης σχολικών ηγετών. 

Σηµειώνουν ότι τα παραδείγµατα εµπίπτουν σε τρεις οµάδες και ιδιαίτερη έµφαση 

δίνεται στην αλλαγή από το πρόγραµµα στη Γαλλία, το οποίο είναι πολύ βιωµατικό 

µέχρι το πρόγραµµα στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο είναι ουσιαστικά βασισµένο σε 

µαθήµατα. 

Η πρώτη οµάδα που επικεντρώνεται στις βιωµατικές µεθόδους υιοθέτησε 

αναπτυξιακά προγράµµατα που παρουσιάζουν κάποια µορφή «πρακτικής άσκησης». Η 

τρίτη οµάδα, σε αντίθεση µε την πρώτη, τείνει να βασίζεται στην παραδοσιακή µάθηση 

που βασίζεται σε µαθήµατα, εµπιστεύοντας τα µεµονωµένα µέλη του προγράµµατος να 

κάνουν τη σύνδεση από την πορεία και ίσως από το εργαστήριο, στο χώρο εργασίας 

τους, από τη γενική «θεωρία» στη συγκεκριµένη πρακτική. Η µεσαία οµάδα προσφέρει 

µια ισορροπηµένη ή «µικτή οικονοµία» - δείχνοντας κάποια έµφαση στην πρακτική 

εργασία και σε πρακτικές εφαρµογές, αλλά πιο συχνά στις σχολικές καταστάσεις των 

εκπαιδευοµένων και µε την υποστήριξη ενός µέντορα.  

Ταυτόχρονα, τα προγράµµατα αυτά φαίνεται να προσφέρουν έναν ισχυρό 

«παραδοσιακό» πυρήνα εκπαιδευτικών σεµιναρίων που βασίζονται σε µαθήµατα. 
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Ο Huber και ο West (2002) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από αυτά τα προγράµµατα που επιδιώκουν να 

συµπληρώσουν τις δραστηριότητες στην αίθουσα εκπαίδευσης µε καθήκοντα στο 

σχολείο. 

 

Πίνακας 1.2.: Η ανασκόπηση των Huber και West (2002) αναφορικά µε την 

έµφαση που δίνεται στις µαθησιακές ευκαιρίες εντός διαφόρων προγραµµάτων 

επαγγελµατικής ανάπτυξης σχολικών ηγετών 

 

  
 
 
 
 
 
 
Μάθηση 
που 
βασίζεται 
σε 
µαθήµατα 

Μάθηση 
που 
βασίζεται 
στην 
εµπειρία 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επικεντρωµένα γύρω από 

βιωµατικές µεθόδους  

Γαλλία 

Μεικτό µοντέλο 

Ν. Τζέρσει, Αγγλία, Νέα 

Ζηλανδία 

Επικεντρωµένα γύρω από 

τα µαθήµατα 

Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, 

Γερµανία 

 

 

Η έρευνά τους ώθησε τον Huber και τον West (2002) να προσφέρουν οκτώ 

γενικεύσεις σχετικά µε τις τρέχουσες τάσεις στην προετοιµασία της σχολικής ηγεσίας: 

• δίνεται µεγαλύτερη προσοχή στον προσδιορισµό συγκεκριµένων σκοπών και 

στόχων του προγράµµατος - µια µετάβαση από το γενικό στο συγκεκριµένο όσον 

αφορά τον προγραµµατισµό, 

• η έµφαση στην κατάρτιση µετατοπίζεται από τις λειτουργίες συντήρησης σε 

δραστηριότητες που προάγουν τη βελτίωση του σχολείου και επιδιώκουν ρητά να 

αυξήσουν τα πρότυπα επιτυχίας, 

• αυξανόµενη έµφαση δίδεται στην ανάπτυξη του ατοµικού εκπαιδευόµενου, 

στην προσωπική ανάπτυξη και όχι στην κατάρτιση για ένα ρόλο, µε πολύ µεγαλύτερο 
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ενδιαφέρον για τις µεµονωµένες αξίες και τον τρόπο µε τον οποίο οι αξίες αυτές δρουν 

στον πολιτισµό µέσα στο σχολείο, 

• αυξανόµενο ενδιαφέρον για εκπαιδευτική ή διδακτική ηγεσία, 

• αποµάκρυνση από τα αδέσµευτα εκπαιδευτικά γεγονότα «ενιαίου θέµατος» ή 

«µονοπώλησης» προς ένα πιο προσεκτικά προγραµµατισµένο και συνεκτικό 

πρόγραµµα που συνήθως προσφέρεται σε µια σταθερή περίοδο σε πολλά σηµεία της 

καριέρας του σχολικού ηγέτη, 

• την εµφάνιση νέων συµφωνιών εταιρικής σχέσης που έχουν διαµορφωθεί για 

το σχεδιασµό, την εφαρµογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 

προγραµµάτων ανάπτυξης σχολικών στελεχών - συνήθως οι εταίροι θα περιλαµβάνουν 

εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων (εθνικών, κρατικών ή τοπικών) του 

πανεπιστηµιακού τοµέα και όλο και περισσότερο από επαγγελµατικές ενώσεις που 

εκπροσωπούν οι ίδιοι οι ηγέτες των σχολείων, 

• µια απαραίτητη συσχέτιση της θεωρίας και της πρακτικής και µάθηση 

βασισµένη στην εµπειρία, 

• η αναδυόµενη σύγκλιση του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών στα 

ζητήµατα διδασκαλίας και µάθησης και οι προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες 

της ηγεσίας. 

 

 

1.6.1.2. Η έρευνα του Dempster  

Ο Dempster (2002) χρησιµοποιεί επίσης παράλληλο συλλογισµό για να 

καθορίσει τέσσερις προσανατολισµούς στην επαγγελµατική ανάπτυξη: την 

ανασυγκρότηση ή αναπαραγωγή του συστήµατος και την εστίαση σε ανθρώπους ή 

σύστηµα. 

• Η έµφαση στην αναπαραγωγή του συστήµατος και το σύστηµα οδηγεί σε ένα 

«σύστηµα συντήρησης» µε προσανατολισµό προς την επαγγελµατική ανάπτυξη. Στο 

πλαίσιο αυτού του προσανατολισµού, η επαγγελµατική εξέλιξη του εκπαιδευτικού 

ηγέτη είναι πιθανό να βασίζεται σε ικανότητες, να είναι συνδεδεµένη µε πολιτικές και 

προτεραιότητες κεντρικής αρχής και να είναι επικεντρωµένη στις αρχές και τις ευθύνες. 

• Η εστίαση στην ανασυγκρότηση του συστήµατος και το σύστηµα οδηγεί σε 

έναν «προσανατολισµό του συστήµατος αναδιάρθρωσης». Η επαγγελµατική εξέλιξη θα 

µπορούσε να βοηθήσει τον ηγέτη του σχολείου να αναπτύξει αξίες και συµπεριφορές 

σύµφωνες µε το σύστηµα, να αλλάξει τη δοµή και τη λειτουργία του σχολείου του σε 
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καθοριζόµενες από το σύστηµα κατευθύνσεις, να εργαστεί για τα αποτελέσµατα 

αλλαγής που ορίζονται από το σύστηµα εντός καθορισµένων προϋπολογισµών και να 

συγκεντρώσει και να χρησιµοποιήσει το σύστηµα -αποδοµηµένα δεδοµένα επιδόσεων. 

• Ο συνδυασµός της αναπαραγωγής του συστήµατος και της εστίασης στους 

ανθρώπους οδηγεί σε επαγγελµατικό προσανατολισµό. Η επαγγελµατική εξέλιξη του 

σχολικού ηγέτη θα µπορούσε να βασίζεται σε θέµατα που προέκυπταν από την 

«εργασία», θα συνδέεται µε τον προσωπικό ορισµό της επαγγελµατικής ταυτότητας του 

ηγέτη και θα συνάδει µε την ηθική επαγγελµατική ανεξαρτησία. 

• Ο τελικός συνδυασµός της ανασυγκρότησης του συστήµατος και της εστίασης 

στους ανθρώπους οδηγεί σε έναν «επαγγελµατικό µετασχηµατισµό». Η επαγγελµατική 

εξέλιξη για τον επικεφαλής του σχολείου υπό τον προσανατολισµό αυτό, θα µπορούσε 

να λάβει εποικοδοµητική κοινωνική, οργανωτική και οργανωτική κριτική, να διερευνά 

τις παραληφθείσες κατανοήσεις, να αναλύει και να αναµορφώνει τις προσωπικές και 

συλλογικές επαγγελµατικές γνώσεις και να προσφέρει δυνατότητες ανασυγκρότησης 

της εκπαίδευσης και της ηγεσίας του σχολείου µε εναλλακτικούς τρόπους. 

Η συµµετοχή του ίδιου του Dempster στην επαγγελµατική εξέλιξη για τα 

βασικά έργα των σχολείων σε τέσσερις χώρες (Σκωτία, Αγγλία, ∆ανία και Αυστραλία) 

τον οδήγησε στο συµπέρασµα ότι κυριαρχούσαν οι επικεντρωµένοι στο σύστηµα 

προσανατολισµοί και ότι «υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία από κάτι άλλο» (Dempster, 

2002, σελ. 39) συνηγορώντας στην άποψη ότι «η επαγγελµατική εξέλιξη των σχολικών 

ηγετών απαιτεί µια ισορροπία ανάµεσα στην εκµάθηση του τι απαιτεί το σύστηµα από 

τους επιµέρους ηγέτες και τους επαγγελµατίες του επαγγέλµατος, του τι απαιτεί από 

τους εαυτούς τους και τους συναδέλφους τους ... ,αλλά και ότι η επίτευξη αυτής της 

ισορροπίας δεν είναι εύκολη όταν οι απαιτήσεις της καθηµερινής διοίκησης σε 

συνδυασµό µε την πίστη στους εργοδότες απαιτούν κατευθυντήριες γραµµές που θα 

καλύπτουν θέµατα όπως οι πρωτοβουλίες, οι προτεραιότητες και πολιτικές του 

συστήµατος και η ασφάλεια των αποτελεσµατικών πολιτικών ρουτίνας». Ο Dempster 

(2002, σελ. 39) πιστεύει ότι µια ισορροπία µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα «από οµάδες 

εντολέων ή επαγγελµατικών κολεκτίβων και συµµαχιών που ορίζουν και οργανώνουν 

τελικά τα δικά τους προγράµµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ                               

ΕΧΕΓΓΥΟ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

2.1. Εισαγωγή 

Οι αποτελεσµατικοί ηγέτες σχολικών µονάδων, όπως επισηµαίνει  ο  Fullan 

(2002:15) είναι το κλειδί µία µεγάλης κλίµακας, βιώσιµης εκπαιδευτικής 

µεταρρύθµισης. 

Οι πρώτες έρευνες για την διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο οι ηγέτες 

επηρέαζαν το προσωπικό τους, διεξήχθησαν κατά τη δεκαετία του ΄80. Τα  ερευνητικά 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι,  παρόλο που οι ηγέτες µέσω της θέσης τους µπορούσαν να 

ελέγξουν τη συµπεριφορά, τις σκέψεις και τις αξίες των εκπαιδευτικών,  η µέθοδος 

αυτή δεν συνέβαλε καθόλου στην επαγγελµατική ενδυνάµωσή τους (Marks et.al.  

(2000: 239-265). 

Η σχολική αποτελεσµατική ηγεσία, σύµφωνα µε την διεθνή  βιβλιογραφία (π.χ. 

McMullen, 2003:301-403· Kandakai & King, 2002: 343-353· Ackerman & Maslin-

Ostrowski,  2002:305-387)  περιλαµβάνει παράγοντες όπως, η ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών, η αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διδασκαλίας του σχολείου, η 

βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και µαθητών, η συµµετοχή 

των εκπαιδευτικών στην ηγεσία, η δίκαια διανοµή ηγεσίας, η οργανωτική µάθηση και 

ανάπτυξη.  Μία εξειδικευµένη και καλά υποστηριζόµενη ηγετική οµάδα σε ένα 

σχολείο, πρέπει να παρέχει  επαγγελµατική αυτονοµία στους εκπαιδευτικούς και να 

ενισχύει   τον τρόπο µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί  προσεγγίζουν και βελτιώνουν  τη 

δουλειά τους. Εάν οι  εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι υποστηρίζεται το έργο τους, 

έλκονται από το επάγγελµά τους και  πιστεύουν ότι συµβάλλουν στην επιτυχία των 

µαθητών και των στόχων του ιδίου του σχολείου (Rimm-Kaufman et.al. 2000:147–

166). 
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2.2. Η αλλαγή του ρόλου των διευθυντών στα σχολεία  

Στην Ελλάδα, ο µοναδικός διοικητικά υπεύθυνος σε µία σχολική µονάδα είναι ο 

διευθυντής αφού υποδιευθυντής ορίζεται µόνο εάν υπάρχουν εννέα τµήµατα και πάνω 

(ν. 1566/1985· Κολέρδα κά., 2003: 90-150).  

Σύµφωνα µε το Άρθρο 27- Έργο των ∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων 

(άρθ. 11 περιπτ. ∆ Ν.1566/85) ο διευθυντής µίας σχολικής µονάδας είναι ο διοικητικός 

και επιστηµονικός – παιδαγωγικός υπεύθυνος αυτής και  εξασφαλίζει  τις προϋποθέσεις 

ότι το σχολείο αποτελεί µία δηµοκρατική εκπαιδευτική µονάδα, ανοικτή στην κοινωνία 

(Καθηκοντολόγιο: ∆ιευθυντές – Υποδιευθυντές σχολείων Αρ. 

Φ.353.1/324/105657/∆1/02 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/16-10-02)  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ).  

Οι διευθυντές των σχολείων, όπως επισηµαίνουν οι  Barber & Mourshed (2007: 

208-306),  τείνουν να στηρίζονται σε προσωπικές τους εµπειρίες και όχι στην 

ανατροφοδότηση από τους µαθητές, τους  γονείς ή τους συναδέλφους. Αυτό το γεγονός 

έρχεται σε αντιδιαστολή µε αποτελέσµατα ερευνών (π.χ.  Barth, 2001: 443-449· 

Mulford et al., 2000: 5-22· Clement &  Vaderberge, 2000:81-101)  που δείχνουν  ότι 

υπάρχει µία συνεχώς αυξανόµενη αντίληψη, για την  ανάγκη αύξησης αρµοδιοτήτων 

των εκπαιδευτικών και γενικότερα τη διεύρυνση του ρόλου των, να υποστηρίζει δηλαδή  

ο σχολικός ηγέτης  τη συνεργατική µάθηση, να επιδιώκει τη συνεργασία µε τους 

άλλους εκπαιδευτικούς, να µοιράζει τις ηγετικές ευθύνες και να προωθεί στην 

συµµετοχή των άλλων εκπαιδευτικών στις αποφάσεις που αφορούν θέµατα του 

σχολείου,  ώστε η σχολική ηγεσία να µην ανήκει σε ένα πρόσωπο ή ένα «γραφείο».  

Οι παράγοντες που ενισχύουν την άποψη ότι πρέπει να διευρυνθεί ο ρόλος του 

σχολικού ηγέτη, είναι οι εξής: 

- οι  ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται διεθνώς και επηρεάζουν τις 

σχολικές κοινότητες,  

- οι  αντικρουόµενες προσδοκίες για τις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις,  

- η  λογοδοσία που επιβάλλεται στην σχολική ηγεσία, 

- η  υπερβολική γραφειοκρατία,  

- οι  κρατικές παρεµβάσεις,  

- οι  περικοπές στον προϋπολογισµό,  

- η έµφαση που δίνεται στα διοικητικά προσόντα και όχι στα ηγετικά και 

- µία «συνοµωσία επιχειρηµατικότητας» των σχολείων που έχει δηµιουργηθεί 

διεθνώς. 
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Αυτοί οι παράγοντες    επιδρούν αρνητικά στην αποτελεσµατική δουλειά του 

διευθυντή ενός σχολείου, ο οποίος εργάζεται σε ένα αγχώδες, µη υποστηρικτικό 

περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(OECD, 2002) πρέπει να αντιµετωπιστεί εκ νέου, ενώ  παράλληλα   σε οποιοδήποτε 

σχέδιο για την επιµόρφωση της επαγγελµατικής ανάπτυξης του σχολικού ηγέτη, θα 

πρέπει να  ληφθούν υπόψη και άλλες συνιστώσες,  όπως το είδος του σχολείου που 

εργάζεται ο διευθυντής, τα χρόνια εργασιακής εµπειρίας, η προσωπικότητά του, η 

πολυπολιτισµική σύνθεση της µαθητικής κοινότητας, οι καινοτόµες ιδέες του (Henton 

et al., 1997· Johansson, 2002:406-490). 

 

2.2.1. Στάδια καριέρας διευθυντών /τριών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

Σύµφωνα µε την έννοια της διά βίου µάθησης και υπό την προϋπόθεση ότι η 

ανάληψη της σχολικής ηγεσίας συνεπάγεται µια σταδιοδροµία, τα στάδια της καριέρας 

του σχολικού ηγέτη λαµβάνουν όλο και µεγαλύτερη προσοχή στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Για παράδειγµα, η µελέτη για την καθιέρωση της τρέχουσας κατάστασης σχολικής 

ηγεσίας στην Αγγλία είναι µια έκκληση για ένα συνεκτικό σχολικό πλαίσιο 

επαγγελµατικής ανάπτυξης που αρχίζει λίγο µετά την απόκτηση του τίτλου ως 

δάσκαλος και συνεχίζει πέρα και µετά από την ανάληψη της σχολικής ηγεσίας.  

Η Σουηδία (Johansson, 2001 & 2002) έχει µία µακρόχρονη προσέγγιση 

τεσσάρων βαθµίδων στην κύρια εκπαίδευση: προσλήψεις για όσους επιθυµούν να 

γίνουν διευθυντές, εισαγωγικό πρόγραµµα για τους νεοδιορισθέντες, ένα εθνικό 

πρόγραµµα µετά από περίπου δύο χρόνια στην εργασία και συνέχεια, που αποτελείται 

κυρίως από πανεπιστηµιακά µαθήµατα. Το Χονγκ Κονγκ (Walker et al, 2002) συνεχίζει 

το πλαίσιο επαγγελµατικής ανάπτυξης για τους διευθυντές των σχολείων και έχει 

ξεχωριστά προγράµµατα για επίδοξους, νεοδιορισµένους και διευθυντές που ήδη 

υπηρετούν τη θέση τους. 

Σε ένα εξελισσόµενο πλαίσιο όπου οι παραδοσιακές έννοιες της σταδιοδροµίας 

δεν είναι πλέον τόσο σταθερές όσο υπήρξαν παλαιότερα, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή µε συνεκτικό και συστηµατικό τρόπο σε µια περίοδο 

εισαγωγής ως µια σηµαντική και ξεχωριστή φάση µάθησης για τη ζωή και την εργασία 

σχολείο σε έναν σχολικό ηγέτη. Για παράδειγµα, στις Η.Π.Α. οι "Νέοι ηγέτες για τα νέα 

σχολεία" είναι µια εταιρική σχέση δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα αφιερωµένη στην 

πρόσληψη και την κατάρτιση διευθυντικών στελεχών της πόλης. Οι διευθυντές /ντριες 

πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, λαµβάνουν µία διάρκειας επτά εβδοµάδες δωρεάν 
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εκπαίδευση στην εκπαιδευτική ηγεσία, µια ετήσια αµειβόµενη «κατάρτιση» υπό τον  

έλεγχο ενός παλαιότερου διευθυντή και, µόλις αναλάβουν την ηγεσία του δικού τους 

σχολείου, δύο χρόνια εντατικής επαγγελµατικής ανάπτυξης (Goldstein, 2002). 

Η µετάβαση από το ένα στάδιο σταδιοδροµίας σε ένα άλλο, για παράδειγµα από 

δάσκαλος σε επικεφαλής ενός τµήµατος ή διευθυντής σχολείου, φέρνει επίσης τις δικές 

του δυσκολίες και ζητήµατα (Moller, 2002) . ∆ύο από τις πιο χρησιµοποιούµενες 

τεχνικές για τέτοιες µεταβάσεις είναι η πρακτική εξάσκηση και η καθοδήγηση. Η 

βιβλιογραφία σχετικά µε τις πρακτικές άσκησης (Crow, 2001) προτείνει ποικιλία 

προγραµµάτων βασισµένα σε χαρακτηριστικά όπως η διάρκεια, ο τύπος εµπειρίας και η 

ισορροπία της εξωτερικής / εσωτερικής επιρροής. Οι ετήσιες εµπειρίες τείνουν να 

συνιστώνται για τους εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν την ηγεσία του σχολείου, αλλά 

για µικρότερο χρονικό διάστηµα για έµπειρους ηγέτες, όπως αυτοί που έχουν 

αναπληρωθεί.  

Η κοινωνικοποίηση που ενυπάρχει στην πρακτική θεωρείται µια δυναµική 

εξελισσόµενη διαδικασία µε την οποία αλλάζει και αναπτύσσεται η εσωτερική και η 

εσωτερική / µέντορας σχέση. Τα στάδια αυτής της κοινωνικοποίησης περιλαµβάνουν: 

την επίσηµη αρχική επαφή, την κατανόηση, την επιφυλακτική στάση, την άνετη 

διευθέτηση, τη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη, την επίτευξη της αποτελεσµατικότητας και 

τέλος την ανεξαρτησία. Ο τρόπος µε τον οποίο αναπτύσσονται οι ασκούµενοι είναι εν 

µέρει αποτέλεσµα του ρόλου που διαδραµατίζουν διάφοροι παράγοντες στη διαδικασία, 

καθώς και των περιεχοµένων και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται από αυτούς τους 

παράγοντες. 

Ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες επιρροής σε ένα πρόγραµµα πρακτικής 

άσκησης είναι ο µέντορας. Οι µέντορες όχι µόνο τυπικά αναθέτουν ή 

διαπραγµατεύονται τις ευθύνες του εκπαιδευόµενου, αποσαφηνίζουν τις ανησυχίες, 

απαντούν σε ερωτήσεις, ελέγχουν τις αντιλήψεις και τις εξοικειώνουν µε τον σχολικό 

πολιτισµό αλλά και τους προστατεύουν από λάθη που µπορεί να βλάψουν τη 

σταδιοδροµία τους και να τους στηρίξουν σε νέες ευκαιρίες και νέες εµπειρίες 

σταδιοδροµίας.  

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν δύο κατηγορίες περιεχοµένων που είναι χρήσιµες 

για την αξιολόγηση και την κατανόηση της εµπειρίας της πρακτικής άσκησης, η 

τεχνική και η πολιτιστική. Το τεχνικό είναι χρήσιµο και περιλαµβάνει την απόκτηση 

και την κατάλληλη χρήση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ρόλου. Η πολιτιστική ή 

ηθική µάθηση περιλαµβάνει τα συναισθήµατα, τις πεποιθήσεις, τα πρότυπα πρακτικής 

και τον προσανατολισµό αξίας του ρόλου. Οι µέθοδοι για την εκµάθηση της τεχνικής 



 27

πλευράς του ρόλου µπορεί να ποικίλουν από δοκιµασία και  ένα σφάλµα έως µια πιο 

δοµηµένη και βαθµιαία έκθεση στις τεχνικές. Μια τυπική µέθοδος περιλαµβάνει 

σκαλωσιές στις οποίες οι ασκούµενοι παρατηρούν, συζητούν, αντανακλούν και 

πράττουν στο τέλος αναλόγως.  

Αυτό που κάνουν συνήθως εξελίσσεται από τεχνικά, βραχυπρόθεσµα 

καθήκοντα σε πιο βασικά ζητήµατα ανάπτυξης ενός συλλογικού οράµατος και 

οικοδόµησης µιας ανώτερης οµάδας ηγεσίας. Από την άποψη της πολιτιστικής 

µάθησης, οι ασκούµενοι µαθαίνουν τα συναισθήµατα, τους κανόνες και τις αξίες του 

ρόλου, παρατηρώντας και αλληλεπιδρώντας µε τον επιβλέποντα ή τον µέντορα για το τι 

είναι αποδεκτό, σηµαντικό, απαιτεί προσοχή και προβληµατική, καθώς και θέµατα που 

σχετίζονται µε τα τεχνουργήµατα (κλειδιά, γραφείο), τελετουργίες (κοινωνική 

απόσταση µεταξύ δασκάλων και ηγετών), τελετουργίες (εσωτερική επιλογή) και 

τελετές (πώς εισάγονται στο προσωπικό) της εργασίας. 

 

2.2.1.1. Καθοδήγηση και επαγγελµατική ανάπτυξη 

Η µέθοδος του µέντορα (Crow, 2001 . Ackerman et al, 2002) έχει µακρά ιστορία 

και αυτή τη στιγµή υφίσταται µια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την 

εκπαίδευση. Ποιες είναι οι λειτουργίες, οι διαδικασίες, οι µέντορες, τα οφέλη και οι 

παγίδες; Οι τρεις λειτουργίες καθοδήγησης είναι η επαγγελµατική, η σταδιοδροµία και 

η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Η λειτουργία της επαγγελµατικής ανάπτυξης αναφέρεται 

στη βοήθεια των άλλων να µάθουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις συµπεριφορές και τις 

αξίες του ρόλου του ηγέτη. Η λειτουργία ανάπτυξης σταδιοδροµίας περιλαµβάνει 

θέµατα ικανοποίησης από την καριέρα, ευαισθητοποίησης και εξέλιξης (για παράδειγµα 

παροχή βοήθειας στη δηµιουργία δικτύων). Η λειτουργία της ψυχοκοινωνικής 

ανάπτυξης επικεντρώνεται στην προσωπική και κοινωνική ευηµερία, καθώς και στις 

προσδοκίες ρόλου, τις συγκρούσεις και τις διευκρινίσεις / ταυτότητες. 

Αρκετές πρωτογενείς διαδικασίες είναι εγγενείς στην καθοδήγηση. Η πρώτη και η πιο 

βασική είναι η προσωπική σχέση. Το δεύτερο είναι η ενεργός καθοδήγηση, η 

διδασκαλία και η πρόκληση. Το τρίτο περιλαµβάνει τη διαχείριση και την εφαρµογή 

ενός προγραµµατισµένου προγράµµατος σπουδών, ειδικότερα ένα πρόγραµµα που 

περιλαµβάνει την ενεργό συνεργασία άλλων στο σχολείο. Αυτές οι διαδικασίες 

προσωπικής σχέσης και ενεργητικής καθοδήγησης περιλαµβάνουν µια σκοπιµότητα 

που είναι κρίσιµη για την επιτυχία της καθοδήγησης.  
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Άλλες διαδικασίες καθοδήγησης περιλαµβάνουν τη διδασκαλία / καθοδήγηση, 

την αντανακλαστική καθοδήγηση και τη χορηγία. Όταν η ενηµέρωση είναι απαραίτητη, 

οι ενήλικες µαθητές ανταποκρίνονται περισσότερο στις προσεγγίσεις επίδειξης και 

µοντελοποίησης, αλλά γενικά ανταποκρίνονται καλύτερα στην εκµάθηση-πράξη. Οι 

σύµβουλοι πρέπει επίσης να κληθούν να δοκιµάσουν νέους ρόλους, ευθύνες και ακόµη 

και τις στρατηγικές και τις επιλογές του µέντορα. Οι σύµβουλοι πρέπει να γνωρίζουν 

πότε πρέπει να παρεµβαίνουν και πότε πρέπει να επιτρέψουν τη µάθηση από λάθη. 

Πρέπει επίσης να είναι αντανακλαστικές και να ενθαρρύνουν τον ανοιχτό και ειλικρινή 

προβληµατισµό µε τους ενήλικες. Η τήρηση περιοδικών, σκίαση, αφήγηση και όραµα 

µπορεί όλα να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία.  

Η διαδικασία του να έχει κάποιος έναν µέντορα να τον καθοδηγεί, περιλαµβάνει 

όχι µόνο την υποβολή προτάσεων για επιθυµητές θέσεις, αλλά και τη δηµιουργία 

ευκαιριών που να επιτρέπουν την παρακολούθηση των δεξιοτήτων του εκπαιδευόµενου 

από άλλους. Περιλαµβάνει επίσης την ενεργό εισαγωγή των ασκούµενων σε εκείνους 

του εκπαιδευτικού συστήµατος που µπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της 

σταδιοδροµίας τους. Η επιλογή του µέντορα  είναι ένα κρίσιµο µέρος κάθε 

προγράµµατος καθοδήγησης. Τουλάχιστον τέσσερα χαρακτηριστικά θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη στην επιλογή µέντορα: επιτυχηµένοι και καλοφτιαγµένοι σχολικοί 

ηγέτες που έχουν ισχυρή φήµη χαρακτήρα, δέσµευση για καθοδήγηση και την 

ανάπτυξή τους ως µέντορες, δέσµευση να γίνουν οι ίδιοι  µαθητές και χρόνος για να 

γίνουν µέντορες. Η τακτοποίηση των ατόµων µε τον σωστό µέντορα είναι συχνά 

δύσκολη, αλλά θεωρείται ότι λειτουργεί καλύτερα όταν ισορροπούν τόσο οι επιλογές 

όσο και οι αναπτυξιακές ανάγκες. Όχι µόνο η επιλογή και η αντιστοίχιση πρέπει να 

είναι ενσυνείδητες διαδικασίες, αλλά και η προετοιµασία των συµβούλων θα πρέπει να 

σχεδιάζεται και να τονίζεται. Η κατάρτιση των εκπαιδευτών θα πρέπει να καλύπτει το 

περιεχόµενο (τον σκοπό και τη φύση του προγράµµατος), τις µεθόδους (διδασκαλία / 

καθοδήγηση, προβληµατισµό, χορηγία) και αξιολόγηση της καθοδήγησης. 

Τα οφέλη της καθοδήγησης για τους εκπαιδευόµενους µπορούν να συνοψιστούν 

ως εξής:  

• Έκθεση σε νέες ιδέες και δηµιουργικότητα.  

• Επικοινωνία µε το βασικό προσωπικό.  

• Προστασία από καταστροφικές καταστάσεις.  

• Ευκαιρίες για δραστηριότητες πρόκλησης και ανάληψης κινδύνων.  

• Αυξηµένη εµπιστοσύνη και ικανότητα.  

• Βελτιωµένη αντανάκλαση.  
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Αλλά επειδή η καθοδήγηση είναι µια ενεργή, αµοιβαία διαδικασία µάθησης, η 

καθοδήγηση έχει οφέλη και για τους συµβούλους. Αυτά περιλαµβάνουν: 

• Εκµάθηση νέων δεξιοτήτων.  

• Ευκαιρία να αξιολογήσουν κριτικά τις δικές τους διαδικασίες.  

• Να ανανεωθεί το ενδιαφέρον για τη διδασκαλία.  

• Να αυξήσουν τα δικά τους δίκτυα σταδιοδροµίας.  

• Αύξηση της σπουδαιότητάς τους στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστηµα.  

• Μακροχρόνιες φιλίες / υποστηρικτές.  

 

Οι παγίδες της καθοδήγησης περιλαµβάνουν τα κάτωθι:  

• Οι µέντορες µπορούν να έχουν τις δικές τους ατζέντες που δεν περιλαµβάνουν 

τα συµφέροντα του µελετητή.  

• Εξάρτηση από τον µέντορα. 

• Οι µέντορες προσπαθούν να κλωνοποιήσουν τους ανθρώπους µε τη δική τους 

εικόνα.  

• Μια υπερβολικά ζεστή και άνετη σχέση που έχει ως αποτέλεσµα την 

υποστήριξη των οργανικών και συντηρητικών απόψεων και τη διαιώνιση του 

status quo.  

Όπως υποστηρίζει ο Southworth (1995, σελ. 27): «Πρέπει να είµαστε 

προσεκτικοί ώστε να µην “στηρίζουµε” τους νέους σχολικούς ηγέτες µας, 

ενθαρρύνοντάς τους να αντιµετωπίσουν το µέλλον περπατώντας στον 21ο αιώνα 

κοιτώντας πίσω». 

Αυτό που είναι σαφές στις τεχνικές όπως η πρακτική άσκηση και η καθοδήγηση 

είναι ότι δίνεται έµφαση στους δεσµούς µεταξύ του ηγετικού στυλ και της κουλτούρας 

του οργανισµού: ένα κίνηµα µακριά από την έννοια της ηγεσίας ως συναλλακτική (που 

προέρχεται από την Παλαιά ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τη Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση) στην 

έννοια της ηγεσίας ως µετασχηµατισµού (που προέρχεται από την οργανωτική 

µάθηση), έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξει το πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο 

εργάζονται οι άνθρωποι. Αναπόφευκτα, φαίνεται ότι υπάρχει µια µέριµνα για 

«συναλλακτικά» µοντέλα σε συστήµατα όπου διατηρείται ισχυρός κεντρικός έλεγχος, 

ενώ σε εκείνα τα συστήµατα όπου η αποκέντρωση ήταν πιο εµφανής, προέκυψε 

σηµαντικό ενδιαφέρον για «µετασχηµατιστικά» µοντέλα. (Huber και West, 2002). 
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2.2.1.2 Ηγεσία και στηριζόµενη στο σχολείο διαρκής επαγγελµατική ανάπτυξη  

Κατά τη δεκαετία του 1970 και του 1980, οι µελετητές και οι εκπαιδευτικοί 

ήταν δυσαρεστηµένοι µε τις παραδοσιακές µορφές επαγγελµατικής εξέλιξης των 

εκπαιδευτικών, όπως εργαστήρια, µαθήµατα και συνέδρια (Denton & Hasbrouck, 

2009), οι οποίες ήταν αναποτελεσµατικές για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να 

αντιµετωπίσουν την πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών προβληµάτων και ζητηµάτων 

(Garet et al., 2001). Οι µελετητές αναζητούσαν µια εναλλακτική µορφή επαγγελµατικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η οποία αναµενόταν να είναι «συνεργατική, συνεκτική, 

βασισµένη σε περιεχόµενο, επικεντρωµένη στις εκπαιδευτικές πρακτικές και 

διατηρούµενη µε την πάροδο του χρόνου» (Poekert, 2012, σελ. 170). Αυτή η 

εναλλακτική µορφή επαγγελµατικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών µπορεί να θεωρηθεί 

ως στηριζόµενη στο σχολείο διαρκής επαγγελµατική ανάπτυξη. 

Απευθύνεται σε βελτιωµένες πρακτικές διδασκαλίας σε περιβάλλοντα τάξεων 

µέσω των συνεργατικών προσπαθειών του προσωπικού (Garet et al., 2001). Με βάση 

τη θεωρία της µάθησης, η στηριζόµενη στο σχολείο διαρκής επαγγελµατική ανάπτυξη 

επικεντρώνεται στη µάθηση των δασκάλων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων εντός των 

σχολικών πλαισίων. Στόχος της είναι να προωθήσει την επαγγελµατική εξέλιξη τόσο ως 

ατοµική διαδικασία όσο και ως προς ένα συνεργατικό επίπεδο (Avalos, 2011). Στο 

σχολικό περιβάλλον, η προώθηση της στηριζόµενης στο σχολείο διαρκής 

επαγγελµατική ανάπτυξη θεωρείται γενικά ως µία από τις βασικές πρακτικές ηγεσίας 

που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι διευθυντές για να αναπτύξουν τη σχολική 

ικανότητα και να προωθήσουν τη µάθηση των µαθητών (Heck & Hallinger, 2009· 

Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008· Vale et al. 2010), να παρέχουν στους  εκπαιδευτικούς 

πιθανότητες να συνεργαστούν (Matsumura et al., 2009· Mitchell et al., 2010), να 

προωθήσουν την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ ηγετών και εκπαιδευτικών 

(Denton & Hasbrouck, 2009), να δηµιουργήσουν ένα θετικό µαθησιακό κλίµα 

(Sebastian & Allensworth, 2012) επιτρέποντας την αειφόρο αλλαγή στο σχολείο 

(Youngs & King, 2002). 

Ο Hallinger και ο Heck (2010) εξέτασαν ένα µεγάλο δείγµα σε µια τετραετή 

µελέτη όπου διερεύνησαν τα πρότυπα επιρροής της ηγεσίας στη βελτίωση του 

σχολείου. Με βάση τα ευρήµατα, δηµιουργήθηκε ένα αµοιβαίο µοντέλο επιρροής, στο 

οποίο η ηγεσία και η στηριζόµενη στο σχολείο διαρκής επαγγελµατική ανάπτυξη 

επηρεάζουν η µία την άλλη στο σχολικό πλαίσιο µε την πάροδο του χρόνου. Στο 

µοντέλο αµοιβαίας επιρροής, η ηγεσία του διευθυντή είναι βασικός παράγοντας για την 

θετική προώθηση της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  
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Οι Matsumura και λοιποί (2009) συγκέντρωσαν στοιχεία τόσο από τους 

διευθυντές όσο και από τους εκπαιδευτικούς και διαπίστωσαν ότι η ενεργός συµµετοχή 

του διευθυντή παίζει σηµαντικό ρόλο στην αύξηση της συµµετοχής των εκπαιδευτικών 

σε δραστηριότητες επαγγελµατικής ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, η στηριζόµενη στο 

σχολείο διαρκής επαγγελµατική ανάπτυξη µπορεί να ενισχύσει τις ηγετικές πρακτικές 

(Salazar, 2007) και οι διευθυντές των σχολείων µπορούν να αναπτύξουν τις ηγετικές 

τους ικανότητες στη διαδικασία της στηριζόµενης στο σχολείο διαρκής επαγγελµατική 

ανάπτυξη (Rieckhoff & Larsen, 2012).  

Η προώθηση της στηριζόµενης στο σχολείο διαρκής επαγγελµατική ανάπτυξη 

αποτελεί ευκαιρία για τους διευθυντές των σχολείων να βελτιώσουν την ηγετική τους 

ικανότητα. Ο Printy (2008, σελ. 191) εξήγησε το µοντέλο αµοιβαίας επιρροής µε τον 

ακόλουθο τρόπο: «Τα µέλη σε µια κοινότητα επωφελούνται από τους πόρους της 

ηγετικής πρακτικής, αλλά συµβάλλουν επίσης στην πρακτική επαγγελµατική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών. Στην εκτεταµένη βιβλιογραφία για τη στηριζόµενη στο σχολείο 

διαρκής επαγγελµατική ανάπτυξη, συζητείται ο τρόπος µε τον οποίο η ηγεσία παρέχει 

υποστήριξη στη διαδικασία, κυρίως µε καθοδήγηση, επικοινωνία και συνεργασία.  

Στα σχολεία, ο καθορισµός της κατεύθυνσης σηµαίνει ότι οι ηγέτες των 

σχολείων µοιράζονται µια κατανόηση του σχολείου και τις σχετικές δραστηριότητες 

και τους στόχους που µπορούν να δηµιουργήσουν ένα σαφή σκοπό ή όραµα σε όλους 

τους δασκάλους του σχολείου (Leithwood et al., 2007). Οι πρακτικές καθοδήγησης από 

τους ηγέτες περιλαµβάνουν δράσεις για την επίτευξη των στόχων του σχολείου και 

ταυτόχρονα την υποκίνηση των µελών µε ένα σαφές όραµα για το µέλλον (Leithwood 

& Riehl, 2003). Η ρύθµιση της κατεύθυνσης καθορίζει το χάσµα µεταξύ της τρέχουσας 

κατάστασης του σχολείου και της επιθυµητής κατάστασης (Hallinger & Heck, 2002· 

Robinson & Timperley, 2007). Ο στόχος αντιπροσωπεύει κάτι που το σχολείο θα ήθελε 

να επιτύχει (Hallinger & Heck, 2002). Κατά τη διαµόρφωση των κατευθύνσεων, οι 

εντολοδόχοι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στους στόχους και να βρουν τη βοήθεια 

και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και τους πόρους τους όπου κρίνουν ότι είναι 

απαραίτητο (Sebastian & Allensworth, 2012).  

Προκειµένου να παρακινηθούν οι εκπαιδευτικοί να επιτύχουν τους στόχους, οι 

ηγέτες θα πρέπει να καθορίσουν τους στόχους µε τους δασκάλους για να αυξήσουν τη 

δέσµευση τους στις δραστηριότητες της στηριζόµενης στο σχολείο διαρκής 

επαγγελµατική ανάπτυξη (Robinson & Timperley, 2007). Η επικοινωνία είναι ένας 

ουσιαστικός τρόπος για να κατανοηθεί και να διεξαχθεί η επαγγελµατική ανάπτυξη 

ηγετών και εκπαιδευτικών στα σχολεία (Arlestig, 2008). Στην επικοινωνία, οι ηγέτες 
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γνωρίζουν τι κάνουν οι δάσκαλοι στις τάξεις τους (Matsumura et al., 2009) και 

επισηµαίνουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, παρέχουν σχετικούς πόρους και 

µοιράζονται διαφορετικές πληροφορίες µε τους δασκάλους (Dempster, 2012). Για τους 

εκπαιδευτικούς, ο διάλογος µε έµπειρους ηγέτες τους παρέχει ευκαιρίες για βελτίωση 

της γνώσης περιεχοµένου και της παιδαγωγικής τους (Gajda & Koliba, 2007). Η 

αποτελεσµατική ανατροφοδότηση και ο προβληµατισµός συµβάλλουν στη µεταφορά 

γνώσεων, τη µοντελοποίηση και την καθοδήγηση (Patti, Holzer, Stern, & Brackett, 

2012).  

Με βάση το κανάλι µε το οποίο µεταφέρονται οι πληροφορίες, υπάρχουν δύο 

τρόποι επικοινωνίας: από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Η 

επικοινωνία από την κορυφή προς τα κάτω, από τους ηγέτες στους εκπαιδευτικούς, 

είναι αποτελεσµατική στη διαµόρφωση της εµπειρίας των εκπαιδευτικών σχετικά µε 

την κοινωνική πραγµατικότητα και τη στάση και τη συµπεριφορά τους σε σχετικές 

δραστηριότητες (Rafferty, 2003). Στην επικοινωνία από τη βάση προς τα πάνω, η οποία 

καλείται επίσης επικοινωνία προς τα πάνω (Rafferty, 2003), οι πληροφορίες 

αποστέλλονται από εκπαιδευτικούς σε ηγέτες. Ο τρόπος µε τον οποίο ο ηγέτης «ακούει, 

µεταδίδει πληροφορίες, λαµβάνει αποφάσεις και διεξάγει διαλόγους» θα επηρεάσει 

βαθιά την ηγεσία και την επικοινωνία και τις επιπτώσεις του στη στηριζόµενη στο 

σχολείο διαρκής επαγγελµατική ανάπτυξη (Αrlestig, 2008, σελ. 18).  

Ο Αrlestig (2008) υποστηρίζει ότι η ηγεσία, η οργανωτική κουλτούρα, η 

επικοινωνία και τα αποτελέσµατα της στηριζόµενης στο σχολείο διαρκής 

επαγγελµατική ανάπτυξη συνδέονται στενά. Αυτό το συµπέρασµα υποστηρίζεται από 

τον Rafferty (2003), ο οποίος υποστηρίζει ότι σε µια ιεραρχική κουλτούρα η 

επικοινωνία από τη βάση προς την κορυφή είναι δύσκολη και ακόµα και όταν συµβεί, 

οι πληροφορίες από τους δασκάλους στους ηγέτες µπορούν να φιλτραριστούν έτσι ώστε 

οι αρνητικές πληροφορίες να τροποποιηθούν ή να παραληφθούν εντελώς .  

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι η αποτελεσµατική επικοινωνία διαδραµατίζει 

κεντρικό ρόλο στην οικοδόµηση σχέσεων συνεργασίας και σχολικής ηγεσίας (Slater, 

2008). Η συνεργασία είναι µια άλλη σηµαντική πρακτική που εµφανίζεται στη 

βιβλιογραφία για την ηγεσία και τη στηριζόµενη στο σχολείο διαρκής επαγγελµατική 

ανάπτυξη. Οι Gumus, Bulut και Bellibas (2013) υποδηλώνουν ότι η σχέση του 

προσωπικού µε τους συναδέλφους τους είναι σηµαντική για τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής ικανότητας. Αυτή η σχέση µεταξύ των εκπαιδευτικών επικεντρώνεται 

στην αποτελεσµατική συνεργασία στο σχολείο, η οποία µπορεί να προσφέρει 
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ανατροφοδότηση, να προωθήσει τον προβληµατισµό σχετικά µε τις στρατηγικές 

διδασκαλίας και να αναπτύξει νέες τεχνικές διδασκαλίας.  

Η έρευνα σχετικά µε το ρόλο της ηγεσίας στη στηριζόµενης στο σχολείο 

διαρκής επαγγελµατική ανάπτυξη τονίζει τη σηµασία της οριζόντιας δοµής 

συνεργασίας. Ο Supovitz, ο Sirinides και ο May (2010) υποστηρίζουν ότι οι 

συνεργατικές διαδικασίες θα πρέπει να οικοδοµηθούν κατακόρυφα, τόσο από 

δασκάλους όσο και από ηγέτες, καθώς και οριζόντια από τους δασκάλους. Οι Denton 

και Hasbrouck (2009) και οι Wahlstrom και Louis (2008) προτείνουν ότι η κάθετη 

συνεργασία µεταξύ ηγετών και εκπαιδευτικών είναι σηµαντική όπου οι ηγέτες πρέπει 

να υιοθετήσουν τόσο επίσηµους όσο και ανεπίσηµους ρόλους στη διαδικασία της 

στηριζόµενης στο σχολείο διαρκής επαγγελµατική ανάπτυξη. Η προηγούµενη έρευνα 

υποστηρίζει την ιδέα ότι οι οργανωτικές δοµές πρέπει να αλλάξουν από την κορυφή 

προς τα κάτω τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω (Rieckhoff & Larsen, 2012). 

Προκειµένου να διευκολυνθούν τόσο οι διαδικασίες συνεργασίας από την κορυφή προς 

τη βάση όσο και η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, ο νόµος (2011) προτείνει 

οι ηγέτες των σχολείων να δίνουν προσοχή στη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη 

λήψη αποφάσεων. Αυτή είναι µια στρατηγική για την ισοπέδωση της ιεραρχικής 

κουλτούρας. ∆ηλαδή, οι διαδικασίες συνεργασίας πρέπει να είναι τόσο κάθετες όσο και 

οριζόντιες, µέσω της ισοπέδωσης της δοµής της ιεραρχίας µε την αποτελεσµατική 

πρακτική της ηγεσίας.  

 

2.3.  Πολιτικές ελέγχου επιµόρφωσης της επαγγελµατικής κατάρτισης 

διευθυντών σχολικής µονάδας  

Ο Πασσιαρδής, (2004)  σε έρευνα που διεξήγαγε το 1992-1993 σε δηµοτικά 

σχολεία της Κύπρου κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του 

αποτελεσµατικού διευθυντή δεν έχουν γεωγραφικά σύνορα.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της συνθήκης  του Μάαστριχτ, 

δεν υπαγορεύει ρυθµίσεις για την οργάνωση και στελέχωση των σχολείων, αλλά 

προωθεί συνεργασίες µεταξύ των εκπαιδευτικών οργανισµών των κρατών µελών, 

στηρίζει πολιτικές που στοχεύουν στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητας αυτών.  

Σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες η επιµόρφωση της επαγγελµατικής κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών, υπόκειται σε κεντρικό έλεγχο. Για παράδειγµα στο Ηνωµένο 

Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία) ο κεντρικός έλεγχος για την επιµόρφωση των σχολικών 



 34

διευθυντών  αυξήθηκε µε τη θέσπιση τυποποιηµένων προγραµµάτων σπουδών και την 

εφαρµογή ενός συστήµατος ελέγχου (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008: 37-57). 

Στα βρετανικά πανεπιστήµια το διδακτικό προσωπικό αξιολογείται κάθε πέντε 

χρόνια. Η αξιολόγηση αυτή είναι µία πολύ απλή, αλλά αυστηρή διαδικασία, η οποία 

δεν βασίζεται απλώς στον αριθµό των εκδόσεων των εργασιών τους, αλλά στο 

περιεχόµενό τους και εάν οι εκδόσεις επιλέγονται από τους δηµιουργούς τους (TDA , 

2005 http://www.tda.gov.uk/about/mediarelations/2005/20050811.aspx). 

Στην Γερµανία οι καθηγητές πανεπιστηµίων και οι  διευθυντές σχολείων, µετά 

τον διορισµό τους,  υποβάλλονται σε αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης, η οποία 

περιλαµβάνει µια  ενδιαφέρουσα συνιστώσα: εκτός από την πανεπιστηµιακή διάλεξη,  

να διδάξουν σε τάξη (γυµνασίου ή λυκείου).  Η διδασκαλία  σε µαθητές µέσα σε µία 

άγνωστη τάξη αποδεικνύει τις πρακτικές τους γνώσεις, τις δεξιότητες διδασκαλίας, τα 

υψηλά πρότυπα που περιµένουν οι  µαθητές από αυτούς. Παρόλο που το σύστηµα  

σαφώς εµπεριέχει αδυναµίες, προστατεύει την κατάσταση αδράνειας µετά την 

ολοκλήρωση ενός πανεπιστηµιακού και διδακτορικού διπλώµατος (Darling-Hammond 

et al., 2007). 

Τα  προγράµµατα επαγγελµατικής επιµόρφωσης για τους διευθυντές  σχολείων, 

όπως επισηµαίνει  ο Winton (2010 όπως αναφ. στο  Weseley & Buysse: 113- 129)  

έχουν ταξινοµηθεί σε διάφορες βαθµίδες, οι οποίες περιλαµβάνουν:  

- το βαθµό αποκέντρωσης ευθυνών 

- την δια βίου µάθηση,   

- την έµφαση στην ανασυγκρότηση ή αναπαραγωγή του εκπαιδευτικού  

συστήµατος, 

- την εστίαση στην συµµετοχή των εκπαιδευτικών. 

Στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται η  επιµόρφωση 

διευθυντού σχολικής µονάδας,  επειδή αφενός µεν η θέση του εµπεριέχει ήδη  

καθήκοντα διοίκησης και  αφετέρου προσκοµίζει πιστοποιητικά τα οποία   βεβαιώνουν 

ότι πληρεί τις  κατάλληλες προϋποθέσεις.  Παρ΄ όλα αυτά στα περισσότερα κράτη - 

µέλη, προβλέπονται ειδικά προγράµµατα  επιµόρφωσης,  των οποίων η διάρκεια, το 

περιεχόµενο και η ισχύ ποικίλουν, ενώ παράλληλα ενθαρρύνονται οι διευθυντές να 

συµµετέχουν σε αυτά. Τα προγράµµατα αυτά τα   παρέχουν διάφοροι φορείς 

επιµόρφωσης. Για παράδειγµα στην Βουλγαρία η επιµόρφωση διευθυντών σχολείων 

παρέχεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Επιµόρφωσης και Προσόντων. 

Στην Ολλανδία λειτουργεί ανεξάρτητα η Ολλανδική Ακαδηµία ∆ιευθυντικών 

Στελεχών, η οποία παρέχει προπαρασκευαστική επαγγελµατική ανάπτυξη σε διευθυντές 
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σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στο Ηνωµένο Βασίλειο λειτουργεί το Πρότυπο 

Θέσης ∆ιευθυντή, το οποίο βοηθά στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και πιστοποίηση  των 

διευθυντικών προσόντων, ως  συµβουλευτικό όργανο. 

Σε λίγες χώρες, όπως η Αυστρία λειτουργούν Ακαδηµίες ∆ιευθυντικών 

Στελεχών εθνικής εµβέλειας,  οι οποίες προσφέρουν µε διαλέξεις, διαδραστικές οµάδες 

παροχής συµβουλών, νέες ιδέες προώθησης προγραµµάτων, προώθηση της µεθόδου 

της συνεργατικής µάθησης, σεµινάρια περιφερειακής δικτύωσης ειδική επιµόρφωση σε 

καινοτόµα θέµατα.  

Στη Σλοβενία και στην Φινλανδία οι υποψήφιοι διευθυντές σχολείων φοιτούν 

υποχρεωτικά σε Σχολή Ηγεσίας στην εκπαίδευση (http://fresheducation.gr/?p=6535) 

Σε εκπαιδευτικά συστήµατα χωρών όπως η  Γαλλία, η Γερµανία, το Χονγκ 

Κονγκ και η Σιγκαπούρη, το κράτος   κυρίως  παρεµβαίνει στην επαγγελµατική 

ανάπτυξη και επιµόρφωση των διευθυντικών στελεχών των σχολείων, µε τυποποιηµένα 

προγράµµατα, ως επί το πλείστον υποχρεωτικά, τα οποία παρακολουθούνται στενά, 

ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία αυτών. 

 Στη Νέα Ζηλανδία και στις Κάτω Χώρες, έχει δοθεί  σηµαντική αυτονοµία σε 

επίπεδο σχολείου, όπου όµως η τοπική κοινότητα παρεµβαίνει µε µία σειρά από 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Τα υπεράνω αναφερόµενα  παραδείγµατα αποδεικνύουν ότι η επιµόρφωση των 

διευθυντών σχολικών µονάδων µπορεί να γίνει αφενός µεν σε σχολικό επίπεδο, µε 

τοπική συµµετοχή αλλά µε στοχευµένη κατεύθυνση του σχολείου και αφετέρου σε 

κρατικό επίπεδο, όπου θα διασφαλίζεται η   επιµόρφωση κατάλληλα εκπαιδευµένων και 

έµπειρων υποψηφίων για την διαχείριση του σχολείου (Γκόβαρης  & Ρουσσάκης,  

2008: 37-57). 

 

2.4. Ο ρόλος της ηγεσίας στα µοντέλα διοίκησης σχολικών µονάδων 

Η   φύση της εργασίας, στη µετα-βιοµηχανική κοινωνία, έχει επηρεάσει 

σηµαντικά  τον ρόλο του εκπαιδευτικού ηγέτη. Όµως η  κατανόηση του ρόλου και της 

φύσης της εργασίας του διευθυντή σχολικών µονάδων πρέπει να γίνεται  µέσα από τα 

νέα τεχνοοικονοµικά δεδοµένα του  21ου  αιώνα. Σε όλα τα κράτη του ΟΟΣΑ, οι χώρες 

πειραµατίζονται στα εκπαιδευτικά  συστήµατα µε νέες προσεγγίσεις πάνω στην 

διαχείριση των σχολικών µονάδων (Leithwood et.al.,2002).   
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Στις περισσότερες χώρες οι εν λόγω µεταρρυθµίσεις βασίζονται πάνω σε τρία 

µοντέλα διοίκησης σχολικών µονάδων, µέσα στα οποία ο διευθυντής κατέχει 

διαφορετική θέση: 

• στην  παλιά δηµόσια διοίκηση (OPA), 

• στο νέο δηµόσιο µάνατζµεντ  (NPM) και 

• στην οργανωτική µάθηση (OL). 

Τα τρία αυτά µοντέλα ενισχύονται µε: 

- την επιµόρφωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 

- τα δίκτυα οργάνωσης µάθησης,  

- τον έλεγχο σχολικής ποιότητας και 

- τον ανταγωνισµό των σχολείων  (OECD, 2001b: 13). 
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2.4.1. Παλιό Μοντέλο  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  στα σχολεία (OPA) 

Πολλές  εκπαιδευτικές κοινότητες στην Ευρώπη, όπως επισηµαίνει ο  Olsen 

(2002:20-21), αντιµετωπίζουν τις αλλαγές στην εκπαίδευση, παραµένοντας σταθερά 

στις κλασσικές  επίσηµες οργανωτικές δοµές και αλλάζοντας µόνο τις  πρακτικές 

εφαρµογές. Το γεγονός αυτό  ο   Olsen, (2002:4) το αποκαλεί   «Παλιό Μοντέλο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (OPA), όπου οι διευθυντές των σχολικών µονάδων είναι 

κατ΄εξοχήν γραφειοκράτες, οι οποίοι εκτελούν και διατηρούν τους νοµικούς κανόνες µε  

ακεραιότητα, αλλά  µε έναν ουδέτερο τρόπο. Τονίζει ότι,  αυτός ο  τύπος  διοίκησης 

χαρακτηρίζεται από  αξιοπιστία,  συνέπεια,  προβλεψιµότητα και υπευθυνότητα. Επίσης 

υποστηρίζει ότι, παρόλο που το νέο µοντέλο αντιµετωπίζεται µε περισσότερο 

ενθουσιασµό από τις εκπαιδευτικές κοινότητες των περισσοτέρων κρατών,  οι χώρες 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης δεν µπορούν να υιοθετήσουν τις 

µεταρρυθµίσεις που συνετελέσθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστηµα της ∆υτικής Ευρώπης 

και ιδίως την αγγλοσαξωνική κουλτούρα,  γιατί αυτό θα είχε καταστροφικές συνέπειες 

στην εκπαίδευση. 

Το παλιό Μοντέλο  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία 

στα οποία είναι υπεύθυνος ο διευθυντής του σχολείου: 

- πρότυπα / κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των µαθητών,  

-  βαθµολογίες µε  τεστ / διαγώνισµα, 

- αξιολόγηση του προσωπικού, 

- επιθεωρήσεις των σχολείων, 

- ειδικά προγράµµατα µε χρηµατοδότηση, 

-  έκθεση στην αγορά  µε διαγωνισµούς και   συµβάσεις, 

- εξωτερικές δηµόσιες σχέσεις, 

- οργανώσεις πολλαπλών υπηρεσιών, 

- εµπιστοσύνη / συνεργασία, 

- δικτύωση, 

- σταθερή ποιότητα, 

- τήρηση κανόνων δικαίου,  

- ευθύνη, 

- αξιοπιστία, 

- προβλεψιµότητα. 
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2.4.2. Νέο Μοντέλο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στα σχολεία (NPM) 

Παρά το γεγονός ότι ορισµένοι (για παράδειγµα, ο Olsen, 2002) υποστηρίζουν 

ότι τα κράτη πρέπει να υιοθετούν το παλιό µοντέλο δηµόσιας διοίκησης στα σχολεία,  

έχει αποδειχθεί ότι τα περισσότερα κράτη έχουν υιοθετήσει το  Νέο  Μοντέλο  

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Όπως επισηµαίνει ο  Dempster (2002α: 17  στο Ferlie et al., 1996) 

τα χαρακτηριστικά του νέου µοντέλου είναι τα εξής: 

•Μείωση του ρόλου του κράτους  στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  

•Συρρίκνωση και  αποκέντρωση του δηµόσιου τοµέα.  

•Λογοδοσία για τις δηµόσιες δραστηριότητες στον εκπαιδευτικό τοµέα. 

• Μέτρα απόδοσης, σαφής ορισµός  στόχων και  δεικτών επιτυχίας. 

•Μεγαλύτερη έµφαση στον έλεγχο της εκπαιδευτικής απόδοσης. 

•Κινείται σε νέες µορφές εταιρικής διοίκησης. 

• Μετατόπιση από τη δηµόσια χρηµατοδότηση στον  ιδιωτικό τοµέα. 

•Μείωση των  εξουσιών των επαγγελµάτων. 

Κατά τον Dempster (2002α: 17)   µε την εφαρµογή του νέου µοντέλου, η  

αναδιάρθρωση της δηµόσιας εκπαίδευσης  χαρακτηρίζεται από: 

• αποκέντρωση  της αυτο-διαχείρισης, 

• ανταγωνισµός  µεταξύ των σχολείων, 

• µεγαλύτερες απαιτήσεις για οικονοµική λογοδοσία, 

• διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των διευθυντών σχολείων, 

• αυξανόµενη πίεση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων, 

• έκθεση της σχολικής απόδοσης σε δηµόσιο έλεγχο, 

• αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.  

Όλα όµως τα χαρακτηριστικά του νέου µοντέλου εξαρτώνται από την 

αποτελεσµατική σχολική ηγεσία η οποία εξαρτάται από τις εξής προϋποθέσεις: 

- να διαθέτει εµπειρία στα συστήµατα διαχείρισης επιδόσεων, 

- να υποστηρίζει την αποκέντρωση της εξουσίας, 

- να υιοθετεί την συνεργατική κουλτούρα, 

- να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις ότι το προσωπικό διαθέτει 

ανεπτυγµένες ικανότητες επίλυσης προβληµάτων, 

- να διαθέτει την κατάλληλη επιµόρφωση στα  τεχνικά και διοικητικά 

καθήκοντα καθώς και γνώσεις για διαχείριση οικονοµικών και φυσικών πόρων (OECD, 

2001b: 47). 

 Στις Κάτω Χώρες, για παράδειγµα, οι ∆ιευθυντές σχολείων  είναι υπεύθυνοι για 

την ποιότητα των σχολείων τους, καθώς και για όλα τα θέµατα προσωπικού, 
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συµπεριλαµβανοµένων των προσλήψεων,  απολύσεων και των αξιολογήσεων του 

προσωπικού.  

             Οι στρατηγικές που  υιοθετεί ένας επιτυχηµένος σχολικός ηγέτης, στο .Νέο 

Μοντέλο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στα σχολεία (NPM)  πρέπει να περιλαµβάνει, τις εξής 

προσεγγίσεις: 

- να παρακινεί τους νέους εκπαιδευτές να αποκτούν εµπειρίες ηγεσίας, 

- να χρησιµοποιεί ορθές πρακτικές στη διαχείριση του φόρτου εργασίας, 

- να επιλέγει το κατάλληλο µοντέλο διδασκαλίας, 

- να αποµυθοποιεί το διοικητικό και οικονοµικό ρόλο του διευθυντή 

(Βαλσαµόπουλος, 1998). 

 

2.4.3. Οργανωτική εκµάθηση (Organizational Learning)  

Οι  φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής συχνά περιορίζονται από τη 

διάρκεια της κρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής, γιατί η εις βάθος µεταρρύθµιση στην 

εκπαίδευση επηρεάζεται από τις εκλογικές διαδικασίες (OECD, 2002:10). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τα χαρακτηριστικά στοιχεία των σχολείων να  αδυνατούν να 

προσαρµοστούν στις µελλοντικές κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες. Το  µοντέλο 

της οργανωτικής µάθησης, το οποίο αποτελεί µία πρόσφατη προσέγγιση στην διοίκηση 

ενός σχολείου και δηµιουργήθηκε εξαιτίας της πολυπλοκότητας και αναγκαιότητας για 

συνεχή µάθηση, καλύπτει την αδυναµία αυτή, καθώς υποστηρίζει   την διοικητική 

αποκέντρωση  µέσα στο σχολείο και την σχολική αυτονοµία (OECD,  2001: 25).  

Τα σχολεία που ακολουθούν την οργανωτική µάθηση: 

- λειτουργούν συνειδητά ως οργανώσεις,  

- διαθέτουν την ευελιξία να προσαρµόζουν τις εκπαιδευτικές τους 

στρατηγικές ανάλογα µε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν, 

- ακολουθούν νέες προσεγγίσεις  στην εκπαιδευτική διδασκαλία και 

- λειτουργούν αυτόνοµα για τη βελτίωση της ποιότητάς τους  (OECD, 2001: 

3).  

Η διεθνής βιβλιογραφία (π.χ. Day et al. 2000:280-352· Darling-Hammond et al., 

2007)  επισηµαίνει ότι οι ηγέτες σχολικών µονάδων που εφαρµόζουν την οργανωτική 

µάθηση, επιτελούν αποτελεσµατικές διοικητικές διαδικασίες, όταν τις προσωπικές τους 

προσπάθειες τις υποστηρίζουν η σχολική µονάδα, η κοινότητα και τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  



 40

Σήµερα, τα σχολεία που εφαρµόζουν  νέους τύπους οργάνωσης και 

διδασκαλίας, δηµιουργούν µία σχέση αλληλεξάρτησης µεταξύ των µαθητών και των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι  συµµετέχουν στην διαχείριση, ενώ  οι σχολικοί ηγέτες έχουν 

εξελικτική  καριέρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.1. Ρόλος και διανοµή ηγεσίας στην οργανωτική µάθηση. 

Πηγή: OECD. (2001c). Knowledge and skills for life: First results from PISA 2000. 

Paris: OECD. 

 

Επίσης, η εφαρµογή της  οργανωτικής µάθησης στα σχολεία, όπως 

επισηµαίνουν οι   Sackney et al. (1995), προωθεί τη  συµµετοχή των µαθητών σε 

συνεργασίες οι οποίες στόχο έχουν την ευθυγράµµιση των  σχολικών  δραστηριοτήτων  

µε τους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτει το σχολείο (OECD, 2001: 27). 

Η  δοµή  ενός εκπαιδευτικού συστήµατος που βασίζεται στη συµµετοχική λήψη 

αποφάσεων, στην  ανατροφοδότηση και στην  υπευθυνότητα, όπως επισηµαίνουν οι   

Marks et al.  (2000:239-265), ενδυναµώνει  τη θέση των εκπαιδευτικών και της 

σχολικής ηγεσίας του σχολείου. Σε γενικές γραµµές στην οργανωτική µάθηση,  

τέσσερις παράγοντες προσδιορίζουν τον ρόλο του σχολικού ηγέτη: 

- Η εµπιστοσύνη και το κλίµα συνεργασίας που δηµιουργείται στο 

σχολείο. 

- Η συλλογική κουλτούρα του σχολείου. 

- Η συνεργασία σχολικού ηγέτη και εκπαιδευτικών στην λήψη 

πρωτοβουλιών και αντιµετώπισης των κινδύνων.  

- Η επιµόρφωση της επαγγελµατικής ανάπτυξης των διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών του σχολείου. 
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Σχήµα 2.2. Τρόποι µε τους οποίους οι σχολικοί ηγέτες ενδυναµώνουν την 

στρατολόγηση των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη και την διατήρησή τους.  

Πηγή: OECD. (2001c). Knowledge and skills for life: First results from PISA 2000. 

Paris: OECD. 

 

2.5. Προφίλ του επιτυχηµένου σχολικού ηγέτη  

Ο ρόλος του διευθυντή µίας σχολικής µονάδας, όπως επισηµαίνει ο  

Στιβακτάκης  (2006:36)  αποτελείται από το  πλέγµα ρόλων: α. του εκπαιδευτικού 

ηγέτη,  β. του γενικού διευθυντή του σχολείου,  γ. του διοικητικού ηγέτη και   δ. 

οργανωτή προγράµµατος.  

Το ενδιαφέρον του σχολικού ηγέτη επικεντρώνεται σε τρεις τοµείς: 

α) στον εφαρµογή των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής 

µονάδας,  

β) στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράµµατος και  

γ) στη βελτίωση του σχολικού κλίµατος. 

Τα διάφορα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας επιτυχηµένος σχολικός 

ηγέτης, σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία (όπως π.χ. Green, 2001:143-161·  

Leithwood & Riehl, 2003 όπως ανάφ. στο  Αριστοτέλους  & Αγγελίδης,  2008), 

http://www.pek.org.cy/Proceedings _2008 /pdf/g2.pdf) είναι τα εξής: 
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- Προσωπικότητα  

Η προσωπικότητα, όπως επισηµαίνουν οι  Leithwood et al. (2002) αποτελεί  µία 

από τις πιο  σηµαντικές συνιστώσες που ισχυροποιούν την επιτυχία ενός σχολικού 

ηγέτη. Τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να συνθέτουν αυτήν είναι τα εξής: 

- Επικοινωνιακός και ευέλικτος,  ώστε να µπορεί να δηµιουργεί καλές σχέσεις 

όχι µόνο µε το σχολικό περιβάλλον, αλλά και µε τους γονείς και την κοινότητα. 

- Φιλόδοξος, ώστε να θέτει υψηλούς στόχους για τον εαυτό του, τους 

εκπαιδευτικούς και κατ΄ επέκταση σε όλο το εκπαιδευτικό έργο που στοχεύει µία 

σχολική µονάδα.  

- Ευδιάθετος και οµιλητικός, γιατί καθηµερινώς έρχεται σε επαφή µε τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι συνήθως φορτωµένοι µε πίεση χρόνου και άγχος, καθώς  

και µε τα παιδιά που πρέπει να λειτουργούν σε ένα οµαλό και ευχάριστο περιβάλλον. 

- Ανεκτικός, γιατί οι συνεχώς µεταβαλλόµενες κοινωνικο-οικονοµικές 

καταστάσεις δηµιουργούν προβλήµατα συµπεριφοράς, ιδίως στα παιδιά, τα οποία 

πρέπει να αντιµετωπίζονται µε ανεκτικότητα µέσα, όµως από ειδικευµένη 

επαγγελµατική κατάρτιση.     

- ∆ίκαιος, αντικειµενικός, αλλά παράλληλα και φιλικός, καθώς αυτός είναι 

υπεύθυνος για την αξιολόγηση του προσωπικού και για την επισήµανση όποιων 

αδυναµιών και ελλείψεων. Να αναγνωρίζει τις προσπάθειες των συναδέλφων του, να 

επαινεί τα επιτεύγµατά τους και να αξιολογεί αντικειµενικά τις επιδόσεις τους (Σαϊτης, 

2002 · Μπουραντάς, 2005).   

- Αξιόπιστος, συνεπής, ειλικρινής και έντιµος. Οφείλει να δέχεται µε σεβασµό 

όχι µόνο τη γνώµη των άλλων, αλλά και την κριτική που του ασκείται, καθώς  και να 

κάνει αυτοκριτική.  

- Αυθεντικός, χωρίς να υποκρίνεται.   

- Εργατικός, δηµοκρατικός και να ασκεί συµβουλευτικό και καθοδηγητικό 

ρόλο.  

- Να διαθέτει υψηλό επίπεδο νοητικών και τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και  

συναισθηµατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.  

- Να δέχεται και να υποστηρίζει διάφορες καινοτόµες µεθόδους, όχι µόνο 

διδασκαλίας αλλά και κοινωνικο-συναισθηµατικών σχέσεων  (Σαϊτης, 2002). 
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- ∆ηµιουργία και µετάδοση κοινού οράµατος και συλλογικής κουλτούρας 

Βασικό χαρακτηριστικό για την δηµιουργία και µετάδοση κοινού οράµατος και 

συλλογικής κουλτούρας είναι ο σχολικός ηγέτης  µε ευαισθησία να ενδιαφέρεται 

ουσιαστικά να γνωρίσει τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς,  να τους βοηθά µε 

φροντίδα και πάθος στο έργο τους, ώστε µέσα από συλλογική προσπάθεια να 

επιτυγχάνεται  η  καλύτερη γνωστική και ψυχο-συναισθηµατική κατάρτιση των 

παιδιών, που είναι το βασικό όραµα ενός εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Ο θεµέλιος λίθος του κοινού οράµατος είναι ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον, 

όπου µέσα σε ένα κλίµα εµπιστοσύνης, ασφάλειας και συλλογικής κουλτούρας, οι  

εκπαιδευτικοί θα είναι προσηλωµένοι σε έναν κοινό στόχο που είναι η επιτυχηµένη 

λειτουργία του σχολείου (Leithwood et al., 2002).  

Η συλλογική κουλτούρα, σε µία σχολική κοινότητα, που  βασίζεται στην 

ψυχολογική και συναισθηµατική στήριξη που δίνει ο διευθυντής στους συναδέλφους 

του ενισχύει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση αυτών, τους κάνει να  αισθάνονται 

ότι είναι άξιοι και ικανοί να αποφασίζουν για τα προβλήµατα του σχολείου και ότι οι 

απόψεις τους θα γίνονται σεβαστές από αυτόν  (Αριστοτέλους & Αγγελίδης, 2008:413-

419).  

Παράλληλα ο διευθυντής θα πρέπει να ενηµερώνει και να προωθεί τους 

εκπαιδευτικούς σε προγράµµατα επιµόρφωσης και αυτό - βελτίωσης, τα οποία θα τους 

βοηθήσουν στο επιστηµονικό και παιδαγωγικό τους έργο (Πασιαρδής,  2004). 

 

- Προώθηση κατανεµηµένης ηγεσίας  

Ο επιτυχηµένος ηγέτης, όπως επισηµαίνουν οι  Darling-Hammond et al. (2007) 

δεν είναι αυτός που θεωρεί τον εαυτό του κυρίαρχο ηγέτη µέσα στο σχολείο, αλλά 

αυτός που συντονίζει την διαχείριση των ανθρωπίνων σχέσεων και κατανέµει τα 

ηγετικά του καθήκοντα.  Ο ρόλος του είναι πολυδιάστατος, καθώς όλοι οι 

εκπαιδευτικοί, µε τη δική του καθοδήγηση,  χωρίς πίεση πρέπει να συµµετέχουν στην 

διαχείριση µίας σχολικής µονάδας, ενώ παράλληλα πρέπει να τηρείται το αναλυτικό 

πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας.  

Οι Leithwood et al. (2002) επισηµαίνουν ότι η  παροχή αυτονοµίας στη 

διδασκαλία και στον έλεγχο συµπεριφοράς των µαθητών αποτελεί µία πρόκληση για τη 

δουλειά των εκπαιδευτικών,  καθώς έχουν την ελευθερία να υλοποιήσουν µία εργασία ή 

να αντιµετωπίσουν µία προβληµατική συµπεριφορά,  χωρίς την εποπτεία του σχολικού 

ηγέτη. Η εµπιστοσύνη που δείχνει ο σχολικός ηγέτης στους εκπαιδευτικούς και η 

ανοικτή επικοινωνία που χαρακτηρίζει την συνεργασία τους,  βοηθά στην ανάπτυξη 
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πρωτοβουλιών και καινοτόµων µεθόδων  που στόχο έχουν την προσαρµογή στα νέα 

τοπικά και διεθνή δεδοµένα της σχολικής κοινότητας (Μπουραντάς, 2005). 

 

-Κατανόηση και ανάπτυξη υποστηρικτικού περιβάλλοντος  

Οι σύγχρονες κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από πλουραλισµό και 

πολυπολιτισµικότητα έφεραν ριζικές αλλαγές στην διοργάνωση διαδικασιών µάθησης. 

Απαιτείται πλέον ο εκσυγχρονισµός στο περιεχόµενο και τους τρόπους διδασκαλίας η 

οποία πρέπει να γίνεται µε σεβασµό προς τα άτοµα τα οποία έχουν διαφορετικό 

γνωστικό επίπεδο και διαφορετική πολιτισµική προέλευση  (Ξωχέλλης, 2005). Ο 

σχολικός ηγέτης επιβάλλεται να εντοπίζει και να αναλαµβάνει την λύση των νέων 

καταστάσεων που δηµιουργούνται πλέον στα σχολεία (βία, µη κατάλληλη γνωστική 

ανάπτυξη κ.ά.) και να επιδιώκει την ειδική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για να έχει 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα.  

Η υποστήριξη, ενθάρρυνση και εµψύχωση που προσφέρει ο σχολικός ηγέτης 

εξασφαλίζει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον  (Μπουραντάς, 2005). Παράλληλα είναι  

υπεύθυνος για την υποδοχή, την στήριξη, την εξοικείωση και τον εγκλιµατισµό του 

νέου εκπαιδευτικού στις απόψεις, τις αξίες και τις στάσεις που ενυπάρχουν µέσα σε µία 

σχολική κοινότητα, να τους εφοδιάζει µε  έντυπο υλικό, να τους  ενηµερώνει για τους 

σχολικούς κανονισµούς και για τα διδακτικά και εξωδιδακτικά τους  καθήκοντα 

(Μυλωνά, 2005:55-180), 

 

- ∆ηµιουργία παραγωγικών σχέσεων µε τους γονείς και την κοινότητα  

Οι εποικοδοµητικές και παραγωγικές σχέσεις που αναπτύσσει ένας σχολικός 

ηγέτης, µε τους γονείς και την κοινότητα,  αποτελούν παράγοντα µεγίστης  σηµασίας 

για την οµαλή και επιτυχηµένη λειτουργία µίας σχολικής µονάδας.  Μέσα από τις 

επικοινωνιακές του δεξιότητες εξασφαλίζει την συµµετοχή των γονέων και της 

κοινότητας  στο σχολείο, την βοήθεια και υποστήριξή τους, µέσα  σε µία σχέση 

αλληλεξάρτησης ενώ  παράλληλα  φροντίζει να έχουν και  αυτοί την αίσθηση ότι το 

σχολείο φροντίζει για τις γονεϊκές και κοινοτικές προσδοκίες (Σαϊτης,  2002:69-156).  

 

2.6. Η χρήση ΤΠΕ από τους σχολικούς ηγέτες 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, άλλαξαν τα δεδοµένα και τα 

εργαλεία εκµάθησης στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Ενώ στο Π∆ 398/1995 περί επιλογής 

στελεχών εκπαίδευσης δεν γίνεται καµία αναφορά για την επιµόρφωση των διευθυντών 
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των σχολείων στις νέες τεχνολογίες,  στον τελευταίο νόµο 3848/2010 η εκπαίδευση στις 

νέες τεχνολογίες προσθέτει  ένα  ποσοστό 3% στις αξιολογικές µονάδες (Παναγούλη, 

2010 όπως ανάφ. στο Κολέρδα κ.ά., 2013: 90-150). 

Η µόνη προσπάθεια πραγµατοποίησης της επιµόρφωσης των διευθυντών στις 

νέες τεχνολογίες,  σε κρατικό επίπεδο,  έγινε από  ταχύρρυθµα σεµινάρια από τα 

Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ),  το 2005,  του ΚΠΣ για την επιµόρφωση 

στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης. Παρόλο που έχουν γίνει προσπάθειες για την 

αναβάθµιση του ρόλου των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης και έχουν εκδοθεί 

σχετικά επιµορφωτικά εγχειρίδια, κανένα από αυτά δεν προετοιµάζει κατάλληλα τον 

διευθυντή σχολικής µονάδας, ιδίως στη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Το 2012, από το Εθνικό Κέντρο ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης έγινε µία 

προσπάθεια για την επιµόρφωση των στελεχών διοίκησης σχολικών µονάδων, µε το 

επιµορφωτικό πρόγραµµα: «Θέµατα διοίκησης της εκπαίδευσης», για την απόκτηση 

πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, (έγκ.υπ.αριθ. 8127/ Φ234.03/19-7-2012 ΕΚ∆∆Α), χωρίς 

όµως να αναφερθεί η χρήση νέων τεχνολογιών ως εργαλείο διοίκησης (∆αδαµόδια, 

2010). 

Αποτελέσµατα έρευνας που διεξήχθη στην Αυστραλία, το 2003, σε 300 

διευθυντές σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, έδειξαν ότι η χρήση των νέων 

τεχνολογιών,  αποτελεί ένα από σηµαντικότερα εργαλεία διοίκησης και οργάνωσης 

µέσα στις σχολικές µονάδες, γιατί αλλάζει ριζικά τον τρόπο εργασίας τους.  

Τα συµπεράσµατα αυτά τα υποστηρίζουν αποτελέσµατα έρευνας των 

ερευνητών Τοmas Otton  και Peter Albion, το 2004, σε διευθυντές σχολείων, µε θέµα 

την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στο σχολείο και γενικά την υιοθέτηση νέων µεθόδων 

διδασκαλίας στο χώρο του σχολείου. Αυτά έδειξαν ότι: οι αντιλήψεις των διευθυντών 

ήταν ότι,  οι νέοι µέθοδοι διδασκαλίας επηρεάζουν και βελτιώνουν την σχολική 

κουλτούρα και την παρεχόµενη  εκπαίδευση και ότι ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για 

την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην  λειτουργία της σχολικής µονάδας. Επίσης τα  

αποτελέσµατα αυτά ενισχύονται και από τις επισηµάνσεις των Afshari et.al. (2009:49 

όπως ανάφ. στο Κολέρδα κ.ά. 2013: 90-150), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει 

ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ των εξελισσόµενων διοικητικών πρακτικών και της 

χρήσης νέων τεχνολογιών. 
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Πίνακας 1: Υποψήφιοι διευθυντές σχολικών µονάδων επιµορφωµένοι σε 

ΤΠΕ επιπέδου 1 και 2 (2011) 

α/α Πόλη Αριθ. 
Υποψηφίων 

Επιµόρφωση σε 
ΤΠΕ 

% 

1 Α΄ Αθήνα 403 274 68 
2 Αν. Θεσσαλονίκη 320 265 83 
3 Βοιωτία 104 81 78 
4 ∆ωδεκάνησα 140 110 79 
5 Ηράκλειο 168 114 68 
6 Καβάλα 75 64 85 
7 Καρδίτσα 73 64 88 
8 Καστοριά 61 53 87 
9 Λακωνία  62 44 71 
10 Φθιώτιδα 101 77 76 
  1507 1146 76% 

 Πηγή : Πίνακες επιλογής διευθυντών 2011 (Κολέρδα κά., 2013: 90-150) 

 

Οι αναφορές στον πίνακα 2.1. αποδεικνύουν ότι η χώρα µας υπολείπεται στην 

επιµόρφωση διευθυντών, καθώς στις αναπτυγµένες χώρες δεν δύναται ένας υποψήφιος 

να αναλάβει θέση διευθυντού ή υποδιευθυντού σε µία σχολική µονάδα εάν δεν έχει 

λάβει πρώτα την απαραίτητη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες  (Τζιµογιάννης, 2002: 

55-65).  

Το µέγεθος ικανοποίησης από τη χρήση νέων τεχνολογιών στα σχολεία το 

περιγράφουν τα αποτελέσµατα έρευνας,  που διεξήχθη στην περιφερειακή ενότητα 

Ηρακλείου  Κρήτης,  κατά τη χρονική περίοδο 10-26 Ιανουαρίου 2013, σε σχολικές 

µονάδες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μόνο  το 19% των ερωτηθέντων διευθυντών 

σχολικών µονάδων απάντησε ότι χρειάζεται επιµόρφωση σε ΤΠΕ, το 58% απάντησε ότι 

αισθάνεται ικανοποιηµένος/νη από τις διοικητικές του γνώσεις (e-school, έπαφος), ενώ 

η πλειοψηφία απάντησε ότι προτιµά η επιµόρφωση να γίνεται σε µικρές οµάδες των 10 

ατόµων (Κολέρδα κ.ά., 2013: 90-150) 

 



 47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

3.1. Εισαγωγή  

Ο προϊστάµενος σχολικής µονάδας προσχολικής αγωγής είναι υπεύθυνος  για 

την εύρυθµη λειτουργία της και για  τη διαχείριση του προσωπικού,  ώστε να 

αναπτύσσεται ένα φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον. Εκτός από την απαραίτητη 

εκπαιδευτική κατάρτιση, απαιτείται να διαθέτει προσόντα ηγέτη, επικοινωνιακές 

δεξιότητες, σαφή κατανόηση της προστασίας του παιδιού, εκπαιδευτική κατάρτιση για 

την φροντίδα νηπίων. Πρωταρχικός του στόχος είναι η δηµιουργία ενός ασφαλούς και 

ενθαρρυντικού περιβάλλοντος όπου προωθείται η µάθηση µέσα από το παιχνίδι 

(Winton, P. 2010 όπως ανάφ. στο  Weseley & Buysse: 113- 129).  

Μεγάλος αριθµός ερευνών τα τελευταία χρόνια καταλήγει στο συµπέρασµα ότι 

το θεµέλιο για τη µελλοντική επιτυχία των παιδιών στη ζωή είναι η προσχολική αγωγή 

(Cunha et al., 2006) και ότι οι κοινωνικο-συναισθηµατικές δεξιότητες είναι εξίσου 

σηµαντικές µε τις γνωστικές ικανότητες (Heckman & Kautz, 2012). Εποµένως ένας από 

τους βασικότερους στόχους των σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής είναι να 

βοηθήσουν το παιδί να αποκτήσει κοινωνική και συναισθηµατική επάρκεια, που  θα το 

βοηθήσει να αναπτύξει τις κοινωνικο- συναισθηµατικές δεξιότητες που  είναι 

απαραίτητες, όχι µόνο για την εκπαιδευτική του κατάρτιση,  αλλά και για την 

εξασφάλιση ενός επιτυχηµένου µέλλοντος (Jones & Bouffard, 2012:26). Αποτελέσµατα 

ερευνών (Denham et al, 2003: 238-256· Tremblay, 2000·  129-141· Whitted, 2011:10-

16 όπως ανάφ. στο Pribble, 2013) αποδεικνύουν ότι, εάν αυτή η παρέµβαση δεν γίνει 

στην προσχολική ηλικία είναι πολύ πιθανό τα δηµιουργηθούν  µακροπρόθεσµα  

αρνητικά αποτελέσµατα. 

Στις σχολικές µονάδες προσχολικής αγωγής κεντρικός παράγοντας για την 

κοινωνική – συναισθηµατική παρέµβαση στην συµπεριφορά των παιδιών είναι ο 

εκπαιδευτικός.   Όµως στοιχεία ερευνών (Bodrova & Leong, 2006 όπως ανάφ. στο M. 

Zaslow & I. Martinez-Beck: 203–224· Rimm-Kaufman, Pianta, & Cox, 2000:147-166) 

έδειξαν ότι υπάρχει µεγάλη έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης  και επιµόρφωσης των  
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εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, γεγονός που έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην 

κοινωνική ικανότητα των παιδιών. 

 

3.2. Η προσχολική εκπαίδευση 

Το πρώτο στάδιο κοινωνικής µάθησης του παιδιού αποτελεί η οικογένεια. Το 

σχολείο προσφέρει ένα συµπληρωµατικό και ενισχυτικό πεδίο αλληλεπιδράσεων 

(Σακελλαρίου, 2002). 

Κατά την  προσχολική ηλικία, λαµβάνουν χώρα πολλές γνωστικές-αναπτυξιακές 

αλλαγές, καθιστώντας τα προσχολικά χρόνια µία κρίσιµη περίοδο για την ανάπτυξη του 

ατόµου. Οι αναπτυξιακές αλλαγές στο γνωστικό, σωµατικό και κινητικό τοµέα 

δηµιουργούν άλλες ψυχολογικές διεργασίες,  µέσω των οποίων το νήπιο αποκτά την 

αυτονοµία του, ενώ παράλληλα  οι  συµπεριφορές και οι στάσεις που αναπτύσσονται 

διαρκούν για όλη την υπόλοιπη ζωή του παιδιού (Piaget, 1990: 70-159). 

  Όµως η συµπεριφορά ενός παιδιού προσχολικής  ηλικίας είναι αποτέλεσµα 

πολυσύνθετων παραγόντων, όπως η ιδιοσυγκρασία, η αυτοεκτίµηση, τα  κίνητρα και οι  

ειδικοί τρόποι µάθησης. Αυτοί επιδρούν καθοριστικά στον τρόπο µε τον οποίο το νήπιο 

εκφράζεται, λειτουργεί και τελικά αναπτύσσεται. Οι εκπαιδευτικοί είναι  απαραίτητο να 

λαµβάνουν  υπόψη τους αυτά τα στοιχεία, ώστε να συµβάλλουν µε θετικό τρόπο στην 

ανάπτυξή του (Piaget, 2007:201-259). 

Το προσχολικό περιβάλλον πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένο για να 

δηµιουργεί κίνητρα για ανακάλυψη, πειραµατισµό, συνεργασία, επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση, όπου το παιδί θα µπορεί να εξωτερικεύει τα συναισθήµατά του και να 

συµµετέχει στη διαδικασία µάθησης, η οποία µάθηση όµως, πρέπει να στοχεύει στην 

καλλιέργεια του οµαδικού πνεύµατος και στην αναβάθµιση της γνώσης  (Γαλανάκη, 

2003:40-93).   

Ανατρέχοντας στην ελληνική και διεθνή  βιβλιογραφία (Τριλιανός, 1998: 108-

196· Χατζοπούλου &  Κακανά,  2008  όπως ανάφ. στο Κακανά &  Σιµούλη (επιµ.), 

σσ.88-94·  Helms, 2002:208-312· Krees, 2003: 35-96), διαπιστώνεται ότι η 

οµαδοκεντρική µάθηση συµβάλει στην γνωστική, γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη 

των µαθητών, επηρεάζοντας παράλληλα  θετικά την επίδοση και τη στάση τους 

απέναντι στο σχολείο.  Παράλληλα ο εκπαιδευτικός οφείλει να καλλιεργεί ένα θετικό 

επικοινωνιακό πλαίσιο δίνοντας βάρος στις διαπροσωπικές  και κοινωνικές σχέσεις, 

καθώς η κοινωνικότητα είναι  ο θεµέλιος λίθος για την ανάπτυξη µίας υγιούς 

προσωπικότητας.  
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Επίσης κατά την προσχολική εκπαίδευση, οι ερωτήσεις, η τεχνική της 

συζήτησης, η ανάπτυξη της δηµιουργικής σκέψης, η διατύπωση απόψεων αποτελούν 

ισχυρά εργαλεία που βοηθάνε τα παιδιά να εµπλακούν ενεργά στη µάθησή τους και να 

αναπτύξουν παράλληλα κριτική και δηµιουργική σκέψη (∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 

2009:82-140). 

Κύριο ρόλο για την αποτελεσµατικότητα µίας σχολικής µονάδας προσχολικής 

αγωγής  κατέχει ο προϊστάµενός της  ο οποίος,  σε συνεργασία µε τους λοιπούς 

εκπαιδευτικούς, δηµιουργεί  τους κατάλληλους παράγοντες που θα προετοιµάσουν το  

παιδί για την είσοδό του στο δηµοτικό σχολείο, µέσα σε ένα «προστατευµένο» 

περιβάλλον, το οποίο θα  παρέχει τη γνώση, σύµφωνα όµως µε το αναπτυξιακό επίπεδο 

των παιδιών. Στόχος του  είναι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων µέσα από την ισόρροπη, 

συναισθηµατική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού, µε απώτερο σκοπό να παιδί να 

αποκτήσει  αυτογνωσία, πειθαρχία, θάρρος και κριτική σκέψη και γενικά ανάπτυξη των 

νοητικών και κοινωνικών ικανοτήτων του (Παπαναούµ, 2003:130-251). 

 

3.3. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής  

Το παιδί,  κατά την προσχολική ηλικία, χρειάζεται βοήθεια από ειδικευµένα 

άτοµα,  τα οποία  θα το βοηθήσουν να αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες για τη  

µόρφωση και επιµόρφωση που απαιτείται  στην µετέπειτα ζωή του (Cole & Cole, 

2002:201-258). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής είναι ιδιαίτερα 

λεπτός, απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις και επαγγελµατική κατάρτιση,  καθώς  είναι 

υπεύθυνος για την εκκίνηση και τη δόµηση πρώιµων σχηµάτων αλληλεπίδρασης στην 

γνωστική ανάπτυξη του παιδιού.  

Καθώς η γνωστική ωρίµανση των παιδιών κλιµακώνεται ανάλογα µε την 

προσωπικότητα του κάθε παιδιού,  πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη επιµόρφωση και  

να υποστηρίζει το παιδί  ώστε  να φθάσει στο επίπεδο της γνωστικής ανάπτυξης της 

ηλικίας του  (Σακελλαρίου, 2002: 8-11). Όµως αυτό αποτελεί µία απαιτητική 

διαδικασία, γιατί  πρέπει να θυµάται τις δυνατότητες και τις ιδιοµορφίες του κάθε 

παιδιού, να το παρακινεί µε τις κατάλληλες δραστηριότητες, συνήθως µέσα σε 

πολυπολιτισµική τάξη µε υπεράριθµο αριθµό παιδιών. 

Παράλληλα όµως η συγκρότηση γνώσης πρέπει να συνδέεται µε τις ικανότητες 

και δεξιότητες για κοινωνική µάθηση,  οι οποίες αποκτώνται µε την εκµάθηση µορφών 

διαπροσωπικής επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε  το παιδί να διευρύνει τις γνώσεις 
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του, γεγονός  που θα το βοηθήσει να προσαρµοστεί σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο και 

αλληλοεξαρτώµενο περιβάλλον.  

Σε γενικές γραµµές η  διδασκαλία στην προσχολική ηλικία πρέπει να λειτουργεί 

µέσα σε ένα πλαίσιο όπου θα συνυπάρχουν: 

- η σύνδεση των γνώσεων µε τις ικανότητες και δεξιότητες για την κοινωνική 

µάθηση, 

- η εκµάθηση µορφών διαπροσωπικής επικοινωνίας, 

- η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων σε πολύπλοκες διαπροσωπικές 

καταστάσεις, 

- η αντιµετώπιση εντάσεων, συγκρούσεων και προβληµατικών καταστάσεων µε 

φαντασία και οξυδέρκεια,  

- ο εφοδιασµός ικανοτήτων για να αναλαµβάνει το παιδί τις ευθύνες του,  

- η εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες,  

- παράγοντες για να αγαπήσει το  παιδί  την δια βίου µάθηση, 

- δεξιότητες για να προσαρµοστεί το παιδί σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον. 

Η διδασκαλία µέσω συνεργατικής µάθησης και η  γνωστική υποστήριξη στην 

προσχολική ηλικία,  γίνεται  στο περιβάλλον µάθησης που διαµορφώνει ο διευθυντής 

του σχολείου µε την βοήθεια των εκπαιδευτικών (Σακελλαρίου, 2002: 8-27 Cole, M. & 

Cole, S.R., 2001:208-356). Αυτό πρέπει να περιέχει κατάλληλα διαµορφωµένες 

συνθήκες, όπου οι δραστηριότητες να ξεκινούν από τα προσωπικά βιώµατα και 

εµπειρίες του παιδιού και να προσαρµόζονται στην εξελικτική διαδικασία της µάθησης.  

Οι διαδικασίες αυτές στη συνέχεια εσωτερικεύονται και αποτελούν µέρος της 

ανάπτυξης του  παιδιού (Vygotsky, 1997:201-307). 
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3.4. Αρµοδιότητες και ηγετικές ικανότητες  του προϊσταµένου 

σχολικής µονάδας προσχολικής αγωγής  

Στην Ελλάδα οι αρµοδιότητες  ενός διευθυντή - προϊσταµένου σχολικής 

µονάδας προσχολικής αγωγής είναι διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα 

εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών, γιατί  δεν έχει τη θέση του manager, δεν 

µπορεί να διαχειριστεί κονδύλια, ούτε να προτείνει αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραµµα 

σπουδών πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Παναγούλη, 2010 όπως ανάφ. 

στο Κολέρδα κ.ά., 2013: 90-150). Όµως  πρέπει να διαθέτει ηγετικές ικανότητες που να 

χαρακτηρίζονται από διαχειριστικές, επικοινωνιακές, γνωστικές ικανότητες, 

εξειδικευµένες όµως  στην φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Είναι υπεύθυνος για 

την καθηµερινή  διαχείριση όλων των πτυχών της διοίκησης του σχολείου και φροντίζει 

για την εξασφάλιση της  συµµόρφωσής της,  σύµφωνα µε τις πολιτικές διαδικασίες που 

απαιτούνται (Καθηκοντολόγιο: ∆ιευθυντές – Υποδιευθυντές σχολείων Αρ. 

Φ.353.1/324/105657/∆1/02 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/16-10-02)  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ).. 

Παράλληλα, οι  διαχειριστικές του ευθύνες περιλαµβάνουν την επικοινωνία και 

στήριξη του ειδικευµένου προσωπικού, την διαχείριση του προϋπολογισµού, την 

προµήθεια των απαραίτητων υλικών που απαιτούνται για την διαπεραίωση των 

δραστηριοτήτων, την κατάθεση του προϋπολογισµού για την διατήρηση και τον 

εξοπλισµό της σχολικής µονάδας, τις εγγραφές των παιδιών, την φροντίδα  ότι η 

σχολική µονάδα λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας, 

πυροπροστασίας και περιβαλλοντικής φροντίδας (Leithwood et al., 2002). 

 Μέσα στο πλαίσιο των ηγετικών ικανοτήτων περιλαµβάνεται η εποπτική 

εµπειρία, η άριστη διαχείριση του χρόνου, οι οργανωτικές ικανότητες, η κατανόηση 

ζητηµάτων προστασίας του παιδιού, η ικανότητα να δίνει αναπτυξιακά κίνητρα στους 

συνεργάτες του, να εργάζεται µε µικρά παιδιά, να κατανοεί και να δίνει  ίσες ευκαιρίες, 

να διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση για το πώς τα παιδιά µαθαίνουν και 

αναπτύσσονται σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία, να οικοδοµεί καλές σχέσεις 

συνεργασίας µε τους αρµόδιους σχολικούς φορείς και τους άλλους  επαγγελµατίες 

φροντίδας των παιδιών (Καθηκοντολόγιο: ∆ιευθυντές – Υποδιευθυντές σχολείων Αρ. 

Φ.353.1/324/105657/∆1/02 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/16-10-02)  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ). 
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3.4.1. ∆ιαχείριση Προσωπικού  

Οι  διαχειριστικές  ευθύνες του σχολικού ηγέτη µονάδας προσχολικής ηλικίας 

περιλαµβάνουν  την επικοινωνία και στήριξη του ειδικευµένου προσωπικού, µε 

ανατροφοδότηση και κίνητρα, η αποτελεσµατικότητα των οποίων επηρεάζει την  

ποιότητα και την  αξιοπιστία του προσωπικού. Καθοδηγεί  και παρέχει  συµβουλές 

στους εκπαιδευτικούς και  αξιολογεί την απόδοση εργασίας τους.  

  Επίσης  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 (Καθηκοντολόγιο: ∆ιευθυντές – Υποδιευθυντές σχολείων Αρ. 

Φ.353.1/324/105657/∆1/02 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/16-10-02)  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ). 

Μέσα στα καθήκοντα του προϊσταµένου µιας σχολικής µονάδας προσχολικής 

αγωγής ως προς τη διαχείριση του προσωπικού είναι και η παρακίνηση. Μπορεί να 

διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών η οποία 

αποδεδειγµένα µπορεί να επηρεάσει την αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας. 

Μέσω της συµπεριφοράς του µπορεί να επιδράσει θετικά στους παρακινητικούς 

παράγοντες όπως, η αναγνώριση της προσφοράς των εκπαιδευτικών, η ενίσχυση της 

αυτοεκτίµησης, η δίκαιη µεταχείριση και το θετικό κλίµα µέσα στο σχολείο (Σαΐτης, 

2014). 

 

3.4.2. ∆ιαχείριση οικονοµικών  

Οι δηµόσιες  σχολικές µονάδες προσχολικής αγωγής χρηµατοδοτούνται από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο προϊστάµενος της σχολικής µονάδας πρέπει 

να διαθέτει ικανότητες οικονοµικής διαχείρισης, καθώς αυτός είναι υπεύθυνος για την 

εξοικονόµηση πόρων, προµήθεια υλικών, την  εκπλήρωση λοιπών αναγκών που 

δηµιουργούνται κατά τη σχολική χρονιά, ενώ παράλληλα  επιβλέπει την εξόφληση των 

λογαριασµών.  

Επίσης επιδιώκει την επίτευξη των  οικονοµικών στόχων, εφαρµόζοντας 

αυστηρό και προληπτικό έλεγχο του κόστους των δαπανών και σχεδιάζει τον 

προϋπολογισµό για την εφαρµογή των εκπαιδευτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων 

του επερχόµενου σχολικού έτους (Καθηκοντολόγιο: ∆ιευθυντές – Υποδιευθυντές 

σχολείων Αρ. Φ.353.1/324/105657/∆1/02 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/16-10-02)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ)..  
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Είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις χρηµάτων, από τις κρατικές υπηρεσίες και 

καταθέτει τις οικονοµικές εκθέσεις στους ιδιοκτήτες των κτιρίων. Προετοιµάζει τον 

ετήσιο προϋπολογισµό, επιβλέπει την προµήθεια των απαραίτητων υλικών που 

απαιτούνται για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων, καταθέτει τον προϋπολογισµό  

για την διατήρηση και τον εξοπλισµό της σχολικής µονάδας  (Begley, 2003,  όπως 

ανάφ. στο Μulford, B., 2003 OECD COMMISSIONED PAPER).  

Παράλληλα  είναι υπεύθυνος σε συνεργασία µε τον αρµόδιο εκπαιδευτικό για 

την τήρηση της αλληλογραφίας του σχολείου και των πάσης φύσεως βιβλίων και 

εντύπων που προβλέπονται από το νοµοθετικό πλαίσιο. (Καθηκοντολόγιο: ∆ιευθυντές – 

Υποδιευθυντές σχολείων Αρ. Φ.353.1/324/105657/∆1/02 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

1340/16-10-02)  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & 

ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ). 

 

3.4.3. Τήρηση Αναλυτικού  Προγράµµατος   

Οι µονάδες προσχολικής αγωγής χρησιµοποιούν προγράµµατα σπουδών 

κατάλληλα για την ηλικία των µικρών µαθητών. Περιλαµβάνουν κατάρτιση κοινωνικής 

συµπεριφοράς και ανάπτυξης,  καθώς και  ακαδηµαϊκή διδασκαλία στα µαθηµατικά, 

στις επιστήµες, στην ανάγνωση και στις τέχνες. Καθώς ο προϊστάµενος είναι υπεύθυνος 

για την καθηµερινή λειτουργία του προγράµµατος, παρακολουθεί  τη διαδικασία 

διδασκαλίας  ώστε η σχολική µονάδα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πιστοποίησης 

του εθνικών ή κρατικών οργανισµών. Είναι υπεύθυνος ότι το προσωπικό διαθέτει την 

κατάλληλη επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για την διεκπεραίωση του 

προγράµµατος και υποστηρίζει τις αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές στους τοµείς 

διαχείρισης της τάξης και εφαρµογής  του προγράµµατος σπουδών (Denham et.al., 

2003: 238-256). 

Η διεθνής βιβλιογραφία  (όπως π.χ. Cassidy et.al.,  1995: 171-183· Denham 

et.al., 2003: 238-256) υποστηρίζει ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα πρέπει να 

ευαισθητοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας στις επιπτώσεις που έχει 

η προσέγγισή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία και τις ικανότητες και δεξιότητες των 

παιδιών. Οι δραστηριότητες πρέπει να απευθύνονται σε παιδιά όλων των κοινωνικών 

στρωµάτων και να στοχεύουν σε: 

1) ∆ραστηριότητες µάθησης µε µια σειρά επιλεγµένων θεµάτων µε βάση 

το εθνικό πρόγραµµα σπουδών, π.χ. κοινωνική και συναισθηµατική (προσωπική) 

ανάπτυξη, τη γλώσσα, τη σωµατική ανάπτυξη, τα µαθηµατικά, τις δηµιουργικές τέχνες. 
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2) Να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες που  εκπαιδεύουν τα παιδιά στις 

γλωσσικές και κινητικές δεξιότητες. 

3) Να διεγείρουν την επιθυµία των παιδιών για µάθηση  µέσω της ενεργού 

συµµετοχής. 

4) Να διεγείρουν την περιέργεια µέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών. 

5) Αξιολογώντας την πρόοδο του  παιδιού, να το ενθαρρύνουν να  

εξερευνήσει νέες πτυχές της προσωπικότητάς του / της είτε, µέσα στην οµάδα  

συνοµηλίκων, είτε να ξεκινήσει  νέες δραστηριότητες ανεξάρτητα. 

6) Να προωθούν τον σεβασµό στην διαφορετικότητα  ( Douglas &  Currie, 

2011:1315-1486). 

 

3.4.4. ∆ιδακτική υποστήριξη  

Ο προϊστάµενος µιας σχολικής µονάδας προσχολικής αγωγής οφείλει να 

υποστηρίζει το διδακτικό του προσωπικό µέσω της ενθάρρυνσης, της καθοδήγησης και 

της εξασφάλισης ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα 

ξεπεράσουν τον εαυτό τους και θα φτάσουν σε εξαιρετικές επιδόσεις (Σαΐτη & Σαΐτης, 

2011). 

Ο προϊστάµενος πρέπει να προσεγγίσει την διδακτική υποστήριξη πάνω σε τρεις 

άξονες: 

 - Πρώτον, πρέπει να χαρτογραφήσει τον σχεδιασµό και το είδος διδασκαλίας 

που προσφέρουν  οι εκπαιδευτικοί  της σχολικής µονάδας.  

- ∆εύτερον, να εξετάσει εάν οι   ικανότητες των εκπαιδευτικών   

ανταποκρίνονται στις κοινωνικό- συναισθηµατικές απαιτήσεις των µαθητών της τάξης 

και  

- Τρίτον,  να εξετάσει το περιεχόµενο του αναλυτικού προγράµµατος που τους 

δίδεται, για να  εντοπίσει τυχόν  κενά που υπάρχουν ανάµεσα σε αυτά και στον τρόπο 

διδασκαλίας.  

Τους  προτρέπει να παρακολουθούν  ειδικά επιµορφωτικά προγράµµατα για την 

ανάπτυξη του παιδιού, τη θεωρία της µάθησης στην προσχολική ηλικία και καινοτόµες 

διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες θα είναι προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις µίας 

σύγχρονης τάξης, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισµικότητα, ανοµοιογένεια,  

διαφορετικά επίπεδα γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών και κοινωνικο-συναισθηµατική 

αστάθεια εξαιτίας των ραγδαίων κοινωνικο – οικονοµικών εξελίξεων (Department of 

Education. 2003  http://www.state.nj.us/ece/abbott/guidelines/guidelines.htm). 



 55

 Η διεθνής βιβλιογραφία (Cassidy, Buell, Pugh-Hoese, & Russell, 1995:171-

183· McMullen,  2003: 301-403) επισηµαίνει  ότι ο διευθυντής πρέπει να ελέγχει, εάν 

υπάρχει συσχέτιση των µαθηµάτων προσχολικής ηλικίας µε το κατάλληλο αναπτυξιακό 

επίπεδο των παιδιών της τάξης, το οποίο πιθανόν να διαφέρει εξαιτίας της διαφορετικής  

εθνοτικής καταγωγής, της  γλώσσας και της κουλτούρας του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος. 

 

3.4.5. Υποστηρικτικό µαθησιακό περιβάλλον  

Το υποστηρικτικό µαθησιακό περιβάλλον περιλαµβάνει τον κατάλληλο 

εξοπλισµό των αιθουσών, την τήρηση όλων των προϋποθέσεων ασφαλούς  

περιβάλλοντος, τον φωτισµό, το χρώµα και το µέγεθος των αιθουσών, τους άνετους 

χώρους δραστηριοτήτων,  την ποικιλία παιχνιδιών και κυρίως την εξειδικευµένη 

διδασκαλία και φροντίδα των  εκπαιδευτικών.  Ο σχολικός ηγέτης φροντίζει ώστε: 

- Να διατηρεί ένα θετικό περιβάλλον, το οποίο βοηθά στην  

εποικοδοµητική  αλληλεπίδραση των παιδιών µε τους εκπαιδευτικούς  και τους 

οµοτίµους τους.  

- Να επιβλέπει τον σχεδιασµό των δραστηριοτήτων, ώστε να πληρούνται 

οι ανάγκες των παιδιών και να  φροντίζει ώστε ο εξοπλισµός, όπως τα έπιπλα και τα 

παιχνίδια να  είναι σε καλή κατάσταση.  

- Να υποστηρίζει µεθόδους διδασκαλίας  που στηρίζονται  στο παιχνίδι, 

δίνοντας όµως έµφαση στις ατοµικές ανάγκες και στο επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών. 

- Να κατέχει ειδική κατάρτιση στα µέσα νέων τεχνολογιών και στα 

κοινωνικά δίκτυα, ώστε να επικοινωνεί µε τους αρµόδιους φορείς και  τους γονείς, ενώ 

παράλληλα να βοηθά και να παρακινεί τους εκπαιδευτικούς στην χρήση αυτών κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας. 

- Να εξασφαλίζει   τις προϋποθέσεις ότι ικανοποιούνται  οι  ανάγκες των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας για την κοινωνική, ψυχική, γνωστική και σωµατική τους 

ανάπτυξη.  

- Να φροντίζει ώστε να ανανεώνονται οι δραστηριότητες στην σχολική 

µονάδα, όπως αθλητικές δραστηριότητες, θέατρο, παραδοσιακοί χοροί και γενικά να 

είναι  υπεύθυνος για τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη διαχείριση  δράσεων και 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις καθηµερινές απαιτήσεις διδασκαλίας  (Leithwood 

et al., 2002). 
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3.4.6. Στρατηγική δηµοσίων σχέσεων 

Η στρατηγική δηµοσίων σχέσεων, την οποία συνήθως υιοθετεί ο σχολικός 

ηγέτης µονάδας προσχολικής αγωγής,  στοχεύει στην άµεση συµµετοχή των γονέων και 

της κοινότητας και στηρίζεται στους εξής άγονες: 

α. Γονείς: Υποδέχεται τους µελλοντικούς γονείς,  απαντά στις ερωτήσεις τους 

και τους κάνει περιήγηση στους χώρους διδασκαλίας, ανάπαυσης και δραστηριοτήτων. 

∆ηµιουργεί µία θετική επικοινωνία µε αυτούς σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο, όπου τους 

εξηγεί την εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής µονάδας και τις διαδικασίες εισδοχής 

του παιδιού στην σχολική κοινότητα, µαζί µε τυχόν θέµατα που σχετίζονται µε το κάθε 

παιδί. Επίσης επικοινωνεί µαζί τους τακτικά  για να τους παρέχει  πληροφορίες σχετικά 

µε τις σχολικές δραστηριότητες και την εξέλιξη των παιδιών τους.  

 β. Κοινότητα: Φροντίζει την ανάδειξη του έργου του σχολείου στην κοινότητα. 

Με την ενεργή συµµετοχή των εκπαιδευτικών και των µαθητών, διοργανώνει 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις των έργων των µαθητών, προωθεί στην δηµιουργία 

περιοδικού ή εφηµερίδας, παρακινεί να γίνονται εκδροµές περιηγητικού, ιστορικού ή 

οικολογικού ενδιαφέροντος, προωθεί εθελοντικές δράσεις για ανακύκλωση, 

δενδροφύτευση, βοήθειας σε άτοµα που αντιµετωπίζουν οικονοµικά, κοινωνικά ή 

ψυχολογικά προβλήµατα. Μέσα από αυτές τις προσεγγίσεις προωθείται η κουλτούρα 

αλληλεγγύης και συνεργασίας µε συστηµατικότητα και όχι αποσπασµατικότητα 

(Leithwood et al., 2002). 

 

3.4.7. Εποπτεία και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

Ένας σχολικός ηγέτης εποπτεύει τους εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας 

στις καθηµερινές τους δραστηριότητες µε σκοπό να προστατεύσει τη λειτουργικότητά 

της εντοπίζοντας προβληµατικές καταστάσεις (Σαΐτης, 2014). 

Η εποπτεία των εκπαιδευτικών από τον σχολικό ηγέτη, περιλαµβάνει: 

α. Εποπτεία του συνόλου  των εργασιών και της τήρησης των προγραµµάτων 

διδασκαλίας.  

β. Εποπτεία στην   υλοποίηση των  δραστηριοτήτων του προγράµµατος.  

γ. Αξιολόγηση  της απόδοσης των  µελών του προσωπικού στην εφαρµογή  του 

διδακτικού προγράµµατος.  

δ. Επίβλεψη των ειδικών δράσεων του  προγράµµατος, όπως είναι η σίτιση, 

προµήθεια οργάνων και υλικών, εξοπλισµού επίπλωσης. 
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Όµως, η αξιολόγηση και  η εποπτεία  των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών 

µπορεί να εκπληρώνει το στόχο της και να καταστεί καταλύτης και σηµείο αναφοράς 

για την επαγγελµατική επιµόρφωση αυτών, µόνο εάν βασίζεται στην επαγγελµατική 

συναίνεση των εκπαιδευτικών και διευθυντών ( Barber & Mourshed, 2007: 208-306). 

 

3.5. Παράγοντες που επιβάλλουν την ειδική επιµόρφωση των 

προϊσταµένων προσχολικής ηλικίας  

Παρά το γεγονός ότι οι σπουδές των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής είναι 

τετραετείς, όπως επισηµαίνουν οι Early & Winton, (2001:285-306) συχνά αυτές είναι 

ανεπαρκείς και στερούνται κατάλληλης υποδοµής και προγράµµατος για να 

εκπαιδεύσουν τους φοιτητές στις απαιτήσεις και προκλήσεις µιας τάξης ενός 

σύγχρονου νηπιαγωγείου.  Ταυτόχρονα, η διεθνής βιβλιογραφία (π.χ. Kagan et al. 2006: 

209-287· Mulford, 1984: 223-246) επισηµαίνει ότι ποιοτική διδασκαλία στην 

προσχολική εκπαίδευση δεν εξαρτάται µόνο από την προπτυχιακή εκπαίδευση που 

λαµβάνει ο εκπαιδευτικός αλλά και από τη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξή του. Όµως 

για να αναπτυχθεί ένα αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα προσχολικής αγωγής, 

είναι απαραίτητο να διατίθενται πόροι που εστιάζονται στην υποστήριξη και ανάπτυξη 

έµπειρων εκπαιδευτικών (Nardo et al., 2006· de l'Etoile, 2001: 278-292) και ο  

σχεδιασµός προγραµµάτων επαγγελµατικής ανάπτυξης θα πρέπει να εστιάζεται σε 

συγκεκριµένες ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευτικοί (Nardo et al., 2006). 

Παράλληλα, οι διευθυντές σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής συχνά 

εργάζονται πολλές ώρες µε  χαµηλές αµοιβές (de l'Etoile, 2001).  Είναι σηµαντικό 

εποµένως τα προγράµµατα επιµόρφωσης και επαγγελµατικής ανάπτυξης να λαµβάνουν 

υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες των διευθυντών, να έχει  προηγηθεί δηλαδή έρευνα που 

θα εξετάζει τις δικές τους απόψεις, να συνυπολογίζονται οι γνώσεις, η εµπειρία και οι 

απόψεις που έχουν ήδη διαµορφώσει για διάφορα θέµατα και επιπλέον να προσφέρεται 

το κατάλληλο κίνητρο που θα τους υποκινήσει να συµµετάσχουν (Siebenaler, 2006). 

Επίσης τα ειδικά προγράµµατα αυτά θα  πρέπει να προσφέρουν  τις απαραίτητες 

γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία  που θα  τους βοηθούν να  διαδραµατίσουν κεντρικό 

ρόλο στην εξελικτική διαδικασία  της πρώιµης παιδικής ηλικίας και θα είναι έτοιµοι να 

ανταποκριθούν στις προκλητικές συµπεριφορές των παιδιών και στις απαιτήσεις µίας 

σχολικής  τάξης.  Αυτά  πρέπει να περιλαµβάνουν κατάρτιση στις κοινωνικό-

συναισθηµατικές στρατηγικές αξιολόγησης και παρέµβασης (Μαυρογιώργος, 2003 

όπως ανάφ. στο  Μπαγάκης (επιµ.),  2003:349-365). Η κοινωνική ικανότητα, όπως 
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επισηµαίνουν οι Brown & Conroy, (2011:310-320) αναφέρεται στην ικανότητα ενός 

παιδιού να αλληλεπιδρά µε τα άλλα. Όµως αποτελεί µία λεπτή και ιδιαίτερη  διαδικασία 

γιατί κάθε παιδί, ανεξάρτητα, αντιµετωπίζει ξεχωριστές κοινωνικές καταστάσεις που 

ρυθµίζουν τη συµπεριφορά του.  

Ένα άλλο πολύ σηµαντικό κοινωνικό φαινόµενο που  επιβάλλει την ειδική 

επιµόρφωση των σχολικών ηγετών σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής είναι τα  

συνεχώς αυξανόµενα φαινόµενα σχολικής βίας και προκλητικής συµπεριφοράς . Οι 

παράγοντες οι οποίοι  δηµιουργούν µία πολύπλοκη αλληλεπίδραση στην συµπεριφορά 

του παιδιού προσχολικής ηλικίας και οι οποίοι βοηθούν ή προκαλούν τα φαινόµενα 

αυτά,  είναι: 

- το οικογενειακό περιβάλλον (οικονοµική κατάσταση, εθνικότητα, είδος 

οικογένειας, όπως π.χ. µονογονεϊκή, θρησκεία κ.ά.).   

- η νευρολογία του παιδιού 

- η γνωστική λειτουργία  

- το φύλο  

- η γλώσσα 

- η ιδιοσυγκρασία 

- η αναπηρία 

- η κουλτούρα  

Το πρόβληµα διογκώνεται  στα παιδιά που έχουν φτωχές κοινωνικές δεξιότητες, 

όπου συνήθως εµπλέκονται σε αρνητικές αλληλεπιδράσεις µε τους συµµαθητές και 

τους δασκάλους, διαχειρίζονται δύσκολα τον θυµό τους και έχουν προκλητική και 

επιθετική συµπεριφορά, µε  άµεσες συνέπειες την απόρριψη από τους οµοτίµους τους 

(Bradley et al. 2003). 

 

3.6. Η ανάγκη επιµόρφωσης των προϊσταµένων και εκπαιδευτικών  

προσχολικής ηλικίας  

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια στα σχολεία  κυριαρχούσε το κλασσικό µοντέλο 

µάθησης, το οποίο στόχο είχε να διδάξει στο παιδί την κοινωνικοποίηση, µέσα από µία 

παθητική στάση και  να δέχεται τις επιδράσεις της σύγχρονης κοινωνίας  χωρίς να 

αντιστέκεται στις  επιρροές της κοινωνικοποίησης  (Μπιρµπίλη, 2005: 289-303).  

Η διεθνής βιβλιογραφία (όπως π.χ. Barber & Mourshed, 2007: 208-306· 

Hemmeter et al. 2007: 337-355· Stoughton, 2008: 1024-1037), επισηµαίνει  ότι, η 

διδασκαλία ποιότητας, η οποία οδηγεί σε βελτίωση των κοινωνικο-συναισθηµατικών 
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δεξιοτήτων των παιδιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα συναισθηµατικά συµπτώµατα και 

προβλήµατα συµπεριφοράς, δεν χρειάζεται µόνο διδακτική πιστοποίηση αλλά µία 

συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Τα τελευταία χρόνια προωθούνται αναλυτικά προγράµµατα, όπου υποστηρίζουν 

την άποψη του Piaget, ότι δηλαδή η  κατάκτηση της γνώσης είναι µια ενεργητική 

διαδικασία στην οποία τα παιδιά πρέπει να  εµπλέκονται ενεργά. Να έχουν, δηλαδή  την 

ευκαιρία να δοµούν σταδιακά τη γνώση, να  µαθαίνουν παίζοντας, µέσα δηλαδή από 

την δική τους δραστηριότητα. Παράλληλα το πολυπολιτισµικό περιβάλλον, όπου 

κυριαρχεί στις περισσότερες κοινωνίες, ωθεί τους εκπαιδευτικούς  να βοηθούν τα 

παιδιά να ανακαλύπτουν τη γνώση ως προϊόντα ανθρώπινης ιστορίας και κουλτούρας.  

∆ηλαδή τα παιδιά να οικειοποιούνται τις γνώσεις µέσα από το κοινωνικο-πολιτισµικό 

τους περιβάλλον, όπου µέσα από νοητικές διαδικασίες και συναναστροφές να έρχονται 

σε επαφή µε αρκετές ευκαιρίες για µάθηση και διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 2002:80-

193). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο εκπαίδευσης στα σχολεία (µέγεθος 

της τάξης, δαπάνες ανά µαθητή), όπως επισηµαίνουν οι Hanushek, (2003:F64-F98), 

Barber & Mourshed, (2007:208-306), Barnett, (2003), Whitebook, (2003),   δεν έχουν 

την ίδια επίπτωση στις επιδόσεις των µαθητών και στην  ποιότητα των εκπαιδευτικών 

(δεξιότητες, γνώσεις, προσόντα). Πλέον, ο καθοριστικός παράγοντας για να λάβουν τα 

παιδιά υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση, είναι οι  καταρτισµένοι 

εκπαιδευτικοί µε εξειδικευµένη εκπαίδευση στην προσχολική αγωγή. Όταν οι  

εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης, λαµβάνουν ειδική επιµόρφωση,  εργάζονται 

µε τους µαθητές τους µε αναπτυξιακά κατάλληλους τρόπους που βοηθούν τα παιδιά να 

αξιοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους. Τα παιδιά που εκπαιδεύονται από 

εκπαιδευτικούς µε ανώτερο επίπεδο µόρφωσης και επιµόρφωσης, σύµφωνα µε την 

διεθνή βιβλιογραφία (Kontos & Wilcox-Herzog, 1997:4-22· De Kruif, McWilliam, & 

Ridley, 2000: 247-268.), είναι πιο κοινωνικά, παρουσιάζουν  πιο ανεπτυγµένη χρήση 

της γλώσσας και ανταποκρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά σε καθήκοντα και εργασίες 

υψηλού γνωστικού επιπέδου (Bowman, Donovan, & Burns, 2001· Dwyer, Chait, & 

McKee, 2000). 

 Εποµένως δηµιουργείται η αναγκαιότητα για µία συνεχή επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών στις σύγχρονες και καινοτόµες διδακτικές πρακτικές στις µονάδες 

προσχολικής ηλικίας, όπως π.χ.: 

- η διαθεµατική  προσέγγιση, 

- τα σχέδια εργασίας,  
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- η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία,  

όπου τα νήπια χωρίζονται σε µικρές οµάδες, στις οποίες δηµιουργείται  

περισσότερη θετική αλληλεπίδραση µε τους οµοτίµους τους και τους εκπαιδευτικούς  

(Ματσαγγούρας, 2000:108-251).  

Μέσα από την επιµόρφωση ο εκπαιδευτικός γνωρίζει καινούργιες 

µεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπου τα παιδιά οµαδικά : 

- διατυπώνουν ερωτήσεις, 

- καταθέτουν απόψεις, 

- εφαρµόζουν τις γνώσεις τους, 

-  κατευθύνουν τα ίδια την µάθησή τους, 

- αναπτύσσουν δικές τους στρατηγικές, 

- πραγµατοποιούν ατοµικούς και συλλογικούς στόχους,  

- εργάζονται  µε εναλλακτικούς τρόπους,  

- εκφράζονται  µε διάφορα µέσα,  

- συµµετέχουν στην αξιολόγηση της πορείας τους,  

- ασκούν έλεγχο στις µαθησιακές  τους εµπειρίες (Ματσαγγούρας, 

2002:80-193· Μπιρµπίλη, 2005:289-373),  

- συµπληρώνουν ή διορθώνουν το ένα το άλλο,  

-  µαθαίνουν µέσω της επιχειρηµατολογίας. 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας που επιβάλλει την επιµόρφωση του 

εκπαιδευτικού προσχολικής   ηλικίας είναι το γεγονός ότι, οι ραγδαίες εξελίξεις στην 

τεχνολογία έχουν αφαιρέσει από αυτόν την αποκλειστικότητα της µετάδοσης γνώσεων. 

Στην σύγχρονη κοινωνία τα παιδιά, δέχονται καθηµερινές επιρροές και βοµβαρδίζονται 

από φορείς παροχής γνώσεων, οι οποίοι συνεχώς πολλαπλασιάζονται,  όπως το 

διαδίκτυο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Το  κλασσικό µοντέλο µάθησης 

περιθωριοποιείται, καθώς ο παιδαγωγός δεν προσχεδιάζει πλέον την διδακτική 

παρέµβαση.  Η επιµόρφωση τον βοηθά στις εξής προσεγγίσεις: 

- Να είναι έτοιµος να δοκιµάσει και να δοκιµαστεί σε νέες ιδέες, αντιλήψεις και 

πρακτικές. 

- Να αποκτήσει την ικανότητα να υποστηρίζει, τις προσπάθειες των παιδιών. 

- Να γίνει  συνερευνητής και συνεργάτης, διαµεσολαβητής στις µεταξύ  τους 

σχέσεις, καθοδηγητής αλλά και βοηθός, ώστε µέσα από την δηµιουργική φαντασία να 

αξιοποιούνται οι δυνατότητες ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και η  ανάπτυξη της 

δηµιουργικής φαντασίας. 
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Έχοντας πλέον αποκτήσει ο ίδιος αυτοπεποίθηση, θα είναι έτοιµος να 

αντιµετωπίσει τις νέες  προκλήσεις,  δηµιουργώντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον 

εµπιστοσύνης και ασφάλειας,  όπου τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να εκφράζονται µε 

τους δικούς τους δυνατούς τρόπους, να αξιοποιούν τις αντιλήψεις και τις δεξιότητές 

τους, να συµµετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες γνωστικού περιεχοµένου και να 

κάνουν σωστή χρήση της γλώσσας (ΥΠΕΠΕΘ -∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Προγράµµατα Σχεδιασµού και 

Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων 2003·  De Kruif, McWilliam, & Ridley, 2000:247-258).  

Βασική  προϋπόθεση στην ειδική, συνεχή  επιµόρφωση πάνω στη διδασκαλία σε 

παιδιά προσχολικής αγωγής, σηµαντική θέση κατέχει ο διευθυντής της σχολικής 

µονάδας, ο οποίος  µπορεί και πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα να παράσχει 

επαγγελµατική καθοδήγηση, υποστήριξη και κίνητρα γι αυτήν την συνεχή επιµόρφωση 

της επαγγελµατικής ανάπτυξης.   

Όµως η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης δεν είναι µία 

εύκολη υπόθεση. Βασικά το ισχύον σύστηµα προετοιµασίας των εκπαιδευτικών 

προσχολικής ηλικίας έχει ανεπαρκείς πόρους και δεν έχει την απαραίτητη υποδοµή για 

να εκπαιδεύσει µεγάλο αριθµό εκπαιδευτικών (Hemmeter et.al. 2007: 337-355). 

 

 3.7. Είδη επιµόρφωσης στις κοινωνικο-συναισθηµατικές 

συµπεριφορές των παιδιών προσχολικής ηλικίας  

Οι εκπαιδευτικές παρεµβάσεις προσχολικής αγωγής αποτελούν σηµαντικό 

παράγοντα βελτίωσης των ευκαιριών που προσφέρονται ιδίως σε άτοµα από κοινωνικά 

µειονεκτούσες οικογένειες, π.χ. φτωχές οικογένειες  (Barnett, 2003· Schweinhart et al., 

2005· Burger, 2010).  Είναι  ιδιαίτερα σηµαντικό να διερευνώνται οι καλύτεροι µέθοδοι 

σχεδιασµού  προγραµµάτων προσχολικής εκπαίδευσης, που στοχεύουν στο µορφωτικό 

και ψυχο-συναισθηµατικό επίπεδο των παιδιών και  θέτουν τα θεµέλια για µελλοντική 

επιτυχία της αγοράς εργασίας (Heckman & Kautz, 2012). 

Εν κατακλείδι, δύο εξωτερικές µεταβλητές µπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει 

τροχιά το παιδί προσχολικής ηλικίας που παρουσιάζει κακές κοινωνικές δεξιότητες: α. 

η επιµόρφωση µέσω παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων και β. η συνεργασία µε 

την οικογένεια και άλλους επαγγελµατίες.    

Όµως οι   Kandakai & King (2002:343-353),  Stoughton (2005:1024-1037), 

Wood et al. (2011:221-232) επισηµαίνουν  ότι, έχουν διεξαχθεί πολύ λίγες έρευνες για 

την αντιµετώπιση της προκλητικής συµπεριφοράς κατά την προσχολική ηλικία και 



 62

απαιτείται περαιτέρω έρευνα και ανάλυση που θα βοηθήσει στην κατάλληλη 

επιµόρφωση των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας.  

 

α. Επιµόρφωση µέσω παρακολούθησης ειδικών προγραµµάτων 

Η  επιµόρφωση των παιδαγωγών στην κοινωνικο-συναισθηµατική  και 

προκλητική συµπεριφορά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα τους προσφέρει τα 

κατάλληλα εργαλεία για να µπορέσουν να παίξουν έναν  κρίσιµο ρόλο στην έγκαιρη 

παρέµβαση και θετική ανάπτυξη της συναισθηµατικής ικανότητας του παιδιού  (Hamre 

& Pianta, 2001:625-638)  

Ο  Alvarez (2007:115-129) σε µία µελέτη που διεξήγαγε το 2007, διαπιστώνει  

ότι οι καθηγητές οι οποίοι είχαν λάβει  εξειδικευµένη  εκπαίδευση στη συναισθηµατική 

ανάπτυξη και στη διαχείριση συµπεριφοράς, είχαν λιγότερο άγχος στην αντιµετώπιση 

αυτών των καταστάσεων και επέλεγαν θετικές στρατηγικές παρέµβασης. Αυτό 

επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσµατα ερευνών των Gebbie et.al., (2012: 35-48) τα οποία  

έδειξαν ότι η έλλειψη επιµόρφωσης αποτελεί τη σηµαντικότερη πηγή άγχους και 

επαγγελµατικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. 

Η Εθνική Ένωση Παιδαγωγών Προσχολικής ηλικίας στην Αµερική (ΝΑΕΥC) 

δηµιούργησε επαγγελµατικά πρότυπα ειδικής εκπαίδευσης για την έγκαιρη παρέµβαση 

κατά την προσχολική ηλικία, µε ειδικά προγράµµατα επαγγελµατικής επιµόρφωσης. Τα 

πρότυπα αυτά περιλαµβάνουν: 

- την συναισθηµατική αξιολόγηση και παρέµβαση, 

- την κατανόηση των στόχων, 

- την τεκµηρίωση και άλλα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης, 

- τη συνεργασία µε τις οικογένειες των παιδιών και τους άλλους συναδέλφους 

παιδαγωγούς, 

- τις υποστηρικτικές αλληλεπιδράσεις, 

- την ανάπτυξη, αξιολόγηση των µαθησιακών εµπειριών και των εκπαιδευτικών 

στρατηγικών, 

- την ικανότητα να εφαρµόζεται µία ποικιλία αποτελεσµατικών διδακτικών 

στρατηγικών, µέσω κατάλληλων αναπτυξιακών προγραµµάτων σπουδών και  

πρακτικών, για την προώθηση ακαδηµαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 

- τη δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος µέσα στην τάξη, µε εφαρµογή 

στρατηγικών διαχείρισης καταστάσεων, ώστε να διευκολύνεται η µάθηση, 

- την επιλογή και χρήση κατάλληλων υλικών για να δηµιουργούνται ίσες 

ευκαιρίες µάθησης σε όλους τους µαθητές. 
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Όµως,  παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ειδικά προγράµµατα επιµόρφωσης 

παιδικής ηλικίας, (π.χ. γενική πρώιµη παιδική ηλικία, την παιδική ηλικία ειδική 

εκπαίδευση)  σε εθνικό επίπεδο δεν επιβάλλεται πρότυπο και πιστοποίηση  (Winton,  

2010, στο Weseley & Buysse: 113- 129).  

Συµπερασµατικά η επιµόρφωση των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας πρέπει 

να βασίζεται στην κατανόηση των θεωρητικών και ερευνητικών προγραµµάτων 

σπουδών, στις εκπαιδευτικές στρατηγικές και στην αξιολόγηση των προόδων 

παρακολούθησης (Bradley et al., 2003). 

 

β. Επιµόρφωση µέσω συνεργασίας µε την οικογένεια και άλλους 

επαγγελµατίες   

Το άµεσο περιβάλλον και γενικότερα το πλαίσιο µέσα στο οποίο ζούνε τα 

παιδιά και διοχετεύουν τις δραστηριότητές τους,  µπορεί να στηρίξει θετικά ή αρνητικά  

την διαµόρφωση της ατοµικότητάς του (Γαλανάκη, 2003:40-93).  Εποµένως 

επιβάλλεται η συνεργασία της  οικογένειας µε τους  εκπαιδευτικούς  και ο σχεδιασµός 

και η εφαρµογή εξατοµικευµένης παρέµβασης,  λειτουργικά κατάλληλης  για την 

επίτευξη αυτού του στόχου  (Winton,  2010 in  Weseley & Buysse: 113- 129). Όµως,  

όπως επισηµαίνουν οι Hemmeter et al. (2008:337-355), η αντιµετώπιση της κοινωνικο-

συναισθηµατικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται καλύτερα µε την εφαρµογή προληπτικών 

µέτρων, σε συνεργασία µε τους γονείς, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. 
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ΜΕΡΟΣ 2ο  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Σκοπός και στόχοι της  έρευνας 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην επαγγελµατική ανάπτυξη 

και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, καθώς µεγάλος αριθµός 

ερευνών και µελετών υποστηρίζουν ότι η προσχολική αγωγή παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη των παιδιών (Kagan et al., 2006). Τα αποτελέσµατα των ερευνών 

δείχνουν ότι όταν η επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι κατάλληλα 

σχεδιασµένη βοηθά τους εκπαιδευτές να βελτιώσουν ή να αναπτύξουν νέες 

εκπαιδευτικές δεξιότητες, να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικότερα τις προκλήσεις εντός 

της τάξης, ενισχύοντας ταυτόχρονα το επίπεδο γνώσεών τους. Η διαρκής 

επαγγελµατική ανάπτυξη βασίζεται στην ιδέα ότι οι εργαζόµενοι στοχεύουν στην 

διαρκή βελτίωση των επαγγελµατικών τους ικανοτήτων και γνώσεων, πέρα από τη 

βασική εκπαίδευση που καλούνται να έχουν προκειµένου να αναλάβουν την εργασία 

τους (Gray, 2005). 

Σκοπός της παρούσας µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας είναι να 

διερευνήσει τις απόψεις των προϊσταµένων σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής 

του νοµού Θεσσαλονίκης σχετικά µε τη σηµασία της επιµόρφωσης στην επαγγελµατική 

τους ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέµα που δεν έχει διερευνηθεί 

εις βάθος και η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που υπάρχει 

προχωρώντας παράλληλα και σε βιβλιογραφική επισκόπηση των διαθέσιµων σχετικών 

ελληνικών και ξένων µελετών και ερευνών.   
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4.2 ∆ιαδικασία και είδος έρευνας  

Η ερευνήτρια λαµβάνοντας υπόψη τα χρονικά περιθώρια που είχε στη διάθεσή 

της και το θέµα της διπλωµατικής της εργασίας, επέλεξε να πραγµατοποιήσει µία 

ποσοτική, περιγραφική έρευνα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ερευνήτρια συνέλεξε 

δεδοµένα µε σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις προϊσταµένων σχολικών µονάδων 

προσχολικής αγωγής του νοµού Θεσσαλονίκης σχετικά µε τη σηµασία της 

επιµόρφωσης στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη (Sproull, 1998). 

Επέλεξε τους στόχους της έρευνας, τη µέθοδο δειγµατοληψίας και το εργαλείο 

έρευνας και καθόρισε το δείγµα της έρευνας. Στη συνέχεια προχώρησε στην στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσµάτων και κατέγραψε τα συµπεράσµατα της έρευνας.  

 

4.3 Ερευνητικά ερωτήµατα   

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που κλήθηκε να απαντήσει η έρευνα ήταν τα κάτωθι: 

- Επαρκούν οι γνώσεις που αποκτούν οι διευθυντές σχολικών µονάδων 

προσχολικής αγωγής κατά την προεπαγγελµατική τους εκπαίδευση, τόσο σε 

εκπαιδευτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο;  

- Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών σχολικών µονάδων προσχολικής 

αγωγής για την ανάγκη επιµόρφωσής τους; 

- Σε ποιους τοµείς πιστεύουν ότι απαιτείται να εστιάζονται τα προγράµµατα 

επιµόρφωσης; 

- Ποιο είναι το επίπεδο των προγραµµάτων επιµόρφωσης των διευθυντών 

σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής; 

- Πως συνδέεται η επιµόρφωση των διευθυντών σχολικών µονάδων 

προσχολικής αγωγής µε την επαγγελµατική τους ανάπτυξη; 
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 4.4 Πληθυσµός - ∆ειγµατοληψία 

Μετά τον προσδιορισµό του σκοπού της έρευνας και των ερευνητικών 

ερωτηµάτων, το επόµενο σηµαντικό βήµα για το σχεδιασµό οποιασδήποτε έρευνας 

είναι ο προσδιορισµός του πληθυσµού στον οποίο θα επικεντρωθεί, δηλαδή ο 

καθορισµός του δείγµατος (Cohen & Manion, 1994). Για να µπορέσει ο ερευνητής να 

γενικεύσει τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη µελέτη του δείγµατος, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι αυτό να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού από τον οποίο 

προέρχεται, δηλαδή οι ποικίλες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον ευρύτερο πληθυσµό 

να ενυπάρχουν και στο δείγµα. 

Στην παρούσα έρευνα, η επιλογή του δείγµατος έγινε  από τους/τις 

προϊστάµενους/νες σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής του νοµού Θεσσαλονίκης 

(πληθυσµός αναφοράς).  Στο Νοµό Θεσσαλονίκης υπάρχουν 254 προϊστάµενοι/νες 

προσχολικής αγωγής στη ∆υτική Θεσσαλονίκη και 172  στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. 

Το σύνολο των προϊσταµένων για το σχολικό έτος 2016-2017 είναι 426. 

Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2016-2017. Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν 

προσωπικά στις προϊσταµένες που βρίσκονται στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της 

Θεσσαλονίκης και απεστάλησαν ηλεκτρονικά σε όσες βρίσκονται σε µεγαλύτερη 

απόσταση. Οι προϊσταµένες ενηµερώθηκαν για την έρευνα καθώς και για το ότι έχουν 

δικαίωµα να αρνηθούν τη συµµετοχή τους σε αυτήν (Cohen and Manion, 1994). Η 

έρευνα απαιτεί την εξασφάλιση της συνειδητής συναίνεσης και της συνεργασίας των 

ατόµων (Cohen and Manion, 1994). Επίσης τονίστηκε από την ερευνήτρια, ότι το 

ερωτηµατολόγιο ήταν  ανώνυµο, οι πληροφορίες που εµπεριέχονταν ήταν απόλυτα 

εµπιστευτικές, ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας θα χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά 

για ερευνητικούς σκοπούς και τέλος ότι ήταν δυνατόν, εάν το θελήσουν, να 

ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατά της. 
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4.5 Επιλογή εργαλείων έρευνας, η δοµή του ερωτηµατολογίου, ο 

τρόπος συγκρότησής του, η πιλοτική του εφαρµογή  

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποίησε η ερευνήτρια στηρίχθηκε σε δύο 

ερωτηµατολόγια του ΟΟΣΑ που χρησιµοποιήθηκαν για την έρευνα TALIS (Teaching 

and Learning International Survey).  Τα ερωτηµατολόγια είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο 

και δεν απαιτείται συγκατάθεση από τον ΟΟΣΑ για τη χρήση τους 

(https://www.oecd.org/edu/school/43081362.pdf, 

https://nces.ed.gov/surveys/talis/pdf/TALIS2013_PrincipalQuestionnaire.pdf). 

Η ερευνήτρια µελέτησε προσεκτικά και τα δύο ερωτηµατολόγια. Το πρώτο 

ερωτηµατολόγιο του OECD απευθυνόταν στους διευθυντές σχολικών µονάδων και 

περιλάµβανε ερωτήσεις που διερευνούσαν τα δηµογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων, 

το σχολείο στο οποίο εργάζονται και την τοπική κοινωνία στην οποία εντάσσεται το 

σχολείο, τη διαχείριση του σχολείου, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τους 

διαθέσιµους πόρους που έχει το σχολείο. Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο απευθυνόταν και 

αυτός στους διευθυντές σχολικών µονάδων και πέρα από τα δηµογραφικά στοιχεία των 

ερωτηθέντων διερευνούσε ζητήµατα που αφορούσαν την επαγγελµατική τους 

ανάπτυξη, την επιµόρφωση και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν κατά την άσκηση 

του επαγγέλµατός τους. 

Η ερευνήτρια επέλεξε ερωτήσεις που σχετίζονταν µε το θέµα της και κάλυπταν 

τους ερευνητικούς στόχους και ερωτήµατα. Έτσι προχώρησε στην επιλογή των 

θεµατικών αξόνων που θα µελετούσε και στη συνέχεια διάλεξε τις ερωτήσεις που θα 

υπέβαλε σε κάθε ενότητα, προχωρώντας στη µετάφραση των ερωτήσεων. 

Οι θεµατικοί άξονες που επέλεξε να διερευνήσει η ερευνήτρια ήταν η 

επιµόρφωση των συµµετεχόντων, η προετοιµασία επαγγελµατικής ανάπτυξης, οι 

συνθήκες επαγγελµατικής ανάπτυξης, το είδος επαγγελµατικής ανάπτυξης, τα εµπόδια 

επαγγελµατικής ανάπτυξης και οι συνθήκες εργασίας. 

Καθώς το ερωτηµατολόγιο ήταν  συνδυασµός των δύο, η ερευνήτρια έκανε 

αρχικά πιλοτική έρευνα και έλεγχο αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου, πριν προχωρήσει 

στη διανοµή του.  

Συγκεκριµένα ζήτησε από 10 προϊσταµένες σχολικών µονάδων προσχολικής 

αγωγής να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο και εξέτασε αν κατανοούσαν πλήρως τις 

ερωτήσεις ή µήπως κατά τη µετάφρασή τους δεν είχε αποδοθεί σωστά το νόηµα. Οι 

συµµετέχοντες δεν είχαν κάποιο πρόβληµα κατανόησης του ερωτηµατολογίου και η 

ερευνήτρια στη συνέχεια έλεγξε την αξιοπιστία µε το Cronbach a και καθώς το 



 68

αποτέλεσµα έδειξε ότι η πιλοτική έρευνα ήταν  αξιόπιστη, προχώρησε στην υλοποίηση 

της έρευνας. 

Στο πρώτο τµήµα περιλαµβάνονται ερωτήσεις σχετικά µε τα δηµογραφικά 

στοιχεία των συµµετεχόντων και στο δεύτερο µέρος διερευνούνται διάφοροι 

παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη των διευθυντών/ντριών όπως 

προετοιµασία επαγγελµατικής ανάπτυξης, συνθήκες επαγγελµατικής ανάπτυξης, είδος 

επαγγελµατικής ανάπτυξης, εµπόδια επαγγελµατικής ανάπτυξης και συνθήκες 

εργασίας. 

 

4.6 Κανόνες ηθικής και δεοντολογίας 

Η ερευνήτρια τήρησε τους κανόνες ηθικής και τις αρχές δεοντολογίας και 

ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες ότι τα δεδοµένα τους και οι απαντήσεις που θα δώσουν 

θα τα επεξεργαστεί ως εµπιστευτικά. 

 

4.7 Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS έκδοση 20.0. 

Πραγµατοποιήθηκε πιλοτική δοκιµή πριν από την κύρια συλλογή δεδοµένων δεν 

χρειάστηκε να γίνουν τροποποιήσεις στο ερωτηµατολόγιο σύµφωνα µε την 

ανατροφοδότηση που έλαβε ο ερευνητής από τους συµµετέχοντες και µέσω του 

ελέγχου της τιµής του Cronbach a. Τα δεδοµένα που συλλέχτηκαν από την κύρια 

έρευνα υποβλήθηκαν σε έλεγχο οµαλότητα (normality test), περιγραφική στατιστική 

ανάλυση, σύγκριση µέσης ανάλυσης (t-test και ANOVA) και ανάλυση συσχέτισης και 

πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση. 

Ο έλεγχος οµαλότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός και εξασφαλίζει ότι τα 

δεδοµένα έχουν καταχωρηθεί σωστά και ότι η κατανοµή των µεταβλητών που 

χρησιµοποιούνται στην ανάλυση είναι φυσιολογική (Coakes & Ong, 2011).  

Τα περιγραφικά δεδοµένα λήφθηκαν για να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά 

των παρατηρούµενων δεδοµένων. Συνήθως, τα δεδοµένα παρουσιάζονται µε γραφική 

µορφή (Hair et al., 2009). Τα περιγραφικά στοιχεία στην παρούσα έρευνα 

περιλαµβάνουν µέση τιµή, τυπική απόκλιση και συχνότητα. 

Η συσχέτιση χρησιµοποιείται για να εξετάσουµε τη σχέση «καθαρής ισχύς» 

ανάµεσα σε δύο συνεχείς µεταβλητές (Sweet & Martin, 2008). Σε αυτή τη µελέτη, η 
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συσχέτιση χρησιµοποιείται ως προβλεπόµενη µεταβολή της αξίας της εξαρτηµένης 

µεταβλητής (δηλαδή, επαγγελµατική ανάπτυξη διευθυντών προσχολικών µονάδων) για 

µία µονάδα µεταβολής στην ανεξάρτητη µεταβλητή (π.χ. εµπόδια επαγγελµατικής 

ανάπτυξης ή συνθήκες).  

Η πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση χρησιµοποιείται για να βρεθεί η εξίσωση 

που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γραµµική σχέση µεταξύ των µεταβλητών Χ και Υ 

Χρησιµοποιείται για να εξετάσει πώς δύο ή περισσότερες µεταβλητές δρουν µαζί 

προκειµένου να επηρεάσουν την εξαρτηµένη µεταβλητή και είναι µια εξίσωση που 

αντιπροσωπεύει την καλύτερη πρόβλεψη µιας εξαρτηµένης µεταβλητής από πολλές 

ανεξάρτητες µεταβλητές (Coakes & Ong, 2011). Η παρούσα µελέτη διερευνά τους πιο 

σηµαντικούς παράγοντες, που προβλέπουν την επαγγελµατική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. 

Ο έλεγχος t (t-test) χρησιµοποιείται για να καθοριστεί αν υπάρχει σηµαντική 

διαφορά µεταξύ δύο συνόλων βαθµολογιών (Sweet & Martin, 2008). Στατιστικά 

σηµαντικά είναι τα αποτελέσµατα < 0,05 που υποδηλώνουν σηµαντική διαφορά µεταξύ 

δύο µεταβλητών. Σε αυτή τη µελέτη, χρησιµοποιούνται για να συγκρίνουν αντιληπτούς 

παράγοντες σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη των διευθυντών προσχολικών 

µονάδων.  

 
 

4.8 Περιορισµοί 

Στην παρούσα έρευνα υπήρξαν κάποιοι περιορισµοί που µπορεί να θεωρηθεί ότι 

παρεµποδίζουν τη γενίκευση των συµπερασµάτων της. Το δείγµα της έρευνας ήταν 

µόνο από το νοµό Θεσσαλονίκης και δεν υπήρχε δείγµα από πόλεις της περιφέρειας, µε 

αποτέλεσµα να µην είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού των προϊσταµένων 

προσχολικής αγωγής σε όλη την Ελλάδα. Η επιλογή ενός µεγαλύτερου δείγµατος που 

θα αντιπροσώπευε καλύτερα το σύνολο των προϊσταµένων θα καθιστούσε περισσότερο 

έγκυρη και αξιόπιστη την αποτύπωση των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας. 

Επιπλέον, το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε περιελάµβανε ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, που περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης των συµµετεχόντων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης 

των ερευνητικών ευρηµάτων. Παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστική και οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτηµένων µεταβλητών.  

 

5.1. Συµµετέχοντες 

Στην έρευνα συµµετείχαν 150 άτοµα. Τα δηµογραφικά τους στοιχεία 

παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα 

 

Πίνακας 5.1: ∆ηµογραφικά στοιχεία συµµετεχόντων 

∆ηµογραφικό προφίλ Ποσοστό % 

 

Ν 

Φύλο Άνδρας 

Γυναίκα 

0 % 

100%  

0 

150 

Ηλικία 31-40 

41-50 

>51 

2% 

78% 

20% 

3 

117 

30 

Εκπαίδευση Ανώτατη 

Μεταπτυχιακό 

∆ιδακτορικό 

64% 

34% 

2% 

96 

51 

3 

Εργασιακή εµπειρία ως 

εκπαιδευτικός 

προσχολικής αγωγής 

  

0-5 έτη 

6-10 έτη 

11-15 έτη 

>15 έτη 

6% 

18% 

64% 

12% 

9 

27 

96 

18 

Εργασιακή σας 

εµπειρία ως 

προϊστάµενος/η 

σχολικής µονάδας 

προσχολικής αγωγής 

0-5 έτη 

6-10 έτη 

11-15 έτη 

>15 έτη 

              32% 

52% 

12% 

4% 

48 

78 

18 

6 
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Σύµφωνα µε τον πίνακα 5.1 η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ήταν ηλικίας 

µεταξύ 41-50 ετών (78%). Οι συµµετέχοντες ήταν όλες γυναίκες 100%. Η πλειοψηφία 

των συµµετεχόντων (64%) είχαν ανώτατη εκπαίδευση και προϋπηρεσία ως 

εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής 11-15 έτη (64%) και ως προϊστάµενοι σχολικής 

µονάδας προσχολικής αγωγής 6-10 έτη (52%). 

 

5.2. Περιγραφική στατιστική των µεταβλητών της µελέτης 

Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της περιγραφικής 

στατιστικής σχετικά µε τη µεταβλητή της προσωπικής αξιολόγησης των συνθηκών 

εργασίας των προϊσταµένων προσχολικής µονάδας και αποτυπώνεται ο µέσος όρος και 

η τυπική απόκλιση των µεταβλητών. Επισηµαίνεται ότι οι απαντήσεις δόθηκαν 

σύµφωνα µε 5βαθµη κλίµακα Likert όπου 1= διαφωνώ έντονα, 2= διαφωνώ, 3= ούτε 

συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= συµφωνώ, 5= συµφωνώ έντονα 

 

Πίνακας 5.2: Περιγραφική στατιστική µεταβλητών µελέτης 

Μεταβλητές  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Συνθήκες εργασίας 

Νιώθω ότι έχω επάρκεια 

γνώσεων και  ικανοτήτων 

για να ανταποκριθώ στις  

απαιτήσεις της εργασίας 

µου 

3.12 1.09 

Μπορώ εξίσου 

αποτελεσµατικά να  

εκπληρώσω τα διοικητικά 

και εκπαιδευτικά µου 

καθήκοντα 

3.57 1.02 

Υπάρχει µεγάλη πίεση 

χρόνου και άγχος 

προκειµένου να εκπληρώσω 

και τα διοικητικά και τα 

εκπαιδευτικά µου 

καθήκοντα 

3.52 0.96 
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Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι αν και οι συµµετέχοντες βιώνουν µεγάλη πίεση 

χρόνου και άγχος προκειµένου να εκπληρώσουν και τα διοικητικά και εκπαιδευτικά 

τους καθήκοντα θεωρούν ότι µπορούν εξίσου αποτελεσµατικά να εκπληρώσουν  τα 

διοικητικά και εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και έχουν άνω του µέσου όρου επάρκεια 

γνώσεων και  ικανοτήτων για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους. 

Στον πίνακα 5.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της περιγραφικής 

στατιστικής σχετικά µε τη µεταβλητή της προσωπικής αξιολόγησης των συνθηκών 

επαγγελµατικής ανάπτυξης των προϊσταµένων προσχολικής µονάδας και αποτυπώνεται 

ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση των µεταβλητών. Επισηµαίνεται ότι οι απαντήσεις 

δόθηκαν σύµφωνα µε 5βαθµη κλίµακα Likert όπου 1= διαφωνώ έντονα, 2= διαφωνώ, 

3= ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= συµφωνώ, 5= συµφωνώ έντονα 

  

Πίνακας 5.3: Περιγραφική στατιστική µεταβλητών µελέτης 

Μεταβλητές  Μέσος όρος  Τυπική απόκλιση 

Συνθήκες επαγγελµατικής ανάπτυξης 

Υπάρχουν µισθολογικά 

κίνητρα για την 

επαγγελµατική ανάπτυξη 

των προϊσταµένων 

2.88 0.97 

Προσφέρεται επαρκής 

υποστήριξη για  

την επαγγελµατική 

ανάπτυξη  

των προϊσταµένων 

2.49 0.95 

Προσφέρεται µεγάλη 

ποικιλία ευκαιριών 

επαγγελµατικής ανάπτυξης 

3.05 1.02 

Υπάρχει δυνατότητα 

συµµετοχής σε  

εξατοµικευµένα 

προγράµµατα  

επαγγελµατική ανάπτυξης 

2.18 0.99 
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 Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες δεν θεωρούν ότι υπάρχουν 

ιδιαίτερα µισθολογικά κίνητρα για την επαγγελµατική ανάπτυξη των προϊσταµένων 

(Μ.Ο. 2,88), ούτε προσφέρεται επαρκής υποστήριξη για την επαγγελµατική ανάπτυξη  

των προϊσταµένων (Μ.Ο. 2,49) και δυνατότητα συµµετοχής σε εξατοµικευµένα 

προγράµµατα  επαγγελµατικής ανάπτυξης ( Μ.Ο. 2,18). 

Όσον αφορά τα θέµατα που επιθυµούν οι συµµετέχουσες να καλύπτει η 

επαγγελµατική τους ανάπτυξη, η έρευνα έδειξε τα εξής:  

 

Πίνακας 5.4: Θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης 

 

Θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης Ποσοστό % Ν 

 

Υποστήριξη µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες                   

Συνεργασία µε τους γονείς   

Κατανόηση και εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών 

Επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων   

Χρήση νέων τεχνολογιών στη διοίκηση και ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών µονάδων   

Αξιοποίηση ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων για την 

ανάπτυξη των σχολικών µονάδων  

∆ιοίκηση σχολικών µονάδων σε πολυπολιτισµικές 

κοινωνίες  

 

36% 

28% 

56% 

64% 

48% 

 

46% 

 

52% 

 

54 

42 

84 

96 

72 

 

69 

 

78 

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα θέµατα που απασχολούν περισσότερο τους 

συµµετέχοντες είναι η επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων (64%) και η κατανόηση και 

εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών (56%), ενώ λιγότερο ενδιαφέρον έδειξαν για τη 

συνεργασία µε τους γονείς (28%). 

 Στον πίνακα 5.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της περιγραφικής 

στατιστικής σχετικά µε τη µεταβλητή των ειδών επαγγελµατικής ανάπτυξης που 

θεωρούν οι συµµετέχοντες ότι πιο πιθανό να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές 

τους και να επηρεάζουν θετικά την εργασιακή τους απόδοση  και αποτυπώνεται ο 

µέσος όρος και η τυπική απόκλιση των µεταβλητών. Επισηµαίνεται ότι οι απαντήσεις 

δόθηκαν σύµφωνα µε 5βαθµη κλίµακα Likert όπου 1= καθόλου, 2= λίγο, 3= αρκετά, 4= 

πολύ, 5= πάρα πολύ. 
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Πίνακας 5.5: Περιγραφική στατιστική µεταβλητών µελέτης 

Μεταβλητές  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Είδος επαγγελµατικής ανάπτυξης 

Συµβουλευτική εντός της 

τάξης 

3.66 0.84 

Παρακολούθηση 

µαθηµάτων – εργαστηρίων 

3.31 0.96 

Ενδοϋπηρεσιακή 

εκπαίδευση 

3.18 0.85 

Εκπαιδευτικά συνέδρια – 

σεµινάρια 

3.06 0.96 

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η συµβουλευτική εντός της τάξης (Μ.Ο. 3,66) και  

η παρακολούθηση µαθηµάτων – εργαστηρίων (Μ.Ο. 3,31) συγκεντρώνουν το 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον των συµµετεχουσών. 

Στον πίνακα 5.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της περιγραφικής 

στατιστικής σχετικά µε τη µεταβλητή των εµποδίων επαγγελµατικής ανάπτυξης που 

θεωρούν οι συµµετέχοντες ότι πιο πιθανό να εµποδίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές 

τους και να επηρεάζουν αρνητικά την εργασιακή τους απόδοση  και αποτυπώνεται ο 

µέσος όρος και η τυπική απόκλιση των µεταβλητών.  Επισηµαίνεται ότι οι απαντήσεις 

δόθηκαν σύµφωνα µε 5βαθµη κλίµακα Likert όπου 1= διαφωνώ έντονα, 2= διαφωνώ, 

3= ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 4= συµφωνώ, 5= συµφωνώ έντονα 
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Πίνακας 5.6: Περιγραφική στατιστική µεταβλητών µελέτης 

Μεταβλητές  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Εµπόδια επαγγελµατικής ανάπτυξης 

∆εν έχω τα προαπαιτούµενα 

(π.χ. προσόντα, εµπειρία) 

για να     συµµετάσχω 

3.06 0.84 

Η επαγγελµατική ανάπτυξη 

είναι πολύ ακριβή 

4.17 0.91 

Υπάρχει έλλειψη 

υποστήριξης των 

εργαζοµένων 

3.94 0.84 

∆εν επιτρέπει το πρόγραµµα  

εργασίας µου την 

επαγγελµατική  

µου ανάπτυξη 

3.36 0.83 

∆εν έχω χρόνο λόγω 

οικογενειακών 

υποχρεώσεων 

3.30 0.93 

∆εν υπάρχουν ευκαιρίες 

σχετικής επαγγελµατικής 

ανάπτυξης 

3.26 0.97 

∆εν υπάρχουν κίνητρα για 

συµµετοχή σε τέτοιου 

είδους δραστηριότητες 

3.12 0.89 

Οι ευκαιρίες επαγγελ-

µατικής ανάπτυξης που 

προσφέρονται είναι κακής 

ποιότητας 

3.11 0.88 

∆εν έχω πρόσβαση σε 

προγράµµατα και ευκαιρίες 

επαγγελµατικής ανάπτυξης 

3.47 0.50 

  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα πιο σηµαντικά εµπόδια σύµφωνα µε τις 

συµµετέχουσες είναι ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι πολύ ακριβή (Μ.Ο. 4,17)  ότι 
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υπάρχει έλλειψη υποστήριξης των εργαζοµένων (Μ.Ο. 3,94), δεν έχουν πρόσβαση σε 

προγράµµατα και ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης (Μ.Ο. 3,47) και δεν επιτρέπει 

το πρόγραµµα εργασίας τους την επαγγελµατική τους ανάπτυξη (Μ.Ο. 3,36). 

Στην ερώτηση σχετικά µε το αν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, 

έχουν συµµετάσχει οι συµµετέχοντες σε κάποιο πρόγραµµα επαγγελµατικής ανάπτυξης 

προϊσταµένων σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής και αν ναι πόσες ώρες 

διήρκησε, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µικρό ποσοστό των συµµετεχουσών είχαν 

συµµετάσχει σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραµµα 

 

Πίνακας 5.7: Συµµετοχή σε πρόγραµµα επαγγελµατικής ανάπτυξης προϊσταµένων 

σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής  

 

Πρόγραµµα  Ποσοστό 

συµµετοχής 

Ν Μ.Ο. διάρκειας 

προγράµµατος 

Σε επαγγελµατικό δίκτυο,     

συµβουλευτική ή ερευνητική 

δραστηριότητα 

6% 9 12 ώρες 

Σε µαθήµατα,  συνέδρια ή 

επισκέψεις     

παρακολούθησης 

18% 27 6 ώρες 

 

 

Στον πίνακα 5.8 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της περιγραφικής 

στατιστικής σχετικά µε τη µεταβλητή της προετοιµασίας των προϊσταµένων σχολικής 

µονάδας και αποτυπώνεται ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση των µεταβλητών. 

Επισηµαίνεται ότι οι απαντήσεις δόθηκαν σύµφωνα µε 5βαθµη κλίµακα Likert όπου 1= 

καθόλου, 2= λίγο, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ. 
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Πίνακας 5.8: Περιγραφική στατιστική µεταβλητών µελέτης  

Μεταβλητές  Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Προετοιµασία επαγγελµατικής ανάπτυξης 

Προεπαγγελµατική 

εκπαίδευση 

(παρακολούθηση 

µαθηµάτων, απόκτηση 

Πτυχίου σε παραδοσιακή 

τάξη ή online) 

4.55 0.97 

Προεπαγγελµατική 

επιµόρφωση (επίβλεψη 

εκπαιδευτικού έργου, 

διδασκαλία µαθητών κ.ά.) 

3.25 0.99 

Ενδοϋπηρεσιακή 

επιµόρφωση 

(εργαστήρια, επιµορφωτικά 

προγράµµατα) 

3.62 0.86 

Προσωπικές εµπειρίες  

(συνεργασία µε 

συναδέλφους και 

 συµβούλους, εκπαιδευτική 

εµπειρία κ.ά.)     

3.41 0.94 

  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η βασική προετοιµασία των 

συµµετεχουσών ήταν η προεπαγγελµατική εκπαίδευση (παρακολούθηση µαθηµάτων, 

απόκτηση πτυχίου σε παραδοσιακή τάξη ή online) (Μ.Ο. 4,55) και η ενδοϋπηρεσιακή 

επιµόρφωση (Μ.Ο. 3,62). 

Στην ερώτηση σχετικά µε το αν αφότου ανέλαβαν τα καθήκοντά τους ως 

προϊσταµένων εκπαιδευτικών µονάδων προσχολικής αγωγής συµµετείχαν σε κάποιο 

από τα ακόλουθα προγράµµατα επιµόρφωσης, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µικρό 

ποσοστό των συµµετεχουσών είχαν συµµετάσχει σε όλα τα προγράµµατα. Η 

πλειοψηφία είχε συµµετάσχει σε πρόγραµµα επιµόρφωσης σχετικά µε τη Χρήση 
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Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας  (58%) και Αξιολόγησης εργαζοµένων 

(48%). 

 

Πίνακας 5.9: Συµµετοχή σε πρόγραµµα επιµόρφωσης  

 

Πρόγραµµα  Ποσοστό 

συµµετοχής 

Ν Μ.Ο. διάρκειας 

προγράµµατος 

Αξιοποίηση ανθρώπινου 

δυναµικού    

36% 54 12 ώρες 

Υποκίνηση εργαζοµένων   28% 42 8 ώρες 

Χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας   

58% 87 22 ώρες 

Επίλυση συγκρούσεων στο 

χώρο εργασίας   

26% 39 8 ώρες 

Υποστήριξη εργαζοµένων   22% 33 8ώρες 

Ενίσχυση ικανοτήτων και 

απόκτηση επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων    

32% 48 12 ώρες 

Αξιολόγηση εργαζοµένων   48% 72 9 ώρες 

Συνεργασία µε τους γονείς 

και την τοπική κοινότητα    

2% 3 4 ώρες 

 

Στην ερώτηση σχετικά µε το αν πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους ως 
προϊστάµενοι/ες εκπαιδευτικών µονάδων προσχολικής αγωγής συµµετείχαν  σε κάποιο 
από τα ακόλουθα προγράµµατα επιµόρφωσης, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 
πλειοψηφία των συµµετεχουσών είχαν συµµετάσχει σε προγράµµατα πριν από ην 
ανάληψη των καθηκόντων τους. Η πλειοψηφία είχε συµµετάσχει σε πρόγραµµα 
επιµόρφωσης σχετικά µε τη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας  
(68%), Αξιολόγησης εργαζοµένων (56%) και Αξιοποίησης ανθρώπινου δυναµικού 
(46%). 
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Πίνακας 5.10: Συµµετοχή σε πρόγραµµα επιµόρφωσης  

 

Πρόγραµµα  Ποσοστό 

συµµετοχής 

Ν Μ.Ο. διάρκειας 

προγράµµατος 

Αξιοποίηση ανθρώπινου 

δυναµικού    

46% 69 14 ώρες 

Υποκίνηση εργαζοµένων   32% 48 10 ώρες 

Χρήση Τεχνολογιών 

Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας   

68% 102 32 ώρες 

Επίλυση συγκρούσεων στο 

χώρο εργασίας   

38% 57 10 ώρες 

Υποστήριξη εργαζοµένων   32% 48 10ώρες 

Ενίσχυση ικανοτήτων και 

απόκτηση επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων    

30% 45 12 ώρες 

Αξιολόγηση εργαζοµένων   56% 84 12 ώρες 

Συνεργασία µε τους γονείς 

και την τοπική κοινότητα    

0% 0 - 

 

Τέλος, οι συµµετέχοντες ερωτήθηκαν αν η επίσηµη εκπαίδευση και 

επιµόρφωση που είχαν λάβει συµπεριλάµβανε τη διοίκηση σχολικών µονάδων ή 

πρόγραµµα εκπαίδευσης διευθυντών σχολικών µονάδων, πρόγραµµα εκπαίδευσης/ 

επιµόρφωσης εκπαιδευτικού και πρόγραµµα εκπαίδευσης / επιµόρφωσης στην 

εκπαιδευτική ηγεσία. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση 

των προϊσταµένων σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής.  
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Πίνακας 5.11: Επίσηµη εκπαίδευση προϊσταµένων σχολικών µονάδων 

προσχολικής αγωγής 

 

Είδος εκπαίδευσης Χρόνος ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε σχέση µε την ανάληψη 

των διοικητικών καθηκόντων 

Πριν Ν Μετά Ν Και 

πριν 

και 

µετά 

Ν Ποτέ Ν 

∆ιοίκηση σχολικών 
µονάδων ή  
πρόγραµµα 
εκπαίδευσης 
διευθυντών    
σχολικών µονάδων 

48% 72 18% 27 28% 42 

 

6% 9 

Πρόγραµµα 
εκπαίδευσης/ 
επιµόρφωσης    
εκπαιδευτικού 

26% 39 20% 30 32% 48 18% 27 

Πρόγραµµα 
εκπαίδευσης / 
επιµόρφωσης   στην 
εκπαιδευτική ηγεσία
  

28% 42 26% 39 16% 24 24% 36 

 

Στη συνέχεια η ερευνήτρια προχώρησε σε έλεγχο αξιοπιστίας του 

ερωτηµατολογίου µε το Cronbach’s a. Σύµφωνα µε την ανάλυση αξιοπιστίας υπήρχε 

υψηλή αξιοπιστία (Cronbach Alpha>0,709) 

Πίνακας 5.12: Cronbach’s a 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,709 52 
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5.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη των 

προϊσταµένων σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής  

Προκειµένου να προσδιοριστεί ο παράγοντας που ασκεί τη µεγαλύτερη 

επίδραση στην επαγγελµατική ανάπτυξη των προϊσταµένων σχολικών µονάδων 

προσχολικής αγωγής, προσδιορίστηκε η σχέση µεταξύ όλων των µεταβλητών µέσω της 

ανάλυσης συσχέτισης και στη συνέχεια έγινε ανάλυση παλινδρόµησης. Ο Πίνακας 5.13 

απεικονίζει την τιµή r για τη σχέση µεταξύ ανεξάρτητων µεταβλητών (συνθήκες 

εργασίας, συνθήκες επαγγελµατικής ανάπτυξης, είδος επαγγελµατικής ανάπτυξης, 

εµπόδια επαγγελµατικής ανάπτυξης, προετοιµασία επαγγελµατικής ανάπτυξης) και 

εξαρτηµένης µεταβλητής, δηλαδή την επαγγελµατική ανάπτυξη των προϊσταµένων 

σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής. 

Πίνακας 5.13: Συσχέτιση µεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτηµένων µεταβλητών 

 

 Προετοιµασία 
επαγγελµατικής 
ανάπτυξης  

Συνθήκες 
επαγγελµατικής 
ανάπτυξης  

Είδος 
επαγγελµατική
ς ανάπτυξης  

Εµπόδια 
επαγγελµατική
ς ανάπτυξης 

Συνθήκες 
εργασίας 

Συνολική 
επαγγελµατική 
ανάπτυξη  

0.47 **  0.52**  0.41**  0.49**  0.60**  

Σηµείωση: ** Η συσχέτιση είναι σηµαντική στο 0.01 επίπεδο (2-tailed),  

* Η συσχέτιση είναι σηµαντική στο 0.05 επίπεδο (2-tailed)  

 

Οι  συσχετίσεις δείχνουν µια σηµαντικά µέτρια (r = 0,41 έως 0,60) συσχέτιση 

µεταξύ σχεδόν όλων των ανεξάρτητων µεταβλητών και τη συνολική επαγγελµατική 

ανάπτυξη. Σε γενικές γραµµές, αυτό σηµαίνει ότι αν η αντίληψη των προϊσταµένων 

προς  όλους τους παράγοντες είναι καλή, τότε είναι και µεγαλύτερη και η συνολική 

επαγγελµατική τους ανάπτυξη. 

Η ανάλυση δείχνει επίσης ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελµατική 

ανάπτυξη µπορούν να οµαδοποιηθούν σε «σηµαντικό παράγοντα» και «λιγότερο 

σηµαντικό παράγοντα». Οι σηµαντικοί παράγοντες είναι οι συνθήκες εργασίας (r = 

0.60), που ακολουθείται από τις συνθήκες επαγγελµατικής ανάπτυξης (r = 0,52), τα 

εµπόδια επαγγελµατικής ανάπτυξης (r = 0.49), την προετοιµασία επαγγελµατικής 

ανάπτυξης (r = 0,47) και το είδος επαγγελµατικής ανάπτυξης (r = 0,41).  



 82

Το αποτέλεσµα της ανάλυσης συσχέτισης δείχνει ότι όλοι οι παράγοντες 

επηρεάζουν σηµαντικά την συνολική επαγγελµατική ανάπτυξη. Στη συνέχεια έχει γίνει 

ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για να εντοπιστεί ο σηµαντικότερος παράγοντας 

που επηρεάζει την επαγγελµατική ανάπτυξη. Ο Πίνακας 5.14 απεικονίζει το 

αποτέλεσµα της πολλαπλής παλινδρόµησης.  

 

Πίνακας 5.14: Αποτέλεσµα Ανάλυσης Πολλαπλής Παλινδρόµησης  

Μεταβλητές  Εξαρτηµένες 

Συνολική επαγγελµατική ανάπτυξη 

Ανεξάρτητες  β  t  

Συνθήκες εργασίας .52  4.47*  

Συνθήκες 
επαγγελµατικής 
ανάπτυξης  

.24  2.57**  

Εµπόδια  
επαγγελµατικής 
ανάπτυξης 

.08  .89  

Προετοιµασία 
επαγγελµατικής 
ανάπτυξης 

.10  1.07  

Είδος επαγγελµατικής 
ανάπτυξης 

-.07  -.70  

P τιµή .000  

R2  .48  

F Αναλογία 10.35  

 

Σηµείωση: * p < 0.01, ** p < 0.05  
 

 

Το 48% της συνολικής διακύµανσης για την εκτίµηση της συνολικής 

επαγγελµατικής ανάπτυξης εξηγείται από την ανάλυση παλινδρόµησης. Εξετάζοντας 

την επιρροή της κάθε ανεξάρτητης µεταβλητής είναι εµφανές ότι µόνο δύο ανεξάρτητες 

µεταβλητές επηρεάζουν στατιστικά σηµαντικά τη συνολική επαγγελµατική ανάπτυξη 
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των προϊσταµένων προσχολικών µονάδων. Οι συνθήκες εργασίας είναι ο ισχυρότερος 

δείκτης πρόγνωσης (β = 0,52, t = 4,47) και ακολουθούν οι συνθήκες επαγγελµατικής 

ανάπτυξης (β = 0,24, t = 2,57). 

Αυτά τα ευρήµατα δείχνουν ότι ο πιο σηµαντικός παράγοντας  επίδρασης της 

συνολικής επαγγελµατικής ανάπτυξης των προϊσταµένων προσχολικών µονάδων είναι 

οι συνθήκες εργασίας. Όσο πιο θετική είναι η στάση των διευθυντών ως προς τις 

συνθήκες εργασίας, τόσο πιο πιθανό να έχουν καλύτερη επαγγελµατική ανάπτυξη. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των αποτελεσµάτων, η ερευνήτρια εξέτασε τη 

συνολική επαγγελµατική ανάπτυξη σε όσους ήταν κάτω από 50 ετών και όσους ήταν 

πάνω από 50 ετών. Πραγµατοποιήθηκε T Test, τα αποτελέσµατα του οποίου φαίνονται 

στον πίνακα 5.15. Συγκεκριµένα απεικονίζεται η µέση διαφορά  των απαντήσεων των 

προϊσταµένων προς τις µεταβλητές της έρευνας. 
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Πίνακας 5.15: Μέση διαφορά των αντιλαµβανόµενων παραγόντων µεταξύ 

προϊσταµένων άνω των 50 ετών και κάτω των 50 ετών.  

Παράγοντας  Mean + SD  t-value  

Κάτω των 50 ετών  Άνω των 50 ετών 

Εµπόδια  

επαγγελµατικής 

ανάπτυξης 

3.55 + 0.61  3.15 + 0.79  2.67**  

Συνθήκες 

επαγγελµατικής 

ανάπτυξης 

3.52 + 0.55  3.26 + 0.53  2.12*  

Συνθήκες 

εργασίας 

3.36 + 0.69  3.15 + 0.62  1.40  

Προετοιµασία 

επαγγελµατικής 

ανάπτυξης 

3.70 + 0.63  3.20 + 0.59  3.55**  

Είδος 

επαγγελµατικής 

ανάπτυξης 

3.36 + 0.72  2.96 + 0.78  2.41*  

 

** Η µέση διαφορά είναι σηµαντική στο επίπεδο 0.01.  

* Η µέση διαφορά είναι σηµαντική στο επίπεδο 0.05.  

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.15 υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στα εµπόδια 

επαγγελµατικής ανάπτυξης, στις συνθήκες επαγγελµατικής ανάπτυξης, στην 

προετοιµασία επαγγελµατικής ανάπτυξης και στο είδος επαγγελµατικής ανάπτυξης στις 

συµµετέχουσες οι οποίες είναι κάτω των 50 και άνω των 50 ετών. Το αποτέλεσµα αυτό 

δείχνει ότι η ηλικία επηρεάζει το βαθµό επαγγελµατικής ανάπτυξης των διευθυντριών.  
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ΜΕΡΟΣ 3ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όλα τα σχολεία πρέπει να είναι µέρη όπου τόσο οι ενήλικες όσο και οι µαθητές 

µαθαίνουν. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων που 

αναπτύσσουν συστηµατικά τις δικές τους γνώσεις και δεξιότητες αποτελούν πρότυπο 

για τους µαθητές και υπερασπίζονται µε τις δικές τους επιλογές την ιδέα ότι η µάθηση 

είναι σηµαντική και χρήσιµη. Η συνεχιζόµενη ανάπτυξή τους δηµιουργεί µια 

κουλτούρα µάθησης σε ολόκληρο το σχολείο και υποστηρίζει τις προσπάθειες των 

εκπαιδευτικών να εµπλέξουν τους µαθητές στη διαδικασία µάθησης. Ένα σχολείο που 

οργανώνει την επαγγελµατική ανάπτυξη µε βάση την οµάδα και αναµένει από όλους 

τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές/τριες να συµµετάσχουν µε συνέπεια - αν και 

για διαφορετικούς σκοπούς, σε διαφορετικές χρονικές στιγµές και µε διάφορους 

τρόπους - αποδεικνύει ότι είναι ένα σοβαρό ζήτηµα για όλους τους εκπαιδευτικούς που 

επιθυµούν να προσφέρουν εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο σε υψηλότερα επίπεδα. Ως 

αποτέλεσµα, το σχολείο που υποστηρίζει την επαγγελµατική ανάπτυξη είναι 

περισσότερο εστιασµένο και αποτελεσµατικό (Whitebook, 2003). 

Η καλή διδασκαλία δεν συµβαίνει τυχαία. Ενώ ορισµένοι δάσκαλοι είναι από 

φύσεως  πιο προικισµένοι από άλλους, η αποτελεσµατική διδασκαλία είναι αποτέλεσµα 

µελέτης, προβληµατισµού, πρακτικής και σκληρής δουλειάς. Ένας εκπαιδευτικός δεν 

µπορεί ποτέ να ξέρει αρκετά για το πώς µαθαίνει ένας µαθητής, τι εµποδίζει τη µάθηση 

του µαθητή και πώς η διδασκαλία του εκπαιδευτικού µπορεί να αυξήσει τη µάθηση του 

µαθητή. Η επαγγελµατική εξέλιξη είναι ο µόνος τρόπος για  να αποκτήσουν οι 

εκπαιδευτικοί αυτές τις γνώσεις. Ανεξάρτητα από το επίπεδο των µαθητών, αν είναι 

υψηλό, µέτριο ή χαµηλό, θα µάθουν περισσότερα αν οι εκπαιδευτικοί τους 

συµµετέχουν τακτικά σε υψηλής ποιότητας προγράµµατα επαγγελµατικής εξέλιξης 

(Barnett, 2003· Bogard, Traylor, & Takanishi, 2008). 

Οι ηγέτες των σχολείων βελτιώνονται επίσης µε τη µελέτη, τον προβληµατισµό, 

την πρακτική και τη σκληρή δουλειά. Η µάθησή τους υποστηρίζει όχι µόνο τη µάθηση 

των εκπαιδευτικών, αλλά και τους µαθητές. Όταν οι ηγέτες γνωρίζουν πώς να 

εµπλέκουν τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό υποστήριξης και τους µαθητές στην 

αποτελεσµατική µάθηση, το σχολείο γίνεται το κέντρο µάθησης για όλους τους 

ενήλικες και τους µαθητές (Barnett, 2003· Bogard, Traylor, & Takanishi, 2008).  
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Η επαγγελµατική ανάπτυξη παρέχει συνεχείς ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς 

να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, ώστε να βοηθήσουν 

τους µαθητές να επιτύχουν. Όταν οι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν, οι µαθητές µαθαίνουν 

περισσότερα. Όσοι ανησυχούν για το µέλλον των µαθητών τους θα θελήσουν να 

υποστηρίξουν έναν κύκλο συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης για τους 

εκπαιδευτικούς. Ο καθένας έχει ένα ρόλο στην εξασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί 

µπορούν να λάβουν µέρος στην αποτελεσµατική επαγγελµατική ανάπτυξη. Οι γονείς 

και οι πολίτες πρέπει να απαιτούν και να υποστηρίζουν µια εντατική και ποιοτική 

επαγγελµατική εξέλιξη που έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη διδασκαλία, τη βελτίωση 

της ηγεσίας του σχολείου και την υψηλότερη απόδοση των µαθητών Barnett, 2003· 

Bogard, Traylor, & Takanishi, 2008).  Τα σχολικά συµβούλια πρέπει να έχουν πολιτικές 

που καθιστούν σαφές ότι ο σκοπός της επαγγελµατικής εξέλιξης είναι να αυξηθεί η 

εκµάθηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των µαθητών τους και η εκπαιδευτική 

διοίκηση πρέπει να έχει την ευθύνη των εκπαιδευτικών για την επίτευξη 

αποτελεσµάτων. Οι διευθυντές πρέπει να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν κάθε 

σχολείο να αναλαµβάνει την ευθύνη για την επαγγελµατική ανάπτυξη και πρέπει να 

παρέχουν το χρόνο και τη διευκόλυνση στους εκπαιδευτικούς να µάθουν τι πρέπει να 

γνωρίζουν για την αντιµετώπιση των µαθησιακών προβληµάτων των µαθητών. Οι 

εκπαιδευτικοί που οργανώνουν και διευκολύνουν την επαγγελµατική ανάπτυξη πρέπει 

να κατανοήσουν ποιες µαθησιακές ανάγκες των µαθητών δυσκολεύονται να 

αντιµετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, καθ 'όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας 

τους, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές πρέπει να συµµετέχουν ευσυνείδητα στην 

επαγγελµατική εκµάθηση για να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να 

βελτιώσουν την απόδοση των µαθητών (Barnett, 2003· Bogard, Traylor, & Takanishi, 

2008). 

Ιδιαίτερα έµφαση πρέπει να δίνεται στην επαγγελµατική ανάπτυξη των 

προϊσταµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων προσχολικής αγωγής καθώς, τα σχολικά 

ιδρύµατα αυτά αποτελούν το πρώτο βήµα για την εκπαίδευση των παιδιών και τη 

γεφύρωση κενών µεταξύ παιδιών µε διαφορετικό οικονοµικό, κοινωνικό, γλωσσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον (Whitebook, Ryan, Kipnis, & Sakai, 2008). Η προσχολική 

αγωγή αποτελεί το θεµέλιο λίθο για την κεφαλαιοποίηση της µόρφωσης και αγωγής 

που θα λάβουν τα παιδιά στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθµίδες (Camilli, Vargas, 

Ryan, & Barnett, 2010). Η βελτίωση των προσόντων και της εµπειρογνωµοσύνης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και των διευθυντών είναι η πιο κοινή στρατηγική που 



 87

χρησιµοποιούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να εξασφαλίσουν µια ισχυρή 

απόδοση των επενδύσεών τους στο νηπιαγωγείο (Kagan, Kauerz, & Tarrant, 2008). 

Οι διευθυντές/προϊστάµενοι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία 

και τη διατήρηση προγραµµάτων υψηλής ποιότητας για την προσχολική παιδική ηλικία. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι στα σχολεία προσχολικής αγωγής επιλέγονται  διευθυντές µε 

µεγάλη εµπειρία ως εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής και συµµετοχή σε 

προγράµµατα επιµόρφωσης στην άσκηση ηγεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

προσχολικής αγωγής (Helburn, 1995· Whitebook & Sakai, 2004). Ωστόσο, ο 

µεγαλύτερος όγκος των ερευνών εστιάζονται στη διερεύνηση του τρόπου εξασφάλισης 

υψηλής ποιότητας προσχολικής εκπαίδευσης που συνδέεται µε την επαγγελµατική 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών και όχι εκείνων που τους εποπτεύουν.  

Η έρευνα που υπάρχει σχετικά µε την ηγεσία της πρώιµης παιδικής ηλικίας 

τείνει να επικεντρώνεται στις σχέσεις µεταξύ της ποιότητας του προγράµµατος και των 

προσόντων και της εµπειρίας των διευθυντών/ προϊσταµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

προσχολικής αγωγής (Helburn, 1995· Bloom & Sheerer, 1992· Muijs, Aubrey, Harris, 

& Briggs, 2004· Whitebook & Sakai, 2004). Αυτές οι µελέτες δείχνουν ότι οι πιο 

µορφωµένοι και συνεπείς ηγέτες επηρεάζουν θετικά τις εµπειρίες και τα αποτελέσµατα 

των παιδιών. Ωστόσο, µόνο λίγες µελέτες εξέτασαν τον τρόπο µε τον οποίο οι 

διευθυντές/προϊστάµενοι εκπαιδευτικών ιδρυµάτων προσχολικής αγωγής προσεγγίζουν 

τη δική τους επαγγελµατική ανάπτυξη και το ρόλο της επιµόρφωσης (Muijs et al., 

2004· Sanders, Deihl, & Kyler, 2007). 

Σκοπός της παρούσας µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας ήταν να 

διερευνήσει τις απόψεις των προϊσταµένων σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής 

του νοµού Θεσσαλονίκης σχετικά µε τη σηµασία της επιµόρφωσης στην επαγγελµατική 

τους ανάπτυξη.  

Το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα που έθεσε η ερευνήτρια ήταν αν επαρκούν οι 

γνώσεις που αποκτούν οι προϊστάµενοι σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής κατά 

την προεπαγγελµατική τους εκπαίδευση, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε διοικητικό 

επίπεδο. Οι συµµετέχοντες ερωτήθηκαν αν η επίσηµη εκπαίδευση και επιµόρφωση που 

είχαν λάβει πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, συµπεριλάµβανε τη ∆ιοίκηση 

σχολικών µονάδων ή πρόγραµµα εκπαίδευσης διευθυντών σχολικών µονάδων, 

πρόγραµµα εκπαίδευσης/ επιµόρφωσης εκπαιδευτικού και πρόγραµµα εκπαίδευσης / 

επιµόρφωσης στην εκπαιδευτική ηγεσία. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπάρχει 

εκπαίδευση όλων των προϊσταµένων σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής πριν 
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αναλάβουν τα καθήκοντα τους και αρκετοί επιµορφώθηκαν µετά την ανάληψη των 

καθηκόντων. 

Η αποτελεσµατική επαγγελµατική ανάπτυξη δεν τίθεται σε χρονικούς 

περιορισµούς, είναι διαρκής, περιλαµβάνει την κατάρτιση - επιµόρφωση, την πρακτική 

και την ανατροφοδότηση και παρέχει επαρκή χρόνο και υποστήριξη σε διάφορα στάδια 

παρακολούθησης (http://www.oecd.org/berlin/43541636.pdf). Παρ΄ όλα αυτά στην 

ερώτηση της ερευνήτριας αν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, έχουν 

συµµετάσχει οι συµµετέχοντες σε κάποιο πρόγραµµα επαγγελµατικής ανάπτυξης 

διευθυντών σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

µικρό ποσοστό των συµµετεχουσών είχαν συµµετάσχει σε κάποιο αντίστοιχο 

πρόγραµµα 

Ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα επαγγελµατικής ανάπτυξης εµπλέκει τους 

εκπαιδευτικούς σε µαθησιακές δραστηριότητες που είναι παρόµοιες µε αυτές που θα 

χρησιµοποιήσουν µε τους µαθητές τους και ενθαρρύνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

κοινοτήτων µάθησης (http://www.oecd.org/berlin/43541636.pdf). 

Επιπλέον, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι γενικά αν και οι συµµετέχοντες βιώνουν 

µεγάλη πίεση χρόνου και άγχος προκειµένου να εκπληρώσουν και τα διοικητικά και 

εκπαιδευτικά τους καθήκοντα θεωρούν ότι έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις και 

µπορούν εξίσου αποτελεσµατικά να εκπληρώσουν  τα διοικητικά και εκπαιδευτικά τους 

καθήκοντα. Συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι έχουν άνω του µέσου όρου 

επάρκεια γνώσεων και  ικανοτήτων για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας 

τους.  

Το δεύτερο  ερευνητικό ερώτηµα που έθεσε η ερευνήτρια ήταν ποιες είναι οι 

απόψεις των προϊσταµένων σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής για την ανάγκη 

επιµόρφωσής τους. Η έρευνα έδειξε ότι η επιµόρφωση αποτελεί σηµαντική βοήθεια 

στην επαγγελµατική ανάπτυξη των προϊσταµένων οι οποίοι ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως 

να επιµορφωθούν ως προς την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων, την κατανόηση και 

εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών, τη διοίκηση σχολικών µονάδων σε 

πολυπολιτισµικές κοινωνίες και τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διοίκηση και 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών µονάδων. Οι τοµείς αυτοί θεωρούν ότι άπτονται της 

σφαίρας της επαγγελµατικής τους ανάπτυξης και χρήζουν βοήθειας µέσω της 

επιµόρφωσης. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν θεσµό στρατηγικής 

σηµασίας που  προσφέρεται όχι µόνο για ακαδηµαϊκή, επαγγελµατική και προσωπική 

εξέλιξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,  αλλά και για την ανάπτυξη και τον 
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εκσυγχρονισµό όλου του εκπαιδευτικού συστήµατος (Αθανασούλα – Ρέππα και λοιποί, 

1999:104).  

Θα πρέπει να επισηµανθεί επίσης ότι  τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 

συµµετέχοντες δεν θεωρούν ότι υπάρχουν ιδιαίτερα µισθολογικά κίνητρα για την 

επαγγελµατική ανάπτυξη των διευθυντών, ούτε προσφέρεται επαρκής υποστήριξη για 

την επαγγελµατική τους ανάπτυξη και δυνατότητα συµµετοχής σε εξατοµικευµένα 

προγράµµατα  επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτηµα που τέθηκε ήταν σε ποιους τοµείς πιστεύουν ότι 

απαιτείται να εστιάζονται τα προγράµµατα επιµόρφωσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

τα θέµατα που απασχολούν περισσότερο τους συµµετέχοντες είναι η επίτευξη 

εκπαιδευτικών στόχων και η κατανόηση και εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών, 

ενώ λιγότερο ενδιαφέρον έδειξαν για τη συνεργασία µε τους γονείς των µαθητών. 

Τα είδη επαγγελµατικής ανάπτυξης που θεωρούν οι συµµετέχουσες ότι πιο 

πιθανό να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους και να επηρεάσουν θετικά 

την εργασιακή τους απόδοση είναι η συµβουλευτική εντός της τάξης και η 

παρακολούθηση µαθηµάτων – εργαστηρίων. 

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ο πιο σηµαντικός παράγοντας  επίδρασης της 

συνολικής επαγγελµατικής ανάπτυξης των προϊσταµένων προσχολικών µονάδων είναι 

οι συνθήκες εργασίας. Όσο πιο θετική είναι η στάση των προϊσταµένων ως προς τις 

συνθήκες εργασίας, τόσο πιο πιθανό να έχουν καλύτερη επαγγελµατική ανάπτυξη, 

καθώς και ότι η ηλικία επηρεάζει το βαθµό επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

προϊσταµένων. 

Το τέταρτο ερώτηµα που τέθηκε δεν διερευνήθηκε εις βάθος καθώς οι 

ερωτήσεις που τέθηκαν στους συµµετέχοντες ήταν κλειστές και έτσι δεν µπόρεσε η 

ερευνήτρια να συλλέξει περαιτέρω πληροφορίες για το επίπεδο των προγραµµάτων 

επιµόρφωσης των προϊσταµένων διευθυντών σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής 

πέρα από στοιχεία όπως ότι η πλειοψηφία είχε συµµετάσχει σε πρόγραµµα 

επιµόρφωσης σχετικά µε τη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας, 

Αξιολόγησης Εργαζοµένων και Αξιοποίησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, τα προγράµµατα 

είχαν διάρκεια κυρίως 10-12 ώρες και ότι µικρό ποσοστό των συµµετεχουσών είχαν 

συµµετάσχει σε κάποιο αντίστοιχο πρόγραµµα επιµόρφωσης κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 12 µηνών. 

Το τελευταίο ερώτηµα που τέθηκε ήταν πως συνδέεται η επιµόρφωση των 

προϊσταµένων σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής µε την επαγγελµατική τους 

ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τον Ribbins (2000), η επαγγελµατική ανάπτυξη των σχολικών 
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ηγετών εστιάζεται στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την επίτευξη των 

στόχων των µαθητών, είναι συστηµατική, ολοκληρωµένη και υψηλής ποιότητας, 

καθιστά διαθέσιµες συνεχείς ευκαιρίες για κάθε φάση σταδιοδροµίας, ενδιαφέρεται για 

τις πρακτικές δεξιότητες αλλά και για µια πιο φιλοσοφική προσέγγιση, περιλαµβάνει 

µια σειρά παρόχων, παρέχει βασική κατάρτιση και ταυτόχρονα υποστηρίζει ευκαιρίες 

ανάπτυξης που σηµαίνουν περισσότερο από αυτό. Η έρευνα έδειξε ότι δεν έχουν οι 

συµµετέχοντες πολλές ευκαιρίες επιµόρφωσης που θα προάγουν την επαγγελµατική 

τους ανάπτυξη. Τα πιο σηµαντικά εµπόδια σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες είναι ότι η 

επαγγελµατική ανάπτυξη είναι πολύ ακριβή  και ότι υπάρχει έλλειψη υποστήριξης των 

εργαζοµένων, δεν επιτρέπει το πρόγραµµα εργασίας τους την επαγγελµατική τους 

ανάπτυξη και δεν έχουν πρόσβαση σε επιµορφωτικά προγράµµατα και έτσι δεν 

αξιοποιούν ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης. 

Η παρούσα έρευνα δείχνει ότι οι προϊστάµενοι/ες προσχολικής αγωγής έχουν 

επαγγελµατικές ανάγκες ανάπτυξης σε λειτουργικά προγράµµατα µέσα σε ένα 

οργανωµένο σύστηµα προσχολικής αγωγής. Η κάλυψη αυτών των αναγκών 

επαγγελµατικής ανάπτυξης απαιτεί τόσο βραχυπρόθεσµες όσο και µακροπρόθεσµες 

δράσεις και δεσµεύσεις από τους διαχειριστές και τους φορείς χάραξης πολιτικής που 

εφαρµόζουν τέτοια προγράµµατα. 

Ενώ στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση σε πολλές χώρες (π.χ. ΗΠΑ) απαιτούνται 

διαπιστευτήρια διδασκαλίας και επιπλέον προσόντα και συµµετοχή σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα, δεν υπάρχουν συµφωνηµένα πρότυπα ή κοινά προσόντα για 

προϊσταµένους/ες  προσχολικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Whitebook & Sakai, 2004). 

Το αποτέλεσµα είναι οι προϊστάµενοι/ες να έχουν διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης, 

πεδίο εµπειρογνωµοσύνης (πρώιµη παιδική ηλικία, επιχειρηµατική διοίκηση ή άλλο) 

και εµπειρία διδασκαλίας. Εποµένως, ένα πρώτο βήµα, ή µια βραχυπρόθεσµη 

ανταπόκριση στις ανάγκες επαγγελµατικής εξέλιξης των διευθυντικών στελεχών είναι η 

δηµιουργία ενός στοχοθετηµένου προγράµµατος κατάρτισης που µπορεί να συµβάλει 

στην κάλυψη ορισµένων κενών που οι προϊστάµενοι/ες έχουν στην εµπειρία τους.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

Τα συµπεράσµατα αυτής της µελέτης υποδεικνύουν ότι ένα πρόγραµµα ηγετικής 

κατάρτισης πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο εστίαση σε θέµατα πολιτικής και γενικής 

διοίκησης, αλλά πρέπει επίσης να ενσωµατώνει διάφορα θέµατα που άπτονται της 

πρώιµης παιδικής ηλικίας, ειδικά για εκείνους τους ηγέτες που έχουν µικρή εµπειρία ως 

εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής.  

Η διεξαγωγή µιας εκτίµησης των αναγκών είναι ένας τρόπος για να 

διασφαλιστεί ότι το πρόγραµµα επαγγελµατικής ανάπτυξης θα είναι προσαρµοσµένο 

στις ιδιαίτερες ανάγκες των προϊσταµένων στους οποίους απευθύνεται. Είναι εποµένως 

ιδιαίτερα σηµαντικά τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας καθώς προσφέρουν σηµαντικά 

ευρήµατα και πληροφορίες σχετικά µε τα προσόντα των προϊσταµένων, την κατάρτιση 

και τις αντιλαµβανόµενες ανάγκες επαγγελµατικής ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό οι 

έµπειροι και οι λιγότερο έµπειροι προϊστάµενοι λαµβάνουν ευκαιρίες επαγγελµατικής 

ανάπτυξης µε περιεχόµενο σχετικό µε το ιδιαίτερο επίπεδο εµπειρίας τους. 

Μια δεύτερη και σχετικά βραχυπρόθεσµη λύση στις ανάγκες επαγγελµατικής 

ανάπτυξης των προϊσταµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων προσχολικής αγωγής  είναι να 

εξεταστεί το ενδεχόµενο να συµπεριληφθούν όλοι οι προϊστάµενοι/ες σε ένα 

πρόγραµµα επιµόρφωσης που θα καλύπτει πολύπλευρες ανάγκες και θα αποτελεί ένα 

στοχοθετηµένο πρόγραµµα επαγγελµατικής ανάπτυξης. Μια σχολή προϊσταµένων/ 

διευθυντών στην οποία θα συµµετέχουν όλοι όσοι εργάζονται σε εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα προσχολικής αγωγής µπορεί να προσφέρει σηµαντικά εφόδια και να 

συνεισφέρει στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευοµένων. Μια στοχευµένη 

σειρά επαγγελµατικών ευκαιριών ανάπτυξης που εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 

προϊστάµενοι/ες, ανεξάρτητα από το ρόλο τους ή την περιοχή µε τις ιδιαίτερες ανάγκες 

που έχει ο/η κάθε ένας/µία, εργάζονται, γνωρίζουν τους διάφορους κανονισµούς και 

πολιτικές που σχετίζονται µε το προσχολικό πρόγραµµα και είναι ενηµερωµένοι για το 

σηµαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και της αγωγής στην πρώιµη παιδική ηλικία. Μια 

σειρά τέτοιων προγραµµάτων εξασφαλίζουν τη συνέπεια και την επίτευξη των στόχων 

της προσχολικής αγωγής 

 Το νηπιαγωγείο καθίσταται ολοένα και περισσότερο το πρώτο έτος του 

σχολείου δεν υπάρχει όµως η ανάλογη εκπαίδευση και ο προγραµµατισµός που θα 

βοηθήσουν τους προϊστάµενους/ες εκπαιδευτικών ιδρυµάτων προσχολικής εκπαίδευσης 

να ηγηθούν ενός νέου τέτοιου συστήµατος (Goffin & Means, 2009). Κανένα είδος 

προγράµµατος δεν αντιµετωπίζει τις ανάγκες των ηγετών σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό 
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σύστηµα που αντιµετωπίζει τη προσχολική αγωγή ως το πρώτο βήµα της σχολικής 

αγωγής και εκπαίδευσης.  

Ένας τρόπος για να δοθεί κίνητρο στην ανάπτυξη τέτοιων ηγετικών 

προγραµµάτων θα ήταν να καθοριστούν ικανότητες για θέσεις ηγεσίας του 

νηπιαγωγείου και να υποστηρίζονται οι προϊστάµενοι/ες να βελτιώσουν τα προσόντα 

τους και να προωθήσουν τις δεξιότητες τους. Είναι επίσης σηµαντικό, κατά την 

ανάπτυξη ευκαιριών επαγγελµατικής εξέλιξης των προϊσταµένων ιδρυµάτων 

προσχολικής εκπαίδευσης και την οργάνωση προγραµµάτων προετοιµασίας σε 

ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής να 

δίνουν προσοχή στην οικοδόµηση µιας γλωσσικά και πολιτιστικά διαφορετικής ηγεσίας 

(Ryan & Ackerman, 2005).  

Ως εκ τούτου, καθώς οι διευθυντές/προϊστάµενοι ενθαρρύνονται να αποκτήσουν 

µεγαλύτερη εξειδίκευση, χρειάζεται επίσης να εξεταστεί και πώς να διατηρεί ένα 

εκπαιδευτικό σύστηµα µία ικανή εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση των σχολικών 

µονάδων και πώς να υποκινούνται οι εργαζόµενοι, ώστε και να διατηρούν τις θέσεις 

τους τα ικανά στελέχη και να υπάρχει µισθολογική υποκίνηση για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους (Whitebook, Sakai, & Kipnis, 2010). Μια τέτοια λύση θα µπορούσε 

να είναι η σύνδεση των µισθών µε διάφορα εκπαιδευτικά επιτεύγµατα και συµµετοχή 

σε προγράµµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης.  

Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η επαγγελµατική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών παρέχει στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες να µεταδώσουν γνώσεις, να 

βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές δεξιότητες (Borko, 2004) και να προβληµατιστούν 

σχετικά µε τις πρακτικές διδασκαλίας (Opfer & Pedder, 2011). Οι παραδοσιακές 

µορφές επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, όπως τα εργαστήρια, τα 

µαθήµατα και τα συνέδρια, θεωρούνται αναποτελεσµατικά, επειδή δεν επαρκούν για 

την αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών προβληµάτων και των 

προβληµάτων στα περιβάλλοντα της τάξης (Zeichner, 2010). Η επαγγελµατική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών µε βάση τα σχολεία, η οποία µπορεί να γίνει κατανοητή 

ως µια εναλλακτική µορφή επαγγελµατικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να 

τύχει ιδιαίτερης προσοχής στο πλαίσιο της παγκόσµιας εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 

τα τελευταία χρόνια καθώς πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της τάξης και αντιµετωπίζει 

βελτιωµένες πρακτικές διδασκαλίας (Garet, Porter, Desimone, Birman, & Yoon, 2001). 

Είναι σηµαντικό να αποδειχθεί αποτελεσµατική η εστίαση της µάθησης των δασκάλων 

και η αξιοποίηση της ικανότητάς τους, µε βάση τη θεωρηµένη µαθησιακή θεωρία και 

την επαγγελµατική εξέλιξη ως ατοµική και συνεργατική διαδικασία (Avalos, 2011). 
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Σύµφωνα µε τους Barber & Mourshed (2007) η ποιότητα ενός εκπαιδευτικού 

συστήµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει την ποιότητα των εκπαιδευτικών του. Η άποψη 

αυτή φαίνεται ότι θα πρέπει να διακρίνει τους πόρους που διατίθενται στην εκπαίδευση 

και να οργανώνονται εκπαιδευτικά ιδρύµατα έντασης γνώσης και κέντρα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Εποµένως το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα για να βελτιωθεί θα πρέπει να επενδύσει στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των διοικητών των σχολικών 

µονάδων. Ιδιαίτερα, για να αναπτυχθεί ένα αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

προσχολικής αγωγής, είναι απαραίτητο να διατίθενται πόροι που εστιάζονται στην 

υποστήριξη και ανάπτυξη έµπειρων εκπαιδευτικών (Nardo et al., 2006· de l'Etoile, 

2001). 

Οι προϊστάµενοι σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής συχνά εργάζονται 

πολλές ώρες για χαµηλές αµοιβές (de l'Etoile, 2001) κάτι που ισχύει ιδιαίτερα σήµερα 

στην Ελλάδα. Είναι σηµαντικό εποµένως τα προγράµµατα επιµόρφωσης και 

επαγγελµατικής ανάπτυξη να λαµβάνουν υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες των 

προϊσταµένων, να έχει  προηγηθεί δηλαδή έρευνα που θα εξετάζει τις δικές τους 

απόψεις, να συνυπολογίζονται οι γνώσεις, η εµπειρία και οι απόψεις που έχουν ήδη 

διαµορφώσει για διάφορα θέµατα και επιπλέον να προσφέρεται το κατάλληλο κίνητρο 

που θα τους υποκινήσει να συµµετάσχουν (Siebenaler, 2006). 

Τέλος, αν και η παρούσα εργασία προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά 

µε τα ζητήµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης των προϊσταµένων και τους τοµείς που 

κρίνουν ότι χρήζουν περαιτέρω στήριξης και ανάπτυξης διακρίνεται και από κάποιες 

αδυναµίες και περιορισµούς. Το πιο σηµαντικό είναι ότι το ερευνητικό εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν ένα κλειστό ερωτηµατολόγιο που δεν επέτρεψε τη συλλογή 

περαιτέρω στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε το εξεταζόµενο θέµα. Παράλληλα, η 

ερευνήτρια θα µπορούσε να είχε προχωρήσει και στη διεξαγωγή κάποιων  

συνεντεύξεων που θα βοηθούσαν περισσότερο στη διερεύνηση του θέµατος  και στην 

αποτύπωση των απόψεων των προϊσταµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων προσχολικής 

αγωγής. 

Προτείνεται στο µέλλον να πραγµατοποιηθεί έρευνα που θα περιλαµβάνει και 

ποιοτική και ποσοτική ανάλυση καθώς και σύγκριση προϊσταµένων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων προσχολικής αγωγής που συµµετέχουν συχνά σε προγράµµατα 

επαγγελµατικής ανάπτυξης και επιµόρφωσης και προϊσταµένων που δεν το πράττουν 

αυτό, προκειµένου να καταγραφούν οι διαφορές και να διασαφηνιστεί η θετική 

επίδραση της επαγγελµατικής ανάπτυξης στο ρόλο και στο έργο των προϊσταµένων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ 
Καλείστε να συµµετάσχετε στην παρούσα έρευνα που διερευνά τις απόψεις των 

προϊσταµένων σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής του νοµού Θεσσαλονίκης 
σχετικά µε τη σηµασία της επιµόρφωσης στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Ο στόχος 
της έρευνας είναι να καθορίσει πως η επιµόρφωση και η επαγγελµατική ανάπτυξη 
µπορούν βοηθήσουν τους προϊσταµένους σχολικών µονάδων προσχολικής αγωγής στο 
εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο τους. 

Αν συµφωνήσετε να συµµετάσχετε στην έρευνα θα συµπληρώσετε ένα σύντοµο 
ερωτηµατολόγιο που θα περιλαµβάνει κάποιες δηµογραφικές ερωτήσεις και στη 
συνέχεια ερωτήσεις που θα διερευνούν τις απόψεις σας σχετικά µε το επίπεδο και την 
επάρκεια γνώσεων που σας προσέφερε η πανεπιστηµιακή σας εκπαίδευση  τόσο σε 
εκπαιδευτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, τις ανάγκες επιµόρφωσής σας και σε 
ποιους τοµείς πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη επιµόρφωσης, το επίπεδο των 
προγραµµάτων επιµόρφωσης που έχετε συµµετάσχει ως διευθυντές σχολικών µονάδων 
προσχολικής αγωγής. 

Η διάρκεια συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου δεν θα ξεπερνά τα 12 λεπτά. 
Παρακαλείστε να απαντήσετε τις ερωτήσεις σύµφωνα µε τις προσωπικές σας εµπειρίες 
και συναισθήµατα. ∆εν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. 

∆εν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους συµµετέχοντες ούτε και θα αποκοµίσουν 
κάποιο άµεσο προσωπικό όφελος από τη συµµετοχή τους στην έρευνα. Η ερευνήτρια 
θα διαφυλάξει τα προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων και η αναφορά στους 
συµµετέχοντες στη διπλωµατική εργασία και σε πιθανή µελλοντική δηµοσίευση των 
αποτελεσµάτων της έρευνας θα είναι ανώνυµη.  

Η συµµετοχή σας στην έρευνα, αν και αναγκαία για την ολοκλήρωσή της, δεν 
είναι υποχρεωτική. Εάν το επιθυµείτε µπορείτε να µην συµµετάσχετε. Σε περίπτωση 
που δεχθείτε να συµµετάσχετε υπογράψτε το έντυπο συναίνεσης συµµετοχής σε 
έρευνα. Μπορείτε να ενηµερωθείτε για τα αποτελέσµατα της έρευνας, αφήνοντας το 
email σας. 
 
∆ιάβασα την αίτηση συναίνεσης και αποφάσισα να συµµετάσχω στην παρούσα έρευνα. 
 
 
____________________             ____________________  _____________ 
Υπογραφή συµµετέχοντα                  Ηµεροµηνία                  email 
 
 
   Πετρούλα Μίσιου                      ___________________ pmisiou@gmail.com 
Υπογραφή ερευνήτριας                    Ηµεροµηνία                  email 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Η ακόλουθη έρευνα γίνεται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών της 

ερευνήτριας στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήµες της Εκπαίδευσης και 
της ∆ια Βίου Μάθησης, της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστηµών και 
Τεχνών, του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας.  
 
 
∆ηµογραφικές ερωτήσεις 
 
1.  Παρακαλώ δηλώστε το φύλο σας. 
Άντρας  □ 
Γυναίκα □ 
 
2. Παρακαλώ δηλώστε την ηλικία σας. 
31-40  □ 
41-50  □ 
>51   □ 
 
3. Παρακαλώ δηλώστε το επίπεδο εκπαίδευση σας 
Κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης  □ 
Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών □ 
Κάτοχος διδακτορικού τίτλου    □ 
 
4. Παρακαλώ δηλώστε την εργασιακή σας εµπειρία ως εκπαιδευτικός προσχολικής 
αγωγής 
0-5 έτη  □ 
6-10 έτη  □ 
11-15 έτη  □ 
>15 έτη  □ 
 
5. Παρακαλώ δηλώστε την εργασιακή σας εµπειρία ως προϊστάµενος/η σχολικής 
µονάδας προσχολικής αγωγής. 
0-5 έτη  □ 
6-10 έτη  □ 
11-15 έτη  □ 
>15 έτη  □ 
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Εκπαίδευση – Επιµόρφωση  

6. Η επίσηµη εκπαίδευση και επιµόρφωση που έχετε λάβει συµπεριλαµβάνουν τα 
ακόλουθα, και αν ναι, πότε λάβατε την εκπαίδευση ή την επιµόρφωση, πριν 
αναλάβετε τα καθήκοντά σας ως προϊστάµενος/η ή µετά; 
 

Πριν   Μετά    Και πριν    Ποτέ  
                                 Και µετά  
α) ∆ιοίκηση σχολικών µονάδων ή 
    πρόγραµµα εκπαίδευσης διευθυντών 
    σχολικών µονάδων                                □          □            □            □ 
β) Πρόγραµµα εκπαίδευσης/ επιµόρφωσης 
    εκπαιδευτικού     □          □            □            □ 
γ) Πρόγραµµα εκπαίδευσης / επιµόρφωσης 
    στην εκπαιδευτική ηγεσία      □          □            □            □ 
  
 
7. Πριν αναλάβετε τα καθήκοντά σας ως προϊστάµενος/η εκπαιδευτικών µονάδων 
προσχολικής αγωγής συµµετείχατε σε κάποιο από τα ακόλουθα προγράµµατα 
επιµόρφωσης; Αν ναι, πόσες ώρες διήρκησε; 

 
                                                                                              ΟΧΙ         ΝΑΙ      ώρες 
- Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού      □              □        ____ 
- Υποκίνηση εργαζοµένων       □              □        ____ 
- Χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας   □              □        ____ 
- Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας    □              □        ____ 
- Υποστήριξη εργαζοµένων       □              □        ____ 
- Ενίσχυση ικανοτήτων και απόκτηση  
   επικοινωνιακών δεξιοτήτων       □              □        ____ 
- Αξιολόγηση εργαζοµένων       □              □        ____ 
- Συνεργασία µε τους γονείς και την τοπική κοινότητα    □              □        ____ 
 
 
8. Αφότου αναλάβετε τα καθήκοντά σας ως προϊστάµενος/η εκπαιδευτικών 
µονάδων προσχολικής αγωγής συµµετείχατε  σε κάποιο από τα ακόλουθα 
προγράµµατα επιµόρφωσης; Αν ναι, πόσες ώρες διήρκησε; 

 
                                                                                         ΟΧΙ         ΝΑΙ      ώρες 
- Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού      □              □        ____ 
- Υποκίνηση εργαζοµένων       □              □        ____ 
- Χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας   □              □        ____ 
- Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας    □              □        ____ 
- Υποστήριξη εργαζοµένων       □              □        ____ 
- Ενίσχυση ικανοτήτων και απόκτηση  
   επικοινωνιακών δεξιοτήτων       □              □        ____ 
- Αξιολόγηση εργαζοµένων       □              □        ____ 
- Συνεργασία µε τους γονείς και την τοπική κοινότητα    □              □        ____ 
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9. Πόσο σας έχουν προετοιµάσει τα ακόλουθα στην εργασία σας ως προϊστάµενος/η 
σχολικής µονάδας προσχολικής αγωγής 

   
                                     Πάρα πολύ     Πολύ       Αρκετά    Λίγο    Καθόλου  

 
Προεπαγγελµατική εκπαίδευση   
(παρακολούθηση µαθηµάτων, απόκτηση 
 πτυχίου σε παραδοσιακή τάξη ή on line)  □     □         □         □           □ 
 
Προεπαγγελµατική επιµόρφωση  
(επίβλεψη εκπαιδευτικού έργου, 
  διδασκαλία µαθητών κ.ά.)    □     □         □         □           □ 
 
Ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση 
(εργαστήρια, επιµορφωτικά προγράµµατα)   □     □         □         □           □ 
 
Προσωπικές εµπειρίες  
(συνεργασία µε συναδέλφους και 
 συµβούλους, εκπαιδευτική εµπειρία κ.ά.)    □     □         □         □           □ 
 
 
 
Επαγγελµατική ανάπτυξη  
 
10. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, έχετε συµµετάσχει σε κάποιο 
πρόγραµµα επαγγελµατικής ανάπτυξης προϊσταµένων σχολικών µονάδων 
προσχολικής αγωγής και αν ναι πόσες ώρες διήρκησε.  

 
ΟΧΙ         ΝΑΙ      ώρες 

α) Σε επαγγελµατικό δίκτυο,  
    συµβουλευτική ή ερευνητική δραστηριότητα   □              □        ____ 
β) Σε µαθήµατα,  συνέδρια ή επισκέψεις  
    παρακολούθησης       □              □        ____ 
γ) Άλλο _________       □              □        ____ 
 
 
11. Πόσο έντονα συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά µε 
τα εµπόδια που υπάρχουν στην επαγγελµατική σας ανάπτυξη  
 

                          ∆ιαφωνώ     ∆ιαφωνώ     Ούτε συµφωνώ     Συµφωνώ    Συµφωνώ 
                                                                      έντονα                            ούτε διαφωνώ                          έντονα 
α) ∆εν έχω τα προαπαιτούµενα  
    (π.χ. προσόντα, εµπειρία) για να 
    συµµετάσχω         □        □  □        □           □ 
β) Η επαγγελµατική ανάπτυξη  
    είναι πολύ ακριβή       □        □  □        □           □ 
γ) Υπάρχει έλλειψη  
    υποστήριξης των εργαζοµένων      □        □  □        □           □ 
δ) ∆εν επιτρέπει το πρόγραµµα  
    εργασίας µου την επαγγελµατική  
   µου ανάπτυξη         □        □  □        □           □ 
 
ε) ∆εν έχω χρόνο λόγω οικογενειακών  
   υποχρεώσεων        □        □  □        □           □ 
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στ) ∆εν υπάρχουν ευκαιρίες σχετικής  
     επαγγελµατικής ανάπτυξης       □        □  □        □           □ 
ζ) ∆εν υπάρχουν κίνητρα για συµµετοχή  
    σε τέτοιου είδους δραστηριότητες         □        □  □        □           □ 
η) Οι ευκαιρίες επαγγελµατικής  
   ανάπτυξης που προσφέρονται  
   είναι κακής ποιότητας       □        □  □        □           □ 
θ) ∆εν έχω πρόσβαση σε προγράµµατα 
   και ευκαιρίες επαγγελµατικής  
   ανάπτυξης         □        □  □        □           □ 
  
 
12.  Τι είδους ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης θεωρείτε ότι είναι πιο πιθανό 
να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές σας και να επηρεάσουν θετικά την 
εργασιακή σας απόδοση;  

                                      Πάρα πολύ     Πολύ       Αρκετά    Λίγο    Καθόλου  
 
○ Συµβουλευτική εντός της τάξης     □        □        □        □           □ 
○ Παρακολούθηση µαθηµάτων – εργαστηρίων            □        □        □        □           □ 
○ Ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση                  □        □        □        □           □ 
○ Εκπαιδευτικά συνέδρια – σεµινάρια                          □        □        □        □           □ 
 
13. Τι είδους θέµατα επιθυµείτε να καλύπτει η επαγγελµατική σας ανάπτυξη 
                     Ναι     Όχι 
Υποστήριξη µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες                   □ □ 
Συνεργασία µε τους γονείς      □ □ 
Κατανόηση και εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών  □ □ 
Επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων      □ □ 
Χρήση νέων τεχνολογιών στη διοίκηση και ανάπτυξη  
των εκπαιδευτικών µονάδων      □ □ 
Αξιοποίηση ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων για την  
ανάπτυξη των σχολικών µονάδων     □ □ 
∆ιοίκηση σχολικών µονάδων σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες  □ □ 
 
 
Προσωπική αξιολόγηση των συνθηκών επαγγελµατικής ανάπτυξης των  
προϊσταµένων προσχολικής µονάδας προσχολικής αγωγής 
 
 
14. Πόσο έντονα συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις ακόλουθες προτάσεις  

                             ∆ιαφωνώ     ∆ιαφωνώ     Ούτε συµφωνώ     Συµφωνώ    Συµφωνώ 
                                                                          έντονα                           ούτε διαφωνώ                          έντονα 
 
Υπάρχουν µισθολογικά κίνητρα για την 
επαγγελµατική ανάπτυξη των διευθυντών  □         □    □        □             □ 
 
Προσφέρεται επαρκής υποστήριξη για  
την επαγγελµατική ανάπτυξη  
των διευθυντών         □         □  □        □           □ 
 
Προσφέρεται µεγάλη ποικιλία ευκαιριών 
επαγγελµατικών ανάπτυξης        □         □  □        □           □ 
 
Υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής σε  
εξατοµικευµένα προγράµµατα  
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επαγγελµατικής ανάπτυξης    □        □  □        □           □ 
 
 
Προσωπική αξιολόγηση των συνθηκών εργασίας των προϊσταµένων προσχολικής 
µονάδας 
 
 
15. Πόσο έντονα συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις ακόλουθες προτάσεις  
 

                          ∆ιαφωνώ     ∆ιαφωνώ     Ούτε συµφωνώ     Συµφωνώ    Συµφωνώ 
                                                                       έντονα                           ούτε διαφωνώ                         έντονα 
 
Νιώθω ότι έχω επάρκεια γνώσεων και  
ικανοτήτων για να ανταποκριθώ στις  
απαιτήσεις της εργασίας µου       □        □  □        □           □ 
   
Μπορώ εξίσου αποτελεσµατικά να  
εκπληρώσω τα διοικητικά και  
εκπαιδευτικά µου καθήκοντα      □        □  □        □           □ 
 
Υπάρχει µεγάλη πίεση χρόνου και  
άγχος προκειµένου να εκπληρώσω  
και τα διοικητικά και  τα εκπαιδευτικά  
µου καθήκοντα         □        □  □        □           □ 
 
 
 
 
 
 
 
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συµµετοχή σας και τον χρόνο που αφιερώσατε. 
 
Πετρούλα Μίσιου Νηπιαγωγός – Προϊσταµένη στο 4ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 
 

«∆ηλώνω ρητά ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 
1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 
προσβάλλει κάθε µορφής πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων και δεν είναι προϊόν µερικής ή ολικής 
αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιµοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 
µόνον.» 


