
 i 

 

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 

 

 

Μεταπτστιακή Γιπλφματική Δργασία 

 

 

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ 

ΚΑΙ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ ΝΟΜΟ 

ΗΜΑΘΙΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

 

 

ηνπ 

 

 

ΥΑΝΓΟΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 

 

Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο 

ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

(κε εηδίθεπζε ζηελ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΓΔΗΑ) 

 

 

Ηνχληνο 2017 

 



 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, 2017 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΜΓΔ), ε νπνία εθπνλήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, (ζηελ Καηεχζπλζε: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΖΓΔΗΑ), θαη ηα ινηπά απνηειέζκαηα απηήο απνηεινχλ ζπληδηνθηεζία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηνπ θνηηεηή, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη ην 

δηθαίσκα αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο (ζην ζχλνιν ή ηκεκαηηθά) γηα 

δηδαθηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ζε θάζε πεξίπησζε αλαθέξνληαο ηνλ ηίηιν 

θαη ην ζπγγξαθέα θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, φπνπ εθπνλήζεθε ε ΜΓΔ θαζψο 

θαη ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 



 iii 

 
ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 

 

 

Μεταπτστιακή Γιπλφματική Δργασία 

 

 

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ 

ΚΑΙ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ ΝΟΜΟ 

ΗΜΑΘΙΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

 

 

ηνπ 

 

 

ΥΑΝΓΟΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 

 

 

Σριμελής σμβοσλεστική Δπιτροπή 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαιθάλνο Δπζχκηνο 

Μέιε:    Καξαβάθνπ Βαζηιηθή 

    Φξαγθνχιεο Ησζήθ 

 

 

Ηνχληνο 2017 



 iv 

Δσταριστίες 

 

Σειεηψλνληαο ηελ κεηαπηπρηαθή κνπ εθπαίδεπζε ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο θαη ηδηαίηεξα ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία ζα ήζεια  

κε φιε κνπ ηελ θαξδηά λα επραξηζηήζσ φινπο απηνχο πνπ κε βνήζεζαλ λα 

νινθιεξψζσ κε επηηπρία ηε κεηαπηπρηαθή κνπ εξγαζία θαη ηδηαίηεξα: 

Tνλ επφπηε θαζεγεηή κνπ Βαιθάλν Δπζχκην θαη ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο 

Καξαβάθνπ Βαζηιηθή θαη Φξαγθνχιε Ησζήθ γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ 

ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε, θαζνδήγεζε θαη ζπκπαξάζηαζε, κέρξη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. 

Σνπο αγαπεηνχο ζπλαδέιθνπο θαη θίινπο Παπατσάλλνπ Αζαλαζία,  

Καηζαθνχξν Κσλζηαληίλν θαη Σζαθηξίδε Κσλζηαληίλν γηα ηελ ζπλερή ζηήξημε θαη  

ππνζηήξημε ζε φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο.  

ινπο ηνπο Γηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο ζπλαδέιθνπο κνπ, πνπ πξφζπκα 

πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα  θαη ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηεο. 

Σελ ζχδπγφ κνπ απαιίδνπ Μέια θαη ηα παηδηά κνπ Υαλδφιηα Διέλε θαη 

Υαλδφιηα Φσηεηλή γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, ππνκνλή θαη ζηήξημε ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα θαη απφ θαξδηάο ηελ κεηέξα κνπ 

Σδήθα Υαλδφιηα Διέλε πνπ ρήξα γπλαίθα, θαηφξζσζε κε πνιινχο αγψλεο, 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαη πξνζσπηθέο ζηεξήζεηο, λα κεγαιψζεη έλα νξθαλφ παηδάθη 

δχν ρξνλψλ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ αδειθνχ ηεο θαη πνιχ ζεκαληηθνχ δαζθάινπ κνπ 

Σδήθα Κσλζηαληίλνπ, λα ην ζηξέςεη ζηνλ θφζκν ηεο γλψζεο θαη λα πεηχρεη απηφ ην 

πνιχ ζεκαληηθφ απνηέιεζκα. 

 

 

  

                                                                               Υαλδφιηαο Βαζίιεηνο 

                                                                                   Ηνχληνο 2017 

 

 

 

 



 v 

ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ Ε 
ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 
 

Περίληυη 

 

     Οη ζπλερηδφκελεο κεηαβνιέο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο, 

θαζψο θαη νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ γνλέσλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

ζέηνπλ ζηνπο θαηέρνληεο ζέζεηο δηνηθεηηθήο επζχλεο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα κηα 

ζπλερή πξφθιεζε γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα. Οη δηεπζπληέο θαη 

ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ έρνπλ αλάγθε γηα επηκφξθσζε ζηα λέα δεδνκέλα. Ζ 

παξνχζα έξεπλα είλαη ε πξψηε πνπ εζηηάδεη ζηελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο 

θαζψο θαη ε πξψηε πνπ αζρνιείηαη μερσξηζηά κε ηνπο ππνδηεπζπληέο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν, απφ φζν γλσξίδεη ν εξεπλεηήο. Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο επηβεβαίσζε απηή ηελ αλάγθε ηνλίδνληαο ηελ απαίηεζε ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα 

δηνίθεζεο. 

     Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαθάλεθε ε αλάγθε ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ γηα επηπιένλ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο κε ηε κεγαιχηεξε 

αλάγθε ηνπο λα είλαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απηφ θαίλεηαη 

λα πεγάδεη απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηα ζρνιεία θαη είλαη θπξίσο 

νηθνλνκηθήο θχζεο αληαλαθιψληαο ηελ γεληθφηεξε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο ρψξαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

     Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ ππνδηεπζπληψλ δελ παξέθιηλε 

ζεκαληηθά απφ απηή ησλ δηεπζπληψλ, πηζαλφλ επεηδή νη ππνδηεπζπληέο είλαη ζπλήζσο 

νη ελ δπλάκεη κειινληηθνί δηεπζπληέο. Χζηφζν, ην δείγκα ησλ ππνδηεπζπληψλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα είλαη πνιχ κηθξφ γηα λα κπνξέζνπκε λα νδεγεζνχκε ζε γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα θαη γη απηφ θαη πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ έξεπλα ζην ζρεηηθφ ζέκα. 
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INVESTIGATION OF THE TRAINING NEEDS OF PRINCIPALS AND VICE 

PRINCIPALS OF PRIMARY EDUCATION IN THE DISTRICT OF 

IMATHIA, GREECE, ON SCHOOL ADMINISTRATION ISSUES 

 

 

Abstract 

 

     The continuing changes in technology and science, as well as the increasing 

demands of parents from the educational community, place those holding positions of 

administrative responsibility in the school unit to a constant challenge to cope with 

the new reality. School principals and vice principals need to be trained on new data. 

This research is the first to focus on management training and the first to deal with the 

vice principals in Greece, as far as the researcher knows. The research conducted in 

the context of this work has confirmed this need by highlighting the requirement for 

principals and vice principals for further training and management training. 

     The results of the survey revealed the need of principals and vice principals for 

further training on management issues with the greatest need being the one for the 

financial management of the school unit. This seems to stem from the problems they 

face in schools and is mainly of an economic nature reflecting the general unfavorable 

economic situation of the country at this time. 

The assessment of the training needs of the vice principals did not deviate 

significantly from that of the principals, probably because the vice principals are 

usually potential future principals. However, the sample of vice principals in this 

research is too small to be able to draw general conclusions and therefore further 

research into the issue is proposed. 
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Δηζαγωγή 
 

Ζ αλάιεςε δηεπζπληηθψλ θαζεθφλησλ πξνθχπηεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γχξσ 

ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, θαζψο ηα ζρνιεία απμάλνληαλ απφ ζρνιηθέο αίζνπζεο 

ελφο δσκαηίνπ ζε ζρνιεία κε πνιιαπινχο βαζκνχο θαη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, 

αλαγθάζηεθε θάπνηνο λα δηαρεηξηζηεί απηνχο ηνπο πην πεξίπινθνπο νξγαληζκνχο. 

Απηή ε αλάγθε ζπκπιεξψζεθε αξρηθά απφ ηνπο δαζθάινπο, νη νπνίνη ζπλέρηζαλ λα 

δηδάζθνπλ ελψ αζρνινχληαλ επίζεο κε ηηο αλάγθεο δηαρείξηζεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

Καζψο ηα ζρνιεία ζπλέρηδαλ λα αλαπηχζζνληαη, νη θχξηνη εθπαηδεπηηθνί έγηλαλ 

δηνηθεηηθνί ππάιιεινη πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία. Οη 

πεξηζζφηεξνη «αξρεγνί» εγθαηέιεηςαλ ζχληνκα ηε δηδαζθαιία ιφγσ ησλ πνιιψλ 

απαηηήζεσλ πνπ ηνπο αλέζεηαλ νη δηνηθεηηθέο επζχλεο ηνπο. Χο δηεπζπληέο ήηαλ 

ππεχζπλνη γηα ηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο, ηε ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ, ην πξνζσπηθφ, ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ηε ζρνιηθή 

πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηελ πεηζαξρία, ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη άιια γεληθά ζρνιηθά ζέκαηα. Ο ξφινο ηεο δηνίθεζεο 

πεξηειάκβαλε θάπνηα επνπηεία πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη δηδαζθαιίαο, αιιά ε 

γεληθή δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ ν θχξηνο ξφινο πνπ δηαδξακάηηζαλ κέρξη ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80. Καζψο ην θίλεκα ινγνδνζίαο απέθηεζε νξκή, ν ξφινο 

ηνπ αξρεγνχ άιιαμε απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ αξρεγφ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη έπεηηα ζηνλ αξρεγφ ηεο ζρνιηθήο κεηαξξχζκηζεο. Με απηή ηε 

κεηαηφπηζε ηεο επηθέληξσζεο ησλ ξφισλ, νη δηεπζπληέο δηαηήξεζαλ ηνπο ξφινπο 

δηαρείξηζεο ηνπο. Οη δηεπζπληέο δηαδξακαηίδνπλ επί ηνπ παξφληνο πνιινχο ξφινπο: 

δηεπζπληήο ζρνιείνπ, εθπαηδεπηηθφο εγέηεο θαη αξρεγφο ζρνιηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ είλαη εγέηεο ησλ ζρνιείσλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα κηαο ρψξαο. Παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο λένπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αλαδήηεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο έρεη 

νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ εγείξεη ζεκαληηθέο απαηηήζεηο 

απφ ηνπο δηεπζπληέο ζηα ζρνιεία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε 

πξαθηηθή ηεο δηαρείξηζεο κε βάζε ην ζρνιείν (School-Based Management/SBM) απφ 

ην έηνο 2000. χκθσλα κε ηελ SBM, ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ 

αιιάδνπλ ζεκαληηθά. ε αληάιιαγκα γηα ηε ινγνδνζία, δίλεηαη πεξηζζφηεξε εμνπζία 
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θαη επειημία ζηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ζε ζέκαηα πξνζσπηθνχ, 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη άιισλ επαγγεικαηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ ζεκάησλ. Με ηελ επξχηεξε ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ 

θαη ησλ δηάθνξσλ ελδηαθεξφκελσλ κέξσλ, φπσο νη δάζθαινη θαη νη γνλείο, ζα πξέπεη 

λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπο, λα αθνχζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

θαη λα είλαη έηνηκνη λα ινγνδνηήζνπλ πξνο απηνχο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ. Χο εθ ηνχηνπ, εγεζία ηνπ ζρνιείνπ απαηηεί κηα παξαδεηγκαηηθή ζηξνθή, 

κηα κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή επηθέληξσζε ζηε ζπληήξεζε θαη ηελ ηεξαξρία, 

πξνο ηελ αιιαγή, ηε ζπιινγηθφηεηα, ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηε βειηίσζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Δπηπιένλ, νη δηεπζπληέο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ 

νξίδνληαη απφ ηηο πξνφδνπο ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο πςειφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηελ 

εθπαίδεπζε απφ ηελ θνηλφηεηα, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

 Ζ πξνζαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ γηα λα 

ηαηξηάμεη κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ, έηζη ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζεί ην δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ, θαη λα κελ εγθαηαιείςεη θαλέλαο 

καζεηήο. 

 Ζ αχμεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηεο θνηλφηεηαο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. 

 Μηα απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαη ε αλάδπζε κηαο 

νηθνλνκίαο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε πνπ απαηηεί εξγαδφκελνπο κε πνιιαπιή 

λνεκνζχλε θαη δεκηνπξγηθφηεηα. 

 Ζ δηα βίνπ κάζεζε θαη ε έλλνηα ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκνχ 

κάζεζεο. 

Απηέο νη λέεο πξνθιήζεηο απαηηνχλ νη δηεπζπληέο λα αλαιάβνπλ λένπο ξφινπο 

εγεζίαο ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Δπίζεο, ππνγξακκίδνπλ ηελ 

αλάγθε γηα έλα πην επηθεληξσκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο θαη 
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επηκφξθσζεο ηεο εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο 

εγεζίαο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ζκαζίαο 

ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηκφξθσζε θαη λα επηζεκάλεη ηνπο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο απηνί ρξεηάδνληαη επηπιένλ θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε. Αθφκε, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ην 

θχιν ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηηο φπνηεο αλάγθεο ππάξρνπλ, έηζη 

ψζηε λα ζπκβάιιεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

γηα φινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο δηνηθεηηθήο επζχλεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη αλάγθεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, ε παξνχζα εξγαζία ρσξίζηεθε 

ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν 

βαζίζηεθε ε έξεπλα ε νπνία απνηειεί αληηθείκελν ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο εξγαζίαο. 

Έηζη, ζην πξψην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη απνζαθήληζε φισλ ησλ φξσλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο πνπ δηαηξέρεη ηνλ ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή θαη ππνδηεπζπληή ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αλαιχνληαη φξνη φπσο 

αλάγθε, κε έκθαζε ζηελ επηκνξθσηηθή αλάγθε, θαη εθπαηδεπηηθή εγεζία, ελψ 

απνζαθελίδεηαη πνηνη απνηεινχλ ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ηκήκα ησλ νπνίσλ απνηεινχλ θαη νη δηεπζπληέο θαη νη ππνδηεπζπληέο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ν ξφινο ησλ δηεπζπληψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ: κάλαηδεξ, παηδαγσγηθφο θαη 

κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο. Δπίζεο, αλαιχεηαη ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηε 

ζρνιηθή εγεζία ζην Διιαδηθφ ρψξν θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

δηεπζπληψλ κε ηα δηάθνξα κνληέια πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ. Σέινο, αλαθέξεηαη ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη παξνπζηάδνληαη ζρεηηθέο κειέηεο. 

Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηνπο ππνδηεπζπληέο. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεη ηνλ ξφιν ηνπο ζηε ζρνιηθή εγεζία θαη αλαιχεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε, ε νπνία αξθεηέο θνξέο νδεγεί ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ πνιηηηθή επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο. Παξνπζηάδνληαη νη κνξθέο θαη νη θνξείο επηκφξθσζεο, κε ηηο 

ηειεπηαίεο λα αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε πνιηηηθή επηκφξθσζεο 

ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
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ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο, νη ζεσξίεο 

εγεζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, φπνπ ζθηαγξαθνχληαη θαη νη δεμηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα έρεη έλα άηνκν ζε ζέζε δηνηθεηηθήο επζχλεο. 

ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα απηήο 

ηεο εξγαζίαο, κε αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο, δηεμαγσγήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο. ην ηέινο γίλεηαη ζπδήηεζε πάλσ ζηα απνηειέζκαηα απφ φπνπ θαη εμάγνληαη 

ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πάλσ ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη πξνηάζεηο ηεο εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην 1. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε όξωλ 

1.1 Αλάγθε 

 

Ζ θεληξηθφηεηα ηνπ νξηζκνχ ηεο αλάγθεο σο θχξην θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

ηεο νπζίαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ αλαγθψλ 

ζε κηα θνηλφηεηα έρεη επηζεκαλζεί πνιιάθηο. Ο νξηζκφο ηεο αλάγθεο πξνηείλεηαη σο 

έλαο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, σο 

βάζε γηα ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή. Ζ αλάγθε νξίδεηαη σο: ε κεηξήζηκε δηαθνξά πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ κηαο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη κηαο επηζπκεηήο θαηάζηαζεο, φπσο 

ππνζηεξίδεηαη, είηε απφ έλα «ηδηνθηήηεο» ηεο αλάγθεο ή απφ κηα «εμνπζία» ηεο 

αλάγθεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε αλάγθε πεξηγξάθεηαη σο θηλεηήξηνο αλάγθε, ελψ 

ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, πεξηγξάθεηαη σο πεξηνξηζηηθή αλάγθε. Ο νξηζκφο 

εθπνλήζεθε πιήξσο απφ ηελ πξννπηηθή ηεο θνηλνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Οξηζκέλεο ζπλέπεηεο γηα ηελ πξαθηηθή απνξξένπλ απφ (1) ηνλ νξηζκφ ηεο 

αλάγθεο σο δηαθνξά, θαη (2) ηελ νξηνζέηεζε ησλ ηχπσλ αλάγθεο είηε σο θηλεηήξηα 

είηε σο πεξηνξηζηηθή φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

Ο νξηζκφο ηεο αλάγθεο είλαη ν θχξηνο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο νπζίαο 

θαη ηεο ζηξαηεγηθήο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ αλαγθψλ ηεο 

θνηλφηεηαο. Οη αληηιήςεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή φηη νη αλάγθεο ππάξρνπλ, 

φηη νη αλάγθεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα δηαγλσζηνχλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, φηη 

νη αλάγθεο είλαη νη λνκηκνπνηεηέο ησλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξνγξακκάησλ. 

Ο Komisar (1961), ζε έλα θιαζηθφ δνθίκην, πξνεηδνπνίεζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «αλάγθε» 

πξνγξακκαηηθά - σο βάζε γηα ηα ζρέδηα δξάζεο – κε δεδνκέλε ηε κεγάιε 

πνηθηινκνξθία θαη ηηο ιεπηέο απνρξψζεηο ηεο έλλνηαο πνπ ν φξνο «αλάγθε» επί ηνπ 

παξφληνο κεηαθέξεη. Ήηαλ θπξίσο ε πξνζνρή ηνπ Komisar, ε νπνία ρξεζίκεπζε σο 

πξφθιεζε γηα ηνλ ζπγγξαθέα ζηελ αλάπηπμε ελφο ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ ηεο έλλνηαο. 

Ο Komisar ζε θακία πεξίπησζε, φκσο, δελ είλαη ην κφλν πξφζσπν πνπ 

πξνζπάζεζε λα κάζεη λα αληηκεησπίδεη ην ηέικα ησλ λνεκάησλ πνπ απνδίδνληαη 

ζηνλ φξν «αλάγθε» ηφζν ζηελ θαζνκηινπκέλε φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

βηβιηνγξαθία πνιιψλ ηνκέσλ (Beatty, 1978, Monette, 1977, Witkin, 1975). Δπηπιένλ, 
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ππελζπκίδεηαη θαζεκεξηλά απφ ηε ζπρλή ζπλεζηζκέλε, αζαθή θαη αληηθαηηθή ρξήζε 

ηνπ φξνπ «αλάγθε». 

Ζ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ αλαγθψλ ζε κηα θνηλφηεηα ή άιιν θαζνξηζκέλν πιεζπζκφ αλζξψπσλ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεη ηα «πξνβιήκαηα» 

ελφο πιεζπζκνχ-ζηφρνπ θαη ηηο πηζαλέο ιχζεηο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα. Μηα αλάγθε 

έρεη πεξηγξαθεί σο: 

 Έλα ράζκα κεηαμχ «ηη είλαη» θαη «ηη ζα πξέπεη λα είλαη.» (Witkin et 

al., 1995) 

 «Έλα ράζκα κεηαμχ πξαγκαηηθνχ θαη ηδαληθνχ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί 

απφ ηελ θνηλφηεηα αμηψλ θαη ελδερνκέλσο επηδέρεηαη αιιαγέο.» (Reviere, 1996, 

ζει. 5) 

 Μπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ζρεηηθέο έλλνηεο φπσο «ζέισ» ( 

«θάηη πνπ νη άλζξσπνη είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα») ή «απαηηψ» ( «θάηη 

πνπ νη άλζξσπνη είλαη πξφζπκνη λα θάλνπλ θάηη γηα απηφ»). (McKillip, 1987) 

Ζ αλάιπζε αλαγθψλ επηθεληξψλεηαη ζην κέιινλ, ή ην ηη πξέπεη λα γίλεη, φρη 

ζην ηη έγηλε, φπσο είλαη ην επίθεληξν ησλ πεξηζζφηεξσλ αμηνινγήζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Μεξηθνί άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζρεηηθφ φξν «αμηνιφγεζε ησλ 

αλαγθψλ». 

 

1.2 Δπηκνξθωηηθή αλάγθε 

 

Ο φξνο «επηκνξθσηηθή αλάγθε» ζηελ Διιάδα, δελ έρεη δηεπθξηληζηεί ζαθψο 

θαη εκπεξηζηαησκέλα, είηε γηαηί δελ απαζρνιεί ηνπο κειεηεηέο είηε γηαηί πηνζεηνχλ 

άθξηηα νξηζκνχο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Πνιιέο θνξέο πηνζεηείηαη ν νξηζκφο 

φηη «αλίρλεπζε αλαγθψλ είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία εληνπίδεηαη ελδερφκελε 

αζπκθσλία κεηαμχ κηαο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο επηζπκεηήο» 

(Παιαηνθξαζάο θ. ά. 2008, ζει. 9), φπσο είδακε δειαδή λα νξίδεηαη ε αλάγθε γεληθά. 

Δάλ ηαπηίζνπκε ηελ «επηζπκεηή θαηάζηαζε» κε ηνπο ζηφρνπο, ηφηε κπνξνχκε 

πξάγκαηη λα νξίζνπκε ηελ αλάγθε σο ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην ππάξρνλ θαη ζηνπο 

ζηφρνπο. Χζηφζν, ε παξαδνρή απηή απαηηεί ηνλ νξηζκφ ηνλ ζηφρν γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαζψο θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηνπο. Οη Scriven 

θαη Roth (1978, φπσο αλαθέξεηαη ζην Βεξγίδεο, Καηζηγηάλλε & Μπξίληα 2011) 
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νξίδνπλ ηελ αλάγθε σο ηελ απφζηαζε κεηαμχ ππαξθηνχ θαη ηθαλνπνηεηηθνχ, πνπ ην 

νπνίν δελ ηαπηίδεηαη κε ην ηδαληθφ ή ην επηζπκεηφ. ζνλ αθνξά ηηο επηκνξθσηηθέο 

αλάγθεο, απηέο ζπρλά ζπγρένληαη κε ηηο πξνηηκήζεηο, απφςεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ή κε ηε δήηεζε γηα επηκφξθσζε ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη 

ζέκαηα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία θαινχληαη λα 

απαληήζνπλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ. Δπνκέλσο, έλαο 

νξηζκφο γηα ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο είλαη: «Με ηνλ φξν „επηκνξθσηηθέο  αλάγθεο‟ 

νλνκάδνπκε ην ζχλνιν ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ (ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ) 

πνπ θξίλεη ν εθπαηδεπηηθφο φηη πξέπεη λα ηα πξνζεγγίζεη πνιχπιεπξα, ψζηε λα 

βειηηψζεη ην παηδαγσγηθφ-εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξνθίι» (Γθφιηαξεο, 1998). Καηά απηφ 

ηνλ ηξφπν, φκσο, ε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζπξξηθλψλεηαη ζε έλα 

θαηάινγν δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηα νπνία πξέπεη λα επηιέμνπλ νη εξσηψκελνη 

εθπαηδεπηηθνί. Καηά ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε, νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

πξνζδηνξίδνληαη έιιεηκκα αλάκεζα ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ζε απηή πνπ ζα 

έπξεπε λα είλαη (Hunt, 1986).  

ε κηα κειέηε δηεξεχλεζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην 2010 απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζην πιαίζην ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ» απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα 

αλάγθε θαη ην ζεκαζηνινγηθφ ηεο πεξηερφκελν, φκσο ην ζρεηηθφ θείκελν εθπνλήζεθε 

αθνχ είρε ήδε νινθιεξσζεί ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο. Δπνκέλσο, θαη εθεί , σο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη νη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, φπσο απηέο παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ 

εξσηεκαηνιφγην.  

 

1.3 Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο ηεο εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ, 

είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο. Τπάξρεη έλα ηεξάζηην 

πνζφ ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ δηεξεπλά γεληθά ζέκαηα εγεζίαο. Ζ επηθέληξσζε ζηε 

ζρνιηθή εγεζία, δέρεηαη φηη ππάξρνπλ θνηλά ζηνηρεία θαη ηάζεηο ζηελ πξάμε ηεο 

εγεζίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη δηδάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ θαη απφ κε 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, επίζεο. 
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Κεληξηθφ ζηνηρείν ησλ πεξηζζφηεξσλ νξηζκψλ ηεο εγεζίαο είλαη φηη πξφθεηηαη 

γηα κηα δηαδηθαζία επηξξνήο (OECD, 2001). πσο έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ Yukl, «νη 

πεξηζζφηεξνη νξηζκνί ηεο εγεζίαο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα 

κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο επηξξνήο ζηελ νπνία ε ζθφπηκε επηξξνή αζθείηαη απφ έλα 

άηνκν [ή νκάδα] ζε άιινπο αλζξψπνπο [ή νκάδεο] γηα λα δνκήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηηο ζρέζεηο ζε κηα νκάδα ή νξγάλσζε» (Yukl, 2002, φπσο αλαθέξεηαη ζην Pont, 

Nusche & Moorman, 2008). Ο φξνο «ζθφπηκε» είλαη ζεκαληηθφο, θαζψο ε εγεζία 

βαζίδεηαη ζε θαιά αξζξσκέλνπο ζηφρνπο ή απνηειέζκαηα ζηα νπνία αλακέλεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο επηξξνήο λα νδεγήζεη. 

Αλάινγα κε ην πιαίζην ηεο ρψξαο, ν φξνο ζρνιηθή εγεζία ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά ελαιιαθηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. Αλ 

θαη νη ηξεηο έλλνηεο επηθαιχπηνληαη, ηηο ρξεζηκνπνηνχκε κε κηα δηαθνξά ζηελ 

έκθαζε. Μηα θξάζε πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά είλαη φηη «νη δηαρεηξηζηέο θάλνπλ ηα 

πξάγκαηα ζσζηά, ελψ νη εγέηεο θάλνπλ ην ζσζηφ» (Bennis θαη Nanus, 1997). 

Δλψ ε εγεζία πεξηιακβάλεη ηε δηεχζπλζε ησλ νξγαληζκψλ κέζα απφ ηε 

δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ, θηλήηξσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ε 

δηαρείξηζε είλαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαηήξεζε ησλ ηξερνπζψλ δξάζεσλ 

(Bush θαη Glover, 2003). Ο Dimmock (1999) παξέρεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηεο 

εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο δηνίθεζεο, αλαγλσξίδνληαο 

ηαπηφρξνλα φηη νη επζχλεο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ζπρλά πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηα ηξία: 

«Αλεμάξηεηα απφ ην πψο απηνί νη φξνη νξίδνληαη, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα απνθαζίζνπλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ πςειφηεξσλ 

θαζεθφλησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ θαη ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο (εγεζία), ζηε ζπλήζε ζπληήξεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(δηαρείξηζε) θαη θαζεθφλησλ ρακειφηεξεο ηεξαξρίαο (δηνίθεζε). 

 

1.4 ηειέρε εθπαίδεπζεο Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

 

χκθσλα κε ηνλ Αλδξένπ (2001) «σο ζηειέρε εθπαίδεπζεο λννχληαη φζνη 

θαηέρνπλ δηνηθεηηθή, πεηζαξρηθή, επνπηηθή θαη θαζνδεγεηηθή ζέζε ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα». χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (λ. 4327/2015) ηα ζηειέρε γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη: 
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1. Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

2. Πξντζηάκελνη δηζέζησλ θαη ηξηζέζησλ λεπηαγσγείσλ 

3. Γηεπζπληέο ηεηξαζέζησλ θαη άλσ λεπηαγσγείσλ  

4. Πξντζηάκελνη δηζέζησλ θαη ηξηζέζησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

5. Γηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

6. Γηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (.Μ.Δ.Α.Δ.) Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

7. Πξντζηακέλνη πεηξακαηηθψλ λεπηαγσγείσλ 

8. Γηεπζπληέο πεηξακαηηθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

9. Τπνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

10. Τπνδηεπζπληέο .Μ.Δ.Α.Δ. Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχζακε ηνπο φξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηφζν ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζνχλ 

παξαθάησ. ην ακέζσο επφκελν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ επηκφξθσζε ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ζα αλαιχζνπκε ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ δηνίθεζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο σο εγέηεο, θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε 

θαη επηκφξθσζή ηνπο. 
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Κεθάιαην 2. Δπηκόξθωζε Γηεπζπληώλ ρνιηθήο 
Μνλάδαο Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

2.1 Η ζεκαζία ηνπ ξόινπ ηνπ δηεπζπληή 

 

ην ζεκεξηλφ θιίκα ησλ απμεκέλσλ πξνζδνθηψλ, νη δηεπζπληέο βξίζθνληαη 

ζην εδψιην φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Πξέπεη λα 

είλαη νξακαηηζηέο ηεο εθπαίδεπζεο, εγέηεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ, εκπεηξνγλψκνλεο αμηνιφγεζεο, λα επηβάιινπλ ηελ πεηζαξρία, λα 

νηθνδνκνχλ ηελ θνηλφηεηα, λα είλαη εηδηθνί δεκνζίσλ ζρέζεσλ, αλαιπηέο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, δηαρεηξηζηέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηδηθνί δηαρεηξηζηέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα επηβιέπνπλ ησλ λνκηθψλ, ζπκβαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ εληνιψλ 

θαη πξσηνβνπιηψλ. Αλακέλεηαη απφ απηνχο λα κεζνιαβήζνπλ γηα ηα ζπρλά 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, δεκνηηθψλ αξρψλ, 

ζπλδηθάησλ θαη νη πνιηηεηαθψλ ππεξεζηψλ, θαη πξέπεη λα είλαη επαίζζεηνη ζην 

δηεπξπλφκελν θάζκα ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε πεξηγξαθή 

ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηελ θάλεη λα θαίλεηαη δπζβάζηαρηε, ηνπιάρηζηνλ απηφ 

ζεκαηνδνηεί φηη έρεη αξρίζεη λα δίλεηαη θαζπζηεξεκέλε αλαγλψξηζε ζηνλ δσηηθφ 

ξφιν θαη ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο απφ ηνπο δηεπζπληέο (DeVita, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Davis, Darling-Hammond, LaPointe, θαη Meyerson, 2005, ζει. i). 

Απηή ε αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ δηεπζπληψλ αληαλαθιάηαη θαη 

'επαλάιεςε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

εγεζία, θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη 

καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε ζρνιεία πςειήο πνηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα έθζεζε 

πνπ εθδφζεθε απφ ην Νφηην πκβνχιην Πεξηθεξεηαθήο Δθπαίδεπζεο ησλ ΖΠΑ 

πξνηείλεη φηη «έλαο δηεπζπληήο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο δσέο κεξηθψλ εθαηνληάδσλ 

έσο κεξηθψλ ρηιηάδσλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο» (Schmidt-Davis & 

Bottoms, 2011, ζει. 2). 

Χζηφζν, θαη απηφ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πψο έλαο θαιφο 

δηεπζπληήο ππνζηεξίδεη πςειά επίπεδα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, «δελ είλαη νχηε νη 

δάζθαινη κφλν, νχηε κφλν νη δηεπζπληέο πνπ βειηηψλνπλ ηα ζρνιεία, αιιά νη 

δάζθαινη θαη νη δηεπζπληέο πνπ εξγάδνληαη απφ θνηλνχ» (Schmidt-Davis & Bottoms, 

2011, ζει. 2). Οη δηεπζπληέο αλακέλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν λα δηεπζχλνπλ ηα 
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ζρνιεία ηνπο κέζα ζε έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη απφ θνηλνχ ιήςεο απνθάζεσλ κε 

ηνπο δαζθάινπο θαη ηα άιια κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία, ην Ίδξπκα Wallace ζηηο ΖΠΑ έρεη 

ππνζηεξίμεη απζηεξή έξεπλα γηα ηε ζρνιηθή εγεζία. ε κηα πξφζθαηε έθζεζε, ην 

Ίδξπκα ηνλίδεη έλα ζεκαληηθφ κήλπκα απφ ηελ έξεπλα: «Έλα ηδηαίηεξα αμηνζεκείσην 

εχξεκα είλαη ε εκπεηξηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ» (Wallace Foundation, 2012, ζ. 3). πσο εηπψζεθε απφ 

ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ηδξχκαηνο ζρεηηθά κε απηφ ην ζχλδεζκν: 

«Ζ έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε δείρλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ, φηαλ εμεηάδνληαη ρσξηζηά, έρνπλ πην κηθξέο επηδξάζεηο ζηε κάζεζε. Ζ 

πξαγκαηηθή αληακνηβή έξρεηαη φηαλ κεκνλσκέλεο κεηαβιεηέο ζπλδπάδνληαη γηα λα 

επηηεπρζεί ην θξίζηκν ζχλνιν. Ζ δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο απηφ 

κπνξεί λα ζπκβεί είλαη δνπιεηά ηνπ δηεπζπληή.» (Wallace Foundation, 2012, ζει. 2) 

Οη εξεπλεηέο Louis, Leithwood, Wahlström, θαη Anderson (2010) 

ζπκθψλεζαλ κε απηή ηελ αμηνιφγεζε θαη ζπκπέξαλαλ απφ ηα επξήκαηα ελφο 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δηήξθεζε έμη έηε: 

«Καηά ηελ αλάπηπμε ελφο ζεκείνπ εθθίλεζεο γηα ηελ παξνχζα κειέηε έμη 

εηψλ, ηζρπξηζηήθακε, κε βάζε κηα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ηεο έξεπλαο, φηη ε εγεζία 

είλαη δεχηεξε κεηά ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε σο επηξξνή ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ. 

Μεηά απφ έμη επηπιένλ ρξφληα έξεπλαο, είκαζηε αθφκα πην ζίγνπξνη γηα ηνλ 

ηζρπξηζκφ απηφ. Μέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε βξεη κία πεξίπησζε ελφο ζρνιείνπ πνπ λα 

έρεη βειηίσζε ζηε κάζεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηαιαληνχραο 

εγεζίαο. Γηαηί είλαη ε εγεζία δσηηθήο ζεκαζίαο; Μηα εμήγεζε είλαη φηη νη εγέηεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απειεπζεξψζνπλ ιαλζάλνπζεο ηθαλφηεηεο ζηνπο 

νξγαληζκνχο.» (ει. 9) 

Νσξίηεξα επξήκαηα απφ ηνπο Louis et al. δίλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ζρνιηθήο εγεζίαο θαη κάζεζεο ησλ 

καζεηψλ: 

Ζ εγεζία είλαη δεχηεξε κφλν κεηά ηε δηδαζθαιία κεηαμχ φισλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν θαη πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφ πνπ νη 

καζεηέο καζαίλνπλ ζην ζρνιείν. Δλψ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ζρνιηθήο εγεζία ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

ζχγρπζε ζηελ εξκελεία ηνπο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ππάξρνπζαο έξεπλαο ππνηηκά ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηά ηεο. Ζ ζπλνιηθή (άκεζε θαη έκκεζε) επίδξαζε ηεο 
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ζρνιηθήο εγεζίαο ζηελ εθκάζεζε ησλ καζεηψλ αλαινγεί ζε πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην 

ησλ ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο σο θιεηδί γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ κεγάιεο 

θιίκαθαο. 

Οη επηδξάζεηο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξεο φηαλ θαη φπνπ 

ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε. Δλψ ηα ζηνηρεία δείρλνπλ κηθξή αιιά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηελ κάζεζεο ησλ καζεηψλ ζε φιν ην 

θάζκα ησλ ζρνιείσλ, νη ππάξρνπζεο έξεπλεο δείρλνπλ επίζεο φηη νη νξαηέο 

επηπηψζεηο ηεο επηηπρεκέλεο ζρνιηθήο εγεζίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο ζε 

ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε πην δχζθνιεο ζπλζήθεο. Πξάγκαηη, ππάξρνπλ ζρεδφλ 

θαζφινπ ηεθκεξησκέλεο πεξηπηψζεηο πξνβιεκαηηθψλ ζρνιείσλ πνπ άιιαμαλ ρσξίο 

ηελ παξέκβαζε απφ έλαλ ηζρπξφ εγέηε. Πνιινί άιινη παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζε κηα ηέηνηα αλάθακςε, αιιά ε εγεζία είλαη ν θαηαιχηεο. (Leithwood, 

Louis, Anderson, & Wahlström, 2004, ζει. 5) 

Οη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην εχξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ δηεπζπληή πνιχ ζπρλά 

επηθεληξψλνληαη ζε κηα ιίζηα ππνρξεψζεσλ: λα βνεζήζνπλ ηνπο δαζθάινπο 

βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία γηα λα 

επαλεμεηάζνπλ θαη λα ηειεηνπνηήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ην ζρνιείν παξακέλεη θαζαξφ θαη αζθαιέο. Σα πην αθεξεκέλα, 

αιιά πνιχ απηά ζηνηρεία ηεο εγεζίαο, φκσο, είλαη ζπρλά απηά πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο επαξθνχο θαη ηεο εμαηξεηηθήο εγεζίαο. Ζ έξεπλα κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη απηή ηελ πηπρή ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζρνιηθήο εγεζίαο θαη κάζεζεο ησλ 

καζεηψλ.  

Οη Louis et al. (2010) πξνζέθεξαλ έλαλ νξηζκφ ηεο «εγεζίαο» πνπ 

απνζηάδεηαη απφ ηελ νπζία ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο: «Ζ εγεζία είλαη φια ηα 

ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή βειηίσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηε ζέζπηζε 

ζπκθσλεκέλσλ θαη αμηφινγσλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ νξγάλσζε, θαη ζην λα 

θάλεη φ, ηη ρξεηάδεηαη γηα λα παξαθηλήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο αλζξψπνπο λα 

θηλεζνχλ πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο» (ζει. 9-10). ηελ πεξίιεςε ηεο έθζεζεο 

απηήο, νη εξεπλεηέο είπαλ φηη νη «επηπηψζεηο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο γηα ηε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ ζπκβαίλνπλ θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ε εγεζία εληζρχεη ηελ επαγγεικαηηθή 

θνηλφηεηα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα, κε ηε 



 14 

ζεηξά ηεο, πξνσζεί ηε ρξήζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηηπρία ησλ καζεηψλ» (Wahlström, Louis, Leithwood, & Anderson, 2010, ζ. 10).  

Άιινη εξεπλεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ κηα κεηα-αλάιπζε πνπ επηθεληξψλεηαη 

ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ θνηηεηψλ. 

Γηαπίζησζαλ επίζεο φηη ε ζρνιηθή εγεζία ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ 

θαη φηη δελ ππήξραλ ηδηαίηεξα ηζρπξέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Μηα ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά ήηαλ ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν δηεπζπληήο «γλσξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη 

ηα ππφγεηα ξεχκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκεξηλψλ θαη πηζαλψλ πξνβιεκάησλ» 

(Waters, Marzano, θαη McNulty, 2003, ζ. 4). Καηά ηελ άπνςε απηψλ ησλ εξεπλεηψλ, 

«απνηειεζκαηηθή εγεζία ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα απφ ην λα γλσξίδνπκε ηη πξέπεη λα 

θάλνπκε, είλαη λα μέξνπκε πφηε, πψο, θαη γηαηί λα ην θάλνπκε» (Waters et al., 2003, 

ζει. 2). ε κηα πξφζθαηε έθζεζε, ην Ίδξπκα Wallace (2012) πξνζδηφξηζε πέληε 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο: 

 Ζ δηακφξθσζε ελφο νξάκαηνο αθαδεκατθήο επηηπρίαο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο πνπ λα βαζίδεηαη ζε πςειά επίπεδα. 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο θηιφμελνπ θιίκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε ε 

αζθάιεηα, ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νη άιιεο βάζεηο γφληκεο αιιειεπίδξαζεο 

λα επηθξαηήζνπλ. 

 Ζ θαιιηέξγεηα εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζε άιινπο, έηζη ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη άιινη ελήιηθεο λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπο ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ νξάκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο λα επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δηδάζθνπλ ζην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο λα κάζνπλ 

ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

 Ζ δηαρείξηζε αλζξψπσλ, δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ. (ει. 4) 

Ζ έθζεζε εληφπηζε έλα ζεκαληηθφ πξνζφλ γηα απηέο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε: 

Κάζε έλα απφ απηά ηα πέληε θαζήθνληα πξέπεη λα αιιειεπηδξά κε ηα άιια 

ηέζζεξα γηα λα πεηχρεη θάζε κέξνο. Δίλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί ην φξακα ηεο 

επηηπρίαο ησλ καζεηψλ, γηα παξάδεηγκα, εάλ ην ζρνιηθφ θιίκα ραξαθηεξίδεηαη απφ 
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καζεηηθή απεκπινθή, ή νη εθπαηδεπηηθνί δελ μέξνπλ πνηα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο ιεηηνπξγεί θαιχηεξα γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, ή ηα δεδνκέλα ησλ ειέγρσλ 

αλαιχνληαη αδέμηα. ηαλ νη πέληε εξγαζίεο δηελεξγνχληαη, φκσο, ε εγεζία είλαη ζε 

εγξήγνξζε. (Wallace Foundation, 2012, ζει. 5) 

Μηα έθζεζε απφ ηελ Μεζν-Ζπεηξσηηθή Έξεπλα γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη 

Μάζεζε (Mid-Continent Research for Education and Learning/MCREL) κίιεζε γηα 

ηε ζεκαζία ηνπ νξάκαηνο πνπ ζέηεη ε ζρνιηθή εγεζία: 

Οη απνηειεζκαηηθνί ζρνιηθνί εγέηεο μέξνπλ πψο λα εζηηάζνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ ζηα νπζηαζηηθά ηεο ζηνηρεία. Έρνπλ κηα ζαθή απνζηνιή ή ζθνπφ γηα ην 

ζρνιείν θαη πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ 

απνζηνιή. Δπηθνηλσλνχλ ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο κε νπζηαζηηθφ ηξφπν, έηζη ψζηε 

φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα θαηαλνήζνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ (McIver, Kearns, 

Lyons, θαη Sussman, 2009, ζ. 12). 

Σέινο, κηα κειέηε ζε δηεπζπληέο ζε πεξηνρέο πςειήο αλάγθεο ραξαθηήξηζε 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο σο λα εκπίπηνπλ ζε κία απφ δχν θαηεγνξίεο – 

«κεηαζρεκαηηζηέο» ή «αγσληζηέο». 

Οη «κεηαζρεκαηηζηέο» [νη πην απνηειεζκαηηθνί δηεπζπληέο] είραλ κηα ζαθή 

εηθφλα ηνπ ηη ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ζρνιείν ηνπο, θαη έθεξαλ κηα «κπνξεί λα γίλεη» 

ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο .... [Οη δηεπζπληέο] επηθεληξψλνληαλ έληνλα ζηε 

δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο ζηελ νπνία θάζε παηδί κπνξεί λα κάζεη. Ζ εγθαηάιεηςε 

δελ είλαη επηινγή (Johnson, Rochkind, θαη Doble, 2008, ζει. 3). Αληίζεηα, νη 

«αγσληζηέο» «ηππηθά πάιεπαλ λα απνθχγνπλ λα θαηαβιεζνχλ» (Johnson et al., 2008, 

ζει. 3).  

 

2.2 Ο ζρνιηθόο δηεπζπληήο ωο εγέηεο  

 

Ζ ζρνιηθή δηεχζπλζε κε ηε κνξθή ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο δεκηνπξγήζεθε 

απφ Αγγιν-Ακεξηθαλνχο κειεηεηέο, σο άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε εζηθέο, 

δηαπξνζσπηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαζηάζεηο (Greenfield, 1995, Law & 

Glover, 2000, φπσο αλαθέξνληαη ζην ηπιηαλίδεο, 2008). Δθαξκφζηεθε πξψηα ζηηο 

Ζ.Π.Α., ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νέα Εειαλδία θαη 

επεθηάζεθε ζηαδηαθά ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο (Moos, Möller & Johansson, 

2004, Turner, 2004, φπσο αλαθέξνληαη ζην ηπιηαλίδεο, 2008) θαη ν ζηφρνο ήηαλ λα 
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εληνπηζηνχλ εθείλεο νη ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο εγεζίαο. Ο ζρνιηθφο δηεπζπληήο δελ ζεσξείηαη πιένλ 

κφλν δηεθπεξαησηήο δηνηθεηηθψλ θαη ππεξεζηαθψλ ππνζέζεσλ, αιιά εμεηάδεηαη σο 

δηεπζπληήο - εγέηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, παηδαγσγφο θαη εκςπρσηήο, ηθαλφο λα 

εκπλεχζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ 

(Μπισλά, 2005). Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ λέσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

δηεπζπληή – εγέηε, απαηηείηαη ε δηεπθξίλεζε ησλ ελλνηψλ εγεζίαο, δηνίθεζεο θαη 

δηεχζπλζεο.  

 

2.3 Γηαθνξέο εγεζίαο, δηνίθεζεο θαη δηεύζπλζεο 

 

Απφ  πνιχ λσξίο ε έλλνηα «εγεζία»  απαζρφιεζε  έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ  

επηζηεκψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη  πην ζεκαληηθέο είλαη ε Γηνηθεηηθή  Δπηζηήκε, ε 

Κνηλσληνινγία, ε Φπρνινγία  θαη ε Φηινζνθία. Ζ εγεζία ζηηο κέξεο καο είλαη απφ ηα 

πην επξέσο ζπδεηνχκελα θαη ηαπηφρξνλα έλα απφ ηα πην ζχλζεηα ζέκαηα. Ο 

δηαθεθξηκέλνο θαζεγεηήο ηεο εγεζίαο Bennis (1989) ζπκπεξαίλεη πσο ε εγεζία είλαη 

ην πιένλ νξαηφ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν ζηε γε πνπ έρνπκε θαηαλνήζεη ειάρηζηα θαη 

παξνκνηάδεη ηελ εγεζία κε ηελ νκνξθηά. Δίλαη δχζθνιν λα ηελ νξίζεηο, αιιά ηελ 

αληηιακβάλεζαη κφιηο ηελ αληηθξίζεηο. ηε βηβιηνγξαθία γηα ηε κειέηε ηεο 

«εγεζίαο», ζπλαληάκε πνιινχο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί απφ πνιινχο κειεηεηέο ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Σν πξφβιεκα ηεο χπαξμεο πνιιψλ νξηζκψλ ηεο έλλνηαο 

εγεζίαο θαίλεηαη θαη απφ ηε δηαπίζησζε ηνπ Stogdill (1981), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη 

φηη ππάξρνπλ ηφζνη νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο φζα είλαη θαη ηα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ηελ νξίζνπλ. εκείν θνηλήο απνδνρήο, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

νξηζκνχο γηα ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο παξακέλεη ε ζεψξεζε ηεο εγεζίαο σο δηαδηθαζία 

άζθεζεο επηξξνήο, φπνπ σο επηξξνή νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα επίδξαζεο πάλσ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ (Yukl, 1994, Bush, 2005,  Εαβιαλφο, 1998). Ζγέηεο ινηπφλ 

είλαη νπνηαδήπνηε άηνκν, ην νπνίν αζθεί επηξξνή πάλσ ζε άιια άηνκα θαη ηα θάλεη 

λα ηνλ αθνινπζνχλ εζεινληηθά θαη πξφζπκα. «Ο εγέηεο είλαη απηφο πνπ θεξδίδεη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ, ην θέθη, ην κεξάθη, ηελ φξεμε, ην πάζνο, ηελ αθνζίσζε, ηε δέζκεπζε, 

ηελ πίζηε, ηελ εκπηζηνζχλε, ην κπαιφ, ηελ ςπρή θαη ηελ θαξδηά ησλ αλζξψπσλ θαη 

ηνπο θάλεη λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ σο άηνκα θαη σο νκάδα, γηα λα 
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επηηχρνπλ ζηφρνπο, ζε κηα πνξεία πξνφδνπ γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ» (Μπνπξαληάο, 

2005 ζ. 198).   

Μία αθφκε πξνζπάζεηα, ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο «εγεζία», είλαη ε απνζαθήληζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

εγεζίαο (Leadership), ηεο Γηεχζπλζεο (Management) θαη ηεο Γηνίθεζεο 

(Administration). ε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη  ηνπο νξγαληζκνχο, ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ, αλαδεηνχληαη θαη 

εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο νξζνινγηθήο νξγάλσζεο. «Με απηήλ ηελ 

έλλνηα ε δηνίθεζε ηαπηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε θαη ε δηνηθεηηθή επηζηήκε γίλεηαη ε 

επηζηήκε ηεο «απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο» θαη ηαπηίδεηαη κε  ην Management 

(Καηζαξφο, 2008  ζ. 13). ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη ε έλλνηα ηεο 

εγεζίαο (Leadership) λα δηαθέξεη απφ ηελ έλλνηα ηεο δηεχζπλζεο (Management), 

φπσο θαη ε έλλνηα ηνπ εγέηε (Leader) απφ απηή ηνπ δηεπζπληή (manager). Οη Bennis  

θαη Nanus (1985) αλαθεξφκελνη ζηε δηαθνξά κεηαμχ κάλαηδεξ θαη εγεηψλ, ηνλίδνπλ 

πσο νη πξψηνη θάλνπλ ηα πξάγκαηα ζσζηά, ελψ νη δεχηεξνη θάλνπλ ηα ζσζηά 

πξάγκαηα. Παξ‟ φια απηά, ζχκθσλα κε ηνλ Kotter (2002) ε εγεζία θαη ην 

κάλαηδκελη είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη αιιεινεπεξεαδφκελεο ιεηηνπξγίεο – ξφινη. 

Πξνζεγγίδνληαο, φκσο ηελ δηεχζπλζε (Management) κε «φξνπο 

δηαρεηξηζηηθνχο», ππάξρνπλ ζπγγξαθείο πνπ ζεσξνχλ πσο ε εγεζία είλαη κηα 

ζεκαληηθή πιεπξά ηεο δηνηθεηηθήο εξγαζίαο, αιιά δελ ηαπηίδεηαη κε ηε δηνίθεζε. Ζ 

δηνίθεζε θαιχπηεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο νξγάλσζεο, ελψ ε εγεζία απνζθνπεί 

ζηε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ, φηαλ βέβαηα νη 

ζπλζήθεο ην απαηηνχλ. Ο Παζηαξδήο (2004), ζεσξεί φηη ε εγεζία είλαη φξνο-νκπξέια, 

φπνπ ππάγνληαη ηφζν ε δηεχζπλζε φζν θαη ε δηνίθεζε. Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη 

φηη ε ιεηηνπξγία ηεο δηεχζπλζεο αλαθέξεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, πεξηιακβάλνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηνίθεζεο, πνπ έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηε δηνηθεηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ σο κηαο γξαθεηνθξαηίαο. 

Άιινη κειεηεηέο εληνπίδνπλ ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά δηνίθεζεο θαη εγεζίαο ζηε ζηάζε 

απέλαληη ζηελ αιιαγή. χκθσλα κε απηνχο ε δηνίθεζε αζρνιείηαη κε ην παξφλ ηεο 

νξγάλσζεο, ελψ ε εγεζία κεηαβάιιεη ηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηνληαη νη άλζξσπνη γηα ην 

ηη είλαη επηζπκεηφ, δπλαηφ θαη αλαγθαίν (Μπνπξαληάο, 2005).  

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εγεζίαο, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηα 

πξνεγνχκελα, είλαη ε επίδξαζε πνπ ν εγέηεο αζθεί ζηα κέιε ηεο νκάδνο γηα ηελ 
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επίηεπμε νξηζκέλσλ ζθνπψλ. Δπνκέλσο, εγέηεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

νπνηνζδήπνηε εθπαηδεπηηθφο ζην ζρνιείν. Σαπηφρξνλα, έλα άηνκν κπνξεί λα θαηέρεη 

κηα επίζεκε δηνηθεηηθή ζέζε ζην ζρνιείν θαη λα αζρνιείηαη κφλν κε ηελ δηαρείξηζε 

ηεο ζέζεο, ρσξίο λα επηδξά νπζηαζηηθά ζηα άιια άηνκα, ψζηε λα επηζπκνχλ λα ηνλ 

αθνινπζήζνπλ.  ε απηή ηελ πεξίπησζε, απηφ ην άηνκν, αθφκε θαη αλ είλαη ν 

δηεπζπληήο, δε ζεσξείηαη εγέηεο. Σε δηαθνξνπνίεζε απηή καο ηε δίλεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Παζηαξδήο (2004), αλαθέξνληαο πσο ν δηεπζπληήο είλαη ζπλήζσο 

έλα πνιχ κνξθσκέλν θαη έκπεηξν άηνκν. Δξγάδεηαη πνιχ ζθιεξά θαη είλαη πιήξσο 

ελεκεξσκέλνο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ  ην αληηθείκελν θαη ηελ επηζηήκε ηνπ. Γίλεη 

ζαθείο θαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, πεξηνξίδνληαο ηνπο ζρεδφλ θάζε 

κνξθή πξσηνβνπιίαο θαη δε δέρεηαη απνθιίζεηο. Γελ ηνπ αξέζνπλ ηα ιάζε θαη είλαη 

απζηεξφο κε ηνπο άιινπο, αιιά θαη κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Αληηζέησο, ν 

δηεπζπληήο - εγέηεο είλαη νξακαηηζηήο θαη δελ επηδηψθεη ηελ δηαηψληζε ηεο 

ππάξρνπζαο ηάμεο. Δλζαξξχλεη ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηελ άζθεζε πξσηνβνπιίαο. 

Παξαβηάδεη ηελ ηεξαξρία θαη επηθνηλσλεί άκεζα κε ηε βάζε, φηαλ είλαη απαξαίηεην. 

Σνλ ραξαθηεξίδεη ε απιφηεηα, είλαη αλζξψπηλνο, αλαγλσξίδεη ηα ιάζε ηνπ, ελ κέξεη 

είλαη απξφβιεπηνο θαη ρξεζηκνπνηεί ηε ζεηηθή ελίζρπζε σο θίλεηξν γηα εξγαζία. 

Δθηηκά θαη ζέβεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηνπο ηθαλνπνηήζεη κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ζπλεξγάηε θαη ζπκπαξαζηάηε 

(Παζηαξδήο 2004).  

Οη  Hallinger θαη Heck (1996, 1998), έρνπλ αλαιχζεη ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή 

ζην ακεξηθάληθν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη καο πιεξνθνξνχλ πσο ε έλλνηα απηή έρεη 

εμειηρζεί, αλάινγα κε ηε δηάζηαζε ζηελ νπνία δίλεηαη έκθαζε. Έηζη, παξαηεξείηαη 

κηα εμειηθηηθή πνξεία ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή ζρνιείνπ, ε νπνία  

αξρίδεη απφ ηνλ εγέηε σο δηεπζπληηθφ ζηέιερνο (manager), ζπλερίδεη σο παηδαγσγφο 

εγέηεο (instructional leader) θαη θαηαιήγεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζηηθφ εγέηε 

(transformational leader). Παξαθάησ, επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο 

ηεο έλλνηαο εγεζίαο ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή.  

 

2.3.1 Ο ζρνιηθόο δηεπζπληήο ωο κάλαηδεξ  

 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε ηεο νπνίαο νη δηάθνξεο εθδνρέο ηαπηίδνπλ ηελ 

εγεζία κε ηε δηνίθεζε (κάλαηδκελη) θαη ηνλ εγέηε κε ην κάλαηδεξ. ε επίπεδν 
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ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ν φξνο ηαπηίδεηαη κε ηηο έλλνηεο «εγέηεο-πξντζηάκελνο» 

ή «δηεπζπληήο» ή «εγεηηθφ ζηέιερνο». Ζ δχλακε επηξξνήο θαη εμνπζίαο βαζίδνληαη 

ζηε δηνηθεηηθή ζέζε πνπ θαηέρεη ν εγέηεο θαη είλαη αλάινγε κε ηε βαζκίδα ηεξαξρίαο, 

ζηελ νπνία αλήθεη.  πσο αλαθέξνπλ νη  Leithwood θαη Duke (1999), «απηφο ν ηχπνο 

εγεζίαο εζηηάδεη ζηηο ιεηηνπξγίεο, ζηνπο ζθνπνχο ή ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ εγέηε θαη 

ππνζέηεη φηη, αλ απηέο νη ιεηηνπξγίεο δηεθπεξαησζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ε εξγαζία ησλ 

ππνινίπσλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζα δηεπθνιπλζεί» (ζ. 52). ηελ πξνζέγγηζε απηή 

νξίδνληαη σο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηεπζπληή ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ιήςε 

απνθάζεσλ, ε νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε θαη ν έιεγρνο (αΐηεο, 2005). Ο Κνπηνχδεο 

(1999), εληζρχνληαο ηελ πξνζέγγηζε απηή, επηζεκαίλεη πσο ε ζεκεξηλή ζρνιηθή 

εγεζία δελ απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζην πεξηνξηζκέλν πιαίζην ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ δσηηθήο ζεκαζίαο ζθνπψλ ηεο, αιιά νθείιεη 

λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πέξα απφ ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηνλ 

έιεγρν.  Οη Myers θαη Murphy (1995), εζηηάδνληαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ, 

εληνπίδνπλ έμη εγεηηθέο πξαθηηθέο: α) επνπηεία, β) έιεγρν εηζξνψλ (π.ρ. κεηαθηλήζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ), γ) έιεγρν ζπκπεξηθνξψλ ( π.ρ. πεξηγξαθή θαζεθφλησλ), δ) έιεγρν 

εθξνψλ (π.ρ. καζεηηθέο εμεηάζεηο), ε) επηινγή – θνηλσληθνπνίεζε θαη ζη) έιεγρν 

πεξηβάιινληνο (π.ρ. αληαπφθξηζε ηεο θνηλσλίαο). Σν πφζν ηαπηίδεηαη ε εγεζία κε ηε 

δηνίθεζε (κάλαηδκελη) θαη ν εγέηεο κε ηνλ κάλαηδεξ γίλεηαη θαλεξφ, φπσο αλαθέξεη 

ν Caldwell (1992), απφ ηελ θπθιηθή δηαδηθαζία κε επηά ιεηηνπξγηέο, ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα αληαπεμέξρνληαη ηθαλνπνηεηηθά νη ζρνιηθνί δηεπζπληέο. Απηέο είλαη : α) 

θαζνξηζκφο ζηφρσλ, β) εληνπηζκφο αλαγθψλ, γ) ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ, δ) 

ζρεδηαζκφο, ε) ρξεκαηνδφηεζε, ζη) εθαξκνγή, δ) αμηνιφγεζε. 

Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1920 θαη 

ηνπ 1970, παξνπζηάδνληαο φκσο αδπλακίεο. ηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο, ε 

απνηειεζκαηηθή εγεζία μεπεξλά ηελ απιή εθαξκνγή ησλ δηεπζπληηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δηνίθεζεο. Έηζη, νη αδπλακίεο απηέο ζηνλ ξφιν ηνπ 

ζρνιηθνχ δηεπζπληή σο κάλαηδεξ, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ξφινπ ηνπ σο 

παηδαγσγηθνχ εγέηε. 
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2.3.2 Ο ζρνιηθόο δηεπζπληήο ωο παηδαγωγηθόο εγέηεο 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή, σο παηδαγσγηθνχ εγέηε, αλαπηχρζεθε 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄80, φπνπ ν ζρνιηθφο δηεπζπληήο θαηέρεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζηε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν θαη ζεσξείηαη ε πξσηαξρηθή πεγή γλψζεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Θεσξείηαη φηη ν ξφινο ηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο είλαη λα ζηεξίδεη, λα ππνβνεζά θαη λα δηεπθνιχλεη ην βαζηθφ έξγν 

ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη  ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε. χκθσλα κε ηνπο Leithwood 

θαη Duke (1999), απηφο ν ηχπνο ζρνιηθήο εγεζίαο «εζηηάδεη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ εκπινθή ηνπο  ζε δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

άκεζα ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ» (ζ. 47). Οη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο απνζηνιήο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε, 

ηελ επίβιεςε ηεο δηδαζθαιίαο, ηνλ έιεγρν ηεο καζεηηθήο πξνφδνπ θαη ηελ πξνψζεζε 

κνξθσηηθνχ θιίκαηνο (Blase & Blasé, 1998, Hallinger & Murphy, 1985, Krug, 1992). 

Παξά ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο εγεζίαο, νη ζρνιηθνί δηεπζπληέο, αθφκε 

θαη κεηά απφ αξθεηή επηκφξθσζε, δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά 

ζηνλ ξφιν ηνπ παηδαγσγηθνχ εγέηε. Δπηπιένλ, δπζθνιεχνληαλ λα πξνζαξκφζνπλ ηα 

ζρνιεία ηνπο ζηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίδεηο πνπ παξνπζηάδνληαλ. Έηζη 

ζηαδηαθά, ε έξεπλα εζηίαζε  ζηνλ ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή σο θνξέα αιιαγήο 

κέζα απφ ην κνληέιν ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε. 

 

2.3.3 Ο ζρνιηθόο δηεπζπληήο ωο κεηαζρεκαηηζηηθόο εγέηεο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

θεληξηθψλ δηνηθήζεσλ ζπλερίδεη λα εζηηάδεη ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ 

θαη παξαηεξείηαη κηα δπλαηή ψζεζε ζηελ εχξεζε ηξφπσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ινγνδνζίαο εθ κέξνπο ησλ ζρνιείσλ. Ζ δηαπίζησζε φηη νη πξνηηκήζεηο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ (καζεηψλ, γνλέσλ, δηνηθεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, πνιηηηθψλ 

παξαγφλησλ, κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, θνξνινγνπκέλσλ) αιιάδνπλ θαη απηφ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζηηο πξαθηηθέο ησλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ, νη νπνίνη πιένλ 

έζεζαλ σο ζηφρν ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ δηνηθνχλ (Zammuto, 1982).  
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Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ξφινπο ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή - εγέηε ζηε 

ζχγρξνλε επνρή είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ ζε έλα ζρνιείν πνπ 

δηαξθψο θαιείηαη λα αθνινπζήζεη ηηο ξαγδαίεο θνηλσληθνπνιηηηθέο αιιαγέο. Σν 

κέιινλ ηνπ ζρνιείνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζαξκφδεη ην 

πεξηερφκελν, ηηο κεζφδνπο θαη ην «ήζνο» ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο. 

Οθείιεη λα πξνβιέπεη ηηο αιιαγέο θαη λα πξνεηνηκάδεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο λα 

ηηο θαηαλνήζνπλ θαη λα ηηο πηνζεηήζνπλ. Ζ ελδερφκελε αδπλακία ηνπ λα ηηο 

θαηαλνήζεη θαη λα ηηο πξνσζήζεη, ζα απνηειέζεη ην ζεκαληηθφηεξν ιφγν απνηπρίαο 

ησλ αιιαγψλ (Παπαρξήζηνπ, 2006). χκθσλα κε ηνλ Fullan (1991), βαζηθφο ξφινο 

ηνπ ζρνιηθνχ δηεπζπληή εγέηε είλαη λα πξνσζεί ηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ζε έλα 

ζρνιείν. Οη ηερλνινγηθέο αιιαγέο ηνπ 21νπ αηψλα δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε θαη ηελ 

πεπνίζεζε φηη νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη απαξαίηεηεο ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα γίλνπλ 

πεηπρεκέλνη επαγγεικαηίεο ζην κέιινλ θαη ππεξαζπηζηέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, κέζα 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία (Sparks, 1998). Έηζη, ε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ) ζέηεη μεθάζαξα κηα 

ζπνπδαία πξφθιεζε ζηε ζρνιηθή εγεζία. Χο ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο πξφθιεζεο, νη 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ, σο κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο, ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ αιιαγέο 

ζηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο. 

χκθσλα κε ηνλ Day (2003), ν ζρνιηθφο δηεπζπληήο πξέπεη λα ζπλδπάδεη ζηελ 

εγεζία ηνπ ηε ινγηθή ζθέςε κε ην ζπλαίζζεκα θαη ηνλ εζηθφ ζθνπφ. Οθείιεη, 

επηπιένλ, λα δηαζέηεη ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη γλσζηηθή λνεκνζχλε. Ζ 

ζχγρξνλε επηζηεκνληθή έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο εξγαζηαθέο, αιιά 

θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ζρέζεηο αζρνιείηαη πνιχ κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εγεζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Οη ζρεηηθέο κειέηεο δείρλνπλ 

φηη ην ζπλαίζζεκα δηαδξακαηίδεη έλαλ θξίζηκν ξφιν ζηελ αληίιεςε θαη ηελ εκθάληζε 

ησλ εγεηψλ ζηηο νκάδεο (Pescosolido, 2002). Γηα παξάδεηγκα, ην ράξηζκα ελφο 

αηφκνπ θαη ε ελζπλαίζζεζε επεξεάδνπλ ηε ζεψξεζή ηνπ σο εγέηε (Conger & 

Kanungo,1988, Conger, 1989). Δθηφο απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (Bass, 2002, 

Brown & Moshavi, 2005) πνπ έρνπλ εζηηάζεη ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ζηε 

ζρέζε ηεο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, εκπεηξηθέο κειέηεο κέρξη ζήκεξα 

(Barbuto & Burbach, 2006, Mandell & Pherwani, 2003) δείρλνπλ φηη απηέο νη έλλνηεο 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά. πγθεθξηκέλα, έρεη απνδεηρζεί φηη άηνκα πνπ έρνπλ πςειή 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δηακνξθψλνπλ κεηαζρεκαηηζηηθφ χθνο εγεζίαο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ, απφ εθείλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειή ζπλαηζζεκαηηθή 
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λνεκνζχλε. Σέινο, δηάθνξνη εξεπλεηέο (Caruso, Mayer & Salovey, 2002) εζηίαζαλ 

ζηε δπλαηφηεηα ησλ εγεηψλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ζην πψο 

νη εγέηεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, γηα λα επνπηεχζνπλ 

ηνπο νπαδνχο ηνπο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, θαη πψο ηα ζπλαηζζήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο εγεζίαο. Μάιηζηα, φπσο 

αλαθέξεη o Παζηαξδήο (2004), «νη απνηειεζκαηηθνί δηεπζπληέο ζρνιείσλ 

επηδεηθλχνπλ έλα ζηπι εγεζίαο, ην νπνίν νλφκαζε MBFE (Management By Feelings 

and Emotions) - Γηνίθεζε Μέζσ πλαηζζεκάησλ» (ζ. 210). Απηέο νη δπλαηφηεηεο θαη 

νη ηθαλφηεηεο είλαη θξίζηκεο ζηηο δηαδηθαζίεο εγεζίαο, επεηδή γίλνληαη ζεηηθά 

αληηιεπηέο απφ ηνπο νπαδνχο ησλ εγεηψλ. Ζ ζρέζε ινηπφλ πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ 

κεηαζρεκαηηζηηθψλ εγεηψλ θαη ησλ νπαδψλ ηνπο είλαη έληνλα ζπλαηζζεκαηηθή. Γηα 

παξάδεηγκα, νη κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο ρξεζηκνπνηνχλ γεληθά ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε θαη είλαη ζε ζέζε λα δηαδψζνπλ ηηο ζπγθηλήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο ζηνπο νπαδνχο ηνπο (Avolio & Bass, 1988; Bass, 1997). Δίλαη 

επίζεο ηθαλνί λα σθειεζνχλ απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε ησλ νπαδψλ ηνπο 

(Dionne, Yammarino, Atwater, & Spangler, 2004). Δπηπιένλ, νη κεηαζρεκαηηζηηθνί 

εγέηεο παξνπζηάδνπλ δηάθνξα κε ιεθηηθά ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ν 

ηξφπνο πνπ εμεηάδνπλ άιινπο αλζξψπνπο θαη ε ιεθηηθή άλεζή ηνπο), γηα ηα νπνία 

ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθνί θαη ραξηζκαηηθνί εγέηεο (Weierter, 1997). Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο κειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε έρεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε θαη αλαδεηθλχεη ην κεηαζρεκαηηζηηθφ χθνο 

εγεζίαο (Mandell & Pherwani, 2003). Ο Leithwood θαη Jantzi (1990) αλαθέξνπλ φηη 

ζην κέιινλ νη ζρνιηθνί δηεπζπληέο ζα αληηκεησπίδνπλ αθφκε πην πνιχπινθα 

πξνβιήκαηα, ιφγσ ησλ ξαγδαίσλ αιιαγψλ πνπ ζα ζπκβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ ζρνιείσλ. Χο απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα, πξνηείλνπλ ηηο ζπλερείο 

πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ηθαλνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, κέζα απφ ηα πιαίζηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. 

 

2.4 Η ζρνιηθή εγεζία ζην Διιεληθό ζρνιείν 

 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ 

ζηα νπνία αλαθεξζήθακε παξαπάλσ, πξνέξρνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ ρψξεο 

φπνπ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ έρνπλ νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ εθπφλεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηελ 

επηινγή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θ.ι.π. Δίλαη δειαδή δηνηθεηηθά φξγαλα κε 

απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ δηεπζχλνπλ απην-ξπζκηδφκελεο ζρνιηθέο κνλάδεο. ε 

αληίζεζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζηηο πξνεγκέλεο εθπαηδεπηηθά ρψξεο, ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο ραξαθηεξίδεηαη θαηά βάζε απφ ζπγθεληξσηηθή δνκή, 

ζρεδηαζκφ θαη θεληξηθφ έιεγρν θαη ηα ζέκαηα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ξπζκίδνληαη απφ 

έλα πιέγκα Νφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ηα νπνία 

ζπγθξνηνχλ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία (Λαΐλαο, 2000). Ο ζρνιηθφο δηεπζπληήο 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεηαη σο εγέηεο, θαζνδεγεηήο θαη ζπλεξγάηεο, 

δξαζηεξηνπνηνχκελνο ζπλερψο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο Αληίζεηα ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ ηξαβάθνπ 

(2003), ε πιεζψξα γξαθεηνθξαηηθψλ θπξίσο αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί 

απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηεο ρψξαο καο, ηνλ απνζπνχλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ-

παηδαγσγηθφ θνκκάηη ηνπ ξφινπ ηνπ. Έηζη, δξάζεηο, φπσο ε δηνξγάλσζε 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ ζε ζέκαηα 

δηνηθεηηθά, παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά, ε θαηαγξαθή ελδερφκελσλ 

επηζηεκνληθψλ, παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ειιείςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, αιιά θαη ε αμηνιφγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ παίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ππνβαζκίδνληαη ή 

εθιείπνπλ εληειψο. Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ δελ επηηξέπεη 

ζηνπο δηεπζπληέο λα ιεηηνπξγνχλ, σο εγέηεο κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ θαη λα ιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ζην έξγν ηνπο, δηφηη ην ειιεληθφ ζρνιείν 

έρεη ζηνηρεία ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, θαζψο ν δηεπζπληήο ειέγρεηαη 

θαη ινγνδνηεί γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, ελψ έρεη κηθξή δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ειηρζεί θαη 

λα δηεθπεξαηψζεη εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη βειηηψζεσλ ζην ζρνιείν ηνπ.  Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε νηθνγέλεηα παξαγθσλίδεηαη λνκηθά, άξα απνθάζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

είλαη δχζθνιν λα ιεθζνχλ απφ ηνπο γνλείο, ελψ  ε απαμίσζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη 

ζηηο αξρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δελ δίλεη θχξνο ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ (Μαθξπδεκήηξεο, 2007). 

Δίλαη θαλεξφ πσο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηελ Διιάδα είλαη ην ίδην ζχλζεηνο 

θαη απαηηεηηθφο, φπσο θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Απφ ηηο ζεζκηθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ξφινπ απηνχ απνξξένπλ κεγάινο αξηζκφο θαζεθφλησλ πνπ 
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κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δηνηθεηηθά-δηαρεηξηζηηθά, εθείλα δειαδή πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε 

ηε θεληξηθή δηνίθεζε, θαη ζε θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε 

«παηδαγσγηθνχ» θιίκαηνο, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  

Απφ ηελ παξάζεζε ησλ γεληθψλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ δηεπζπληή 

ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκφ 

Φ353.1./324/105657/Γ1/16-10-2002 ΤΠ.Δ.Π.Θ. ΦΔΚ 1340 η. Β΄ (Παξάξηεκα II), ε 

νπνία ραξαθηεξίζηεθε θαη σο «θαζεθνληνιφγην» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ 

25/2002 (Παξάξηεκα II), αλαδεηθλχεηαη ν πνιπζρηδήο ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ ηνπ θαη 

ηαπηφρξνλα ην εχξνο ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο ζα ηεζεί επηθεθαιήο ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη άμην παξαηήξεζεο 

φηη ελψ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ε ζέζε ηνπ έιιελα δηεπζπληή ηίζεηαη ζην 

επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν ίδηνο παξνπζηάδεηαη σο δηνηθεηηθφο, 

αιιά θαη επηζηεκνληθφο-παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, βάζεη ηεο 

Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο 

θαη ειάρηζηα πεξηζψξηα ιήςεο απνθάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ην θχξην φξγαλν ιήςεο 

απνθάζεσλ είλαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ (Ν. 1566/1985). Γηαπηζηψλεηαη δειαδή 

φηη νη Έιιελεο δηεπζπληέο ζηελ πξάμε απνηεινχλ έλα κάιινλ ηζρλφ «θξίθν» ζηελ 

ηεξαξρηθή δνκή ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ ηνπο παξέρεη, παξά ηηο θαιέο 

πξνζέζεηο ησλ ππνπξγηθψλ εγθπθιίσλ, δπλαηφηεηεο επξχηεξεο δξάζεο (Ηνξδαλίδεο, 

2002, Μαηζαγγνχξαο, 2006, Παπαλανχκ, 1995). Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή παξακέλεη δηεθπεξαησηηθφο θαη απζηεξά 

νξηνζεηεκέλνο, κε γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηε ζηηγκή πνπ φια ηα θχξηα 

ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ, δηδαθηηθά θαη ιεηηνπξγηθά, θαζνξίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε, κέζσ κηαο πιεζψξαο εγθπθιίσλ θαη δηαηαγψλ (Μπίζηα, 2007, Παπαλανχκ, 

1995). ε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ν ξφινο ηνπ εγθισβίδεηαη ζηελ εθαξκνγή 

θαη πξνψζεζε εγθπθιίσλ θαη δηαηαγψλ νη νπνίεο ξπζκίδνπλ φια ηα θχξηα δηδαθηηθά 

θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ (Παπαλανχκ, 1995).  

Οη Ηνξδαλίδεο θαη Σζαγθαιίδνπ (2002), εθηηκνχλ φηη ν δηεπζπληήο έρεη 

πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη ειάρηζηα πεξηζψξηα ιήςεο απνθάζεσλ. Οη 

δηνηθεηηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο πεξηνξίδνληαη ζην επίπεδν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ, ζην ιεηηνπξγηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε 

ηνπ ζρνιείνπ. Μέζα ζηα θαζεκεξηλά ηνπ θαζήθνληα παξακέλεη ε δηεθπεξαίσζε 

κεγάινπ φγθνπ γξαθεηνθξαηηθήο εξγαζίαο (αιιεινγξαθία, ελεκέξσζε ππεξεζηαθψλ 
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βηβιίσλ θ.ά.). Δπηηειεί θαζήθνληα γξακκαηείαο, αιιά θαη επηζηάηε θαη ζπληεξεηή 

ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ. Οη δηεπζπληέο εμαθνινπζνχλ λα κε δηαζέηνπλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ελψ δελ έρνπλ θακηά αλάκημε ζηελ επηινγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (Α.Π.), 

φπσο ζπκβαίλεη ζε ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ θαη ε Αγγιία (Pashiardis, 1997). Ο 

πεξηνξηζκέλνο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζε ξφιν εθηειεζηή-δηεθπεξαησηή ηεο θεληξηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ιεηηνπξγεί αλαζρεηηθά γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηεξψληαο απφ απηφ ζεκαληηθά πεξηζψξηα δξάζεο. Ο δηεπζπληήο 

εθηειεζηήο-δηεθπεξαησηήο κεηαζέηεη ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο ηελ επζχλε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνηηκά 

θξηηηθά ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ξφιν ζηελ απνηπρία ή ηελ επηηπρία ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ 

νπνίνπ εγείηαη.  

Απηφ πνπ πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο, είλαη πσο ε λέα ζρνιηθή δηνηθεηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ππνρξεψλεη ην 

ειιεληθφ ζρνιείν  ζηαδηαθά λα κεηαζρεκαηηζηεί απφ απιφ εληνινδφρν-δηεθπεξαησηή 

γξαθεηνθξαηηθψλ δεηεκάησλ ζε νπζηαζηηθφ θνξέα άζθεζεο θαη δηακφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Μηα ηέηνηα δεηιή θίλεζε ζεσξείηαη ε θαηάξγεζε, κε ηνλ 

λφκν 4057/2011, ηνπ ελδηάκεζνπ δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ ηεο εθπαίδεπζεο (γξαθεία 

εθπαίδεπζεο) θαη ε κεηαβίβαζε αξθεηψλ αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ γξαθείσλ 

εθπαίδεπζεο ζηνπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ. Ζ αλάδεημε ηνπ ζρνιείνπ ζε θνξέα 

δηακφξθσζεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δηακνξθψλεη ζπλζήθεο 

απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν.  Μέζα ζε απηέο 

ηηο ζπλζήθεο, έζησ κε ηα κηθξά ζρεηηθά πεξηζψξηα απηνλνκίαο πνπ ηνπ 

αλαγλσξίδνληαη, νη απαηηήζεηο γηα ην δηεπζπληή απμάλνληαη. Μεηαμχ άιισλ, 

πξνυπνζέηεη, αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή σο 

εγέηε. Απαηηεί πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεξάξρεζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ, δηάγλσζε ησλ νξίσλ, δπλαηνηήησλ θαη αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ, 

θαζψο θαη εθηίκεζε ησλ ζπλνιηθψλ δηαζέζηκσλ πφξσλ (έκςπρσλ θαη πιηθψλ). Μέζα 

ζε απηφ ην πιαίζην πνπ δεκηνπξγνχλ νη παξαπάλσ παξαδνρέο, δηαθνξνπνηείηαη ν 

παξαδνζηαθφο ξφινο ηνπ δηεπζπληή. Μέζα ζε έλα ζρνιείν κε απμεκέλεο δπλαηφηεηεο 

ιήςεο απφθαζεο, απφ δηεπζπληήο «δηεθπεξαησηήο» πνπ είλαη ζήκεξα (Ηνξδαλίδεο, 

2002, Μαηζαγγνχξαο, 2006, Παπαλανχκ, 1995) ζα πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε 

δηεπζπληή - εγέηε, γηα λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζην ζχγρξνλν αίηεκα γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε. 
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Γπζηπρψο ζηε ρψξα καο νη ζρνιηθνί εγέηεο (δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ) 

μεθηλνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία σο καρφκελνη εθπαηδεπηηθνί ηάμεο 

θαη πξνρσξνχλ ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, αλαιακβάλνληαο κηα ζεηξά εγεηηθψλ 

θαζεθφλησλ θαη ξφισλ πνπ νξίδνληαη κέζα απφ ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο. Σν ζχζηεκα 

επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβνιηθφ 

έιεγρν ηεο Πνιηηείαο, άιινηε κε ηελ δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ επηινγήο ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο θαη άιινηε ειέγρνληαο ηελ πιεηνςεθία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ  

Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ Γεπηεξνβάζκηαο (ΠΤΓΔ) ή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(ΠΤΠΔ). Ζ αξραηφηεηα θαη ε ζπλέληεπμε παίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή 

ησλ δηεπζπληψλ, δίλνληαο ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πνιιά 

ρξφληα ππεξεζίαο θαη απνθιείνληαο ηνπο λεφηεξνπο. Παξάιιεια δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε λα επεκβαίλεη θαζνξηζηηθά, ειέγρνληαο ηελ 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ζηελ ηειηθή επηινγή ησλ 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο απμεκέλεο κνξηνδφηεζεο ηεο ζπλέληεπμεο 

(ηξαβάθνπ, 2003). Καηαιεθηηθά, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε ζπλερήο αιιαγή ηεο 

βαξχηεηαο κεηαμχ  κεηξήζηκσλ θαη ζπλεθηηκψκελσλ θξηηεξίσλ, ε έιιεηςε 

αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φζνλ αθνξά ζηε ζπλέληεπμε (ζεκαηηθνί 

άμνλεο, βηβιηνγξαθία, ηήξεζε καγλεηνθσλεκέλσλ πξαθηηθψλ, ζπκκεηνρή εηδηθψλ 

ζηε ζπκβνπιεπηηθή), νη αμηνζεκείσηεο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχλζεζε θαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ε γεληθφηεξε απνπζία εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο ζπληεινχλ 

ζηε δηακφξθσζε θιίκαηνο αβεβαηφηεηνο θαη ακθηζβήηεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα, φζνλ αθνξά ζηε δηαθάλεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο (Μαπξνζθνχθε, 2002).  

ε αληίζεζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα, ζηηο πξνεγκέλεο εθπαηδεπηηθά 

ρψξεο νη δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ. Έλα 

παξάδεηγκα απφ ηελ πξαθηηθή θαη δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληψλ απφ ηηο Ζ.Π.Α. 

ζα ήηαλ αξθεηφ γηα λα πείζεη. ηηο Ζ.Π.Α., απφ ην 1979 ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα 

καζεηείαο γηα δηεπζπληέο (Administrative Intern Program), πνπ πεξηιακβάλεη 

ζεκηλάξηα ζε παλεπηζηήκηα, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, επηζθέςεηο ζε απνηειεζκαηηθά 

ζρνιεία, παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη ππνςήθηνη 

δηεπζπληέο πξέπεη λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζπρλά λα έρνπλ πεξάζεη απφ εηδηθέο δνθηκαζίεο ζηα θέληξα αμηνιφγεζεο 

(Assessment Center of National Association of Secondary School Principals) πνπ 
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ιεηηνπξγνχλ ζε φιεο ηηο πνιηηείεο. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ NASSP, νη αμηνινγεηέο 

πνπ επαλδξψλνπλ θαζέλα απφ απηά, έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζηφρν λα παξαηεξήζνπλ, 

λα εθηηκήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηνπο ππνςεθίνπο, θαζψο ζπκπιεξψλνπλ ηηο 

δηάθνξεο αζθήζεηο θαη εθηεινχλ ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ ηνπο δεηνχληαη. Οη 

ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη ζηελ αλάιπζε πξνβιεκάησλ, ζηελ θξηηηθή θαη νξγαλσηηθή 

ηθαλφηεηα, ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα, ζηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα 

αληνρήο θάησ απφ ζπλζήθεο πίεζεο, ζηελ επαηζζεζία, ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή 

επηθνηλσλία, ζην εχξνο ελδηαθεξφλησλ, ζηελ πξνζσπηθή παξψζεζε θαη ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο αμίεο. ηα πξνγξάκκαηα απηά ζπκκεηέρνπλ ππνςήθηνη δηεπζπληέο, 

αθνχ πξψηα έρνπλ επηιεγεί κε βάζε ηελ αίηεζή ηνπο, ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα, 

ηελ επίδνζή ηνπο ζε κειέηεο πεξίπησζεο (case study) θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο.  

Ζ αλαθνξά θαη κφλν ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο δηεπζπληψλ απφ κία ρψξα 

κφλν ζεσξείηαη αξθεηή γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο. ηελ 

Διιάδα: α) Απνπζηάδεη ε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ζέζεο (job description) ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ γλψζεσλ 

θαη ηθαλνηήησλ (job specification) πνπ απαηηεί ε ζέζε, κε απνηέιεζκα λα 

πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ησλ 

πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσζή ηνπο (αΐηεο, 2005, Μπίζηα, 2007). β) 

Γίλεηαη βαξχηεηα ζηα ρξφληα ππεξεζίαο, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη επηζηεκνληθά 

απνδεθηφ φηη ην απνηειεζκαηηθφηεξν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο δελ είλαη ν αξραηφηεξνο 

εθπαηδεπηηθφο, αιιά ην άηνκν πνπ δηαζέηεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηεί 

ε θχζε ηεο ζέζεο (αΐηεο, 1997; αΐηεο θαη Γνπξλαξφπνπινο, 2001). γ) Σα 

επηζηεκνληθά πξνζφληα, φπσο ην κεηαπηπρηαθφ ή ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα, δελ 

απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάιεςε ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο, νχηε απνηηκψληαη 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα επηηειέζεη ν 

ππνςήθηνο δηεπζπληήο. δ) Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηεξνχληαη εηδηθήο θαηάξηηζεο ζε 

ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ έρνπλ δηδαρζεί πνηέ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηνίθεζε (αΐηεο & Γνπξλαξφπνπινο, 2001). 

πσο δηαθάλεθε απφ ηα παξαπάλσ, ζηελ ρψξα καο δελ ππάξρεη ε κέξηκλα ηεο 

πνιηηείαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγεζίαο θαη ησλ εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ειιήλσλ 

ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ. Ζ ζπλερήο επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ 
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ειιήλσλ δηεπζπληψλ επαθίεηαη ζηελ αηνκηθή ηνπο επζχλε. Σα θαιά λέα είλαη πσο ε 

ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο βαζίδεηαη ζηελ 

αληίιεςε πσο «νη εγέηεο δελ γελληνχληαη αιιά γίλνληαη». ε απηή ηελ πξνζέγγηζε, νη 

έιιελεο θαη νη ειιελίδεο δηεπζπληέο/ληξηεο ζρνιείσλ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ 

πνιχ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηηο έμε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ Hargreaves θαη Fullan 

(1998), νη νπνίεο δίλνληαη ζηνπο ζρνιηθνχο δηεπζπληέο, κε ζηφρν λα γίλνπλ 

απνηειεζκαηηθνί. Απηέο είλαη: α) Να απνδερζνχλ πσο δελ ππάξρνπλ έηνηκεο ιχζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα, ηηο νπνίεο ζα πάξεη ην ζρνιείν απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ, β) 

λα εκπηζηεχνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ψζηε απηνί λα γίλνπλ 

ηθαλνί λα αλαιακβάλνπλ ξίζθα, ρσξίο λα θνβνχληαη, γ) λα εθηηκνχλ ζην ζρνιείν 

απηνχο πνπ ζεσξνχληαη αξλεηηθνί ή αληηδξαζηηθνί πξνο ηνλ δηεπζπληή, γηαηί πηζαλφλ 

λα έρνπλ θάηη ζεκαληηθφ  λα πνπλ, δ)  λα αλαδεηνχλ ππνζηήξημε θαη ζπκκάρνπο 

(άηνκα θαη νκάδεο) απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε) λα ελεξγνχλ ηφζν 

ζπλαηζζεκαηηθά φζν θαη νξζνινγηζηηθά, γηαηί νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθέο κε ηηο δνκέο, ζη) λα αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηα θαηλνκεληθά πνιχ δχζθνια 

πξνβιήκαηα, γηαηί απηή ε ζηάζε είλαη πνιχ πγηήο θαη ειπηδνθφξα γηα λέεο ιχζεηο θαη 

ηδέεο. 

 

2.5 Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε δηεπζπληώλ 

 

Ζ έλλνηα ηεο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (ΔΑ) ζηελ εθπαίδεπζε 

είλαη ζπρλά αζαθήο, κε ηηο μερσξηζηέο έλλνηεο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

κάζεζεο ζηε δνπιεηά λα ζπγρένπλ πεξαηηέξσ ην ζέκα. Χζηφζν, ν νξηζκφο ηνπ Day 

(1999) γηα ηελ ΔΑ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα 

επεξεάζνπλ ηελ αιιαγή ζηελ ηάμε: 

«Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειείηαη απφ φιεο ηηο θπζηθέο εκπεηξίεο 

κάζεζεο θαη απηέο ηηο αηζζήζεηο θαη ηηο ζρεδηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν λα είλαη έλα άκεζν ή έκκεζν φθεινο γηα ην άηνκν, ηελ νκάδα ή ην ζρνιείν, νη 

νπνίεο ζπκβάιινπλ, κέζσ απηψλ, ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηάμε. Δίλαη ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία, κφλνη ηνπο θαη κε ηνπο άιινπο, νη δάζθαινη αμηνινγνχλ, 

αλαλεψλνπλ θαη επεθηείλνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο σο παξάγνληεο αιιαγήο ζηνλ εζηθφ 

ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο  θαη κε ηελ νπνία απνθηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ θξηηηθά ηηο 

γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ 
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θαιή επαγγεικαηηθή ζθέςε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαθηηθή κε ηα παηδηά, ηνπο λένπο 

θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε θάζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζηε δσή 

ηνπο.» (Day, 1999, ζει.4) 

Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ηη δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ηε ΔΑ 

ζπρλά πεξηνξίδνληαη ζε ζπκκεηνρή ζε καζήκαηα, ζπλέδξηα θαη εκέξεο απαζρφιεζεο 

νιφθιεξνπ ηνπ ζρνιείνπ, ζπρλά γηα ηελ θάιπςε ησλ εζληθψλ αλαγθψλ. Ζ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ή ε «ζηελ εξγαζία» κάζεζε ζεσξείηαη ηαθηηθά απφ ηνπο 

δαζθάινπο σο θάηη μερσξηζηφ απφ ηε ΔΑ, θαη θάηη πνπ γίλεηαη αθξηβψο σο κέξνο 

ηεο εξγαζίαο (Edmonds θαη Lee, 2002, Hustler et al, 2003, Robinson θαη Sebba, 

2004). Χζηφζν, ε βηβιηνγξαθία ζεκεηψλεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

ΔΑ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο απέρνπλ πνιχ απφ ηηο θνηλέο αληηιήςεηο ησλ ΔΑ σο 

εθάπαμ γεγνλφηα. 

  

2.6 Μνληέια ηεο πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο 
(ΔΑ) 

 

Ο Lieberman (1996) θαηαηάζζεη ηελ ΔΑ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: άκεζε 

δηδαζθαιία (φπσο καζήκαηα, εξγαζηήξηα θαη νχησ θαζεμήο), κάζεζε ζην ζρνιείν 

(φπσο ε θαζνδήγεζε απφ νκνηίκνπο, θξίζηκεο θηιίεο, θαζνδήγεζε (mentoring), 

έξεπλα δξάζεο, θαη ηα θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νκάδεο ζρεδηαζκνχ) θαη 

κάζεζε εθηφο ζρνιείνπ (φπσο δίθηπα κάζεζεο, επηζθέςεηο ζε άιια ζρνιεία, 

ζπλεξγαζίεο ζρνιείσλ-παλεπηζηήκησλ θαη νχησ θαζεμήο). Ο Kennedy (2005) 

πεξηγξάθεη ελλέα κνληέια ηεο ΔΑ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

i. Καηάξηηζε - εζηηάδεη ζηηο δεμηφηεηεο, κε ηελ παξάδνζε ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, θαη ιίγν πξαθηηθή εζηίαζε 

ii. Δπηβξάβεπζεο - ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, απηφ θέξλεη ηελ αλεζπρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ αζρεηνζχλε ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζην πξνζθήλην 

iii. Έιιεηκκα - απηφ εμεηάδεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ ζε θάζε 

δάζθαιν, ηείλεη λα πξνζαξκφδεηαη αηνκηθά, αιιά δελ κπνξεί λα είλαη θαιφ γηα 

ηελ εκπηζηνζχλε θαη είλαη κε ππνζηεξηθηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζπιινγηθήο 

βάζεο γλψζεσλ κέζα ζην ζρνιείν 
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iv. Αιιεινπρία - απηφ είλαη ζρεηηθά θζελφ απφ πιεπξάο πφξσλ, αιιά 

ππάξρνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απψιεηα ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ 

αξρηθή κάζεζε 

v. Βαζηζκέλν ζε Πξφηππα - απηφ πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη έλα ζχζηεκα 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, θαη δελ είλαη επέιηθην απφ ηελ άπνςε ηεο 

κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μπνξεί λα είλαη ρξήζηκν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

θνηλήο γιψζζαο, αιιά κπνξεί λα είλαη πνιχ ζηελφ θαη πεξηνξηζηηθφ 

vi. Καζνδήγεζε / Mentoring - ε αλάπηπμε κηαο κε-απεηιεηηθήο ζρέζεο 

κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηε ζπδήηεζε, αιιά έλαο θαζνδεγεηήο ή κέληνξαο 

ρξεηάδεηαη θαιέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

vii. Κνηλφηεηα Πξαθηηθήο - απηά κπνξεί λα αλαζηείινπλ ηελ ελεξγή θαη 

δεκηνπξγηθή θαηλνηνκία ηεο πξαθηηθήο, αλ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ιεηηνπξγνχλ θαιά κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ βάζεσλ γλψζεσλ ησλ κειψλ 

viii. Έξεπλα Γξάζεο - απηφ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ ηάμε, θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πεηξακαηηζηνχλ κε δηαθνξεηηθέο 

πξαθηηθέο, εηδηθά αλ ε έξεπλα δξάζεο είλαη ζπιινγηθή. 

ix. Μεηακνξθσηηθή - ε ελζσκάησζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ κνληέισλ, κε κηα ηζρπξή ζπλείδεζε θαη έιεγρν απηψλ ησλ 

νπνίσλ βξίζθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

Ο Kennedy πξφηεηλε φηη ηα πξψηα ηέζζεξα απφ απηά ήηαλ νπζηαζηηθά 

κέζνδνη κεηαθνξάο, νη νπνίεο δίλνπλ ειάρηζηεο επθαηξίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

πάξνπλ ηνλ έιεγρν πάλσ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Οη επφκελεο ηξεηο είλαη πην 

κεηαζρεκαηηζηηθέο, δίλνληαο κηα αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

απηνλνκία, κε ηελ έξεπλα δξάζεο θαη ηα κεηαζρεκαηηζηηθά κνληέια λα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθέξνπλ αθφκα πην επαγγεικαηηθή απηνλνκία, θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε 

δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο καζεζηαθέο δηαδξνκέο. 

Ζ άκεζε επηκφξθσζε ή θαηάξηηζε, ε παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο ΔΑ, 

ζεσξείηαη ζπρλά σο έλα κνληέιν παξάδνζεο ηεο ΔΑ «απφ πάλσ έσο θάησ», φπνπ νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο κεηαβηβάδνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα 

ηηο εθαξκφζνπλ. Σέηνηα επηκφξθσζε ηχπνπ δηάιεμεο απνδείρζεθε κε δεκνθηιήο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνηηκνχλ πην δξαζηήξηα θαη 

πξαθηηθά ζηπι κάζεζεο (Edmonds θαη Lee, 2002). Ο Dadds (1997) πεξηέγξαςε πψο 

ηέηνηα παξάδνζε «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ηελ ηδέα ηνπ 

δαζθάινπ σο ηερληθνχ, εθαξκφδνληαο αθξίησο έμσζελ επηβεβιεκέλεο πνιηηηθέο. Ο 
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Dadds απέξξηςε ηελ ηδέα κηαο «θνπιηνχξαο γθνπξνχ», κε ηνπο δαζθάινπο λα 

θαζνδεγνχληαη ζην πψο λα δηδάζθνπλ απφ ηνπο εηδηθνχο, θαη αλη‟ απηνχ πξνηείλεη φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί λα βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο πφξν, θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

δηθή ηνπο εκπεηξία θαη ην ππφβαζξν γηα λα αλαπηχμνπλ ηε δηθή ηνπο θξηηηθή θαη 

ζηνραζηηθή πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο. 

 

2.6.1 Τπνζηήξημε νκόηηκωλ 

 

Δλψ ιίγνη δάζθαινη ζα ήζειε λα παξαηηεζνχλ εληειψο απφ ηηο «ζπκβνπιέο 

εκπεηξνγλσκφλσλ», είλαη πξνθαλέο απφ ηελ βηβιηνγξαθία φηη ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηηπρεκέλσλ ΔΑ πεξηιακβάλνπλ κηα πνηθηιία κεζφδσλ. 

Οη ζπζηάζεηο ηνλίδνπλ φηη ε ΔΑ ζα πξέπεη πιένλ λα απνηειείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ζχληνκα καζήκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη επθαηξίεο γηα λα 

ζπιινγίδνληαη, λα αζθνχλ επαγγεικαηηθφ δηάινγν, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 

καζεηέο, θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε παξαηήξεζε ζπλαδέιθσλ, θαζνδήγεζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε (Livneh θαη Livneh, 1999). ηελ θξηηηθή ηνπο γηα ηελ ζπλεξγαηηθή 

ΔΑ, νη Cordingley et al (2003) ζεκείσζαλ κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηηπρεκέλσλ παξεκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαηήξεζεο ζηελ ηάμε θαη 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ηεο δηαβνχιεπζεο κε εκπεηξνγλψκνλεο εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εζσηεξηθή ακνηβαία ππνζηήξημε, ηεο ελζάξξπλζεο, επέθηαζεο θαη 

δηάξζξσζεο επαγγεικαηηθνχ δηάινγνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ θπξηφηεηα ηεο 

εζηίαζεο ηεο ΔΑ ηνπο, ηεο έκθαζεο ζηελ ακνηβαία ππνζηήξημε θαη φρη ζε κηα απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ δηαρεηξηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηεο δηαξθνχο ζηήξημεο ηεο ΔΑ γηα 

λα θαηαζηεί δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηεο λέαο πξαθηηθήο. 

Ζ επθαηξία λα παξαηεξήζνπλ άιινπο θαζεγεηέο, θαη λα παξαηεξνχληαη έρεη 

απφ θαηξφ αλαγλσξηζηεί σο κηα επεξγεηηθή δηαδηθαζία, θαη ε παξαηήξεζε ζεσξείηαη 

πιένλ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο βηψζηκεο κάζεζεο (Da 

Costa, 1993, Joyce θαη Showers, 2002). Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αληαιιαγή πξαθηηθψλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ ηδεψλ, ηηο νπνίεο αλαθέξνπλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί σο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ θαξπνθνξία ηεο εκπεηξίαο ηεο ΔΑ (Armour θαη Yelling, 2004, Cordingley et al, 

2005, Edmonds θαη Lee, 2002, Hustler et al, 2003). Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πιαίζην αζθάιεηαο θαη ζρέζεσλ 
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εκπηζηνζχλεο (Fielding et al, 2005, Wood θαη Anderson, 2003), ηδηαίηεξα ππφ ηηο 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, φπνπ νη παξαηεξήζεηο ζηελ ηάμε είλαη ηφζν ζηελά ζπλδεδεκέλεο 

κε ηελ αγρσηηθή αμηνιφγεζε ησλ επηζεσξήζεσλ. 

Ζ επέθηαζε ηεο παξαηήξεζεο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηεο ζπδήηεζεο ζε 

θαζνδήγεζε απφ νκφηηκνπο θαη ζε mentoring απμάλεηαη ζε δεκνηηθφηεηα. Ζ επθαηξία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε λέεο ηδέεο θαη λα 

ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζεσξείηαη ρξήζηκε (Gersten et al, 1995). Πνιιέο κειέηεο 

έρνπλ δείμεη φηη, κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ζπκβνχινπο, απηφ ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο 

κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο ηφζν γηα ηνλ 

θαζνδεγεηή / κέληνξα φζν θαη γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν (π.ρ. Cordingley, 2003, 2005, 

Jones θαη Moor, 2005, Joyce θαη Showers, 2001). Ζ θαζνδήγεζε απφ νκφηηκνπο έρεη 

βξεζεί λα ιεηηνπξγεί εμαηξεηηθά θαιά φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

παξαηήξεζε ζηελ ηάμε (Da Costa, 1993), κε ηνλ θαζνδεγεηή είηε λα δηδάζθεη θαη λα 

παξαθνινπζείηαη ή λα παξαηεξεί (Livneh θαη Livneh, 1999). Ζ κνληεινπνίεζε ησλ 

ηερληθψλ θαη ησλ κεζφδσλ ζπρλά εθηηκάηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Harvey, 1999, 

Kimmel et al, 1999). Οη Cochran-Smith θαη Lytle (1999) πεξηγξάθνπλ ηξεηο ηχπνπο 

ηεο γλψζεο: «γλψζε γηα ηε πξάμε», ή ε ρξήζε ησλ ηππηθψλ ζεσξηψλ γηα ηελ πξάμε, 

«γλψζε θαηά ηελ πξάμε», ή ε ρξήζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ζηε 

δηδαζθαιία θαη «ηεο πξαθηηθήο γλψζεο», ή ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο γεληάο ηεο γλψζεο 

πνπ ηείλεη λα είλαη επσθειήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην λα θαηεπζχλνπλ ηε δηθή 

ηνπο κάζεζε. Πξφηεηλαλ φηη νη θαζεγεηέο πνπ έρνπλ ηζρπξή «ηε γλψζε θαηά ηε 

πξάμε», θαη είλαη πνιχ θαινί ζην λα αιιειεπηδξνχλ θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο 

δηδαζθαιίαο, έρνπλ ηελ ηάζε λα γίλνληαη θαινί θαζνδεγεηέο. Μηα ηζρπξή γλψζε ηνπ 

ζέκαηνο θαη παηδαγσγηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα έλα επηηπρεκέλν θαζνδεγεηή, αλ θαη 

ε ηεξαξρηθή θχζε κηαο ζρέζεο φπνπ ν θαζνδεγεηήο είλαη πην έκπεηξνο απφ φ, ηη ν 

θαζνδεγνχκελνο κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε κηαο αζθαινχο θαη εκπηζηνζχλεο 

ζρέζεο πνπ επηηξέπεη ηελ αλνηθηή ζπδήηεζε (Fielding et al, 2005 ). 

Ζ ακνηβαία ππνζηήξημε θαη ε ζπλεξγαζία παίδνπλ πνιινχο ξφινπο. Πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί είλαη πηζαλφ λα είλαη πην άλεηνη λα ζπδεηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο απφ φ, ηη κε ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, φπνπ ηα ζέκαηα γχξσ 

απφ ηε δηαρείξηζε ησλ επηδφζεσλ κπνξεί λα παξεκπνδίζνπλ ηελ εηιηθξηλή θαη 

αλνηθηή ζπδήηεζε (π.ρ. Kennedy, 2005). ηαλ ππάξρεη εηζξνή πιεξνθνξηψλ απφ έμσ 

απφ ην ζρνιείν, ε ζπλερφκελε ακνηβαία ππνζηήξημε κπνξεί λα παξέρεη έλα θφξνπκ 

γηα ζπδήηεζε ζηελ νπνία δελ ζα ήηαλ ηφζν εχθνιε ε πξφζβαζε εάλ νη θαζεγεηέο 
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ήηαλ εμ νινθιήξνπ εμαξηεκέλνη απφ ηελ εμσηεξηθή εκπεηξία (Livneh θαη Livneh, 

1999), κε ηα πξφζζεηα νθέιε πνπ έξρνληαη κε ηελ εμνηθείσζε κε ην πιαίζην. Έλα 

ππνζηεξηθηηθφ, ρσξίο θαηεγνξίεο πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξχλεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ δηαιφγνπ, θαη παξέρεη επθαηξίεο γηα ηελ επέθηαζε θαη ηνλ 

πεηξακαηηζκφ κε λέεο πξαθηηθέο κπνξεί λα πξνσζήζεη ηα νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ππνζηήξημεο απφ νκφηηκνπο (Eraut, 2001). 

Δλψ ε παξαηήξεζε ζπλαδέιθσλ ζήκεξα εμειίζζεηαη ζε πξνγξάκκαηα 

θαζνδήγεζεο απφ νκνηίκνπο θαη θαζνδήγεζε, ππάξρνπλ ιίγα ζηνηρεία ζηε 

βηβιηνγξαθία γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηεο ΔΑ ή πξαθηηθέο πνπ βαζίδνληαη 

ζηα πνξίζκαηα ηεο ελ ιφγσ παξαθνινχζεζεο. Ζ πξνζαξκνγή ηεο εμσηεξηθήο 

ππνζηήξημεο, θαη νη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζην φ, ηη ζπκβαίλεη ζηελ ηάμε πξηλ 

απφ θάζε εηζξνή πιεξνθνξηψλ ή δξαζηεξηφηεηα δελ θαίλεηαη λα έρεη επαξθψο 

δηεξεπλεζεί σο κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

 

2.6.2 Δμωηεξηθή Τπνζηήξημε 

 

Ζ ρξήζε ηεο εμσηεξηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

παξνρή γλψζεσλ θαη ηδεψλ, θαη λα είλαη ρξήζηκε απφ ηελ άπνςε ηνπ εμσηεξηθνχ 

εκπεηξνγλψκνλα πνπ ελεξγεί σο θαηαιχηεο θαη παξάγνληαο αιιαγήο. Μηθξά ζρνιεία 

εηδηθφηεξα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θέξλνληαο εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο, γηα 

λα δηεπξχλνπλ ηελ πηζίλα ηεο γλψζεο ηνπο απφ φπνπ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

δηθήο ηνπο εζηηαζκέλεο ΔΑ, θαη γηα ην πψο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηάθνξεο κνξθέο 

ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκεο. Μπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ ην φηη νη 

ζπδεηήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ κε ηνπο αλζξψπνπο έμσ απφ ην ζρνιείν ζα κπνξνχζαλ 

λα κεηψζνπλ ηηο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη απφδνζεο. Ζ 

εμσηεξηθή ππνζηήξημε, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ παξάδνζε ΔΑ, ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη απφ παηδαγσγηθά εκπεηξνγλψκνλεο, θαη λα είλαη αξθεηά επέιηθηε ψζηε λα 

ηαηξηάδεη κε ηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

Ζ ακνηβαία ππνζηήξημε θαη ε ζπδήηεζε κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ αθνκνίσζε ηεο λέαο πξαθηηθήο, αιιά ε ζηαζεξή επαθή κε εμσηεξηθνχο 

θνξείο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζε νπνηαδήπνηε αξρηθή εηζξνή πιεξνθνξηψλ επηηξέπεη 

ηα ζέκαηα λα αληηκεησπηζηνχλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ, θαη κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηα 
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θίλεηξα, ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ηε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε θαη πξφνδν. (Cordingley et 

al, 2003, Ross et al, 1999). Μεηά απφ ην ρξφλν εθθίλεζεο ζε θάζε αξρηθή 

επηκφξθσζε, ν ρξφλνο είλαη επίζεο απαξαίηεηνο γηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά, λα εδξαηψζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

ηδεψλ, θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε λέεο ηδέεο. Πνιιέο επηηπρεκέλεο παξεκβάζεηο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε κεζνιάβεζε ρξφλνπ ρσξίο επαθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο 

κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ΔΑ (Brown et al, 2003, Cordingley et al, 2003, 2005, 

Edmonds θαη Lee, 2002, Fielding et al, 2005), θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ζπλερή ππνζηήξημε, θαη φρη γηα εθάπαμ δξαζηεξηφηεηεο, έρεη 

ηνληζηεί σο πξνυπφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ΔΑ (Kirkwood, 2001). 

  

2.6.3 πλεξγαηηθή ΔΑ 

 

Ζ ζεκαζία ηεο ηδηνθηεζίαο επαλαιακβάλεηαη θαζ‟ φιε ηε βηβιηνγξαθία γηα ηε 

ΔΑ. Ζ ηδηνθηεζία ηεο ΔΑ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ, φπσο θαη νη δεκηνπξγηθέο επθαηξίεο ΔΑ 

(Connolly θαη James, 1998). Οη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνληαο ηε δηθή ηνπο εζηίαζε ή 

δξαζηεξηφηεηεο ΔΑ κπνξεί λα έρνπλ κηα εμαηξεηηθά ζεηηθή επίδξαζε ζην θίλεηξν, 

ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ αθνκνίσζε ησλ λέσλ ηδεψλ, κε ηελ απνγνήηεπζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζε επηπέδν ΔΑ, θαη ηνλ θαηαλαγθαζκφ λα 

ζεσξνχληαη φηη έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΑ (Edmonds θαη 

Lee, 2002, Hustler et al, 2003, Jones θαη Moor, 2005, Smith et al, 2004). ηαλ 

επηβάιινληαη δξαζηεξηφηεηεο ΔΑ, ε ζπλεξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο κπνξεί λα 

απμήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ηδηνθηεζίαο (Cordingley, 2005a), κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζπλαίλεζεο λα δίλεη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνλ έιεγρν γηα ην πψο ζα 

ιάβνπλ θάζε εηζξνή πιεξνθνξίαο πξνο φθειφο ηνπο. 

Σα νθέιε ηεο ζπλεξγαηηθήο ΔΑ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη θαιά 

ηεθκεξησκέλα. Ζ ζπλεξγαζία ζεσξείηαη φηη έρεη πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

αηνκηθή εξγαζία, κε ηε ζηαζεξή ζπλεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα πεξίπνπ 3 κελψλ λα 

θαίλεηαη λα νδεγεί ζε κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε βειηίσζε 

ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο (κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αηζζάλνληαη φηη είλαη ζε 

ζέζε λα θάλεη ηε δηαθνξά ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ), ζην άλνηγκα ζε λέεο ηδέεο θαη 

ηελ αιιαγή πξαθηηθψλ, ζην κεγαιχηεξν ελζνπζηαζκφ γηα ηε ζπιινγηθή εξγαζία, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απμεκέλεο πξνζπκίαο λα παξαηεξνχληαη, θαη παξέρεη κηα 

επθαηξία γηα δηαβεβαίσζε, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη 

δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ (Cordingley et al, 2003, 2005, Ross et al, 1999). 

Χζηφζν, ε βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ε παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ ηεο ζπλεξγαζίαο γηα 

παξαπάλσ απφ 3 κήλεο δελ θαίλεηαη λα νδεγεί ζε ζεκαληηθά πξφζζεηα νθέιε. 

Σα νθέιε απφ ηε ζπλερή ζπλεξγαζία κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζε εζηθή 

ζηήξημε κέζα απφ ην άγρνο ηεο αιιαγήο, θαη θνηλή ρξήζε ησλ εξγαζηψλ γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ. Σα θέξδε απηά είλαη πηζαλφ λα είλαη πην 

εκθαλή ζε δεχγε ή κηθξέο νκάδεο, παξά ζε κεγάιεο νκάδεο, αιιά θαη φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζρνιείν, παξά ζε εμσζρνιηθά γεγνλφηα. Ο ελεξγφο 

πεηξακαηηζκφο, ζε αληηδηαζηνιή αθξηβψο κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηε ζπδήηεζε, ζα 

απνδψζεη επίζεο κεγαιχηεξε αληακνηβέο απφ ηελ παξαηεηακέλε ζπλεξγαζία 

(Cordingley et al, 2005). 

  

2.6.4 Ο αληίθηππνο ηεο ΔΑ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ζπρλά ηελ αλάγθε ε ΔΑ λα είλαη ρξήζηκε, 

ζρεηηθή θαη θαηάιιειε γηα λα κπνξέζνπλ λα ιάβνπλ πνιχηηκν ρξφλν έμσ απφ ηηο 

ηάμεηο ηνπο. Χζηφζν, ν αληίθηππνο ηεο ΔΑ ζπάληα αμηνινγείηαη ζε βάζνο ρξφλνπ, 

θαη ζπρλά βαζίδεηαη ζηελ απην-αλαθνξά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο ηεο 

εκπεηξίαο ηεο ΔΑ, θαη φρη ζην απνηέιεζκα. Ζ αμηνιφγεζε δελ ηείλεη θάλεη δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζθνπψλ ηεο ΔΑ, θαη λα ιάβεη ππφςε ην επηδησθφκελν 

απνηέιεζκα. Ζ έκθαζε ζην ζθνπφ ηεο ΔΑ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα 

ιακβάλεη ρψξα κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ εκπεηξία ηεο ΔΑ, θαη λα βειηίσζε ηφζν ζε 

αηνκηθφ φζν θαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ ηα απνηειέζκαηα (Harland θαη Kinder, 1997, 

Muijs et al, 2004). Οη Muijs et al. πεξηγξάθνπλ κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ησλ καζεηηθψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ απνηειεζκάησλ, θαη πξφηεηλνπλ φηη ε ΔΑ 

κπνξνχλ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο φισλ απηψλ, εθ 'φζνλ ππάξρεη επίγλσζε ησλ 

αλαγθψλ απηψλ ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο ΔΑ. 

Ο Smith (2002) πξφηεηλε φηη ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ ΔΑ, θαη λα απνηειέζεη κέξνο ελφο θχθινπ: ελψ παξέρεη 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη λα 

θαζνξίζεη ηελ πεξαηηέξσ αλάγθεο γηα ΔΑ. Ζ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ, ηφζν πνζνηηθά 
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φζν θαη πνηνηηθά, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζνλ αθνξά ηελ 

εθκάζεζε γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (Knight, 2002), 

αιιά εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πην εχθνιν λα αμηνινγεζεί ν αληίθηππνο ησλ ΔΑ 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ επίδξαζε ηεο ΔΑ κάζεζε ηλ καζεηψλ (Edmonds 

θαη Lee, 2002). 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ζεσξνχλ φηη είλαη δχζθνιν λα αξζξψζνπλ 

νξηζκνχο ησλ επηπηψζεσλ ηεο ΔΑ, λα ζπδεηνχλ αηηηψδεηο ζρέζεηο κεηαμχ κηαο 

αιιαγήο ζηελ πξάμε θαη κηαο αιιαγήο ζηελ πξφνδν ηνπ καζεηή, θαη λα πεξηγξάςνπλ 

ην αλ ε ΔΑ ηνπο ελζάξξπλε λα αιιάμνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο, ή αλ ήηαλ ε επηζπκία 

λα αιιάμνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο πνπ ηνπο ελζάξξπλε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ΔΑ 

εμαξρήο (McAteer et al, 2005). Δίλαη ζπάλην λα βξεζνχλ ηζρπξά απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

ηεο βειηίσζεο ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ΔΑ: πνιιά πξνβιήκαηα 

ππάξρνπλ γχξσ απφ απηή ηελ πεξηνρή, θαη νη αμηνινγήζεηο ησλ ΔΑ είλαη ζπρλά πην 

ππνθεηκεληθέο, ή κε βάζε ηελ «αίζζεζε ηνπ ελζηίθηνπ». ηελ πξάμε, είλαη ζπρλά 

επθνιφηεξν λα εμεηάζεη θαλείο ηηο επηπηψζεηο ζηε δηδαζθαιία παξά ζηε κάζεζε 

(Edmonds θαη Lee, 2002). Παξφια απηά, κηα κεγαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

ζεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ΔΑ κπνξεί λα απμήζεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηε δηαδηθαζία ΔΑ (Cordingley et al, 

2005), έηζη ψζηε ε επηθνηλσλία ησλ επηπηψζεσλ λα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αθνκνίσζε ησλ επθαηξηψλ ΔΑ. 

Οη Harland θαη Kinder (1997) πξφηεηλαλ ηνπο αθφινπζνπο ελλέα πηζαλνχο 

ηχπνπο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ΔΑ: 

 Τιηθά θαη πφξνη - δηαηάμεηο γηα ηε δηδαζθαιία, φπσο θχιια εξγαζίαο 

ή δξαζηεξηνηήησλ 

 Δλεκεξσηηθφ απνηέιεζκα - πιεξνθνξίεο κε βάζε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, π.ρ. ζρεηηθά κε ηηο λέεο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα 

 Νέα επαηζζεηνπνίεζε - κηα αληηιεπηηθή ζηξνθή, φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ γλψζε ησλ λέσλ ηδεψλ θαη αμηψλ 

 Αληηζηνηρία αμηψλ - ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δηθέο ηνπο αμίεο θαη 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηαηξηάδνπλ κε εθείλα πνπ ε ΔΑ πξνζπαζεί λα 

πξνσζήζεη 
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 πλαηζζεκαηηθά απνηειέζκαηα - πψο νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά κεηά ηε ΔΑ, πνπ κπνξεί λα είλαη αξλεηηθή (π.ρ. ην εζηθφ 

ηνπο) ή ζεηηθή (π.ρ. εκπηζηνζχλε). 

 Κίλεηξα θαη ζηάζε - φπσο ελζνπζηαζκφ θαη απνθαζηζηηθφηεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή αιιαγψλ. 

 Γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο - ηφζν δηδαθηηθέο φζν θαη παηδαγσγηθέο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε, επειημία θαη θξηηηθή ζθέςε 

 Θεζκηθά απνηειέζκαηα - ζε νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ε 

ζπλαίλεζε, ε ζπλεξγαζία θαη ε ππνζηήξημε 

 Δπηπηψζεηο ζηελ πξάμε - ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπ ΔΑ: ηη επίδξαζε 

έρεη ζηνπο καζεηέο; 

Οη Harland θαη Kinder δείρλνπλ φηη απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη κε-

ηεξαξρηθά, θαη νη θαζεγεηέο έρνπλ έλα κνλαδηθφ «πξνθίι απνηειέζκαηνο» απφ θάζε 

ΔΑ, κε πνηθίιεο πνζφηεηεο θάζε ηχπνπ απνηειέζκαηνο. Κάπνηα γεγνλφηα ΔΑ 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ κφλν ζε έλα ή δχν απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ απνηειεζκάησλ 

(πξάγκαηη, κεξηθνί κπνξεί λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κφλν γηα λα θαηαιήμνπλ ζε έλα ή δχν 

απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ απνηειεζκάησλ), θαη κεξηθνί κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

έλα πνιχ επξχηεξν ζρέδην ησλ απνηειεζκάησλ. Οξηζκέλα απνηειέζκαηα κπνξεί λα 

έρνπλ εθηεηακέλεο επηπηψζεηο. Ζ αληηζηνηρία αμηψλ είλαη κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα 

εθδειψζεηο ΔΑ, κε ηελ παξάδνζε ζπρλά λα ρξεηάδεηαη λα εζηηάζεη ζην πψο λα 

αιιάμεη ηηο πξν-ζρεδηαζκέλεο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφο κπνξεί λα είλαη 

έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ην πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ΔΑ, θαη 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηαλ κφλν έλα ή δχν κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ 

παξαθνινπζήζνπλ κηα εθδήισζε θαη κεηαβηβάζνπλ ηελ εκπεηξία ζην ππφινηπν ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν 

δελ ζα είραλ ηελ έθζεζε ζε εηζξνή πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα πξνθαιέζεη αληηζηνηρία αμηψλ, έηζη ψζηε απηφ ην πξνζσπηθφ πνπ 

κεηαβηβάδεη ηε ΔΑ λα ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζηελ απνδνρή ηνπ 

πιηθνχ απφ ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα ζπλαηζζεκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί 

λα είλαη βξαρχβηα, αιιά κηα βξαρππξφζεζκε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηελ ελζσκάησζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηελ πξάμε. Σν θίλεηξν κπνξεί 

επίζεο λα βνεζήζεη κε ηελ απην-αληίιεςε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε κειινληηθέο ΔΑ, 

αιιά γηα ηα απνηειέζκαηα ζην ηειεπηαίν απηφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο γλψζεηο 
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θαη ηηο δεμηφηεηεο. Δλψ νη Harland θαη Kinder δείρλνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα απηά 

είλαη μερσξηζηά, αλαγλσξίδνπλ φηη νξηζκέλα απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρνπλ 

αιπζηδσηέο ζπλέπεηεο ζε άιιεο απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνκήζεηα ησλ 

πιηθψλ θαη ησλ πφξσλ κπνξεί λα έρεη αιπζηδσηέο ζπλέπεηεο γηα ηα θίλεηξα, ελψ ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ απνξξφθεζε ησλ λέσλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θαη νχησ θαζεμήο. 

ε αληίζεζε κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ Harland θαη Kinder, νη Joyce θαη Showers 

(1980) πξνηείλνπλ έλα πεξηζζφηεξν γξακκηθφ κνληέιν ησλ απνηειεζκάησλ ΔΑ. 

Πεξηγξάθνπλ ην πξψην απνηέιεζκα σο επαηζζεηνπνίεζε (ή κηα αλαγλψξηζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο ηεο ΔΑ), ην δεχηεξν απνηέιεζκα σο έλλνηεο θαη 

νξγαλσκέλε γλψζε (γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο γλψζεο), ηελ ηξίηε έθβαζε 

σο αξρέο θαη δεμηφηεηεο (απφθηεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ) θαη, ηέινο, ην ηέηαξην απνηέιεζκα σο ηελ εθαξκνγή θαη 

επίιπζε πξνβιεκάησλ (κεηαθνξά ησλ δεμηνηήησλ ζηελ ηάμε). Πξνηείλνπλ φηη έλα 

πξφηππν γξακκηθήο δηαδξνκήο ιακβάλεηαη κέζσ απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ελφο απνηειέζκαηνο λα είλαη έλα πξναπαηηνχκελν γηα ην 

επφκελν. Οη Harland θαη Kinder ακθηζβήηεζαλ απηφ ην κνληέιν, θαη θαίλεηαη φηη ην 

κνληέιν ηνπο ηνπ 1997 δελ επηηξέπεη γηα έλα επξχηεξν νξηζκφ ηεο ΔΑ. 

Ο Guskey (2000) πεξηέγξαςε πέληε επίπεδα ησλ απνηειεζκάησλ ή ησλ 

επηδξάζεσλ, θαη πξφηεηλε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάζε έλα κπνξνχζε λα 

αμηνινγεζεί. Οη αληηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη θαιχηεξν λα αμηνινγνχληαη ζε 

νκάδεο εζηίαζεο ή ζπλεληεχμεηο, θαζψο απηφ επηηξέπεη ηελ επέθηαζε ζε ζθέςεηο 

ζρεηηθά κε ηελ αηηία θαη ην απνηέιεζκα, βαζχηεξεο εμεγήζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα 

θαη νχησ θαζεμήο, ε νπνία δελ ζα ήηαλ δπλαηή ζε έλα εξσηεκαηνιφγην. Ζ κάζεζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη πην δχζθνιν λα κεηξεζεί, αλ θαη ζα κπνξνχζε λα 

αμηνινγεζεί κε πξν-παξέκβαζεο θαη κεηά ηελ παξέκβαζε εξσηεκαηνιφγηα. Ζ 

νξγαλσηηθή ππνζηήξημε θαη ε αιιαγή κπνξεί λα ζεσξεζεί κε κειέηεο πεξίπησζεο ζε 

βάζνο, θαη ν Guskey ζεκεηψλεη φηη αλ ηα ζρνιεία είλαη ππνζηεξηθηηθά ηεο ΔΑ ζε 

γεληθέο γξακκέο, ζηε ζπλέρεηα, ε αιιαγή είλαη πηζαλή. Ζ ρξήζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηε ρξήζε 

δνκεκέλσλ παξαηεξήζεσλ ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σα 

κεηνλεθηήκαηα ζε απηφ πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ησλ παξαηεξεηψλ εθπαίδεπζεο, 

ηελ αλάγθε γηα πνιιέο παξαηεξήζεηο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε δίθαηε πεξηγξαθή ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, θαη ε αληίζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην λα παξαηεξνχληαη. Σέινο, ηα 
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απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, αλ θαη ε  

κέηξεζε απηά είλαη γεκάηε κε πξνβιήκαηα. 

Δλψ νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη λα αγσλίδνληαη γηα λα ζπδεηήζνπλ ηηο 

επηπηψζεηο απφ ηελ άπνςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ, θαίλεηαη λα είλαη πην 

πξφζπκνη λα ζπδεηήζνπλ ην πσο αληηιακβάλνληαη ηα άκεζα ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηθά νθέιε ηεο ΔΑ. Οη Cordingley et al (2003, 2005b) εμέηαζαλ 

αλαθνξέο-θιεηδηά εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεξγαηηθψλ ΔΑ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεγαιχηεξεο εκπηζηνζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

θηλήηξσλ, ηε βειηίσζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηνπ αλνίγκαηνο ζε λέεο ηδέεο 

θαη ηελ αιιαγή πξαθηηθήο, θαη πεξηζζφηεξν ελζνπζηαζκφ γηα ζπιινγηθή εξγαζία κε 

κεγαιχηεξε πξνζπκία γηα παξαηήξεζε. Οη Harland θαη Kinder (1997) πξφηεηλαλ φηη ν 

ελζνπζηαζκφο θαη ηα θίλεηξα πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο είλαη δείθηεο ηεο 

πςειήο πνηφηεηαο ΔΑ, θαη απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζηελ εξγαζία ησλ Edmonds θαη 

Lee (2002) πνπ δηαπίζησζαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ε πην απνηειεζκαηηθή 

ΔΑ ήηαλ απηή πνπ νδήγεζε ζε απμεκέλε εκπηζηνζχλε θαη ελζνπζηαζκφ. 

Γεληθφηεξα, αλέθεξαλ φηη ηα  θέξδε απφ ΔΑ πεξηιακβάλνπλ: ηελ αλάπηπμε 

αλαθιαζηηθήο θαη θξηηηθήο πξαθηηθήο, θαη κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ παηδαγσγηθή κε 

βάζε ηελ έξεπλα, αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηθνχ δηαιφγνπ επαγγεικαηία, αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε δηδαθηηθή πξαθηηθή, απμεκέλε 

ζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο θαζεγεηέο, κε ηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ 

αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, επθαηξίεο γηα αλέιημε θαη πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. 

Ζ επθαηξία λα ζπλερίζνπλ λα καζαίλνπλ θαη λα μαλαβξνχλ ην ελδηαθέξνλ ζην 

επάγγεικα, θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελ γέλεη εθηηκήζεθε, ελψ επίζεο νη εθπαηδεπηηθνί 

εθηίκεζαλ ην ρξφλν γηα λα αλαπηχμνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο, θαη ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, γηα ηηο νπνίεο ηδίσο αλαθέξζεθαλ σο λα πηέδνπλ ηα 

πλεπκαηηθά φξηα θαη λα ελζαξξχλνπλ κηα πην θξηηηθή, ακθηζβεηήζηκε πξνζέγγηζε 

ζηελ πξαθηηθή (Burchell et al, 2002, Davies θαη Preston, 2002, Lyle, 2003, McAteer 

et al, 2005). Πνιινί απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο είλαη πηζαλφ λα έρνπλ αξλεηηθφ 

αληίθηππν γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα θέξδε πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλαθέξεη πεξηιακβάλνπλ: ελεκέξσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

γλψζεσλ, αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ, δηάγλσζε θαη 

θξνληίδα γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ζπλέρεηα ζηελ επηκφξθσζε θαη ηελ εγεζία 

(McAteer et al, 2005). 
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ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ κεηξεζεί, αιιά απηά 

είλαη ζπλήζσο απφ ηελ άπνςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη φρη απφ ηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη ηα απνηειέζκαηα. Οη 

Robinson θαη Sebba (2004) πξφηεηλαλ φηη κηα ζαθήο εζηίαζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 

καζεηή φηαλ πξνβνχλ ζε έλα πξφγξακκα ΔΑ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε 

αιιαγή ζηελ πξαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν, ππάξρνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα 

απφ ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ γηα ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ καζεηψλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΔΑ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνιίεο, εθφζνλ 

φρη κφλν νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δηεμάγνπλ δξαζηεξηφηεηεο ΔΑ, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηηο αιιαγέο ζηελ πξάμε, θαη νη 

αιιαγέο ζηελ πξάμε, ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηνπο 

καζεηέο. Καηά εθηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ππάξρεη θαη ε ελ δπλάκεη ζχγρπζε 

ησλ επηπηψζεσλ πνιιαπιψλ πξσηνβνπιηψλ (Robinson θαη Sebba, 2004). Οη 

Cordingley et al (2003) εμέηαζαλ δηάθνξα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο, κεηά απφ ηε ΔΑ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη καζεηέο αλέθεξαλ φηη 

ε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, ηνπο είρε επεξεάζεη κε ηνπο 

εμήο ηξφπνπο: κεγαιχηεξν ελζνπζηαζκφ ησλ καζεηψλ θαη θίλεηξα, απμεκέλε 

απηνπεπνίζεζε θαη βειηησκέλε απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπο, πςειφηεξε 

απηνεθηίκεζε, κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα, θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

ηεο εξγαζίαο. Οη εθζέζεηο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο καζεηέο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πεξηιακβάλνπλ: θαιχηεξε ζηάζε ησλ καζεηψλ, βειηησκέλε 

ζπκπεξηθνξά, απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή κε ηα καζήκαηα  θαη κεγαιχηεξε 

ζπκπάζεηα κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηψλ (McAteer et al, 2005). 

 

2.7. Αλαγθαηόηεηα ηεο επηκόξθωζεο 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Διιάδαο 

βαζίδεηαη ζε καδηθά θαη ζπγθεληξσηηθά κνληέια (Ξσρέιιεο, 2002, Γξαίθνο, 2014), 

ελψ νη ζπγθεληξσηηθνί ηχπνη επηκφξθσζεο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ επεξεάζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ πξάμε. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ πεξηζηαζηαθφ ραξαθηήξα θαη νξγαλψλνληαη καδηθά θαη 

ηαρχξξπζκα θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ηφζν ζην επίπεδν νξγάλσζεο 

φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο (Γξαίθνο, 2014).  
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Απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη  ν ζπζηεκαηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

(Υαηδεπαλαγηψηνπ 2001, Μπφηνπ 2013, Αλησλίνπ 2011), ν νπνίνο νθείιεη λα  

βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο, ηηο παηδαγσγηθέο 

επηινγέο θαη ηα νξγαλσηηθά δεδνκέλα, δειαδή ηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο. Ο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ, αιιά θαη νη θάζεηο ηεο νξγάλσζεο, ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην είδνο ηεο 

επηκνξθσηηθήο παξέκβαζεο, ηε θηινζνθία, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε κνξθή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008).  

ηελ Διιάδα, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκνζεηείηαη ην 1977 κε ην 

Π.Γ. 127/1977 θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα κε ην Π.Γ. 459/1978 νπφηε θαη ηδξχνληαη νη 

δχν πξψηεο ΔΛΜΔ (ρνιέο Δπηκφξθσζεο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο) θαη νη 

δχν ΔΛΓΔ (ρνιέο Δπηκφξθσζεο Λεηηνπξγψλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο) ην 1979 

(Π.Γ, 255/1979), κε εηήζηαο δηάξθεηαο θνίηεζε. Έσο ην 1983 δεκηνπξγήζεθε έλα 

δίθηπν απφ νθηψ ΔΛΜΔ θαη δέθα ΔΛΓΔ κε έδξεο ζηα θπξηφηεξα αζηηθά θέληξα 

ηεο ρψξαο (Βεξγίδεο, 2012).  

Μεηά ην 1983 (Π.Γ. 177/83 θαη 178/83), ε εγγξαθή ζηηο ρνιέο Δπηκφξθσζεο 

δελ γίλεηαη πιένλ κε εμεηάζεηο, αιιά κε απιή αίηεζε θαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

ππνςεθίσλ. Δπηπιένλ, ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο νη επηκνξθψκελνη εμεηάδνληαη 

ζε κφλν ζε ηέζζεξα καζήκαηα ηα νπνία επηιέγνληαη απφ ηνπο ίδηνπο (Βεξγίδεο, 

2012).  

Απφ ην 1977 έσο ην 1992 πνπ ιεηηνχξγεζαλ νη ρνιέο Δπηκφξθσζεο 

πινπνηήζεθαλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δηάξθεηαο ελφο ζρνιηθνχ έηνπο, ηα νπνία 

παξαθνινχζεζαλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 15.000 εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Βεξγίδεο, 2012). Απφ ην 1981 θαη κεηά ν αξηζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ θνηηνχζαλ εηεζίσο ζηηο ΔΛΜΔ θαη ΔΛΓΔ ππεξδηπιαζηάζηεθε 

αθελφο κε ηελ αχμεζε ησλ επηκνξθψκελσλ ζε θάζε ρνιή, αθεηέξνπ κε ηελ ίδξπζε 

λέσλ ΔΛΓΔ θαη ΔΛΜΔ (Π.Γ. 177/1983 θαη Π.Γ. 178/1983). ηηο ΔΛΓΔ θαη 

ΔΛΜΔ ε δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη δηάθνξα καζήκαηα (Μπνπδάθεο, Σδήθαο & 

Αλζφπνπινο 2000,92-98). 

Αλ θαη νη ρνιέο Δπηκφξθσζεο ήηαλ ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηκνξθψλνληαλ εηεζίσο ήηαλ πεξηνξηζκέλνο, 

εληνχηνηο απηέο ιεηηνχξγεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο ινγηθήο φηη ε επηκφξθσζε είλαη 



 42 

δηθαίσκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Τθαληή & Βνδαΐηεο 2011, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Βεξγίδεο, 2012).  

Ζ αληηθαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ρνιψλ Δπηκφξθσζεο έθεξε ζην πξνζθήλην ην 

ζέκα ηεο ζεζκνζέηεζεο ελφο επηκνξθσηηθνχ δηθηχνπ κε πιεζπζκφ-ζηφρν φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο - ή ηνπιάρηζηνλ κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ - κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  

Με ηνλ λφκν πιαίζην 1566/85 γίλεηαη ε ηνκή ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αθνχ θαηαξγνχληαη νη ρνιέο Δπηκφξθσζεο θαη αληηθαζίζηαληαη απφ 

ηα Πεξηθεξεηαθά  Δπηκνξθσηηθά Κέληξα. ε απηφλ δειψλεηαη, γηα πξψηε θνξά, φηη 

«ιεο νη κνξθέο επηκφξθσζεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο» (άξζξν 

28 παξαγξ. 2γ.). Ζ επηκφξθσζε δελ απνηειεί πιένλ πξνλφκην ή δηθαίσκα, αιιά είλαη 

επηκφξθσζε –  ππνρξέσζε, απηνλφεην θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Βεξγίδεο 2012). Ο λφκνο 1824/88 αληηθαζηζηά 

ηελ εηήζηα επηκφξθσζε κε ηελ πεξηνδηθή. Χζηφζν, ην πεξηερφκελν πεξηνδηθψλ 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κηθξήο δηάξθεηαο πνπ απεπζχλνληαη ζε έκπεηξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δελ είλαη ινγηθφ λα νξγαλψλεηαη ζε “καζήκαηα”, φηαλ κάιηζηα 

πξφθεηηαη γηα καζήκαηα πνπ ηα έρνπλ ήδε δηδαρζεί ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ελδείθλπηαη ε νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε θχθινπο ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ εξγαζηαθά πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Βεξγίδεο 2012).  

Με ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ 

(ΠΔΚ) ην 1992 (λ. 2009/1992 θαη Π.Γ. 250/1992) επαλέξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα ην 

ζέκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, ην 1995 κε ηηο ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο Γ2/2322/29-3-95 θαη  Γ2/7578/12-10-95 ζεζκνζεηήζεθαλ ηα επέιηθηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Καηά ηελ επηκνξθσηηθή πεξίνδν 1998-1999 πξνβιέθζεθε θαη  πινπνηήζεθαλ 

ζπλνιηθά 260 ηαρχξξπζκα πξναηξεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα  (Σ.Π.Δ.Π.), 

δηαξθείαο 40 σξψλ ζηα 16 ζπλνιηθά ΠΔΚ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα.  

Σα Σ.Π.Δ.Π. αλαθνηλψζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη θαη επέιεμαλ απηά πνπ 

ζεψξεζαλ φηη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο  θαη  ηα  ελδηαθέξνληά ηνπο (Βεξγίδεο  

& Βατθνχζε  2003, 20, φπσο αλαθέξεηαη ζε Βεξγίδεο, 2012). Σα Σ.Π.Δ.Π. 

αθνξνχζαλ θπξίσο εηδηθά ζέκαηα δηδαθηηθψλ κεζφδσλ,  εηδηθά  επηζηεκνληθά  ζέκαηα  

(δηδαθηηθή  κεζνδνινγία,  ςπρνινγία, γισζζνινγία θ. ά.)  θαη ηελ εθκάζεζε ηεο 

ρξήζεο Ζ/Τ.  
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Σα  δχν  επφκελα  ζρνιηθά  έηε  (1999-2000  θαη  2000-2001)  ζηα  ΠΔΚ  

πξαγκαηνπνηήζεθαλ  470  Σ.Π.Δ.Π.  ζηα  νπνία  ζπκκεηείραλ  14.100 εθπαηδεπηηθνί 

(Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ &  Κέδξνο Α.Δ. 2008, φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Βεξγίδεο, 2012).  

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γλσξίδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε θαηά ηελ 

δεθαεηία ηνπ ‟90 νπφηε θαη νξγαλψλεηαη κεγάινο αξηζκφο επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηφζν απφ ηα ΠΔΚ, φζν θαη απφ άιινπο θνξείο (Παλεπηζηήκηα,  

ΔΛΔΣΔ  θ.ά.). Δθείλε ηελ πεξίνδν εμάιινπ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο, εληάζζεη ηηο 

ελέξγεηεο απηέο ζην ΔΠΔΑΔΚ  I (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη 

Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο,  1994-1999) νπφηε θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή  Έλσζε. Απηφ είρε σο  απνηέιεζκα ηε  ζπλερή  αχμεζε  ηνπ  αξηζκνχ  

ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ (Καξαιήο,  Βεξγίδεο  &  Καηζηγηάλλε  2000, 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Βεξγίδεο, 2012).  πσο επηζεκαίλνπλ νη Βνδαΐηεο θαη Τθαληή 

(2008): «ηα  εηδηθά  επηκνξθσηηθά  πξνγξάκκαηα,  πνπ  ηα  πεξηζζφηεξα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Α΄ (1994-1999) θαη Β΄(2000-2006) ΔΠΔΑΔΚ, 

νδήγεζαλ  ηειηθά  ζηε  ζηαδηαθή  ππνβάζκηζε  θαη  εγθαηάιεηςε  ησλ  ΠΔΚ  ηα  

νπνία, ζχκθσλα  κε  ην  ηζρχνλ  αθφκε  Π.Γ.  45/1999,  πεξηνξίζηεθαλ  ζηελ  

εηζαγσγηθή επηκφξθσζε» (Βεξγίδεο, 2012).  

Με ην  Π.Γ.  45/1999 φινη νη λενδηφξηζηνη  εθπαηδεπηηθνί  ζηελ πξσηνβάζκηα  

θαη  ζηε  δεπηεξνβάζκηα  εθπαίδεπζε  παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά έλα πξφγξακκα  

εηζαγσγηθήο  επηκφξθσζεο, ην νπνίν δηεμάγεηαη ζε ηξεηο θάζεηο ζηα ΠΔΚ θαη έρεη 

ζπλνιηθή δηάξθεηα 100 σξψλ.  

Με  ην  λφκν  2986/2002,  ηδξχζεθε  ην  Ννκηθφ  Πξφζσπν  Ηδησηηθνχ  

Γηθαίνπ «Οξγαληζκφο  Δπηκφξθσζεο  ησλ  Δθπαηδεπηηθψλ»  (ΟΔΠΔΚ)  ππφ  ηελ  

επνπηεία  ηνπ Τπνπξγνχ  Παηδείαο,  κε  ζθνπφ  ηνλ  θαιχηεξν  ζρεδηαζκφ  θαη  ην  

ζπληνληζκφ  ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο εηζαγσγηθήο 

επηκφξθσζεο πνπ πινπνηείηαη απφ ηα ΠΔΚ.  

 

2.8 Μειέηεο γηα ηελ επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Σε δεθαεηία ηνπ ‟80 ην  ΤΠΔΠΘ  αλαζέηεη ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηεο 

UNESCO  Chiappano  θαη  Vandevelde  λα κειεηήζνπλ ην  ζχζηεκα επηκφξθσζεο 

θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΠΔΚ, νπφηε θαη αλαπηχζζεηαη νπζηαζηηθά ν δηάινγνο  γηα  ηελ  
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επηκφξθσζε  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ. Ζ κειέηε απηή ππνβιήζεθε ην 1988 (Γθφιηαξεο 

1998). Έπεηηα, ζπζηήλεηαη απφ ην ΤΠΔΠΘ νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε πξφεδξν ηνλ Π. Ξσρέιιε. χκθσλα κε ηνλ Ξσρέιιε, απφ ην 1988 

έσο ην 1996  ιεηηνχξγεζαλ    δηάθνξεο  νκάδεο  εξγαζίαο  ησλ  νπνίσλ  νη  πξνηάζεηο 

«ζπλνςίδνληαη  σο  εμήο:  επηβάιιεηαη  κηα  επηκφξθσζε  κηθξήο  δηάξθεηαο,  αιιά 

κεγάιεο  εκβέιεηαο,  απνθεληξσκέλε,  επαλαιακβαλφκελε  θαη  πνιχκνξθε,  κε 

αθεηεξία  ηηο  δηαπηζησκέλεο  αλάγθεο  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ.»  (Ξσρέιιεο,  2005,127. 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Βεξγίδεο, 2012).  

Ζ ιηγνζηή ειιεληθή βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη γηα ηε δηεξεχλεζε 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, εκπινπηίδεηαη αξγφηεξα κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ απφ ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (Βεξγίδεο  2012).  Δηδηθά  γηα  ηε  

δηεξεχλεζε  ησλ επηκνξθσηηθψλ  αλαγθψλ  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  αλαπηχζζεηαη  ν  

ζεσξεηηθφο  δηάινγνο θαη πξνηείλνληαη δηάθνξα κνληέια θαηαγξαθήο αλαγθψλ απφ 

ηελ Υαηδεπαλαγηψηνπ (Βεξγίδεο, 2012). Σν 2003, ε  Παπαλανχκ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξάςεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπκπεξηέιαβε  ζρεηηθέο  

εξσηήζεηο  ζε  εξσηεκαηνιφγηα  ζηα νπνία απάληεζαλ 382 εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη 328 ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαηέδεημαλ σο πην ζεκαληηθά ζέκαηα  γηα  ηελ επηκφξθσζή ηνπο ηα εμήο:  

- Φπρνινγία 

- Γηδαθηηθή κεζνδνινγία  

- ρνιηθή δσή 

- πλεξγαζία ζρνιείνπ-γνλέσλ (Παπαλανχκ 2003,144).  

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν ΟΔΠΔΚ ζηε Μειέηε Δθαξκνγήο ηεο Δηζαγσγηθήο 

Δπηκφξθσζεο πνπ εθπφλεζε ην 2003-2004 δελ ζπκπεξηιάκβαλε ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Βαικάο & Βεξγίδεο 2011). Γηα λα 

θαιπθζεί απηφ ην θελφ, ν ΟΔΠΔΚ πξνθεξχζζεη κηα ζεηξά απφ κειέηεο ζηα επφκελα 

ρξφληα, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΑΔΚ II. Οη θπξηφηεξεο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ είλαη:   

1. Αλίρλεπζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηελ Α/βάζκηα εθπαίδεπζε 

(2007). 

2. Αλίρλεπζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηελ Β/βάζκηα  εθπαίδεπζε 

(2008). 

3. Οξγάλσζε ζεζκνχ ζηαζεξήο κνξθήο πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο (2008). 

4. Οξγάλσζε ζεζκνχ ππνρξεσηηθήο/πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ ησλ ΣΔΔ (2008). 
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Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε αληρλεχζεθαλ κε 

έλαλ ζπλδπαζκφ πνηνηηθήο έξεπλαο (νκάδα εζηίαζε) θαη πνζνηηθήο έξεπλαο 

(εξσηεκαηνιφγην) ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 102 εθπαηδεπηηθνί (Euricon Δ.Π.Δ., 2007, 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Βεξγίδεο, 2012). Ζ ζεσξεηηθή αληίιεςε κε αθεηεξία ηελ νπνία 

εθπνλήζεθε ε κειέηε είλαη ε πξνζθνξά θαη δήηεζε επηκφξθσζεο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά δηεπθξηλίδεηαη:  

«Γελ ζα πξέπεη λα μερλά θαλείο φηη νη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηε κηα πιεπξά 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο: ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο. Τπάξρεη 

ζίγνπξα θαη ε άιιε πιεπξά: απηή ηεο πξνζθνξάο. Οη θνξείο ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο έρνπλ ζηφρνπο θαη επηδηψμεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηηο 

απνθάζεηο ηνπο γηα επηκφξθσζε. Απηνί νη ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο δελ έξρνληαη 

απαξαίηεηα ζε αληίζεζε κε  ηηο  πξνζδνθίεο  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ  γηα  επηκφξθσζε,  

δελ  απνθιείεηαη  φκσο  λα  δηαθέξνπλ  απφ ηηο ζπλνιηθά εθθξαζκέλεο αηνκηθέο 

πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.» (ζην  ίδην).  Θα  πξέπεη  λα  ππνγξακκίζνπκε  φηη  ε  

δήηεζε  θαη  νη  πξνζδνθίεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ  δελ  ηαπηίδνληαη  αλαγθαζηηθά  κε  

ηηο  επηκνξθσηηθέο  ηνπο  αλάγθεο. εκεηψλνπκε  επίζεο,  φηη  ε  κειέηε  ζηεξίδεηαη  

ζηελ  απην-αμηνιφγεζε  ησλ εθπαηδεπηηθψλ  σο  πξνο  ηελ  επάξθεηα  ησλ  γλψζεψλ  

ηνπο  θαη  σο  πξνο  ην  βαζκφ δπζθνιίαο πνπ ζπλαληνχλ  ζε δηάθνξα ζέκαηα.   

Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε πνζνηηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην ζε δείγκα 305 εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πνηνηηθή έξεπλα κε εκηθαηεπζπλφκελεο ζπλεληεχμεηο (Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ 

Δξεπλψλ & ΚΔΓΡΟ Α.Δ. 2008, φπσο αλαθέξεηαη ζε Βεξγίδεο, 2012).  

Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη θαηά θχξην ιφγν νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν:  

- αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ,  

- ρξεηάδεηαη λα παξέρνπλ ςπρνινγηθή ζηήξημε ζε καζεηέο κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο,  

- ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνπο γνλείο θαη άιινπο θνξείο.  

Δπηπιένλ, νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο επηζήκαλαλ φηη ν ζηφρνο ηεο 

επηκφξθσζεο γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη ε επίιπζε 

θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ηεο  εθπαηδεπηηθήο  ηνπο  δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ην έλα 

ηξίην απηψλ ππνζηήξημε φηη ζηφρνο ηεο επηκφξθσζεο είλαη ε πξνψζεζε 

εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ.   

Ζ κειέηε πνπ αθνξνχζε ηελ νξγάλσζε ζεζκνχ πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνίεζε ζπλδπαζκφ πνηνηηθήο (εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο) 
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θαη πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο (δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα) θαη έγηλε ζε έλα δείγκα 213 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 154 εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

(Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, 2008). Οη ζεκαληηθφηεξεο πξνηηκήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε, ήηαλ:  

 ζέκαηα παηδαγσγηθήο ςπρνινγίαο,   

 ηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο,  

 λέα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο,  

 εμνηθείσζε κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.  

 αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν,  

 ππνζηήξημε καζεηψλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο.  

Δπίζεο, δηαπηζηψζεθαλ επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ησλ 

καζεηψλ θαη απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα (Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

2008, φπσο αλαθέξεηαη ζε Βεξγίδεο, 2012). Ζ έξεπλα γηα ηελ νξγάλσζε ζεζκνχ 

ππνρξεσηηθήο/πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ ησλ 

ΣΔΔ πξαγκαηνπνηήζεθε κε δπν εξσηεκαηνιφγηα, κε θιεηζηέο θαη αλνηθηέο 

εξσηήζεηο, ηα νπνία  απεπζχλνληαλ ην έλα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην άιιν ζηα ζηειέρε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν δείγκα ήηαλ 295 εθπαηδεπηηθνί θαη 87 ζηειέρε απφ 

φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο (Παιαηνθξαζάο θαη ζπλ. 2008, ζει. 106).  

Απφ ηελ κειέηε πξνέθπςε φηη νη  εθπαηδεπηηθνί  ηεο  δεπηεξνβάζκηαο  

επαγγεικαηηθήο  εθπαίδεπζεο έρνπλ αλάγθε επηκφξθσζεο:  

- ζε πξαθηηθέο γλψζεηο θαη  δεμηφηεηεο 

- ζηε δηαρείξηζε ζρνιηθήο ηάμεο,   

- ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ   

- ζηελ παξαβαηηθφηεηα 

- ζηελ εηδηθή δηδαθηηθή καζεκάησλ εηδηθφηεηαο θαη 

- ζηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Σν 2008 ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζε δείγκα 4.164 

εθπαηδεπηηθψλ απφ 100 ζρνιηθέο κνλάδεο θαη θαηέιεμε ζην φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (83%) ελδηαθέξεηαη γηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία γίλεηαη 

«πδήηεζε πξνβιεκάησλ πνπ ζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή πξάμε»  (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2008, 43). Μηα αθφκε ζεκαληηθή 
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ζεκαηηθή  πεξηνρή γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (77%) ήηαλ ε «Γηαρείξηζε 

ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ, δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ, πνιπκνξθία καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θ. ά. )» (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

2008,46)  

Ζ πην πξφζθαηε επίζεκε κειέηε δηεξεχλεζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2010 απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζην πιαίζην ζρεδηαζκνχ 

ηνπ  πξνγξάκκαηνο «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ» ζε δείγκα 

27.785 εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο 

(Παηδαγσγηθφ  Ηλζηηηνχην 2010).  

Τπνζηεξίδεηαη φηη «θάζε επηκφξθσζε πξέπεη λα έρεη σο αθεηεξία ηεο δχν 

βαζηθέο παξακέηξνπο: αθελφο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

αθεηέξνπ ηηο δηαπηζησκέλεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ»  (Ξσρέιιεο  

2005, 127, φπσο αλαθέξεηαη ζην Βεξγίδεο, 2012). Χζηφζν, ηα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ δείρλνπλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

αλάκεζα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, δεδνκέλνπ φηη ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί ζχκθσλα 

κε ην λφκν 3848/2010, ξεηφ ζηφρν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηνλ νπνίν δελ 

πηνζεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο έρεη εγείξεη ην ελδηαθέξνλ θαη γηα 

παλεπηζηεκηαθή έξεπλα θαη γηα απηφ έρνπλ γίλεη θάπνηεο δηεξεπλήζεηο 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ 

θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Οξηζκέλεο απφ απηέο εζηίαδαλ ζηνπο δηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο. 

Σν 2009, ε Παπατσάλλνπ δηελήξγεζε έξεπλα γηα ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ δηεπζπληψλ ηνπ Ν. Πηεξίαο. Σα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ φηη νη δηεπζπληέο δελ 

είραλ ζπκκεηάζρεη κέρξη ηφηε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε πςειφ πνζνζηφ. 

Δπηπιένλ, ηα ζέκαηα ζηα νπνία επηζπκνχζαλ νη δηεπζπληέο λα επηκνξθσζνχλ ήηαλ ε 

«Δηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ-θαηλνηνκηψλ», ε «Ζγεζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα», 

ε «Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ» θαη ε «Παξαθίλεζε-Παξψζεζε πξνζσπηθνχ». 

Αξγφηεξα, ην 2011, ε Γηαλληθνπνχινπ δηελήξγεζε πνηνηηθή έξεπλα γηα ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ δηεπζπληψλ ηεο πεξηνρήο Παηξψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ζα ήζειαλ κηα επηκφξθσζε πάλσ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαρείξηζε ησλ 
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ζπγθξνχζεσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ηνκέα επηκφξθσζεο ζεσξνχλ ηηο ηερληθέο 

παξαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα. 

ην θεθάιαην απηφ είδακε ηα θαζήθνληα ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ απφ ηα νπνία θαη απνξξέεη ε αλάγθε γηα ζπλερή επηκφξθσζε. Απηφ 

επηβεβαηψζεθε θαη απφ αξθεηέο κειέηεο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα 

καο. Δπεηδή εμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ ππνδηεπζπληή ζηε δηνίθεζε ηνπ 

ζρνιείνπ, παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο 

επηκφξθσζεο ησλ ππνδηεπζπληψλ. 
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Κεθάιαην 3. Τπνδηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδωλ 
Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

3.1 Ο ξόινο ηνπ ππνδηεπζπληή ζηε ζρνιηθή εγεζία 

 

Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε εγεζία είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. Μηα πξφζθαηε δηαρξνληθή 

κειέηε ηεο θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο δηαπίζησζε φηη νη δηεπζπληέο επεξεάδνπλ άκεζα 

ηελ αθαδεκατθή ηθαλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη έκκεζα επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ (Heck θαη Hallinger, 2009). Οκνίσο, κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηεο δηαζέζηκεο 

έξεπλαο γηα ην ζέκα απηφ, νη Leithwood et al. (2009) πξνζδηφξηζαλ ηέζζεξηο 

δηαδξνκέο ζηηο νπνίεο νη εγέηεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ: 

(1) νξζνινγηθή 

(2) ζπλαηζζεκαηηθή 

(3) νξγαλσηηθή θαη 

(4) νηθνγελήο. 

Δθηφο απφ ηνπο Leithwood et al. (2009) νη νπνίνη εξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ 

εγέηε επηξξνή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, νη Robinson et al. (2008) πξαγκαηνπνίεζαλ 

κηα κεηα-αλάιπζε 27 κειεηψλ γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο εγεζίαο θαη ησλ καζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ αλάιπζή ηνπο έδεημε φηη φζν πεξηζζφηεξν νη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο 

εζηηάδνπλ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηξξνή ζηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Αλαγλσξίδνληαο ηελ επίπησζε ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιείσλ, απηή ε ελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηνπο 

ππνδηεπζπληέο, έλαλ εγεηηθφ ξφιν πνπ έρεη ζνβαξά κειεηεζεί. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ ή ν δηεπζπληήο είλαη έλαο 

απαξαίηεηνο θαη θαζνξηζηηθφο ξφιν. 

Χζηφζν, έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ δηεπζπληψλ εγθαηαιείπεη ην επάγγεικα 

ζην θνληηλφ κέιινλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ιφγσ ειηθίαο. Ο John 

Howson, δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Έξεπλαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ ΖΠΑ, είρε 

πξνβιέςεη φηη ηα ζρνιεία ζα ζπλαληνχζαλ ζεκαληηθή δπζθνιία ζην λα βξνπλ 

αληηθαηαζηάηεο δηεπζπληψλ γηα ην 2010 θαη ην 2011, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ (Maddern, 2009). Οκνίσο, νη Fink θαη Brayman (2004) αλάκελαλ 

φηη ην 70 ηνηο εθαηφ ησλ δηεπζπληψλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα 

ζπληαμηνδνηνχληαλ κέζα ζηα επφκελα δέθα ρξφληα. Μηα έξεπλα ησλ δηεπζπληψλ 
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επηβεβαίσζε απηή ηελ εθηίκεζε. Σν 70 ηνηο εθαηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλακέλνληαλ 

λα απνζπξζεί κέζα ζε δέθα ρξφληα (Frankel θαη Hayot, 2001). Οη Frankel θαη Hayot 

(2001, ζ 74) εξκήλεπζαλ κε αθξίβεηα απηφ ην εχξεκα: «Οη επηπηψζεηο απηνχ ηνπ 

επξήκαηνο γηα ηα αλψηεξα ζηειέρε δηνίθεζεο ζην επίπεδν ηνπ βνεζνχ ή ζπλεξγάηε 

πξέπεη, ζηε ζπλέρεηα, επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε [γηα ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή]». 

Καζψο έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο δηεπζπληψλ ζπληαμηνδνηείηαη, ε αλάγθε γηα 

κηα λέα γεληά δηεπζπληψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθή επηξξνή ζην ζρνιείν θαη λα 

παξέρνπλ εθπαηδεπηηθή εγεζία είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Μηα πεγή γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ δηεπζπληψλ είλαη νη ππνδηεπζπληέο (APs), νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ 

σο εθαιηήξην γηα ην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή (Daresh θαη Voss, 2001). Καηά ζπλέπεηα, 

ε ζέζε σο βνεζφο πξέπεη λα ρξεζηκεχζεη σο έλα απνηειεζκαηηθφ πεδίν εθπαίδεπζεο 

γηα ην αμίσκα απηφ. Γπζηπρψο, ε έξεπλα έρεη δείμεη φηη απηφ δελ ζπκβαίλεη (Kwan, 

2009, Mertz, 2006). Χο εθ ηνχηνπ, ην αμίσκα ηνπ ππνδηεπζπληνχ ζπρλά δελ 

πξνεηνηκάδεη θάπνηνλ λα αλαιάβεη ην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο επζχλεο πνπ έρεη έλαο ππνδηεπζπληήο (Barnett et al., 2012). 

Μέρξη πξφζθαηα, νη ππνδηεπζπληέο ήηαλ κηα αλαμηνπνίεηε πεγή ζηα ζρνιεία. 

Έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ν «μεραζκέλνο άλζξσπνο» (Glanz, 1994, ζει. 283) θαη 

«ζπαηάιε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ» (Harvey, 1994, ζ. 17). Δπηπιένλ, νη 

ππνδηεπζπληέο ππνεθπξνζσπνχληαη ζηελ επαγγεικαηηθή βηβιηνγξαθία (Marshall θαη 

Hooley, 2006, Ribbins, 1997). Καζψο ηα ζρνιεία εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ 

ηηο απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ, ν ξφινο ηνπ 

ππνδηεπζπληή κπνξεί λα είλαη θξίζηκνο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ. Ζ πεξηγξαθή 

ηεο εξγαζίαο γίλεηαη φιν θαη πην πεξίπινθε θαζψο νη ππνδηεπζπληέο πξνζπαζνχλ λα 

είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα λα κεηαηξέςνπλ ηα 

ζρνιεία ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ αληίθηππν ηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη ηελ θπζηθή εμέιημε απφ 

ππνδηεπζπληέο ζε δηεπζπληέο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ζηε δνπιεηά ησλ 

ππνδηεπζπληψλ δελ πξνεηνηκάδνπλ εγέηεο γηα ην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή. Με απηή ηε 

γλψζε, κπνξεί λα γίλνπλ πξνζζήθεο ζηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή γηα ηε βειηίσζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ δηεπζπληψλ. 
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3.1.1 Πξνεηνηκαζία γηα ην αμίωκα ηνπ δηεπζπληή 

 

Πνιινί απφ ηνπο ζεκεξηλνχο ππνδηεπζπληέο έρνπλ εθθξάζεη φηη δελ 

αηζζάλνληαη έηνηκνη γηα ην ξφιν ηνπο (Busch et al., 2010). Δπηπιένλ, έλαο 

ππνδηεπζπληήο δελ ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε ή 

εκπεηξία ζε ηνκείο νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο 

δηεπζπληήο (Koru, 1993). Οη ππνδηεπζπληέο ή νη αλαπιεξσηέο επηθεθαιείο ζηελ 

Αγγιία θαη ηελ Οπαιία επηβεβαίσζαλ απηέο ηηο αλεζπρίεο. ηαλ ν δηεπζπληήο ζα 

πξέπεη λα απνπζηάδεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ αηζζάλνληαη ζίγνπξνη γηα ηελ 

αλάιεςε ηνπ ζρνιείνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα 

(Webb θαη Vulliamy, 1995). Οκνίσο, νη ππνδηεπζπληέο ζην Υνλγθ Κνλγθ ζεσξνχλ 

φηη νη εκπεηξίεο ηνπο δελ ηνπο πξνεηνηκάδνπλ γηα ην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή (Kwan, 

2009) θαη επνκέλσο «ε πξνεηνηκαζία απηήο ηεο δπλεηηθά έηνηκεο πεγήο δηεπζπληψλ 

θαηαιήγεη νχηε ζε κηα έηνηκε πεγή νχηε ζε θάπνηνπο πνπ λα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

νδεγήζεη ηα ζρνιεία κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ εθείλνπο πνπ επί ηνπ παξφληνο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ππφ ηελ εγεζία» (Mertz, 2006, ζει. 669). Δπηπιένλ, δελ ππήξραλ 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη νη δηεπζπληέο ζεσξνχζαλ ηνπο ππνδηεπζπληέο σο πηζαλνχο 

δηεπζπληέο (Mertz, 2006). Παξά ηελ πνηθηιία ησλ επζπλψλ πνπ αλαηίζεληαη ζε έλαλ 

ππνδηεπζπληή, ηα θαζήθνληα απηά δελ ρξεζηκεχνπλ σο πξνεηνηκαζία γηα ην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή. 

Χο εθ ηνχηνπ, φζνη αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπ δηεπζπληή ελεκεξψλνπλ φζνπο 

επηδηψθνπλ ην αμίσκα ηνπ ππνδηεπζπληή λα απνθηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε 

γλψζε (Busch et al., 2010). Αλ θαη ηα παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα παξέρνπλ 

εθπαίδεπζε γηα ην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ 

κεηαθηλνχληαη απεπζείαο ζε απηή ηε ζέζε (Hartzell et al., 1994). Σα παλεπηζηεκηαθά 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο δελ παξέρνπλ καζήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί 

εηδηθά γηα αμίσκα ηνπ ππνδηεπζπληή (Marshall θαη Hooley, 2006). Χο απνηέιεζκα, 

πνιινί ππνδηεπζπληέο απνθηνχλ εκπεηξίεο κέζα απφ ηελ ίδηα ηε δνπιεηά ή κε 

πξαθηηθή άζθεζε. 
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3.1.2 Πξαθηηθή άζθεζε 

 

Δθηφο απφ ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, ζηνπο ππνδηεπζπληέο πξέπεη λα δνζεί 

ε επθαηξία λα εμαζθήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο απηέο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζεκαληηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ηηο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηε ζηνραζηηθή ζθέςε (Barnett et al, 2009, Marshall θαη Hooley, 2006). 

Μεξηθνί ππνδηεπζπληέο αλαγλσξίδνπλ φηη ε πξαθηηθή ηνπο επηηξέπεη λα γίλνπλ 

«άξηζηνη δηαρεηξηζηέο» (Bartholomew θαη Fusarelli, 2003). Χζηφζν, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξαθηηθήο εκπεηξίαο βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Barnett et al., 2009). Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ζρεδίσλ άζθεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνγξάκκαηα δηνηθεηηθήο επηκφξθσζεο. Οη Barnett et al. (2009) 

νκαδνπνηνχλ ηελ δηνηθεηηθή πξαθηηθή άζθεζε ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: πιήξνπο 

απαζρφιεζεο ελζσκαησκέλε ζηελ εξγαζία, αλεμάξηεηε, θαη ελζσκαησκέλεο ζην 

κάζεκα εκπεηξίεο ζηνλ ηνκέα. Μηα πιήξνπο σξαξίνπ ελζσκαησκέλε ζηελ εξγαζία 

πξαθηηθή, ε πην ηδαληθή, ζπκβαίλεη φηαλ έλαο επίδνμνο δηεπζπληήο «βπζίδεηαη» ζηελ 

επηηφπηα επηκφξθσζε. Ζ αλεμάξηεηε πξαθηηθή, ε πην θνηλή, απαηηεί απφ ηνπο 

επίδνμνπο δηεπζπληέο λα πεξάζνπλ έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ σξψλ εξγαζίαο κε ηνπο 

δηεπζπληέο. Μεξηθέο θνξέο απηή ε άζθεζε πεξηιακβάλεη ηελ εξγαζία κε πνιιαπινχ 

δηεπζπληέο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα εμάκελα. Σέινο, θαηά ηελ ελζσκαησκέλε ζην 

κάζεκα εκπεηξία ζηνλ ηνκέα, ν επίδνμνο δηεπζπληήο νθείιεη λα ηεξεί ή λα ζπκκεηέρεη 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία πνπ είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

3.2 Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ππνδηεπζπληώλ 

 

Γελ είλαη κφλν ε έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο απφ ηα καζήκαηα ηνπ παλεπηζηήκηνπ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππνδηεπζπληέο, αιιά ππάξρνπλ θαη πνιχ ιίγα πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ λα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα απηή ηελ νκάδα ησλ 

δηαρεηξηζηψλ. ε κηα κειέηε, κφλν ην 29 ηνηο εθαηφ ησλ ππνδηεπζπληψλ γλψξηδαλ 

πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα απηνχο (Marshall et al., 1994). Έλαο 

ηξφπνο πνπ νη ησξηλνί θαη επίδνμνη ππνδηεπζπληέο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε 

ζπλερή αλάπηπμε θαη απνηειεζκαηηθή εγεζία είλαη κέζσ κηαο ζαθψο θαζνξηζκέλεο 



 53 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Jayne, 1996). Ο Marshall (1993) δηαπίζησζε φηη ε εηδηθή 

εθπαίδεπζε πνπ απεπζχλεηαη ζε ππνδηεπζπληέο είλαη ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε. Αλ 

θαη απηφ αθνχγεηαη σο θνηλή ινγηθή, ζηνπο ππνδηεπζπληέο ζπάληα δίλεηαη ην εχξνο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο πνπ ιακβάλνπλ νη δηεπζπληέο. ηελ 

ελφηεηα απηή εμεηάδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

ππνδηεπζπληψλ, νη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο, νη πάξνρνη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, νη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

νθέιε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ππνδηεπζπληψλ. 

 

3.2.1 Πεξηερόκελν επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

 

Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ ππνδηεπζπληψλ πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη λα ελζηαιάδεη κηα επηζπκία γηα ην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή 

(Oliver, 2005). Μεηά ηελ εμέηαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, έγηλε θαλεξφ φηη ε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πιεξνί νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο δχν ιφγνπο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηνλ Oliver (2005): αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη εμέιημε ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο. Κάζε έλα απφ απηά ηα ζέκαηα ζα δηεξεπλεζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

1. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ: Πνιιά πξνγξάκκαηα ελζσκαηψλνπλ απηφ ηνλ ζηφρν 

κέζσ ελφο ελδνυπεξεζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ ππνδηεπζπληψλ. Γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή, ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε αλαγθαίνπο ηνκείο. Ζ έξεπλα έρεη 

αλαγλσξίζεη δηάθνξεο αλαγθαίεο πεξηνρέο γηα ηνπο ππνδηεπζπληέο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζε κηα έξεπλα ησλ ππνδηεπζπληψλ βξέζεθε φηη επηζπκνχλ θαηάξηηζε γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, θπξίσο γηα ηηο ζρέζεηο κε ηελ 

θνηλφηεηα, ηε δηαρείξηζε ηεο πεηζαξρίαο, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ εθπαηδεπηηθή δηαρείξηζε, ηα λνκηθά ζέκαηα, ηηο 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ηελ εθπαίδεπζε ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ηε 

δηαρείξηζε κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ, θαη ηελ εμσζρνιηθή 

επνπηεία (Marshall et al., 1994). 

Δθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε γηα θαζεκεξηλέο εξγαζίεο, ππήξμαλ αξθεηέο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο νη ππνδηεπζπληέο έρνπλ εθθξάζεη ηελ αλάγθε γηα 

εθπαίδεπζε. Καη‟ αξράο, έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο εζηίαζεο είλαη ε εθπαηδεπηηθή 
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εγεζία (Bartholomew θαη Fusarelli, 2003, Oliver, 2005). Οη ππνδηεπζπληέο δήισζαλ 

φηη ζα ήζειαλ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηελ επνπηεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζέκαηα 

πξνζσπηθνχ, ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη 

ζε φια ηα θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία (Oliver, 2005). 

Μηα παξφκνηα κειέηε ησλ ππνδηεπζπληψλ δηαπίζησζε φηη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία 

ήηαλ έλαο απφ ηνπο πέληε θνξπθαίνπο ηνκείο ησλ αλαγθψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε (Owen-Fitgerald, 2010). Ίζσο αλ νη ππνδηεπζπληέο είραλ πεξηζζφηεξε 

θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα απηφ, ζα αηζζάλνληαλ πην έηνηκνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εγεηηθφ ξφιν θαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ γίλνπλ 

δηεπζπληέο. 

Οη ππνδηεπζπληέο επίζεο ζα σθειεζνχλ απφ πξφζζεηε εθπαίδεπζε ζηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε. ηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία, 

νη ππνδηεπζπληέο δελ αηζζάλνληαη ζίγνπξνη γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ζρνιείνπ - ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηα δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα – ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

δηεπζπληήο πξέπεη λα απνπζηάδεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Webb θαη Vulliamy, 

1995). Οκνίσο, νη ππνδηεπζπληέο εμέθξαζαλ φηη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ήηαλ ν κεγαιχηεξνο αλαγθαίνο ηνκέαο γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (Owen-Fitgerald, 

2010). Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα βνεζήζεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνδηεπζπληψλ γηα 

ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή. Αλεμάξηεηα κε ην ζέκα, νη ππνδηεπζπληέο αηζζάλνληαη ηελ 

αλάγθε γηα πξφζζεηε εθπαίδεπζε πνπ ζα ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα ηνπο πνιπάξηζκνπο 

ξφινπο θαη ηηο επζχλεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή. 

2, Δμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο: Δθηφο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, 

πνιιά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα ηνπο ππνδηεπζπληέο ζηνρεχνπλ 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή. πρλά, ηα ζρνιηθέο 

πεξηθέξεηεο δεκηνπξγνχλ ηέηνηεο επθαηξίεο, γλσζηέο θαη σο «αλάπηπμεο ηδίσλ» 

πξνγξακκάησλ, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ππνδηεπζπληψλ γηα ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή 

εληφο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο (Marshall θαη Hooley, 2006). Σφζν ε πεξηθέξεηα φζν θαη 

νη ππνδηεπζπληέο σθεινχληαη απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα. Θεσξψληαο ηνπο 

ππνδηεπζπληέο σο καζεηεπφκελνπο δηεπζπληέο, απηά ηα πξνγξάκκαηα «εμαζθαιίδνπλ 

φηη θάζε ππνδηεπζπληήο αλαπηχζζεη πιήξε γλψζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηηο πνιηηηθψλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο» (Lovely, 2001). Πνιιέο πεξηθέξεηεο έρνπλ δεη φηη 

ε «αλάπηπμε ηδίσλ» πξνγξακκάησλ είλαη επηηπρήο θαη απνηειεζκαηηθή. πσο 

ζρνιίαζε ν επηζεσξεηήο ηεο Αθαδεκίαο Future Principal ζην Fort Bend: 
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«Οη ππνδηεπζπληέο απνθηνχλ πνιχηηκε νξαηφηεηα, θαζψο θαη εηδηθή 

εθπαίδεπζε γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή κε 

ηξφπνπο πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ πηζηνπνίεζε. Βξίζθνπκε φηη νη ππνδηεπζπληέο 

καο ηα πάλε θαιχηεξα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απφ φ, ηη νη ελεξγνί δηεπζπληέο 

απφ άιιεο πεξηθέξεηαο, φηαλ έρνπκε ζέζεηο εξγαζίαο λα ζπκπιεξσζνχλ.» (Hooper, 

2001) 

Δπηπιένλ, νη ππνδηεπζπληέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

γηα ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, αηζζάλνληαη επαξθψο 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιεςεο θαζεθφλησλ θαη γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ κηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ κεηάβαζεο ζην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή επεηδή 

είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο πνιηηηθέο ηεο πεξηθέξεηαο (Hooper, 2001, Lovely, 2001). 

Μεηά ηελ εμέηαζε πνιιψλ πξνγξακκάησλ, νη Marshall θαη Hooley (2006) 

πξνζδηφξηζαλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εμέιημε ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο: παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, κεληνξηθέο ζρέζεηο, ηαθηηθέο 

αμηνινγήζεηο, επέθηαζε θαη δηεχξπλζε θαζεθφλησλ, επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θαη 

επηπιένλ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ, ζηηο ΖΠΑ θαη ην Ζ.Β. πνιιέο ζρνιηθέο 

πεξηθέξεηεο πνπ επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ ηε δηθή ηνπο πεγή πηζαλψλ δηεπζπληψλ 

πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο, ηα νπνία επηθεληξψλνληαη ζην 

αμίσκα ηνπ δηεπζπληή, ηελ επνπηεία θαη άιιεο ζέζεηο θεληξηθήο ππεξεζίαο (Marshall, 

1993). πσο πξνζδηφξηζαλ νη Marshall θαη Hooley (2006), πνιιέο ζρνιηθέο 

πεξηθέξεηεο ζπλάπηνπλ ζπλεξγαζίεο κε παλεπηζηήκηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ππνδηεπζπληψλ γηα ην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ 

ζπλεξγαζηψλ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, επέιηθην 

πξνγξακκαηηζκφ ηάμεο, θαη έθπησζε δηδάθηξσλ (Lovely, 2001). 

3.2.2 Γξαζηεξηόηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

 

Αλεμάξηεηα απφ ην πεξηερφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ε έξεπλα 

θαηαδεηθλχεη ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

ππνδηεπζπληψλ. Πξψηνλ, είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλα γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε ππνδηεπζπληή (Garrett θαη McGeachie, 1999). Δπηπιένλ, 

ν πξνγξακκαηηζκφο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα είλαη βηψζηκνο θαη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Jayne, 1996). Μεξηθέο 
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απνηειεζκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηηο νκάδεο ππνζηήξημεο απφ νκνηίκνπο 

(Jayne, 1996), θαζψο θαη ηε κεληνξηθή (mentoring) θαη θαζνδήγεζε, φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Mentoring. Ζ κεληνξηθή είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. Ο ππνδηεπζπληήο έρνπλ εληνπίζεη ηνλ δηεπζπληή σο δηακεζνιαβεηή ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Marshall, 1993, Marshall θαη Hooley, 2006, Paskey, 

1989). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Daresh (2004, ζει. 97) δήισζε φηη ην λα έρεη έλαλ 

κέληνξα είλαη «ην πην ηζρπξφ πξάγκα πνπ έλαο ππνδηεπζπληήο κπνξεί... λα θάλεη γηα 

λα βειηηψζεη ηελ πξνζσπηθή επηβίσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα». Γελ είλαη κφλν ην 

φηη ν δηεπζπληήο-κέληνξαο δηεπθνιχλεη ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε, αιιά κηα 

ζεηηθή ζρέζε κε ηνλ δηεπζπληή έρεη βξεζεί φηη επηδξά ζεηηθά ζην επίπεδν 

πξνεηνηκαζίαο γηα ην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή. Με άιια ιφγηα, νη ππνδηεπζπληέο πνπ 

έρνπλ κηα ζεηηθή ζρέζε κε ηνπο δηεπζπληέο είλαη ειαθξψο θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλνη 

γηα ην αμίσκα ηνπ δηεπζπληή (Retelle, 2010). Οη δηεπζπληέο πνπ επεξέαζαλ ζεηηθά 

ηνπο ππνδηεπζπληέο ζηε δηαδνρή ζην αμίσκα έγηλαλ γλσζηνί σο «δηακνξθσηέο 

δηεπζπληψλ» (Retelle, 2010). 

Καηαλνψληαο ηνλ ξφιν πνπ ν δηεπζπληήο παίδεη σο ζχκβνπινο, πνιιά 

πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ θαζνδήγεζε (mentoring) σο κνξθή 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. ην πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηνλ 

Καλαδά, θάζε ζπκκεηέρσλ έρεη εθρσξεζεί έλαλ κέληνξα ν νπνίνο εξγάδεηαη ζε έλα 

παξφκνην ηχπν ζρνιείνπ. Ο κέληνξαο ιεηηνπξγεί σο νκνηίκνο θαζνδεγεηήο 

αληαιιάζζνληαο γλψζεηο, ιεηηνπξγψληαο σο πξφηππν θαη απαληψληαο ζε εξσηήζεηο 

(LaRose, 1987). Δπηπιένλ, θάζε ζπκκεηέρσλ παξαηεξεί ηνλ / ηελ κέληνξά ηνπ, 

αλαιχεη ηηο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηνπ / ηεο θαη έηζη αλαπηχζζεη ηε δηθή ηνπ 

ηαθηηθή. Ο δηεπζπληήο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη πεξαηηέξσ ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ ππνδηεπζπληψλ, παξέρνληαο ρξφλν ζηνλ ππνδηεπζπληή γηα λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Gorton, 1987). 
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3.2.3 Πάξνρνη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ ηξεηο νκάδεο πνπ παξέρνπλ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Davis et al., 2005): 

(1) ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο 

(2) παλεπηζηήκηα θαη 

(3) επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ή νξγαλψζεηο ηξίησλ. 

Δίλαη πνιχ θνηλφ γηα απηνχο ηνπο παξφρνπο λα ζρεκαηίζνπλ ζπλεξγαζίεο θαη 

εηαηξηθέο ζρέζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ λα παξέρνπλ θνηλά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο (Davis et al., 2005). 

Οη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πεγή αλάπηπμεο γηα 

ηνπο ππνδηεπζπληέο. Οη Marshall θαη Hooley (2006) δείρλνπλ φηη ε αχμεζε ησλ 

ζπλεδξίσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο ελψζεηο είλαη κηα ζεηηθή εμέιημε ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Οκνίσο, νη ππνδηεπζπληέο ζρνιείσλ ησλ ΖΠΑ αλέθεξαλ 

φηη ε Δζληθή Έλσζε Γηεπζπληψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (National Association 

of Secondary School Principals / NASSP) έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ πξφνδν 

θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο (Marshall, 1993). Πνιιέο πνιηηείεο, φπσο ε Νέα Τφξθε, ε 

Βφξεηα Καξνιίλα, ε Φιφξηληα, θαη ε Πελζπιβάληα, έρνπλ νξγαληζκνχο εηδηθά γηα 

ππνδηεπζπληέο, αιιά δελ ππάξρνπλ εζληθέο νξγαλψζεηο απνθιεηζηηθά γηα 

ππνδηεπζπληέο. 

ε αληίζεζε κε ηηο ΖΠΑ, νη πεξηζζφηεξνη ππνδηεπζπληέο ζηε Νέα Εειαλδία 

είλαη κέξνο ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο Λεηηνπξγψλ Αλαπιεξσηψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ 

(National Association of Secondary Deputy and Assistant Principals). Οξγαληζκνί 

φπσο απηνί παξέρνπλ πφξνπο θαη ζηήξημε ζηνπο ππνδηεπζπληέο. 

 

3.2.4 Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

 

Σα νθέιε ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη αλάκεηθηα. Οη 

Camburn et al. (2003) πξφηεηλαλ φηη ε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ήηαλ έλαο 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ππνδηεπζπληψλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα εγεζίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ φηη 

ε «ελεξγψο επηθνηλσλία ησλ πξνζδνθηψλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ 

κπνξεί λα είλαη έλαο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ ελζάξξπλζε 
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ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο απφ φ, ηη ηα πεξηζζφηεξα παζεηηθά κέζα 

ηνπ νξηζκνχ ηνπ ξφινπ»(Camburn et al., 2003, ζει. 366-367). Αληίζεηα, κηα κειέηε 

πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Hausman et al. (2002) δηαπίζησζε φηη ηα πςειφηεξα επίπεδα 

ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο δελ νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε επηηπρία σο 

ππνδηεπζπληήο. Χο κέξνο κηαο επξχηεξεο έξεπλαο, νη ππνδηεπζπληέο θιήζεθαλ λα 

θαηαηάμνπλ ηη είρε ζπκβάιεη ζηελ επηηπρία ηνπο σο δηαρεηξηζηέο. Οη ππνδηεπζπληέο 

απέδσζαλ ζηελ εκπεηξία ηνπο σο θαζεγεηέο θαη ζηε δηαρείξηζε ζεκαληηθά 

πςειφηεξε ζεκαζία απφ φ, ηη ζηε κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε, ηελ πξαθηηθή σο 

δηεπζπληέο, ηηο επαγγεικαηηθέο αλαγλψζεηο, θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Απαηηείηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην φθειφο ηεο ζηνπο ππνδηεπζπληέο. 

 

3.2.5 Κνηλωληθνπνίεζε 

 

Οη ππνδηεπζπληέο δελ πξέπεη κφλν λα παξαζθεπάδνληαη γηα ην ξφιν ηνπο, 

αιιά πξέπεη επίζεο λα κάζνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πξαθηηθή πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο θνηλσληθνπνίεζε θαξηέξαο. Ζ 

ζεσξία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο έρεη νξηζηεί σο «ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

εθηέιεζεο θνηλσληθνχ ξφινπ» (Marshall θαη Greenfield, 1987, ζ. 37). Ο Mertz (2006) 

δεκηνχξγεζε έλαλ νξηζκφ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαξηέξαο πνπ εθ λένπ αληαλαθιά ηηο 

εκπεηξίεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ζρνιείσλ: ηα πξφηππα θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ θνηλσληθνπνηνχλ ην λέν δηαρεηξηζηή ηνπ 

ζρνιείνπ. Πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ δηεπζπληψλ 

ζρνιείσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν Hart (1993) πεξηγξάθνληαη ηξία ζηάδηα 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ δηεπζπληψλ: 

(1) αληηκεηψπηζε, 

(2) πξνζαξκνγή, θαη 

(3) ζηαζεξνπνίεζε. 

Μεηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Hart θαη πνιιψλ άιισλ κνληέισλ 

εμέιημεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο, νη Shoho θαη Barnett (2010) ζπλέζεζαλ ηα ζηάδηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ησλ δηεπζπληψλ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ζην ξφιν ηνπο, νη δηεπζπληέο 

καζαίλνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη ην ζρνιείν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο. ην ζηάδην ηεο 

αληηκεηψπηζεο, νη δηεπζπληέο μεθηλνχλ ηελ αιιαγή θαη ηελ δξάζε. Οη δηεπζπληέο 
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επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο θαηά ηε θάζε ηεο πξνζαξκνγήο. Σέινο, ε 

θαξηέξα ηνπο έρεη ζηαζεξνπνηεζεί. 

 

3.2.5.1 Κνηλωληθνπνίεζε ηωλ ππνδηεπζπληώλ 

 

Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ ππνδηεπζπληψλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Παξφια απηά, ε ζέζε ηνπ ππνδηεπζπληή είλαη ζπρλά έλα θξίζηκν 

κεηαβαηηθφ ζηάδην ζηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο σο ηνλ πξψην δηνηθεηηθφ ξφιν 

πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη ην αμίσκα ηνπ ππνδηεπζπληή (Greenfield, 1985). 

Γηάθνξεο κειέηεο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ ππνδηεπζπληψλ ζπλνςίδνληαη 

παξαθάησ. 

Οη πξνεγνπκέλσο πεξηγξαθείζεο θάζεηο εμέιημεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο – πξν-

εηζαγσγή, ζπλάληεζε, πξνζαξκνγή θαη θνηλσληθνπνίεζε - ηζρχνπλ γηα ην αμίσκα 

ηνπ δηεπζπληή θαη δελ κπνξεί λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημεο ησλ ππνδηεπζπληψλ. πσο θαίλεηαη απφ δηάθνξεο κειέηεο, ν 

ξφινο ηνπ ππνδηεπζπληή είλαη κηα κνλαδηθή ζέζε, ζε ζχγθξηζε κε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ππνδηεπζπληή 

εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φ, ηη ζηνπο άιινπο δηαρεηξηζηέο (Armstrong, 

2009). Δπεηδή νη ππνδηεπζπληέο δελ έρνπλ θάπνηα εηδηθή παλεπηζηεκηαθή θαη 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αμίσκα ηνπ ππνδηεπζπληή, ε άηππε 

εθπαίδεπζε θαη ν πνιηηηζκφο πνπ εκθαλίδνληαη κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο (Marshall θαη Hooley, 2006). 

Αξθεηνί κειεηεηέο έρνπλ πεξηγξάςεη ή ραξαθηεξίζεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

ησλ ππνδηεπζπληψλ, ε νπνία εκπίπηεη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

(1) ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, θαη 

(2) δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο. 

ην θεθάιαην απηφ είδακε ηνλ ξφιν ηνλ ππνδηεπζπληψλ ζηε δηνίθεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη αλαιχζακε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο. Παξαθάησ ζα 

δνχκε ηη ηζρχεη γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, δειαδή ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο. 
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Κεθάιαην 4. Πνιηηηθή επηκόξθωζεο ζηειερώλ 
εθπαίδεπζεο 

4.1 Μνξθέο επηκόξθωζεο  

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ππνρξεσηηθή θαη πξναηξεηηθή εθπαίδεπζε. 

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 250/92 νη κνξθέο σποτρεφτικήο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη νη εμήο:  

 Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε: δηαξθεί κέρξη 4 κήλεο θαη πξνζθέξεηαη ζε 

φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πξνο δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α΄/βάζκηαο θαη 

Β΄/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 Πεξηνδηθή επηκφξθσζε: δηελεξγείηαη θάζε αθαδεκατθφ έηνο θαη 

ρσξίδεηαη ζε 2 επηκνξθσηηθνχο θχθινπο. Ζ κέγηζηε δηάξθεηα είλαη 3 κήλεο θαη 

αθνξά φινπο ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 Δηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα: είλαη ζχληνκα πξνγξάκκαηα πνπ 

δηαξθνχλ απφ 10 σο 100 ψξεο γηα φινπο ηνπο ελ ππεξεζία εθπαηδεπηηθνχο, ελψ 

κπνξεί λα θηάζνπλ θαη ηηο 200 ψξεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ησλ κνλάδσλ Δηδηθήο 

Αγσγήο. 

 Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ 

κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (Ν.2986/02), ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ (άξζξν 7 

ηνπ Π.Γ.250/92), ησλ νκνγελψλ πνπ ππεξεηνχλ σο απνζπαζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί ζε ειιεληθά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ (άξζξν 8 ηνπ 

Π.Γ.250/92),ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο (άξζξν 9) θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ Comenius, 

Lingua, Arion, Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ., Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 

 Μεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(Γηδαζθαιεία Γ.Δ. θαη Νεπηαγσγψλ ζηα Π.Σ.Γ.Δ. θαη Π.Σ.Ν.). 

ην πιαίζην ηεο προαιρετικής επηκφξθσζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκηλάξηα 

πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ φπσο: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

Αγσγή Τγείαο, Αγσγή ηνπ Καηαλαισηή, Κπθινθνξηαθή Αγσγή, Δηδηθή Αγσγή, 

Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο θ.ά. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο κνξθέο επηκφξθσζεο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πινπνηνχληαη κφλν ε Δηζαγσγηθή Δπηκφξθσζε (γηα νξηζκέλνπο 



 61 

θιάδνπο εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο ή  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) θαη θάπνηα 

πξναηξεηηθά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. 

 

4.2 Φνξείο επηκόξθωζεο 

 

Φνξείο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην, είλαη: ην Π.Η., ν Ο.ΔΠ.ΔΚ., ηα Π.Δ.Κ., ηα Α.Δ.Η., ην Δ.Α.Π., ηα Α.Σ.Δ.Η., ε 

Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. (πξψελ .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.), ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο (φπσο ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη) θ.ά. 

4.2.1 ρνιηθόο ζύκβνπινο  

 

Ο ζρνιηθφο ζχκβνπινο απνηειεί έλα αθφκε ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηνλ 

νπνίν κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο.   

Αξρηθά, ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη 

ιεηηνπξγεί σο βνεζφο, ζπκπαξαζηάηεο, νδεγεηήο θαη εκςπρσηήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Κσζηίθα, 2004, ζει 113). Αζθεί επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε θαη 

θέξεη ηελ επζχλε ηεο επηκφξθσζεο ησλ παηδαγσγψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ, αιιά δελ 

κεηέρεη ζηε ράξαμε ηνπ θεληξηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ επηκνξθσηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ζεζκνζεηεκέλεο ζπλεξγαζίαο κε ηα 

Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.), ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η.) θαη ηνλ 

Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.) (Καηζαξνχ θ.ά., 2008, ζει 93).   

Σν έξγν ηνπ, φπσο πξνβιέπεη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 

Φ.353.1/324/105657/Γ1/16.10.2002 «είλαη πνιπζρηδέο θαη πνιπεπίπεδν» (Μπαγάθεο, 

2011, ζει 15). χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ 1304/1982, 1566/1985 θαη ην 

Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 214/ 1984 νη ππνρξεψζεηο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ είλαη ε 

επηκφξθσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο, ν ζπληνληζκφο, ε ζπλεξγαζία θαη ε αμηνιφγεζε.  

Δηδηθφηεξα, ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο νθείιεη λα νξγαλψλεη επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα αλά εηδηθφηεηα ή αλά ζεκαηηθέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πεξηθέξεηάο 

ηνπ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηδάζθεη ζε απηά. Δπηπιένλ, κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ (Π.Δ.Κ.) θαη 

λα δηαδξακαηίζεη νπζηψδε ξφιν ζηελ αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο επηκφξθσζεο 
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ησλ παηδαγσγψλ απνθηψληαο ν ίδηνο ηα θαηάιιεια εθφδηα κέζσ ηεο ζσζηήο 

πξνεηνηκαζίαο (Κσζηίθα, 2004, ζει 91).    

Σέινο, νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη δχλαληαη λα νξγαλψζνπλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα κε επίθεληξν ην ζρνιείν. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγνχλ σο 

πξσηνζηάηεο ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζρνιείσλ, δηθηχσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θνηλνηήησλ κάζεζεο θαη δξάζεο, αμηνπνηψληαο θαη ηα κέζα ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (Καηζαξνχ θ.ά., 2008, ζει 93).  

 

4.2.2 Παλεπηζηήκην  

 

Σα Παλεπηζηήκηα απνηεινχλ έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν θαηνρπξψλεηαη ζεζκηθά 

απφ ηελ πνιηηεία ε αθαδεκατθή ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηεο επηζηεκνληθήο  έξεπλαο 

θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Δθεί παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο, 

δηαθίλεζεο ηδεψλ θαη άζθεζεο θξηηηθήο. Δπνκέλσο, σο θνηλσληθφο ζεζκφο, είλαη ν 

πξψηνο θπζηθφο ζχκκαρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλεζπρίεο 

(Αλζφπνπινο θ.ά., 1994, ζει 35).    

Αθφκε, κέζα ζηα Παλεπηζηήκηα πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλδεζε ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ παηδαγσγηθή έξεπλα θαη ηελ παξαγσγή γλψζεο. ‟ απηφλ ηνλ 

ρψξν εμαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ θαη ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

ηνπο ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνχο (Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ, 2002: 23).  

Ο ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο επηκφξθσζεο,  βέβαηα,  ακθηζβεηείηαη  αξθεηά  απφ  

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα Παλεπηζηήκηα είλαη απηφλνκνη επηκνξθσηηθνί θνξείο, νη 

νπνίνη δξνπλ αλεμάξηεηα  απφ  ηνλ  θξαηηθφ  κεραληζκφ,  εθαξκφδνληαο  ζηξαηεγηθέο  

θαη  κεζφδνπο  ηεο αξεζθείαο ηνπο. Δίλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή 

δηδαζθαιίαο επηζπκνχλ θαη λα δηαθεξχζζνπλ πνηθίιεο ηδέεο. Οη ππεξεηνχληεο 

εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη νη αθαδεκατθνί  θαζεγεηέο  απέρνπλ  απφ  ηελ  

θαζεκεξηλή  πξαγκαηηθφηεηα  ηνπ  ζρνιείνπ  θαη γηα  ην  ιφγν  απηφ  εκκέλνπλ  ζε  

έλα  ζεσξεηηθφ  επίπεδν  φληαο  απφληεο  απφ  ηε  ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.  Χζηφζν,  

κέζσ  ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ  πξαγκαηνπνηνχληαη  φιεο  νη επηζηεκνληθέο  έξεπλεο,  

εμειίζζεηαη  ε  παηδαγσγηθή  επηζηήκε  θαη  ζπλδέεηαη  ε  βαζηθή κφξθσζε  κε  ηελ  

επηκνξθσηηθή  δηαδηθαζία.  Δπηπιένλ,  ε  ειεπζεξία  ηεο  αθαδεκατθήο έθθξαζεο  

έρεη  σο  απνηέιεζκα  λα  γίλεηαη  θξηηηθή  ζηελ  θαηάζηαζε  πνπ  επηθξαηεί  ζηελ 
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εθπαίδεπζε θαη λα απνθεχγνληαη σο έλα βαζκφ ηα ζθάικαηα (Κσζηίθα, 2004, ζει 

88).  

Δπηπξφζζεηα, ηα Παλεπηζηήκηα θαιφ ζα ήηαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε 

ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Κέληξσλ (Γηεπζπληήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Κέληξνπ) θαη λα 

ζπληνλίδνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο  πξνζπάζεηεο  πνηθηινηξφπσο  (κε  εθπξνζψπνπο  ζηε  

δηνίθεζε,  κε ζπληνληζηέο,  κε  ηελ  παξαρψξεζε  εμεηδηθεπκέλνπ  εθπαηδεπηηθνχ  

πξνζσπηθνχ  γηα  ηηο αλάγθεο ηνπ θ.ά.) (Αλζφπνπινο θ.ά., 1994, ζει 45).   

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, ην Παλεπηζηήκην είλαη ζε ζέζε λα εληζρχζεη θαηά 

πνιχ ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  ε  αλαγθαηφηεηα,  φκσο,  ηεο  ζπλεξγαζίαο  ηνπ  κε  

άιινπο  θνξείο είλαη αδηακθηζβήηεηε.  

 

4.2.3 Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην  

 

Ζ πεξίνδνο παξνρήο πξφζζεησλ γλψζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην 

Παλεπηζηήκην ιήγεη  κε  ην  Νφκν  4379/1964  «Πεξί  νξγαλψζεσο  θαη  δηνηθήζεσο  

ηεο  Γεληθήο Δθπαηδεχζεσο»,  νπφηε  θαηαξγείηαη  ην  Αλψηαην  Δθπαηδεπηηθφ  

πκβνχιην  θαη  ηδξχεηαη  ην Παηδαγσγηθφ  Ηλζηηηνχην  κε  έδξα  ηελ  Αζήλα  

(Καξαθχιιεο,  2013, ζει 163). Έηζη, ε δηεηήο κεηεθπαίδεπζε  ησλ  δαζθάισλ  

πεξηέξρεηαη  ζηελ  αξκνδηφηεηα  ηνπ  θαηλνχξηνπ  απηνχ εθπαηδεπηηθνχ  θνξέα,  πνπ  

ππαγφηαλ  ζην  Τπνπξγείν  Παηδείαο.  Ώζπνπ  λα  ηδξπζεί  ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην δελ ππήξμε ζεκαληηθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο ζε θακία  

απφ  ηηο  ζρνιηθέο  βαζκίδεο.  Έηζη,  ην  1964  κε  ην  Ν.Γ.  4379/1964  θαηαξγείηαη  ε 

ιεηηνπξγία  ηνπ  Γηδαζθαιείνπ  ζην  Παλεπηζηήκην  Αζελψλ  θαη  ην  Παηδαγσγηθφ  

Ηλζηηηνχην αλέιαβε  ηε  ζπλερή  επηκφξθσζε  ηνπ  δηδαθηηθνχ  πξνζσπηθνχ  

(Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ, 2000, ζει 17).  

Σν  Παηδαγσγηθφ  Ηλζηηηνχην  γλσκνδνηεί  γηα  θάζε  ζρέδην  λφκνπ  ή  

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα  πνπ  αθνξά  ηελ  επηκφξθσζε  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ,  δηαηεξεί  

ζηελή  ζρέζε  κε  ηα Πεξηθεξεηαθά  Δπηκνξθσηηθά  Κέληξα  (Π.Δ.Κ.),  εκπιέθεηαη  

ζηηο  δηαδηθαζίεο  ζηήξημεο  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηηο ζπληνλίδεη θαη νξγαλψλεη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο  ηαρχξξπζκα  πξνγξάκκαηα  θαη  

ζεκηλάξηα  (Σαξαηφξε-Σζαιθαηίδνπ,  2002, ζει 17).  

Απνηειεί,  ινηπφλ,  ην  θαηεμνρήλ  γλσκνδνηηθφ,  επηηειηθφ  θαη  

ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν  ηνπ Τπνπξγείνπ  Παηδείαο  (Μαπξνγηψξγνο, 1989, ζει 19-
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28). Ο ζπγθεθξηκέλνο  θνξέαο επηκφξθσζεο δέρηεθε αξθεηή θξηηηθή ζην έξγν ηνπ, 

θαζψο αλαθέξεηαη θπξίσο ζε γεληθά ζέκαηα θαη δελ επηθεληξψλεηαη ζε επηκέξνπο 

(Κσζηίθα, 2004, ζει 87).  

Αξρηθά, θχξηνο ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα επηκφξθσζεο ήηαλ ε 

ελεκέξσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά 

θαη ε απάιεηςε ηνπ ζρνιαζηηθνχ ηχπνπ δαζθάινπ κέζα απφ ηελ επηκφξθσζε.   

ηφρνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ήηαλ:  

«Ζ κεηεθπαίδεπζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηειερψλ ησλ ζρνιείσλ παληφο ηχπνπ. 

Γειαδή, ε νξγάλσζε καζεκάησλ, αζθήζεσλ, ζπδεηήζεσλ θαη ζπλεδξίσλ πξνο: α) 

αλχςσζε ηεο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, β) ελεκέξσζε 

απηψλ επί ησλ  λεφηεξσλ ηάζεσλ θαη κεζφδσλ ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο θαη γ) 

θαζνδήγεζε απηψλ ζηηο κεζφδνπο  επηζηεκνληθήο  έξεπλαο  ησλ  ζρνιηθψλ 

δεηεκάησλ» (Μπνπδάθεο θ.ά., 2000, ζει 64).  

ήκεξα,  ην  Παηδαγσγηθφ  Ηλζηηηνχην  απνηειεί  ηνλ  παιαηφηεξν  εξεπλεηηθφ  

θαη ζπκβνπιεπηηθφ θνξέα παηδείαο, ν νπνίνο κε ην έξγν ηνπ ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Π.Η.  είλαη  ε  πνιχπιεπξε  κειέηε  ηνπ  

ειιεληθνχ  εθπαηδεπηηθνχ  ζπζηήκαηνο,  ε  ππνβνιή πξνηάζεσλ, γλσκνδνηήζεσλ θαη 

εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο γηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε 

εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε 

εθπαηδεπηηθφ- παηδαγσγηθφ επίπεδν.  

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Π.Η. ζχκθσλα θαη κε κεηαγελέζηεξεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο (Ν. 2525/1997, 2640/1998, 2817/2000, 2909/2001, 2986/2002 θαη 

3194/2003) είλαη:  

1. Ζ επηζηεκνληθή  έξεπλα,  ε  κειέηε  ζεκάησλ  ηεο  Πξσηνβάζκηαο  θαη  

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαηφπηλ ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

2. Ζ επεμεξγαζία θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ζέκαηα Πξσηνβάζκηαο, 

Γεπηεξνβάζκηαο, Σερληθν-επαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δπηκφξθσζεο θαη 

Αμηνιφγεζεο, Πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη  Δηδηθήο Αγσγήο θαη ε ράξαμε 

θαηεπζχλζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ  θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

3. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο  

θαη  ε πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 
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4. Ο ζρεδηαζκφο  θαη  ε  κέξηκλα  γηα  ηελ  εθαξκνγή  πξνγξακκάησλ  

επηκφξθσζεο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο.  

5. Ζ εηζήγεζε γηα ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ ηεο 

δηδαθηηθήο πξάμεο θαη γεληθφηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2007, ζει 1).  

ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ιεηηνπξγνχλ ηα ηκήκαηα:   

1.  Σκήκα Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

2.  Σκήκα Γεπηεξνβάζκηαο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο  

3.  Σκήκα Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο  

4.  Σκήκα Δξεπλψλ, Σεθκεξίσζεο θαη Δθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο  

5.  Σκήκα Αμηνιφγεζεο θαη Δπηκφξθσζεο  

6.  Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο  

7.  Σκήκα Πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2007: 2).  

Σν 2011 κε ηνλ Νφκν 3966 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 118/24-05-2011) ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην κεηνλνκάζηεθε  ζε  Ηλζηηηνχην  Δθπαηδεπηηθήο  Πνιηηηθήο  (Η.Δ.Π.)  θαη  

απνηειεί  Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ην νπνίν ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  Λεηηνπξγεί  σο  επηηειηθφο  επηζηεκνληθφο  

θνξέαο,  κε  θχξην  ζθνπφ  ηελ επηζηεκνληθή  έξεπλα  θαη  κειέηε  ζεκάησλ  ηα  νπνία  

αθνξνχλ  ηελ  Πξσηνβάζκηα  θαη Γεπηεξνβάζκηα  Δθπαίδεπζε,  ηε  κεηάβαζε  απφ  

ηε  Γεπηεξνβάζκηα  ζηελ  Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε,  θαζψο  θαη  ηε  δηαξθή  θαη  

ηερληθή  ππνζηήξημε  ηνπ  ζρεδηαζκνχ  θαη  ηεο εθαξκνγήο  ηεο  εθπαηδεπηηθήο  

πνιηηηθήο  ζηα  ζέκαηα απηά.  

 

4.2.4 Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθωηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ.)  

 

Έλαο αθφκε επηκνξθσηηθφο θνξέαο είλαη ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά  

Κέληξα (Π.Δ.Κ.), πνπ ηδξχζεθαλ κε ην Νφκν 1985, άξζξα 1566/2829, σζηφζν, ε 

πινπνίεζή ηνπο θαζπζηέξεζε, θαζψο ε ζεζκνζέηεζή ηνπο εμαξηηφληαλ απφ 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα,  ηα νπνία άξγεζαλ λα εθδνζνχλ.   

Σα θέληξα απηά είλαη θεληξηθέο ππεξεζίεο πνπ ηδξχνληαη ζε πφιεηο φπνπ 

ππάξρνπλ Παηδαγσγηθά Σκήκαηα θαη ηνκείο Παηδαγσγηθήο ησλ Αλψηαησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.). Σα Π.Δ.Κ. επηκνξθψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
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θαη ησλ δχν βαζκίδσλ, ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα άζθεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί  κάιηζηα,  έρνπλ  ηε  δπλαηφηεηα λα 

επηιέμνπλ νη ίδηνη ην Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

(Υαηδεδήκνπ θ.ά., 2005, ζει 21).  

ηελ πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο, ην 1992-1993, ηα Π.Δ.Κ. δηαθξίλνληαη γηα 

ην ζπγθεληξσηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ηελ 

ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο θαη θνίηεζεο, θαζψο θαη ηνλ ζρνιεηνπνηεκέλν ηξφπν 

νξγάλσζεο ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηαλχνπλ, άιισζηε, κηα «πβξηδηθή» 

πεξίνδν κεηάβαζεο απφ ηε κνξθή ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιψλ Δπηκφξθσζεο.  

Δπαλαιεηηνπξγνχλ  θαλνληθά  ην  1994  νπφηε  αιιάδνπλ  πάιη  θηινζνθία  

δίλνληαο βαξχηεηα  ζε  πξνγξάκκαηα  επηκφξθσζεο  θαη  φρη  ζηε  δηάξθεηα  ηεο  

επηκφξθσζεο (Υαηδεδήκνπ θ.ά., 2000, ζει 20- 21).  

Απφ ην 1995 θαη εμήο αθνινπζεί ε δεχηεξε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ Π.Δ.Κ. κε 

έκθαζε ζε  πξναηξεηηθά,  βξαρχρξνλα  εθηφο  ρξφλνπ  εξγαζίαο  πξνγξάκκαηα.  

Δπηθξαηνχλ ηάζεηο απνθέληξσζεο  κε  ραιάξσζε  ηνπ  άκεζνπ  ειέγρνπ  ζην  

πξφγξακκα  θαη  ην  δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη αχμεζε ηεο καδηθφηεηαο (Γξφιιηνο, 

1998, ζει 44). Μηα λέα επνρή αξρίδεη γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Δπηπξφζζεηα, ηα Π.Δ.Κ. ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηα Παλεπηζηήκηα θαη 

αμηνπνηνχλ ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή (βηβιηνζήθεο, εξγαζηήξηα) θαη ην δηδαθηηθφ 

ηνπο πξνζσπηθφ. Δθηφο απηνχ,  ζπλεξγάδνληαη θαη κε ηηο Γηεπζχλζεηο  Πξσηνβάζκηαο 

θαη  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη κε ηα ζρνιεία  ηεο  πεξηνρήο ηνπο γηα 

ηελ  άζθεζε  ησλ επηκνξθνχκελσλ  εθπαηδεπηηθψλ. Σα  Π.Δ.Κ. έρνπλ νηθνλνκηθή θαη  

δηνηθεηηθή  απηνηέιεηα. Γηνηθνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ απαξηίδεηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν (θαζεγεηή ή αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ), δχν αθφκε κέιε Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, δχν ρνιηθνχο πκβνχινπο, δχν εθπξνζψπνπο ηνπ Π.Δ.Κ. θαη δχν 

εθπξνζψπνπο ησλ επηκνξθνχκελσλ  (Αλζφπνπινο  θ.ά., 1994, ζει 37).   

ήκεξα  ζε  φιε  ηελ  επηθξάηεηα  ιεηηνπξγνχλ  είθνζη  Π.Δ.Κ.  Σα  

πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη  ζήκεξα  ζηα  Π.Δ.Κ.  είλαη  ηα  Πξνγξάκκαηα  

Δηζαγσγηθήο  Δπηκφξθσζεο  γηα ηνπο  λενδηνξηδφκελνπο  εθπαηδεπηηθνχο,  ηα  

Σαρχξξπζκα  Τπνρξεσηηθά  Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα  θαη  ηα  Σαρχξξπζκα  

Πξναηξεηηθά  Δπηκνξθσηηθά  Πξνγξάκκαηα  (Καηάλνπ, 2006, ζει 17).  Οη 

επηκνξθσηέο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Η., Σ.Δ.Η., 

ρνιηθνί χκβνπινη, εηδηθνί επηζηήκνλεο θαη εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα. 
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Αμίδεη λα  ζεκεησζεί  φηη  ηα  Σαρχξπζκα  Τπνρξεσηηθά  Δπηκνξθσηηθά  

Πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη  ζε  κεγάιε  αλάγθε  φπσο  ζε  πεξηφδνπο  

κεγάισλ  εθπαηδεπηηθψλ  

κεηαξξπζκίζεσλ.  Τπάξρνπλ  θαη  άιια  είδε  επηκφξθσζεο,  φπσο  ηα  

Πξνζθεξφκελα Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα. Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα ηα 

πινπνηήζνπλ φια ηα Π.Δ.Κ.,  κεηά  απφ  απφθαζε  ηνπ  πληνληζηηθνχ  πκβνπιίνπ.  

Αθφκα,  νξγαλψλνπλ  εηδηθέο εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν 

(Υαηδεδήκνπ θ.ά., 2003).  

Σα  Σαρχξπζκα  Πξναηξεηηθά  επηδνηνχκελα  θαζψο  θαη  ηα  Πξνζθεξφκελα  

κε επηδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, αιιά 

πινπνηνχληαη κφλν  απφ  ην  Π.Δ.Κ.  Θεζζαινλίθεο.  Σα  Σαρχξπζκα  Τπνρξεσηηθά  

Πξνγξάκκαηα  θαη  ε Δηζαγσγηθή  Δπηκφξθσζε  θαζνξίδνληαη  απνθιεηζηηθά  απφ  ην  

Τπνπξγείν  Παηδείαο (Υαηδεδήκνπ θ.ά., 2003, ζει 36).    Μεηά ηελ ίδξπζε ηνπ 

Ο.ΔΠ.ΔΚ. ην 2002 ηα Π.Δ.Κ. ππάγνληαη ζηνλ λέν επηκνξθσηηθφ θνξέα.  

 

4.2.5 Οξγαληζκόο Δπηκόξθωζεο Δθπαηδεπηηθώλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.)  

 

Ο Οξγαληζκφο  Δπηκφξθσζεο  Δθπαηδεπηηθψλ  (Ο.ΔΠ.ΔΚ.)  είλαη  Ννκηθφ  

Πξφζσπν Ηδησηηθνχ  Γηθαίνπ,  πνπ  ζπζηάζεθε  απφ  ηνλ  Τπνπξγφ  Παηδείαο  Γηα  

Βίνπ Μάζεζεο  & Θξεζθεπκάησλ. Ζ δηνίθεζε αζθείηαη απφ ελλεακειέο Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. Ζ ζεηεία ηνπ είλαη ηξηεηήο θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ.  Ο  ζπγθεθξηκέλνο  επηκνξθσηηθφο  

θνξέαο  ηδξχζεθε  κε  ηνλ  Ν.2986/2002 (αξζ.6-Φ.Δ.Κ. 24, η.Α‟ – 13/2/02).  

Έξγν ηνπ είλαη «ν ζρεδηαζκφο  ηεο  επηκνξθσηηθήο  πνιηηηθήο  γηα  ηνπο  

εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ε ππνβνιή 

ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο & 

Θξεζθεπκάησλ», «ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ κνξθψλ θαη ηχπσλ ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ», «ε  θαηάξηηζε  

επηκνξθσηηθψλ  πξνγξακκάησλ,  ηα  νπνία  χζηεξα  απφ  ηελ  έγθξηζε ηνπο απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ πινπνηνχληαη απφ ηνπο 

επηκνξθσηηθνχο θνξείο», «ε  αλάζεζε  επηκνξθσηηθνχ  έξγνπ  ζε  αξκφδηνπο  θνξείο  

θαη  ε  εηζήγεζε  ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ γηα 

ηελ ζχζηαζε απηνηειψλ επηκνξθσηηθψλ θέληξσλ θαη κνλάδσλ», «ε θαηαλνκή θαη ε 
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δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ» θαη 

ηέινο, «ε  πηζηνπνίεζε  θνξέσλ  θαη  ηίηισλ  ζηνλ  ηνκέα  ηεο  επηκφξθσζεο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ».  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, ν Ο.ΔΠ.ΔΚ. ζρεδηάδεη επηκνξθσηηθέο 

δξάζεηο, πνπ έγθεηληαη ζην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξαγκαηνπνηεί κειέηεο, φπνπ ηα  απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαζίζηαληαη ρξήζηκα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνξγαλψλεη  εκεξίδεο  θαη  ζεκηλάξηα  κε  ζέκα  ηελ  επηκφξθσζε.   

4.2.6 Αλώηαηε ρνιή Παηδαγωγηθήο θαη Σερλνινγηθήο 
Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.)  

 

ηνπο παξαπάλσ θνξείο επηκφξθσζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρνιή 

Δπηκφξθσζεο Λεηηνπξγψλ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (.Δ.ΛΔ.Σ.Δ.), ε νπνία ζηελ 

πνξεία κεηνλνκάζηεθε ζε Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.).   

Ζ .Δ.ΛΔ.Σ.Δ. ηδξχζεθε κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηνπ 1959 (Ν.Γ. 3971/1959), 

κε ζηφρν ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηεο Σερληθν- επαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ζηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα ηνπ ‟50. Ζ επηκφξθσζε, δειαδή, ζε ηερληθά ή 

επαγγεικαηηθά ζέκαηα αθνξνχζε έλα  κηθξφ  κέξνο  ησλ  ζπνπδψλ,  θαζψο  δηλφηαλ  

έκθαζε  θπξίσο  ζηελ  παηδαγσγηθή θαηάξηηζε. Ζ .Δ.ΛΔ.Σ.Δ. ιεηηνχξγεζε κε απηή 

ηε κνξθή κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2001-2002, νπφηε θαηαξγήζεθε 

θαη ζηε ζέζε ηεο ηδξχζεθε ε Α..ΠΑΗ.Σ.Δ., ε Αλψηαηε ρνιή  Παηδαγσγηθήο  θαη  

Σερλνινγηθήο  Δθπαίδεπζεο,  κε  έδξα  ηελ  Αζήλα  (Ν.  3027/2002, Άξζξν  4  

«Ίδξπζε  Αλψηαηεο  ρνιήο  Παηδαγσγηθήο  θαη  Σερλνινγηθήο  Δθπαίδεπζεο  – 

Καηάξγεζε  ηεο  .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ»).   

Ζ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. έρεη κηα δπλακηθή παξνπζία ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, 

θαζηεξψλνληαο νπζηαζηηθά  έλα  εθπαηδεπηηθφ  ίδξπκα  ζηελ  Διιάδα  γηα  ηελ  

εθπαίδεπζε  θαη  επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ,  ηερληθψλ  θαη  επαγγεικαηηθψλ  

θπξίσο  καζεκάησλ,  πνπ  πξννξίδνληαη  λα δηδάμνπλ  ζηε  Γεπηεξνβάζκηα  

Δθπαίδεπζε.  Έξγν  ηεο  Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.  απνηειεί  «ε  παξάιιειε παξνρή 

ηερλνινγηθήο θαη παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο, ε πξναγσγή  

ηεο  εθαξκνζκέλεο  έξεπλαο  ζηελ  εθπαηδεπηηθή  ηερλνινγία  θαη  ηελ  

παηδαγσγηθή,  θαη  ε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο ή 
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εμεηδίθεπζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ή κέιινληεο εθπαηδεπηηθνχο (άξζξν 4 ηνπ Ν. 

3027/2002, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ.  101/2013  θαη  ην  άξζξν  29  ηνπ  

Ν.  4186/2013)».   

Οη  απφθνηηνη  ζρνιψλ  Αλψηαησλ  Δθπαηδεπηηθψλ  Ηδξπκάησλ  (Α.Δ.Η.)  

αξθεί  λα θνηηήζνπλ ζε απηή γηα έλα εμάκελν, ελψ νη πηπρηνχρνη ησλ Σερλνινγηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ  (Σ.Δ.Η.) θαη ησλ Μέζσλ ρνιψλ νινθιεξψλνπλ ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο ζηε δηάξθεηα δχν εμακήλσλ. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

θφξνλ είλαη ε κηθξνδηδαζθαιία, ε νπνία φκσο, επηκνξθψλεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο 

πεξηζζφηεξν ζε ζεσξεηηθφ, παξά ζε πξαθηηθφ επίπεδν (Υαηδεδήκνπ θ.ά., 2000, ζει 

19-20).  

4.2.7 Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 
(ΔΚΓΓΑ) 

 

Σν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) είλαη ν 

εζληθφο ζηξαηεγηθφο θνξέαο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ηδξχζεθε ην 1983, είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) θαη ππάγεηαη ζηελ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο θνξείο - δηθαηνχρνπο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», ζην πιαίζην ηνπ 

Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ), κε ηηο εγθεθξηκέλεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο λα αλέξρνληαη ζε 39,7 εθαηνκκχξηα επξψ κέρξη ην 2015. 

Ζ ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε κηαο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο πνπ δηαζθαιίδεη 

πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, πξνο φθεινο ηεο ηζφξξνπεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Ζ απνζηνιή ηνπ ΔΚΓΓΑ είλαη ε δεκηνπξγία ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο, 

επηηειηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα, ε αλαβάζκηζε ηνπ δπλακηθνχ κέζα απφ ηε 

δηαξθή εθπαίδεπζε θαη ηελ πηζηνπνηεκέλε επηκφξθσζε, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ, κέζσ ηεο έξεπλαο, ηεο ηεθκεξίσζεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

Σν ΔΚΓΓΑ, ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, 

ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ, ζε 

απνηίκεζε ηεο επηκνξθσηηθήο ηνπ παξέκβαζεο ζε ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ θαη λα δεκνζηνπνηεί έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ηηο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο 
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πνπ αλαπηχζζεη. Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη έρεη πηνζεηήζεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ISO 9001, θαζψο θαη δείθηεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηάο ηνπ. 

Ζ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ ΔΚΓΓΑ πεξηιακβάλεη ηξεηο Δθπαηδεπηηθέο – 

Δπηζηεκνληθέο Μνλάδεο, ηξεηο Γηεπζχλζεηο, δχν Απηνηειή Σκήκαηα, Ννκηθή 

Τπεξεζία θαη Γξακκαηεία Γηνίθεζεο. 

 

4.3 Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή επηκόξθωζεο ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ν δηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ θχξηα επζχλε ηνπ ζρνιείνπ, ζε έλα 

αληαγσληζηηθφ θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ. Ο δηεπζπληήο πξέπεη λα πξνσζήζεη ηηο 

θξαηηθέο πνιηηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

έλα ζρνιείν ην νπνίν λα είλαη αλνηρηφ πξνο ηελ θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία. Απηνί νη 

λένη ξφινη απαηηνχλ επηκφξθσζε ζε έλα επξχ θάζκα πξνζεγγίζεσλ (Commission of 

the ER, 2007). Γηα λα επηηχρεη ζε απηφ ην ζεκαληηθφ ξφιν θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο, ν δηεπζπληήο πξέπεη λα έρεη δηνηθεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

Ζ ζχγρξνλε επνρή απαηηεί ηελ αλάγθε γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ 

θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Ζ εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

ζηνραζηηθφ-θξηηηθφ επαγγεικαηηθφ κνληέιν (Matsaggouras, 2005) κε ζηφρν λα 

αλαδείμεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηζηάζεσλ θαη λα απνθαιχςεη ηηο 

ζρέζεηο εμνπζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο. ια ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, θαινχληαη λα 

πξνσζήζνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο. Σελ ίδηα ζηηγκή, 

φπσο εχζηνρα ηφληζαλ νη Ifantis & Vozaitis (2011) θάζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ 

θαη πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηηο ζπιινγηθέο θαη ηηο αηνκηθέο πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ ην πξφγξακκα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη λα έρεη 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

4.3.1 Παξάκεηξνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ηωλ 
δηεπζπληώλ 
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Ο δηάινγνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αλαβηψλεη, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο δηνίθεζεο θάλνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε επηηαθηηθή αλάγθε γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Δπηπιένλ, νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

αλαθνηλψλνληαη (Vozaitis & Ifantis, 2007). Τπάξρνπλ πνιιέο παιαηφηεξεο κειέηεο 

(Fullan, 1991, 1993, Hall & Hord, 1987, Little, 1989), νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ έλα 

γεληθφ αίζζεκα δπζαξέζθεηαο ζρεηηθά κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο. ηελ Διιάδα, ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο έρεη δείμεη φηη κφλν ιίγα απφ απηά ήηαλ απνηειεζκαηηθά 

(Mavrogiorgos, 1996, Mpouzakis, 2000). 

  

4.3.2 Απαηηήζεηο γηα απνηειεζκαηηθή επηκόξθωζε 

 

Ζ Νηθνιαθάθε (2003) ηνλίδεη φηη ηα δεηήκαηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επηκφξθσζεο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ρσξίο αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δχν πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο 

(Νηθνιαθάθε, 2003): 

 Σχπνη ησλ κεζφδσλ επηκφξθσζεο θαη δηδαζθαιίαο. 

 Οξγαλσηηθά δεηήκαηα. 

  

4.3.3 Σύπνη επηκόξθωζεο 

 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ επηθεληξψλνληαη ζε 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιπκνξθία, ε νπνία νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη νχηε κηα εληαία αληίιεςε γηα ην ραξαθηήξα θαη ην 

πεξηερφκελν, νχηε έλα εληαίν εθπαηδεπηηθφ πξφηππν. Τπάξρνπλ αξθεηέο 

ηαμηλνκήζεηο, αλάινγα κε ην είδνο, ηελ πνηφηεηα ή ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ. 
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Ο Mavrogiorgos (1999) ρσξίδεη ηελ επηκφξθσζε ζε ππνρξεσηηθή θαη 

πξναηξεηηθή. Ζ ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα ηα νπνία ιφγσ 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο νξίδνληαη σο ππνρξεσηηθά θαη 

επηδνηνχληαη. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο ειέγρνπ 

γηα ηα ππνρξεσηηθά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, ηε 

δηάξθεηα, ην πιηθφ, ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο επίζεκεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ζ ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνδηθή 

επηκφξθσζε πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Mavrogiorgos (1999) εζηηάδεη ζηελ εηζαγσγή 

εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θάζε 4-5 ρξφληα, ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

θξάηνπο. Πξναηξεηηθά κέξνο ηεο επηκφξθσζεο παξέρεηαη απφ δηάθνξνπο θνξείο, 

φπσο ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηα Παλεπηζηήκηα θαη δηάθνξνπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ ηα πξνγξάκκαηα αλάινγα κε ην ζέκα, ηνπο εθπαηδεπηέο, 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηελ ηνπνζεζία θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εθπαηδεχζεσλ θαη 

ηηο παξερφκελεο πηζηνπνηήζεηο. 

Απφ ηελ άπνςε ηεο νξγάλσζεο, ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαθξίλνληαη ζε: 

 Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Δπηκφξθσζεο (ηχπνπ εκηλάξην): Οη 

εθπαηδεπηηθνί κεηαηξέπνληαη ζε καζεηέο γηα λα δηεπξχλνπλ θαη λα 

εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Ζ απηνλνκία θαη ε θαηλνηνκία είλαη 

πεξηνξηζκέλε. 

 Δλδνζρνιηθή Δπηκφξθσζε: Απηφ ην είδνο ηεο επηκφξθσζεο είλαη έλα 

επαγγεικαηηθφ δηθαίσκα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά είλαη επίζεο κηα 

κεγάιε επθαηξία γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Ζ εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν 

παξέρεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο, 

θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: Σα αλψηαηα ηδξχκαηα πξνζθέξνπλ 

εμεηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

 Απην-εθπαίδεπζε: Κάζε δάζθαινο δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ / ηεο 

αλαδεηψληαο λέεο πιεξνθνξίεο ή αμηνπνηψληαο ηηο πεγέο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
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παξέρνληαη απφ ηξίηνπο (Τπνπξγείν Παηδείαο, παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα, θ.ιπ.). 

 Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: Ζ εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ 

εθπαίδεπζεο, αιιά έρεη επίζεο ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ 

εθπαίδεπζεο (e-learning). Αθαηξεί ηα εκπφδηα ηεο απφζηαζεο θαη ηα εκπφδηα 

απφ ηε δηαθνξά ζην επίπεδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Ζ κηθηή κάζεζε: Δίλαη ε πην ζχγρξνλε κνξθή ησλ πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο, θαζψο ζπλδπάδεη ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξφζσπν κε 

πξφζσπν, εμ απνζηάζεσο, online, ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εηδψλ 

επηκφξθσζεο. 

 

4.3.4 εκαζία ηεο επηκόξθωζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε πνηφηεηα θαη ε έθηαζε ηεο επηηπρίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηελ επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επαηζζεζία θαη ηα 

θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σν Δζληθφ πκβνχιην γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ νξίδεη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο «έλα πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο, έξεπλαο θαη επηκφξθσζεο ησλ αηφκσλ γηα λα δηδάμνπλ απφ ηελ 

πξνζρνιηθή κέρξη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε». 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλα πξφγξακκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ 

θαη λα ελδπλακσζεί ν δάζθαινο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ζ 'απηφ. 

χκθσλα κε ην Λεμηθφ ηεο Δθπαίδεπζεο (Goods Dictionary of Education) ε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηππηθέο θαη κε ηππηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπεηξίεο πνπ βνεζνχλ ζην λα πξνθξηζεί έλα άηνκν, λα αλαιάβεη 

ηηο επζχλεο ελφο κέινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο ή λα εθπιεξψζεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ πην απνηειεζκαηηθά. 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ, 

βάζηκσλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ: 
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Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ = Γηδαζθαιία Γεμηνηήησλ + Παηδαγσγηθή 

ζεσξία + Δπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο 

Οη δεμηφηεηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή 

επηκφξθσζεο θαη πξαθηηθήο ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο, πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα κεηαδψζνπλ ηε 

δηδαζθαιία, θαζψο θαη λα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε ελίζρπζε θαη ηε δηεμαγσγή 

απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο. Πεξηιακβάλνπλ ηηο απνηειεζκαηηθέο δεμηφηεηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο. 

Ζ παηδαγσγηθή ζεσξία πεξηιακβάλεη ηηο θηινζνθηθέο, θνηλσληνινγηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο ζεσξήζεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ κηα 

ζηαζεξή βάζε γηα ηελ άζθεζε ησλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ ηάμε. Ζ ζεσξία είλαη 

ζπγθεθξηκέλε αλά ζηάδην θαη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ. 

Οη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ηερληθέο, ζηξαηεγηθέο θαη 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηπρζεί ζην επάγγεικα 

θαη επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ επαγγέικαηνο. 

Πεξηιακβάλεη καιαθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ, δηαπξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάθηεζε 

θαη ηηο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη πάλσ απ‟ φια ηηο δεμηφηεηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Ζ ζπγρψλεπζε ησλ δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο θαη 

ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ρξεζηκεχεη γηα λα δεκηνπξγήζεη ηε ζσζηή γλψζε, 

ζηάζε θαη δεμηφηεηεο ζηνπο δαζθάινπο, πξνσζψληαο έηζη ηελ νιηζηηθή αλάπηπμε. 

  

4.3.5 Φύζε ηεο επηκόξθωζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία θαη ηα πξν- 

θαη ελ ρξήζεη ζπζηαηηθά ηεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηε 

Γηεζλή Δγθπθινπαίδεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(1987), -ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζε ηξεηο θάζεηο: 

πξνυπεξεζηαθή, εηζαγσγηθή θαη ελδνυπεξεζηαθή. Οη ηξεηο θάζεηο ζεσξνχληαη σο 

ηκήκαηα κηαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο. 
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Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία φηη νη δάζθαινη 

γίλνληαη, δελ γελληνχληαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππφζεζε, φηη νη δάζθαινη γελληνχληαη, 

δελ γίλνληαη. Γεδνκέλνπ φηη ε δηδαζθαιία ζεσξείηαη κηα ηέρλε θαη κηα επηζηήκε, ν 

δάζθαινο πξέπεη λα απνθηήζεη φρη κφλν γλψζεηο, αιιά θαη δεμηφηεηεο. 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη επξεία θαη πεξηεθηηθή. Δθηφο απφ ηα 

πξνυπεξεζηαθά θαη ελδνυπεξεζηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

εκπιέθεηαη θαη ζε δηάθνξα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο επέθηαζεο, 

ηελ εθπαίδεπζε δειαδή ησλ ελειίθσλ θαη ηα άηππα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, 

παηδείαο θαη δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο. 

Δίλαη ζπλερψο εμειηζζφκελε θαη δπλακηθή. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο δπλακηθήο 

θνηλσλίαο, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη ηάζεηο.Ζ νπζία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βξίζθεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην ζρεδηαζκφ, ηε δνκή, ηελ 

νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη ηελ έθηαζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηεο. 

πσο θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη κηα βάζε γλψζεο, ε νπνία είλαη 

επαίζζεηε ζηηο αλάγθεο ησλ εθαξκνγψλ πεδίνπ θαη πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθή, 

ελλνηνινγηθή αλάκεημε θαη ζεσξεηηθή θαηαλφεζε δηαζέζηκε ζε δηάθνξεο ζπγγελείο 

εηδηθφηεηεο. Χζηφζν, ε βάζε ησλ γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ πξφζκημε ησλ ελλνηψλ θαη αξρψλ απφ 

άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, αιιά έλα μερσξηζηφ «ζρήκα» πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ «ελλνηνινγηθή αλάκεημε», γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά επαξθψο θαζνξηζκέλε. 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη εηδηθά δηαθνξνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα 

ζε θάζε ζηάδην. Απηφ ππνδειψλεη φηη ε βάζε ηεο γλψζεο είλαη επαξθψο 

εμεηδηθεπκέλε θαη δηαζπείξεηαη ζε ζηάδηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δαζθάισλ ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ έλαο δάζθαινο αλακέλεηαη λα 

εθηειέζεη ζε θάζε ζηάδην. 

Δίλαη έλα ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη κηα αιιειεμάξηεζε εηζξνψλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ. 
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4.4 Δπξωπαϊθέο Πνιηηηθέο Δθπαίδεπζεο θαη αιιαγέο ζην 
Διιεληθό Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Δπηκόξθωζεο ηωλ 
Δθπαηδεπηηθώλ  

 

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή έρεη ζεσξεζεί σο ε πξσηαξρηθή επζχλε ησλ 

επξσπατθψλ εζλψλ-θξαηψλ. Χζηφζν, νη εζληθέο εμειίμεηο ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ πιεγεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ παγθφζκηα θαη ηελ επξσπατθή πίεζε γηα ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ 

θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηεο «νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο» ηεο 

Δπξψπεο (Keeling, 2006, Robertson 2009, Sarakinioti et al 2011). ε απηή ηε 

γξακκή, o Robertson (2009, sel. 65) δείρλεη πσο ε πξνζέγγηζε ηεο Δπξψπεο κε ηε 

δηεζλνπνίεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη έλα πνιχπιεπξν ζχλνιν ησλ 

πνιηηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, έρνπλ γίλεη πην πεξίπινθεο, 

σο κηα ζεηξά απφ θνξέσλ ηφζν εζληθνχ φζν θαη επξσπατθνχ επηπέδνπ, θαη ηδηαίηεξα 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, αληαπνθξίλνληαη ζηηο πηέζεηο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη 

παγθφζκησλ νηθνλνκηψλ. 

ηε δεθαεηία ηνπ 2000, νη κεηαξξπζκίζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε πξνθιήζεθαλ απφ δχν ζεκαληηθά 

είδε ηεο πνιηηηθήο επηξξνήο. Ζ πξψηε αθνξά ηε δηαθξαηηθή πξσηνβνπιία ηεο 

Γηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο (European Higher Education Area EHEA). Σν άιιν πεξηιακβάλεη ηηο 

δξάζεηο ηεο ΔΔ γηα ηνλ «εθζπγρξνληζκφ» ησλ ζπζηεκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ Δπξψπε (European Commission, 2003). Καηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ, ε πνιηηηθή θαη ηα δίθηπα δξάζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν 

πξνψζεζαλ έλα πιήζνο ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν κνξθψλ πνιηηηθήο γηα ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απφ ηελ άπνςε απηή, νη ελδείμεηο είλαη, αθελφο, ηα έγγξαθα 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπκβνιή ηεο ΔΔ ζηε Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα (European 

Commission, 2009) θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηεί ε ΔΔ, φπσο ν «πληνληζκφο» (Tuning Project 2003), κε ηε Γηαδηθαζία 

ηεο Μπνιφληα, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε έξεπλα κε βάζε ηε ράξαμε πνιηηηθήο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ πνιπδηάζηαηε θαη καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα έρεη νδεγήζεη ζηε ζηαδηαθή 

αλάπηπμε, ππνζηήξημε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο πνιηηηθήο ηξηηνβάζκηαο 
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εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε, ε νπνία αλακέλεηαη λα εμαζθαιίζεη πην ζπγθξίζηκα, 

ζπκβαηά θαη ζπλεθηηθά εζληθά ζπζηήκαηα, θαη γηα λα απνδείμεη ηα πςειά πξφηππα 

ηεο ζεζκηθήο απηνλνκίαο, πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ βαζίδνληαη ζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ, κηα ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

έξεπλαο , απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ, θαη ειθπζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ 

ζπζηεκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ENQA 2009). 

ην πιαίζην ηεο εγθαζίδξπζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (EHAE), θάηη πνπ ζπζηεκαηηθά πξνσζείηαη είλαη κηα ζηξνθή 

καθξηά απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ νξγαλψλνληαη κε βάζε ηελ επηζηήκε ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλνληαη γχξσ απφ ηα καζήκαηα, αλαπηχρζεθε ζηε βάζε ησλ 

αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ κάζεζεο (London Communiqué, 2007). Σα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζε πεξηγξαθέο εηδηθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο πνπ νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ζην ηέινο ηεο θάζε 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, καθξάο ή βξαρείαο δηάξθεηαο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 

(Tuning Project, 2003). Απηφ ην είδνο ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κεηαθηλεί ηελ εζηίαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο απφ ην «πεξηερφκελν» θαη ηνλ «ζθνπφ» ζηηο «δηαδηθαζίεο» ηεο κάζεζεο 

θαη ηεο αμηνιφγεζεο, κηα ζηξνθή ε νπνία νδεγεί ζε απηφ πνπ πεξηγξάθεη ν Biesta 

(2012, ζει. 10), σο ε «learnification» ηεο εθπαίδεπζεο. 

ηνπο ρψξνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη 

ηνπ εμεπξσπατζκνχ, ε ζηξνθή πξνο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ιεηηνπξγεί κε ηξφπν 

πνπ λα σζεί ηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ζηνλ «εθζπγρξνληζκφ» 

(Cedefop, 2009, ζει. 14), θαζψο ηα απνηειέζκαηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη Πηζηνπνίεζεο ησλ Ηδξπκάησλ 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ENQA, 2010) θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο (European Union, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή ησλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα έρεη σο ζηφρν λα ζπκβάιεη ζην άλνηγκα ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε γηα φινπο, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηθχξσζε ηεο κάζεζεο ζε κε ηππηθά 

θαη άηππα πεξηβάιινληα, θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο κέζα ζε φιε ηελ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηα άηνκα ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

(Cedefop 2009). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα θάλεη 

ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πεξηγξαθή νξηζκέλσλ αξρψλ θαη ησλ 
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ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ ηα επξσπατθά εζληθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (European Commission, 2005, 2007). ην ζηξαηεγηθφ 

πξφγξακκα «Education and Training 2010», ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαδείρηεθε σο κηα ζεκαληηθή γξακκή δξάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο. Ζ ΔΔ έρεη «παξελέβε» ζε φ, ηη ήηαλ 

αλέθαζελ έλα πεδίν ηεο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο ζε εζληθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηε δηάδνζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Οη «θνηλέο 

επξσπατθέο αξρέο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2005) είλαη έλα ζεκειηψδεο έγγξαθν ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα παξέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε 

κεηαξξχζκηζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ επαγγέικαηνο ζηα θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ. Αλ θαη κηθξφ, ην έγγξαθν απηφ πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ νη δάζθαινη πξέπεη λα επηδείμνπλ γηα λα είλαη 

επηηπρείο ζηελ επίηεπμε ησλ ζχγρξνλσλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλήο επαγγεικαηηθήο ηνπο πξαθηηθήο. 

χκθσλα κε ην έγγξαθν, νη θνηλέο αξρέο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ πνιηηηθψλ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη ηα εμήο: έλα πςειφ πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε πξνζφληα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έλα επάγγεικα απφιπηα 

εληαγκέλν ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, κηα θαηάζηαζε ε νπνία εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλέρεηα κεηαμχ ηεο αξρηθήο, εηζαγσγηθήο θαη ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη έλα 

επάγγεικα πνπ επηδεηθλχεη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε ζπλεξγαζίεο κε άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε. 

ζνλ αθνξά ηε δηα βίνπ κάζεζε, ην έγγξαθν πξνηείλεη φηη ε εζληθή θαη 

πεξηθεξεηαθή ράξαμε πνιηηηθήο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κφληκεο θαη επαξθείο 

ζηξαηεγηθέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σα καζήκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επηκφξθσζε ζε εηδηθεπκέλεο επηζηήκεο 

θαη ηελ παηδαγσγηθή, θαη απηά ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Πεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ γηα ηελ αξρηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην 

έγγξαθν πεξηγξάθεη ηε ζεκαζία ηεο δηεπηζηεκνληθήο θαη ζπλεξγαηηθήο πξνζέγγηζεο 

ζηε κάζεζε. 
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Δηδηθφηεξα, απηφ ην έγγξαθν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξηγξάθεη ηξεηο 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ. Καη‟ αξράο, ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε «λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο», ππνζηεξίδνληαο ηελ αλεμάξηεηε 

αλάπηπμε ηνπ θάζε καζεηή κε ηξφπνπο πνπ εληζρχνπλ ηα ζπιινγηθά επηηεχγκαηα. 

Δλψ επηδεηθλχνπλ απηνπεπνίζεζε, ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο. Γεχηεξνλ, νη δάζθαινη ζα πξέπεη «λα εξγαζηνχλ κε ηε γλψζε, ηελ 

ηερλνινγία θαη ηηο πιεξνθνξίεο». Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα εξγαζηνχλ κε 

δηάθνξεο κνξθέο γλψζεο θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηξφπνπο πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ έλα αλνηθηφ πεξηβάιινλ 

κάζεζεο. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αηζζάλνληαη ζίγνπξνη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ηελ ελζσκάησζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην. Σξίηνλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη λα θαηεπζχλνπλ ηνπο καζεηέο ζηα δίθηπα φπνπ κπνξνχλ λα βξνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο. Δμάιινπ, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή πξέπεη λα ζπγθεξάζνπλ ηελ θαιή θαηαλφεζε ησλ 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο δηα 

βίνπ κάζεζε θαη ηηο εκπεηξίεο απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εξγαζία, έηζη ψζηε λα 

αλαπηχμνπλ κηα ζεηξά δηδαζθαιίαο θαη ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο ζπκβαηή κε ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε «λα εξγαζηνχλ ζηελ θαη κε 

ηελ θνηλσλία». Ζ θνηλσλία εδψ θέξεη ηελ πνιχπινθε έλλνηα κηαο παγθφζκηαο 

θνηλφηεηαο, φπνπ ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα, ε θηλεηηθφηεηα, ε 

πνιηηηζηηθή πνηθηινκνξθία ησλ καζεηψλ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ θνηλψλ αμηψλ είλαη 

ζε ζπκθσλία κε ηελ απαίηεζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζεηηθά 

ζηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ελεξγνχλ κε παγθφζκην 

πξνζαλαηνιηζκφ σο πνιίηεο ηεο ΔΔ νη νπνίνη δείρλνπλ ζεβαζκφ γηα ηηο θνηλέο 

θνηλσληθέο αμίεο. ια απηά απαηηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, κε ηνπο εηαίξνπο θαη κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, π.ρ. ηνπο γνλείο, εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα εθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο αληηπξνζσπεπηηθέο νκάδεο. 
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4.5 Η ζρνιηθή εγεζία απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ηεο πνιηηηθήο 

 

Ζ ζρνιηθή εγεζία έρεη θαηαζηεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ηνπο εηαίξνπο, επεηδή 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο ζηελ ηάμε, ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζρνιείσλ θαη ηνπ 

έμσ θφζκνπ. 

 

4.5.1 πκβάιιεη ζηε βειηίωζε ηεο κάζεζεο ηωλ καζεηώλ 

 

Τπάξρνπλ απμαλφκελεο ελδείμεηο φηη κέζα ζε θάζε ζρνιείν, νη εγέηεο ηνπ 

ζρνιείνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ 

δηακνξθψλνληαο ηηο ζπλζήθεο θαη ην θιίκα ζην νπνίν ζπκβαίλνπλ ε δηδαζθαιία θαη ε 

κάζεζε. Έλα κεγάιν ζψκα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηε βειηίσζε απφ έλα επξχ θάζκα ρσξψλ θαη ζρνιηθψλ πιαηζίσλ έρεη 

επηζεκάλεη επαλεηιεκκέλα ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο γηα πην 

απνηειεζκαηηθά ζρνιεία (Scheerens θαη Bosker, 1997, Teddlie θαη Reynolds, 2000, 

Townsend, 2007) Έλα ζεκαληηθφ εχξεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη ε 

ζρέζε κεηαμχ ζρνιηθήο εγεζίαο θαη κάζεζεο ησλ καζεηψλ είλαη θπξίσο έκκεζε. Χο 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ εξγάδνληαη θπξίσο έμσ απφ ηελ ηάμε θαη ν αληίθηππφο ηνπο 

ζηε κάζεζε ησλ θνηηεηψλ δηακεζνιαβείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζα απφ άιινπο 

αλζξψπνπο, γεγνλφηα θαη νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο, φπσο νη δάζθαινη, νη πξαθηηθέο 

ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιηθφ θιίκα (Hallinger θαη Heck, 1998). Σν εχξεκα φηη ε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο εγεζίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ επηηπγράλεηαη κε ηε κεζνιάβεζε 

απηψλ ησλ παξαγφλησλ ππνγξακκίδεη ηνλ ηζρπξφ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, 

ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα, ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

δηακνξθψλνπλ ηελ πξαθηηθή ζηελ ηάμε θαη ηε κάζεζε.  

Πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαπέξα, ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο έρεη απνθαιχςεη ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηεο 

εγεζίαο πνπ είλαη ηδηαίηεξα επλντθνί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο εγεζία πξφζθαηα ελνπνηνχληαη 
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ζε κηα ζεηξά απφ ζρφιηα θαη κεηα-αλαιχζεηο. Απηά δείρλνπλ φηη νξηζκέλεο πξαθηηθέο 

εγεζίαο ζπλδένληαη κε κεηξήζηκεο βειηηψζεηο ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ (Hallinger 

θαη Heck, 1998, Marzano et al, 2005, Robinson, 2007, Waters et al, 2003). 

Πξνζδηνξίδνληαη ηέζζεξηο θχξηεο πεξηνρέο ηεο επζχλεο σο βαζηθά θαζήθνληα ηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζηα ζρνιεία 

ηνπο: ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζνξηζκφο ησλ 

ζηφρσλ θαη κέηξεζε ηεο πξνφδνπ, ζηξαηεγηθφο δηαρείξηζε πφξσλ θαη ζπλεξγαζία κε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

 

4.5.2 Γεθπξώλεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη πξαθηηθή 

 

Ζ ζρνιηθή εγεζία παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε. Πνιιά έρνπλ γξαθηεί γηα ηηο ζηξαηεγηθέο «απφ ηελ θνξπθή πξνο ηα 

θάησ» (top-down) ζε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» (bottom-

up) γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ππάξρεη επξεία ζπκθσλία φηη θαη ηα δχν 

πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα ζπγρξνληζηνχλ (Fullan, 2001, Hopkins, 2008, Moos 

θαη Huber, 2007). Δλψ ηα πςειφηεξα επίπεδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί 

λα παξέρνπλ θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο γηα ηα ζρνιεία, ε επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη ζπρλά 

απφ ηα θίλεηξα θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ εγεηψλ ζε επίπεδν ζρνιείνπ. 

Γηα λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη θεληξηθέο κεηαξξπζκίζεηο απφ φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζε επίπεδν ζρνιείνπ, πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εζσηεξηθήο βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ζπλεθηηθφ ηξφπν (Stoll et 

al., 2002). Ζ επηηπρήο εθαξκνγή θαη ζεζκνζέηεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο απαηηεί εγεζία 

ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνζαξκνγψλ ησλ ζρνιηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ησλ θνπιηνχξσλ, λννηξνπηψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, εθηφο θη εάλ νη ζρνιηθνί εγέηεο έρνπλ κηα αίζζεζε ηδηνθηεζίαο 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο ζθνπνχο ησλ, είλαη απίζαλν φηη ζα 

πξνζειθχζνπλ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο καζεηέο ηνπο ζηνπο εμσηεξηθά θαζνξηζκέλνπο 

ζηφρνπο ηεο κεηαξξχζκηζεο. Ζ ζρνιηθή κεηαξξχζκηζε είλαη πην πηζαλφ λα είλαη 

επηηπρήο εάλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ράξαμε θαη 

δηακφξθσζε πνιηηηθήο. Ο ζπλερήο δηάινγνο θαη ε δηαβνχιεπζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ 
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ράξαμεο πνιηηηθήο θαη εθείλσλ πνπ νδεγνχλ ηα ζρνιεία ζηελ πξψηε γξακκή είλαη 

επνκέλσο απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρή κεηαξξχζκηζε κεγάιεο θιίκαθαο. 

 

4.5.3 πλδέεη ηα ζρνιεία κε ην πεξηβάιινλ ηνπο 

 

Δπηπιένλ, νη εγέηεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζχλδεζε θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ζρνιείσλ κε ηα γχξσ πεξηβάιινληα. χκθσλα κε ηνπο Hargreaves 

et al. (2008), νη ζρνιηθνί εγέηεο φιν θαη πεξηζζφηεξν πξέπεη λα θαζνδεγήζνπλ «εθεί 

έμσ» πέξα απφ ην ζρνιείν, θαζψο θαη κέζα ζην πιαίζην απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

επεξεάζνπλ ην πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεη ηελ εξγαζία ηνπο κε ηνπο καζεηέο. ηηο 

κηθξέο πφιεηο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, νη ζρνιηθνί εγέηεο παξαδνζηαθά βξηζθφηαλ 

κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εγεηψλ ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο. Αλ θαη κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ε αζηηθνπνίεζε, ε κεηαλάζηεπζε θαη ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ 

έρνπλ απνδπλακψζεη ηηο ζρέζεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, απηέο θαη άιιεο πηέζεηο 

ζηηο νηθνγελεηαθέο δνκέο έρνπλ ηαπηφρξνλα ζπκβάιεη ζην λα γίλνπλ νη θνηλνηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ ζρνιείσλ αθφκε πην ζεκαληηθέο ζήκεξα. 

Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε 

ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο θνηλφηεηαο πνπ ην  

πεξηβάιιεη (Fullan, 2001). Οη δηεπζπληέο ησλ πην επηηπρεκέλσλ ζρνιείσλ ζε 

δχζθνιεο ζπλζήθεο είλαη ζπλήζσο απηνί κε ηνπο νπνίνπο αζρνινχληαη θαη 

εκπηζηεχνληαη πνιχ νη γνλείο θαη ε επξχηεξε θνηλφηεηα (Hargreaves et al., 2008). 

Δπίζεο, πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο θαη ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ κε ην 

λα ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν θαη κε άιινπο εηαίξνπο φπσο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, 

αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο, ζξεζθεπηηθέο νκάδεο θαη νξγαλψζεηο ηεο θνηλφηεηαο θαη κε 

ηελ ελζσκάησζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ πξφλνηα, ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη 

άιινπο θνξείο (PricewaterhouseCoopers, 2007). 

Δπηπιένλ, ζηηο ηαρέσο κεηαβαιιφκελεο θνηλσλίεο, νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη πνπ 

πξέπεη λα επηηεπρζνχλ κε ηα ζρνιεία θαη νη ηξφπνη γηα λα γίλεη απηφ δελ είλαη πάληα 

ζαθείο θαη ζηαηηθνί. ηηο φιν θαη πην παγθνζκηνπνηεκέλεο θαη βαζηζκέλεο ζηε γλψζε 

ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο, ηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα ζέζνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηε δηα βίνπ 

κάζεζε, ελψ παξάιιεια αζρνινχληαη κε λέεο πξνθιήζεηο, φπσο ε εμέιημε ηεο 

δεκνγξαθηθήο θαηάζηαζεο, ε αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε αιιαγή ησλ αγνξψλ 

εξγαζίαο, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ν ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο ηεο γλψζεο. 
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Χο απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ απηψλ, ηα ζρνιεία βξίζθνληαη ππφ ηεξάζηηα 

πίεζε γηα λα αιιάμνπλ θαη είλαη ν ξφινο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο δηαδηθαζίεο αιιαγήο. Μηα κεγάιε πνηθηιία απφ ζελάξηα γηα ην 

κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα δηακνξθσζνχλ απφ ηηο ηξέρνπζεο 

θνηλσληθέο ηάζεηο θαη ηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Αλ θαη ην κέιινλ δελ κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί, ην έξγν ηνπ ΟΟΑ Μαζεηεία γηα ην Αχξην – Schooling for Tomorrow 

(OECD, 2001) εξεπλά πηζαλέο εμειίμεηο πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ηα ζρνιεία ζην 

κέιινλ θαη πξνηείλεη έμη ππνζεηηθά ζελάξηα γηα ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα γηα ηα 

επφκελα 10 έσο 20 έηε. Σα ζελάξηα δελ πξννξίδνληαη ζην λα είλαη απφιπηα 

ξεαιηζηηθή, αιιά κπνξεί λα βνεζήζνπλ λα δηεπθξηληζηνχλ νη πηζαλέο εμειίμεηο 

εθπαίδεπζεο θαη ην πψο νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη νη 

θνξείο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ απφ θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο. Οη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζε 

θάζε έλα απφ απηά ηα ζελάξηα πνηθίινπλ επξέσο. 

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (OECD, 2005), θαζψο νη ρψξεο «θηλνχληαη γξήγνξα 

γηα λα γίλνπλ θνηλσλνί ηεο γλψζεο κε ηηο λέεο απαηηήζεηο γηα κάζεζε θαη λέεο 

πξνζδνθίεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ζηξαηεγηθέο επηινγέο πξέπεη λα γίλνληαη φρη 

κφλν γηα κεηαξξχζκηζε, αιιά γηα λα αλαθαιχςνπλ εθ λένπ ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, έηζη ψζηε ε ζεκεξηλή λενιαία λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

αχξην». ε επίπεδν ζρνιείνπ, ε εγεζία είλαη φιν θαη πην ππεχζπλε λα θαζνδεγήζεη 

ηνπο δαζθάινπο λα αληαπνθξηζνχλ ζην αβέβαην κέιινλ θαη ηηο λέεο πξνθιήζεηο. Θα 

πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ζπλερψο ην ζρνιείν ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έμσ θφζκνπ 

θαη λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηα θαζήθνληά ηνπ σο απάληεζε ζε έλα κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ (Stoll et al., 2002). Χο εθ ηνχηνπ, έλαο νπζηαζηηθφο ξφιν ηεο ζρνιηθήο 

εγεζίαο είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη θαη ηφζν νη καζεηέο φζν θαη νη δάζθαινη κπνξνχλ 

λα καζαίλνπλ ζπλερψο, λα αλαπηχζζνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχζακε ηηο πνιηηηθέο επηκφξθσζεο ζηελ Διιάδα θαη 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη είδακε γηαηί ε επηκφξθσζε είλαη ηφζν ζεκαληηθή ζηα 

πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ηδηαίηεξα νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο πνπ θαηέρνπλ 

ζέζεηο επζχλεο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ρξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο εγεηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο. Δπνκέλσο είλαη ζθφπηκν λα δνχκε ηα δηάθνξα κνληέια 

θαη ζεσξίεο πνπ δηέπνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία.  
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Κεθάιαην 5. Θεωξίεο Δθπαηδεπηηθήο Ηγεζίαο 
 

Χο αληηθείκελν, ε εθπαηδεπηηθή εγεζία πξνθαιεί ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αθνχ 

θαζνξίδεη ηελ εμέιημε θαη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο 

ρψξαο. Οη κειέηεο θαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ δηνίθεζε θαη 

ηελ εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε εζηηάδνπλ θαη βαζίδνληαη ζηελ θνηλσληθή θαη ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Χζηφζν, ε 

δνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαθέξεη πάξα πνιχ αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

(Lassibille & Navarro-Gomez, 2000). Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπ ζηε 

δηαθνξνπνίεζε απηή, ελ κέξεη, ζπλίζηαληαη ζηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά, εζληθά θαη 

θνηλσληνινγηθά πιαίζηα ζηα νπνία αλαπηχζζεηαη ε εθπαίδεπζε ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νη αληηιήςεηο, νη αμίεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ ζρνιηθψλ 

δηεπζπληψλ επεξεάδνληαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζηηθά πιαίζηα θαη κπνξεί λα 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο, απφ εθείλεο άιισλ ζρνιηθψλ δηεπζπληψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζε άιια πνιηηηζηηθά πιαίζηα (Heck, 1996, Dimmock & Walker, 1998).  

χκθσλα κε ηνπο Gold et al. (2002), νη ηχπνη εγεζίαο ζα κπνξνχζαλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν βαζηθά είδε κνληέισλ εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε: α) ηα 

κεηαζρεκαηηζηηθά κνληέια φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα ελέξγεηεο, φπσο ε αθνζίσζε ζε 

έλα μεθάζαξν ζπκθσλεκέλν εθπαηδεπηηθφ φξακα, ε θνηλή ιήςε απνθάζεσλ απφ 

πξντζηακέλνπο θαη πθηζηακέλνπο (ε νπνία είλαη κηα δεκνθξαηηθή θαη αλνηθηή 

δηαδηθαζία), ε αλάζεζε εγεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζην πξνζσπηθφ, κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηεο ππεπζπλφηεηάο ηνπ θαη β) ηα εθπαηδεπηηθά ή παηδαγσγηθά κνληέια, φπνπ 

νη ζρνιηθνί εγέηεο ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο 

αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο θη έρνπλ ζα ζηφρν ηε ζσζηή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. 

 

5.1 Θεωξίεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο 

5.1.1 Μεηαζρεκαηηζηηθή ζεωξία 

 

Ζ ζεσξία πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο έρεη σο 

θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εγεηηθνχ ζηπι θαη ηεο θνπιηνχξαο ζε 

έλαλ νξγαληζκφ θαη εηδηθφηεξα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο εγεζίαο ηεο ζπλαιιαγήο θαη 

ηεο εγεζίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ (Harris & Muijs, 2003). ε ρψξεο, φπνπ ζηα 
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εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θπξηαξρεί ν ζπγθεληξσηηζκφο, δίδεηαη έκθαζε ζηελ εγεζία 

ηεο ζπλαιιαγήο, ελψ ζε ρψξεο πνπ πηνζεηνχληαη απνθεληξσηηθά ζπζηήκαηα, ε 

έκθαζε δίδεηαη ζηελ εγεζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. χκθσλα κε ηνπο Leithwood, 

Dart, Jantzi θαη Steinbach (1993), ε αλαζθφπεζε ηεο πξφζθαηεο έξεπλαο έδεημε πσο 

ε εγεζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη άκεζα θαη ζεηηθά κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ, κε ηα απνηειέζκαηα ζην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ θαη κε 

ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Οη ίδηνη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ πσο ε εγεζία ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ εληνπίδεηαη ζε έλαλ αξηζκφ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εγεζίαο, 

φπσο είλαη : α) ν θαζνξηζκφο θαηεπζχλζεσλ (π.ρ. δεκηνπξγία νξάκαηνο, ζπλαίλεζε 

ζηνπο ζηφρνπο πξνζδνθίεο γηα πςειά επίπεδα απφδνζεο), β) ε αλάπηπμε πξνζσπηθνχ 

(π.ρ. ππνζηήξημε, επηκφξθσζε), γ) ε νξγάλσζε (π.ρ. δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθήο 

θνπιηνχξαο) θαη δ) ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ. Γειαδή, ε εγεζία ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε εξγάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο κε 

επίθεληξν ην καζεηή θαη ηελ ππνζηήξημε κηαο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

Μηα πξφζθαηε κειέηε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζε ησλ 

ζρνιείσλ ζηελ Αγγιία αλέπηπμε κηα λέα ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία, 

ηελ νπνία νλφκαζε ζεσξία ηνπ κεηα-κεηαζρεκαηηζκνχ (Day et al., 2000). Ζ ζεσξία 

απηή έρεη δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: α) Οη εγέηεο αληηκεησπίδνπλ κε ζηαζεξφηεηα 

θαη κε ζπλέπεηα πνιιέο αληαγσληζηηθέο εληάζεηο θαη πνιιά δηιήκκαηα θαη β) έρνπλ 

σο επίθεληξν ηνπο αλζξψπνπο ηνπ νξγαληζκνχ, δίλνληαο έκθαζε πξψηα ζηηο 

αλζξψπηλεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζηάζεηο θαη χζηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ. Απηνί νη εγέηεο δίλνπλ έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ πηνζέηεζε ηνπ 

νξάκαηνο θαη ησλ αμηψλ ηνπο απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. Γειαδή επηζπκνχλ λα 

κνηξάδνληαη ηελ εμνπζία ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ εζηθφ ζθνπφ 

ηεο εγεζίαο. ρεηηθά κε ηελ θαηαλεκεκέλε εγεζία, ε Harris (2003) θάλεη ιφγν γηα 

επηκεξηζηηθή εγεζία (distributed leadership) θαη ζεσξεί πσο απηή βνεζάεη λα απμεζεί 

ε απνδνηηθφηεηα ησλ κειψλ, αιιά θαη παξάιιεια λα κεησζεί ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ 

εγέηε θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Δληνπίδεη σο βαζηθή ηδέα ηεο ζεσξίαο ηεο 

θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο ηηο πνιιαπιέο πεγέο εγεζίαο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο 

εθηεινχλ αξθεηά θαζήθνληα, ηα νπνία πνηθίινπλ ζε κέγεζνο, ζε πνιππινθφηεηα θαη 

ζε πεδίν δξάζεο.  χκθσλα, ινηπφλ, κε απηή ηε ζεσξία, ηα ζρνιεία είλαη πην 

απνηειεζκαηηθά, φηαλ θαηαλέκνπλ ηελ εγεζία ηνπο δειαδή θαηαλέκνπλ ηηο επζχλεο 

θαη ηελ εμνπζία ζε δηάθνξα άηνκα θαη νκάδεο. ρεηηθά κε ηελ εζηθή εγεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε, πξφζθαηεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηηο αμίεο θαη ζηνλ εζηθφ ζθνπφ ηεο 
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εγεζίαο. Ο Sergiovanni (1992) αλαθέξεηαη ζηελ εζηθή πιεπξά ηεο εγεζίαο θαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ εγεηψλ λα πεηχρνπλ ηε δηαθνξά κέζσ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο, ν Senge (1990) αλαθέξεηαη ζην ξφιν ησλ 

εγεηψλ ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο αλζξψπσλ πνπ είλαη ηθαλνί λα καζαίλνπλ 

ζπλερψο. Χο  πξνο ηηο βαζηθέο αμίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ εγεηψλ ζηα 

ζρνιεία, νη  Leithwood & Duke (1999) αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε νη εγέηεο λα είλαη 

αθνζησκέλνη ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη ηδηαίηεξα ζηηο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο. 

 

5.1.2 Παηδαγωγηθή ζεωξία 

 

Ζ παηδαγσγηθή εγεζία απνηειεί έλα κνληέιν εγεζίαο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ άιισλ αηφκσλ. Ο Sergiovanni 

(1998) πεξηγξάθεη ηελ παηδαγσγηθή εγεζία σο κηα κνξθή εγεζίαο πνπ επελδχεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη αθαδεκατθνχ 

θεθαιαίνπ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ λνεηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Τπνζηεξίδεη πσο απηφ ην κνληέιν δηαθέξεη απφ ηηο ππάξρνπζεο 

ζεσξίεο εγεζίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε γξαθεηνθξαηία, ηνλ νξακαηηζκφ θαη νη νπνίεο 

θπξηαξρνχλ ζηε βηβιηνγξαθία. ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εγεζίαο βξίζθνληαη πιένλ ν εθπαηδεπηηθφο θαη ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο ηνπ, ν 

δηεπζπληήο σο ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Jones, 1987), αιιά θαη φιε 

ε ηεξαξρηθή ππξακίδα ηεο δηνίθεζεο. Δθπαηδεπηηθνί εγέηεο είλαη ηα άηνκα εθείλα πνπ 

αλαιακβάλνπλ πνηθίινπο ξφινπο ζην ζρνιείν, πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ πξνψζεζε θαηεπζχλζεσλ θαη ηα νπνία αζθνχλ επηξξνή ζε 

πξφζσπα θαη πξάγκαηα, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ (Leithwood 

& Riehl, 2003). Δπνκέλσο, εγέηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί νπνηνζδήπνηε εθπαηδεπηηθφο 

ζην ζρνιείν. Δθπαηδεπηηθνί εγέηεο, δειαδή,  δελ είλαη κφλν νη δηεπζπληέο θαη ηα 

ηνπηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη πνιινί εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ (Harris 

et.al., 2003). Σν κνληέιν παηδαγσγηθήο εγεζίαο πηνζεηεί έλα ζηπι εγεζίαο ησλ 

δηεπζπληψλ πνπ έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο εγεηψλ πνπ ζα δίλεη 

έκθαζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ζα έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπο. Ο Southworth (2002) αλαθέξεηαη ζε ηξεηο απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο 

παηδαγσγηθήο εγεζίαο: α) παξνρή πξνηχπσλ, β) παξαθνινχζεζε θαη γ) αληαιιαγή 
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απφςεσλ γηα επαγγεικαηηθά ζέκαηα. Οη Day, Harris, θαη Hatfield (2001) θαη ν Frost 

(2003) ζεσξνχλ ηελ παηδαγσγηθή εγεζία σο «κνξθσηηθή εγεζία», ην ζεσξεηηθφ 

κνληέιν ηεο νπνίαο επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηε θχζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο ζηελ Αγγιία θαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Δζληθνχ Κνιιεγίνπ γηα 

ηε ζρνιηθή εγεζία (National College for School Leadership - ΝCSL), δίλνληαο λέα 

ψζεζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο έρεη 

επξέσο ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο αθαδεκίεο πξνεηνηκαζίαο εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ, σο 

«κνληέιν επηινγήο» (Hallinger & Heck, 1999).  

 

5.2 Θεωξίεο εγεζίαο 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηελ εγεζία, θαζψο ππάξρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηνπο εγέηεο απφ ηνπο κε-εγέηεο. Δλψ νη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζήκεξα έρνπλ κεηαηνπηζηεί απφ ηηο παξαδνζηαθέο ζεσξίεο κε 

βάζε ηα γλσξίζκαηα ή ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ πξνο κηα ζεσξία θαηάζηαζεο, 

ε νπνία ππαγνξεχεη φηη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία αζθείηαη ε εγεζία θαζνξίδεηαη απφ 

ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε (Avolio, Walumbwa, θαη 

Weber, 2009) , φιεο νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο κπνξνχλ λα εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο 

αθφινπζεο ηξεηο νπηηθέο γσλίεο: ηελ εγεζία σο δηαδηθαζία ή ζρέζε, ηελ εγεζία σο 

ζπλδπαζκφο ησλ γλσξηζκάησλ ή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ή 

εγεζία σο νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ή, φπσο πην ζπρλά αλαθέξεηαη, σο εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο. ηηο πην θπξίαξρεο ζεσξίεο ηεο εγεζίαο, ππάξρεη ε αληίιεςε φηη, 

ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην βαζκφ, ε εγεζία είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

επίδξαζε κε κηα νκάδα αλζξψπσλ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Wolinski, 2010). 

Ο Charry (2012), ζεκεηψλεη φηη ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εγεζία 

απμήζεθε ζεκαληηθά θαηά ην πξψην κέξνο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη εληνπίδεη νθηψ 

βαζηθέο ζεσξίεο εγεζίαο. Δλψ ε λεφηεξε απφ απηέο επηθεληξψλεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηνπο εγέηεο απφ ηνπο νπαδνχο, νη κεηέπεηηα ζεσξίεο 

εμέηαζαλ άιιεο κεηαβιεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηζηαζηαθψλ παξαγφλησλ 

θαη ηα επίπεδα δεμηνηήησλ. Παξά ην γεγνλφο φηη λέεο ζεσξίεο αλαδχνληαη φιε ηελ 

ψξα, νη πεξηζζφηεξεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο έλα απφ ηα νθηψ βαζηθά είδε 

ηνπ Charry πνπ είλαη: 
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5.2.1 Θεωξία “Great Man”  

 

Ζ ζεσξία “great man” («ζπνπδαίνο άληξαο») ππνζέηεη φηη ε ηθαλφηεηα γηα ηελ 

εγεζία είλαη έκθπηε, φηη νη κεγάινη εγέηεο γελληνχληαη, δελ γίλνληαη. Απηέο νη 

ζεσξίεο ζπρλά απεηθνλίδνπλ ηνπο εγέηεο σο εξσηθνχο, κπζηθνχο θαη πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ άλνδν ζηελ εγεζία φηαλ ρξεηάδεηαη. Ο φξνο «ζπνπδαίνο 

άληξαο» ρξεζηκνπνηήζεθε επεηδή, θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή, ε εγεζία ζεσξήζεθε 

αξρηθά σο αξζεληθφ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, εηδηθά ε ζηξαηησηηθή εγεζία (Ololube, 

2013). 

 

5.2.2 Θεωξία γλωξηζκάηωλ 

 

Παξφκνηα κε θάπνην ηξφπν κε ηηο ζεσξίεο γηα ηνλ «ζπνπδαίν άληξα», ε 

ζεσξία γλσξηζκάησλ ππνζέηεη φηη νη άλζξσπνη θιεξνλνκνχλ νξηζκέλεο ηδηφηεηεο ή 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο θαζηζηνχλ θαηαιιειφηεξνπο γηα ηελ εγεζία. Οη ζεσξίεο 

γλσξηζκάησλ ζπρλά αλαγλσξίδνπλ ηδηαίηεξα πξνζσπηθά ή ζπκπεξηθνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνηξάδνληαη νη εγέηεο. Πνιινί, φκσο, έρνπλ αξρίζεη λα 

αλαξσηηνχληαη ζρεηηθά κε απηή ηε ζεσξία θαη εηδηθφηεξα φηη εθφζνλ ηα γλσξίζκαηα 

είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγεηψλ θαη ηεο εγεζίαο, πψο κπνξνχκε λα 

εμεγήζνπκε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ απηέο ηηο ηδηφηεηεο, αιιά δελ είλαη εγέηεο; Οη 

αληηθάζεηο ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εγεζίαο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα εγεζία νδήγεζε ηειηθά ηνπο επηζηήκνλεο λα ζηξέςνπλ ηα 

παξαδείγκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζε λέεο εμεγήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία. 

 

5.2.3 Θεωξίεο ζύκπηωζεο 

 

Οη ζεσξίεο ζχκπησζεο γηα ηελ εγεζία επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα θαζνξίζνπλ πνηα κνξθή 

εγεζίαο είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζηαθή θαηάζηαζε. 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, δελ ππάξρεη εληαία κνξθή εγεζίαο πνπ λα είλαη 

θαηάιιειε γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Ζ επηηπρία εμαξηάηαη απφ έλαλ αξηζκφ 

κεηαβιεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνξθψλ εγεζίαο, ησλ ηδηφηεησλ ησλ 

νπαδψλ θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαζηαθψλ ζπλζεθψλ (Charry, 2012). Έλαο 
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παξάγνληαο ζχκπησζεο είλαη νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζε νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο νξγάλσζεο ή ελφο 

απφ ηα ζηνηρεία ηεο (Naylor, 1999). Ζ ζεσξία ζχκπησζεο δειψλεη φηη ε 

απνηειεζκαηηθή εγεζία εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο πξνζαξκνγήο κεηαμχ ησλ 

ηδηνηήησλ ελφο εγέηε θαη ηεο κνξθήο ηεο εγεζίαο θαη ηνπ φηη απαηηείηαη απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Lamb, 2013). 

 

5.2.4 Πεξηζηαζηαθή Θεωξία 

 

Ζ πεξηζηαζηαθή ζεσξία πξνηείλεη φηη νη εγέηεο επηιέγνπλ ηελ θαιχηεξε 

πνξεία δξάζεο πνπ βαζίδεηαη ζε πεξηζηαζηαθέο ζπλζήθεο ή πεξηζηάζεηο. 

Γηαθνξεηηθέο κνξθέο εγεζίαο κπνξεί λα είλαη πην θαηάιιειεο γηα δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο ιήςεο απνθάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ ν εγέηεο 

αλακέλεηαη λα είλαη ην πην θαηαξηηζκέλν θαη έκπεηξν κέινο ηεο νκάδαο, κηα 

απηαξρηθή κνξθή εγεζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη πην θαηάιιειε. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη εηδηθεπκέλνη εκπεηξνγλψκνλεο θαη 

αλακέλνπλ λα αληηκεησπίδνληαη σο ηέηνηα, κηα δεκνθξαηηθή κνξθή κπνξεί λα είλαη 

πην απνηειεζκαηηθή. 

 

5.2.5 πκπεξηθνξηθή Θεωξία 

 

Οη ζπκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο ηεο εγεζίαο βαζίδνληαη ζηελ πεπνίζεζε φηη νη 

κεγάινη εγέηεο γίλνληαη, δελ γελληνχληαη. Απηή ε ζεσξία εγεζίαο επηθεληξψλεηαη ζηηο 

ελέξγεηεο ησλ εγεηψλ φρη ζηηο πλεπκαηηθέο ηδηφηεηεο ή ηηο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο. 

χκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα κάζνπλ λα γίλνπλ 

εγέηεο, κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο παξαηήξεζεο. Ο Naylor (1999) ζεκεηψλεη φηη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εγεηψλ έρεη δηεγεξζεί απφ κηα ζπζηεκαηηθή 

ζχγθξηζε ησλ απηαξρηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ κνξθψλ εγεζίαο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη 

νη νκάδεο θάησ απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο ηεο εγεζίαο έρνπλ δηαθνξεηηθή απφδνζε: 

 Οη απηαξρηθά θαζνδεγνχκελεο νκάδεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ κφλν εθφζνλ 

ν εγέηεο είλαη παξψλ. Σα κέιε ηεο νκάδαο, σζηφζν, ηείλνπλ λα είλαη 

δπζαξεζηεκέλα κε ηε κνξθή εγεζίαο θαη εθθξάδνπλ ερζξφηεηα. 



 90 

 Οη δεκνθξαηηθά θαζνδεγνχκελεο νκάδεο ιεηηνπξγνχλ ζρεδφλ ηφζν 

θαιά φζν νη απηαξρηθά θαζνδεγνχκελεο νκάδεο. Σα κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ 

πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φκσο, θαη θακία ερζξφηεηα. Σν πην 

ζεκαληηθφ, νη πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζπλερίδνληαη αθφκα θαη φηαλ 

ν εγέηεο είλαη απψλ. 

 

5.2.6 πκκεηνρηθή Θεωξία 

 

Ζ ζπκκεηνρηθή ζεσξία εγεζίαο δείρλεη φηη ε ηδαληθή κνξθή εγεζίαο είλαη 

απηή πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ άπνςε ησλ άιισλ. Οη ζπκκεηνρηθνί εγέηεο 

ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη βνεζνχλ 

ηα κέιε ηελ νκάδα λα αηζζάλνληαη φηη ζρεηίδνληαη θαη λα δεζκεχνληαη γηα ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Έλαο εγέηεο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ζπκκεηνρηθή 

εγεζία, αληί λα ιακβάλεη φιεο ηηο απνθάζεηο, επηδηψθεη λα εκπιέμεη ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο, βειηηψλνληαο έηζη ηε δέζκεπζε θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ε 

νπνία νδεγεί ζε θαιχηεξεο απνθάζεηο πνηφηεηαο θαη πην επηηπρεκέλε επηρείξεζε 

(Lamb, 2013). 

 

5.2.7 πλαιιαθηηθή / Γηαρεηξηζηηθή Θεωξία  

 

Ζ ζπλαιιαθηηθή ζεσξία, επίζεο γλσζηή σο ζεσξίεο ηεο δηαρείξηζεο, εζηηάδεη 

ζην ξφιν ηεο επνπηείαο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο απφδνζεο ηεο νκάδαο θαη ηηο 

αληαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ εγεηψλ θαη ησλ νπαδψλ. Οη ζεσξίεο 

απηέο βαζίδνπλ ηελ εγεζία ζε έλα ζχζηεκα αληακνηβψλ θαη πνηλψλ (Charry, 2012). 

Με άιια ιφγηα, ζηελ ηδέα φηη ε δνπιεηά ελφο εγέηε είλαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο δνκέο 

πνπ λα θαζηζηνχλ απνιχησο ζαθέο ην ηη αλακέλεηαη απφ ηνπο νπαδνχο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο (αληακνηβέο θαη ηηκσξίεο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ή κε 

εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ (Lamb, 2013). ηαλ νη εξγαδφκελνη είλαη επηηπρείο, 

αληακείβνληαη θαη φηαλ απνηπγράλνπλ, επηπιήηηνληαη ή ηηκσξνχληαη (Charry, 2012). 

Ζ δηαρεηξηζηηθή ή ζπλαιιαθηηθή ζεσξία ζπρλά παξνκνηάδεηαη κε ηελ έλλνηα θαη ηελ 

πξαθηηθή ηεο δηαρείξηζεο θαη ζπλερίδεη λα είλαη έλα εμαηξεηηθά θνηλφ ζπζηαηηθφ 

πνιιψλ κνληέισλ εγεζίαο θαη νξγαλσηηθψλ δνκψλ (Lamb, 2013). 
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5.2.8 Θεωξία ζρέζεωλ / Μεηαζρεκαηηζηηθή 

 

Οη ζεσξίεο ζρέζεσλ, γλσζηέο θαη σο κεηαζρεκαηηζηηθέο ζεσξίεο, 

επηθεληξψλνληαη ζηηο ζπλδέζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ ησλ εγεηψλ θαη ησλ 

νπαδψλ. ε απηέο ηηο ζεσξίεο, ε εγεζία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλα άηνκν 

αζρνιείηαη κε ηνπο άιινπο θαη είλαη ζε ζέζε λα «δεκηνπξγήζεη κηα ζχλδεζε» πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θηλήηξνπ θαη ηεο εζηθήο θαη ζηνπο νπαδνχο θαη 

ζηνπο εγέηεο. Οη ζεσξίεο ζρέζεσλ ζπρλά ζπγθξίλνληαη κε ηηο ζεσξίεο ραξηζκαηηθήο 

εγεζίαο ζηηο νπνίεο νη εγέηεο κε νξηζκέλεο ηδηφηεηεο, φπσο εκπηζηνζχλε, 

εμσζηξέθεηα θαη ζπγθεθξηκέλεο αμίεο, ζεσξνχληαη σο νη πεξηζζφηεξν ηθαλνί γηα λα 

παξαθηλήζνπλ ηνπο νπαδνχο (Lamb, 2013). Οη κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο παξαθηλνχλ 

θαη εκπλένπλ ηνπο αλζξψπνπο, βνεζψληαο ηα κέιε ηεο νκάδαο λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζεκαζία θαη ην γεληθφηεξν θαιφ ελφο έξγνπ. Απηέο νη εγέηεο επηθεληξψλνληαη ζηελ 

απφδνζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, αιιά θαη ζε θάζε άηνκν γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ. Οη εγέηεο απηήο ηεο κνξθήο ζπρλά έρνπλ πςειά δενληνινγηθά θαη 

εζηθά πξφηππα (Charry, 2012). 

 

5.2.9 Θεωξία δεμηνηήηωλ 

 

Απηή ε ζεσξία δειψλεη φηη θαηαθηεκέλε γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο / 

ηθαλφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ πξαθηηθή ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο. Ζ ζεσξία δεμηνηήησλ ζε θακία πεξίπησζε δελ αξλείηαη λα 

αλαγλσξίζεη ηε ζρέζε κεηαμχ θιεξνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε, αιιά ππνζηεξίδεη φηη νη δεμηφηεηεο, έλα αλεπηπγκέλν 

χθνο θαη νη γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, είλαη ηα πξαγκαηηθά θιεηδηά γηα ηελ απφδνζε 

ηεο εγεζίαο. Μηα ηζρπξή πίζηε ζηελ ζεσξία δεμηνηήησλ ζπρλά απαηηεί ζεκαληηθή 

πξνζπάζεηα θαη πφξνη λα αθηεξσζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εγεζίαο 

(Wolinski, 2010). 

 

5.3 Η άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο 

 

Ζ εγεζία είλαη ε δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο νξγαλσηηθήο αξηζηείαο (Naylor, 1999). Οη 
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εμαηξεηηθνί εγέηεο έρνπλ φξακα γηα ηα ηδξχκαηά ηνπο. Έρνπλ κηα εηθφλα ηνπ 

πξνηηκψκελνπ κέιινληνο, ηελ νπνία κνηξάδνληαη κε φινπο ζην ίδξπκα θαη ε νπνία 

δηακνξθψλεη ηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηηο πνιηηηθέο, ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο, ηα ζρέδηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαπνηίδνπλ ηε δσή ηνπ ηδξχκαηνο 

κέξα κε ηελ εκέξα (Beare et al., 1997). Ζ εγεζία ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην είλαη, 

επίζεο, ε δπλαηφηεηα λα πξνβιέπεηαη ην κέιινλ. Μέζα απφ ηα ιφγηα θαη 

παξαδείγκαηα, νη εγέηεο ζηελ εθπαίδεπζε εκπλένπλ νιφθιεξν ην ζχζηεκα κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηξξνή ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη κέζα ζε απηφ, θαη εμαζθαιίδνπλ ην φξακά ηνπο, 

δεκηνπξγψληαο κηα ζηξαηεγηθή επζπγξάκκηζε ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα 

(Peretomode, 1991). Χζηφζν, φζνη απνηειεζκαηηθνί θαη λα είλαη νη εγέηεο, 

αληηκεησπίδνπλ πνιπάξηζκα εκπφδηα πνπ ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα 

αλαραηηίζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ. Ο Warren Bennis ζην Anyamele (2004) 

ππνζηήξημαλ φηη ε εγεζία είλαη κηα δεκηνπξγηθή επηρείξεζε, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ 

ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο. Ζ εγεζία θνηηάδεη ηνλ νξίδνληα θαη φρη 

κφλν ζην θάησ επίπεδν. Έλαο εγέηεο παίξλεη θαιέο απνθάζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη 

έλαλ ζθνπφ, κηα θαηεχζπλζε, έλαλ ζηφρν, έλα φξακα, έλα φλεηξν, κηα δηαδξνκή θαη 

κηα εκβέιεηα. χκθσλα κε ηνλ Bennis, έλαο εγέηεο θάλεη ηα εμήο: 

Γεκηνπξγεί έλα ζπλαξπαζηηθφ φξακα: Ζ εγεζία πξέπεη λα θάλεη ηνπο 

αλζξψπνπο ζηνλ νξγαληζκφ λα «αγνξάζνπλ» έλα θνηλφ φξακα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

κεηαθξάζνπλ απηφ ην φξακα ζε πξαγκαηηθφηεηα. Οη εγέηεο παξαθηλνχλ ηνπο 

αλζξψπνπο, βνεζψληαο ηνπο λα ηαπηηζηνχλ κε ην έξγν θαη ην ζηφρν, παξά 

αληακείβνληαο ή ηηκσξψληαο ηνπο. Οη εγέηεο εκπλένπλ θαη λα ελδπλακψλνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο, έιθνπλ παξά σζνχλ. 

Γεκηνπξγεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο: Οη εγέηεο πξέπεη λα μέξνπλ πψο λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε. Γηα λα γίλεη απηφ, νη εγέηεο 

πξέπεη λα αληακείβνπλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ δηαθσλνχλ, λα επηβξαβεχνπλ ηελ 

θαηλνηνκία, θαη αλέρνληαη ηελ απνηπρία. Πξνθεηκέλνπ έλαο εγέηεο λα δεκηνπξγήζεη 

εκπηζηνζχλε, απηφο ή απηή πξέπεη λα είλαη ηθαλφο έηζη ψζηε νη άιινη ζηνλ νξγαληζκφ 

λα κπνξνχλ λα επηθαινχληαη θαη λα βαζίδνληαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε. Γηα λα 

δεκηνπξγήζεη εκπηζηνζχλε έλαο εγέηεο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε αθεξαηφηεηα. 

Σέινο, γηα ηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο (θαη γηα λα είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο 

εγέηεο) έλαο εγέηεο πξέπεη λα επηηχρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ ηη απηφο ή απηή θάλεη 

θαη ιέεη θαη ηνπ πνην είλαη ην φξακά ηνπ. 
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 Γεκηνπξγεί έλλνηα: Έλαο εγέηεο δεκηνπξγεί έλλνηα κε ηε δηαηήξεζε 

ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ νη άλζξσπνη ππελζπκίδνληαη ην ηη είλαη ζεκαληηθφ. 

Έλαο εγέηεο βνεζά λα θαζνξηζηεί ε απνζηνιή ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηα κνληέια 

ζπκπεξηθνξάο κε ηα νπνία ζα θηλεζεί ε νξγάλσζε πξνο ηνπο ζηφρνπο. Οη 

εγέηεο είλαη άλζξσπνη πνπ κπνξνχλ εχγισηηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο γηα λα 

εθθξάζνπλ ηνπο ζπιινγηθνχο ζηφρνπο ηεο νξγάλσζεο. 

 Γεκηνπξγεί επηηπρία: Οη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο αληηιακβάλνληαη θαη 

ρεηξίδνληαη ηελ «απνηπρία» κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν – αγθαιηάδνπλ ιάζνο θαη 

νξθίδνληαη λα κάζνπλ απφ απηφ. 

 Γεκηνπξγεί έλα πγηέο θαη ελδπλακσηηθφ πεξηβάιινλ: Ζ 

απνηειεζκαηηθή εγεζία ελδπλακψλεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα λα παξάγεη ηε 

δέζκεπζε, θαη αλαπηχζζεη ηελ αίζζεζε φηη ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη φηη 

είλαη ηθαλά. Οη θαινί εγέηεο θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα αηζζάλνληαη φηη 

βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ησλ πξαγκάησλ, φρη ζηελ πεξηθέξεηα. 

 Γεκηνπξγεί επίπεδα, πξνζαξκνζηηθά, απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα θαη 

νξγαληζκνχο: Ζ γξαθεηνθξαηία δελ δεκηνπξγεί εγέηεο, ε γξαθεηνθξαηία 

δεκηνπξγεί δηαρεηξηζηέο θαη γξαθεηνθξάηεο. Ζ δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο είλαη 

ίζσο ε απφιπηε πξφθιεζε ηεο εγεζίαο. Ζ ηζρπξή εγεζία ζπλαληάηαη ζπρλά ζε 

νξγαληζκνχο πνπ βαζίδνληαη ζε έλα δίθηπν ή ζε επίπεδα κνληέιν ηεξαξρίαο – 

έλα πην ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν, φπνπ νη ιέμεηο-θιεηδηά είλαη: αλαγλψξηζε, λα 

δεκηνπξγία θαη ελδπλάκσζε.  

ε γεληθέο γξακκέο, ην φξακα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζθνπνχ είλαη θεληξηθφ 

κέιεκα ησλ εγεηψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ. 

Δπηδηψθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαιχηεξεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηθαλψλ απνθνίησλ πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα εηζέξρνληαη ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηελ θνηλσλία θαη, κε ηε ζεηξά ηνπο, λα 

βειηηψλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο (Ololube, 2013). Οη Wallace 

θαη Hoyle (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη δηαρείξηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ απαηηνχλ κηα αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο απφ ηελ ηξέρνπζα 

νξζνδνμία ηεο ξηδηθήο κεηακφξθσζεο πνπ πξνσζείηαη απφ ηηο πνιηηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο πην εγθξαηνχο πξνζέγγηζεο. 
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Οη δηαδηθαζίεο εθπαηδεπηηθήο δηαρείξηζεο πεξηιακβάλνπλ ηε ξχζκηζε θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ, 

ζηξαηεγηθψλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο ζε κηα ζεηξά νινθιεξσκέλσλ πξαθηηθψλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί 

λα βειηηζηνπνηεζεί κφλν κέζα απφ κηα ζαθή θαηαλφεζε ηνπ πψο δηαθνξεηηθέο 

κνλάδεο εξγαζίαο ζπληαηξηάδνληαη ζε έλα ζχλνιν. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο εμαζθαιίδεη φηη έλα θαηάιιειν ζχζηεκα δηαρείξηζεο γηα ην ζθνπφ ηεο 

εθπαίδεπζεο έρεη αλαπηπρζεί, εθαξκνζηεί θαη ζπλερψο βειηηψλεηαη. Δμεηάδεη ηνλ 

ηξφπν πνπ ε δηαρείξηζε ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο θαη πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (Lewis, 

Goodman & Fandt, 1995). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, φηαλ 

ηεθκεξηψλεηαη θαη αλαιχεηαη επηζηεκνληθά θαη ζε ζρέζε κε ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα, δεκηνπξγεί πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ νη ελ ιφγσ 

δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα βειηηψλνληαη ζπλερψο. 

Απηή ε πιεξνθφξεζε κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία ζηεξίδεη ηηο απνθάζεηο ζε φια ηα 

επίπεδα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πεξαηηέξσ (Schoderbek, Cozier & Aplin, 1988). 

Οη δείθηεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο αθνξνχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί εγέηεο δηαζθαιίδνπλ φηη ην αθαδεκατθφ θαη κε πξνζσπηθφ ζπλερψο 

εθπαηδεχεηαη γηα λα ιεηηνπξγεί ζηελ θαηλνηφκα θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη φηη ρηίδνπλ επαγγεικαηηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο (Harris 

& Muijs, 2005, Ololube, Dudafa , Uriah & Agbor, 2013). χκθσλα κε ηνπο Wallace 

θαη Hoyle (2005), ε απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη δηαρείξηζε ζεκαίλεη ιηγφηεξε εγεζία 

θαη δηαρείξηζε. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πιένλ εκπιαθεί ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο θαη δηαλέκνπλ ηελ εγεζία. Απαιιάζζνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ησλ κε δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, ζα ηνπο επηηξέςεη λα 

επηθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξν ζηε δηδαζθαιία ηνπ, πνπ ζεκαίλεη ιηγφηεξε εγεζία θαη 

δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Σα νθέιε ηεο απνδνρήο ησλ απνηειεζκαηηθψλ αξρψλ θαη κνξθψλ εγεζίαο 

ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη άκεζα θαη πξαγκαηηθά επεηδή ε απνηειεζκαηηθή 

εγεζία παξέρεη κηα ζεηξά απφ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία έρνπλ απνδεηρζεί φηη 

είλαη βαξπζήκαληεο αμίαο: 
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 Ζ απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή εγεζία παξέρεη εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα κε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα λα δηεπζεηήζεη κε ζπλέπεηα ηηο 

ππνζέζεηο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζρνιείνπ 

 Ζ απνηειεζκαηηθή κνξθή εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Χζηφζν, νη κέζνδνη κπνξεί λα νξηζηνχλ ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή κνξθή εθπαηδεπηηθή εγεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα παξέρεη έλα πιαίζην κέζσ ηνπ νπνίνπ ην βαζηθφ κέξνο ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ ζρνιείνπ εληνπίδεηαη θαη λα βειηηψλεηαη ζε ζπρλή βάζε. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή εγεζία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθέξεη ηε επθαηξίεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κε ηνπο άιινπο ηφζν εληφο 

φζν θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ 

δεκηνπξγεί δνκέο θαη δηαδηθαζίεο θαη εγθαζηδξχεη ζρέζεηο πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηάζρνπλ πιήξσο ζηε δηδαζθαιία. 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχζακε ηα κνληέια θαη ηηο ζεσξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία. Με βάζε απηέο, θαζψο θαη φια φζα αλαιχζεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζρεδηάζακε θαη δηεμήγακε κηα ζρεηηθή έξεπλα, ηεο νπνίαο ε 

κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ θεθάιαην. 
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Κεθάιαην 6. θνπόο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο  

6.1 θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχζεθαλ ηα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ηνπο έξγνπ, θαζψο θαη ηα ππάξρνληα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Απφ φια απηά, έγηλε θαηαλνεηφ φηη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

απνηειεζκαηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε αξρηθή 

δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, φπσο ηηο εθθξάδνπλ νη ίδηνη.  

ε απηή ηελ έξεπλα δηεξεπλψληαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ δηεπζπληψλ 

θαη ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ζκαζίαο 

φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη.  

Οη επηκέξνπο εηδηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ:  

 Σελ θαηαγξαθή ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ 

απηψλ 

 Σελ θαηαγξαθή ησλ δπζθνιηψλ ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ. 

 Σελ θαηαγξαθή ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ απηψλ. 

 Σελ θαηαγξαθή ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. 

 Σελ αλάδεημε ηεο «ζσζηήο» επηκφξθσζεο.  

Με βάζε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο απηή νξίδεηαη σο 

πεξηγξαθηθή.  

 

6.2 Δξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαηππψλνληαη ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 ε πνην βαζκφ νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ζπκκεηέρνπλ ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο; 

 Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο θαηά 

ηελ άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο έξγνπ; 
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 Πσο αληηκεησπίδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δπζθνιίεο νη δηεπζπληέο θαη 

ππνδηεπζπληέο; 

 Πνηεο είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ;  

 

6.3 πκκεηέρνληεο 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε Φεβξνπάξην – Μάξηην ηνπ 2017 ζε δηεπζπληέο 

θαη ππνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο. Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο 

είλαη νη 70 δηεπζπληέο θαη 14 ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γ/λζεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο. Λφγσ ηνπ κηθξνχ πιεζπζκνχ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ην δείγκα ηεο έξεπλαο ζπκπίπηεη κε ηνλ πιεζπζκφ. ην 

εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ νη 66 δηεπζπληέο θαη 12 ππνδηεπζπληέο, πνπ θαιχπηνπλ 

ην 93 % ηνπ πιεζπζκνχ.  

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, θαηαιιειφηεξν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

θξίζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα «έξεπλα επηζθφπεζεο»
1
. Με ην 

γξαπηφ αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην δηεπθνιχλεηαη ε άκεζε θαη απνδνηηθή ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ, ελψ παξάιιεια νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ αλψλπκα 

θαη αβίαζηα. Δπηπιένλ, ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί κπνξεί λα γίλεη γξήγνξα ράξε ζε κηα πιεζψξα ζηαηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πνπ ππάξρνπλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1993).  

Χζηφζν, ζηε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη θαη αξλεηηθέο πιεπξέο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, θπξίσο ε ειιηπήο επηζηξνθή ησλ ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε πηζαλή αλεηιηθξίλεηα ησλ απαληήζεσλ (Βάκβνπθαο, 1993, 

Cohen & Manion, 1994). ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ν θίλδπλνο απηφο 

ειαρηζηνπνηήζεθε κε ηε ζπρλή ηειεθσληθή θαη πεξηζηαζηαθή πξνζσπηθή επαθή ηνπ 

εξεπλεηή κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

 

                                                 
1
Οη επηζθνπήζεηο ζπιιέγνπλ δεδνκέλα ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, γηα λα «πεξηγξάςνπλ ηε 

θχζε ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ ή λα εληνπίζνπλ ζηαζεξέο κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ή λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζε 

ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα» (Cohen & Manion, 1994,122)  
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6.4 Σν εξωηεκαηνιόγην ωο εξεπλεηηθό εξγαιείν 

 

Σα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ απηά πνπ θαζφξηζαλ ηε κνξθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο απνηειψληαο ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζρεδηάζηεθε ην εξσηεκαηνιφγην. Απηνί ήηαλ : 

 Σν κνξθσηηθφ ππφβαζξν θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ. 

 Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία έρνπλ ζπκκεηάζρεη νη 

δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Π.Δ.  

 Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ Π.Δ ζηελ άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

 Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ Π.Δ. 

 Ζ άπνςε ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Π.Δ. 

γηα ηε «ζσζηή» επηκφξθσζε (κνξθή, πεξηερφκελν, δηάξθεηα, επηκνξθσηέο) 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ιήθζεθαλ ππφςε νη πιεξνθνξίεο απφ 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, φπσο απηή έρεη δηαηππσζεί ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο, θαζψο θαη ην θαζεθνληνιφγην δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ, φπσο απηφ 

δηαηππψλεηαη ζην ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκφ Φ353.1./324/105657/Γ1/16-

10-2002 ΤΠ.Δ.Π.Θ. ΦΔΚ 1340 η. Β΄. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπλνδεχνληαλ απφ κηα επηζηνιή φπνπ αλαθέξνληαλ ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζή ηνπ. 

 

6.5 Αμηνπηζηία- εγθπξόηεηα 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Οη δηάθνξεο κέζνδνη θαη 

ηερληθέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ έρνπλ σο ζθνπφ ηε ιήςε αθξηβψλ θαη αμηφπηζησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζπλαθψλ κε ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο (Φίιηαο, 2003).  

Δπνκέλσο, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη ζχληνκεο, απιέο θαη θαηαλνεηέο 

εξσηήζεηο, κε ζαθείο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. Σν ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ είλαη 

δηαηππσκέλεο ζε πξνζσπηθφ ηφλν ψζηε νη απαληήζεηο πνπ δίλνληαη λα είλαη πην 

πηζηέο θαη ζπλαηζζεκαηηθά νπδέηεξεο, ελψ δφζεθε πξνζνρή ψζηε απηέο λα κε 
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θέξλνπλ ζε δχζθνιε ζέζε ηνλ εξσηψκελν θαη λα κελ ηνλ σζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

απάληεζε (Βάκβνπθαο, 1993). Δπηπιένλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιάβνπλ φιν ην 

θάζκα ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

λα εθθξαζηεί θαη άιιε άπνςε πέξα απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ελαιιαθηηθέο 

απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Cohen & Manion, 1994).  

Σν αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηεξίρζεθε ζε 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο έξεπλαο, 

κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο εξεπλήηξηαο (Παπατσάλλνπ, 2009), θαη δηακνξθψζεθε 

ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα θαη βηβιηνγξαθία. Γηα λα εμαζθαιηζηεί θαη κηα 

αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν εξεπλεηήο 

απεπζχλζεθε ζε δχν ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο νη νπνίνη θαη ην ελέθξηλαλ. Σέινο, έγηλε 

κηα πηινηηθή δνθηκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Pilot Study) (Bell, 2001) ζε 4 δηεπζπληέο 

θαη 1 ππνδηεπζπληή ζρνιηθψλ κνλάδσλ, .ψζηε λα επηζεκαλζνχλ πηζαλέο αδπλακίεο 

θαη παξαιείςεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη παξαηεξήζεηο ηνπο ιήθζεθαλ ζνβαξά 

ππφςε θαη έγηλε ε ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ πηινηηθή έξεπλα 

έδεημε επίζεο φηη ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ αξθεηά ζαθή θαη 

θαηαλνεηά. 

 

6.6 Η δηαδηθαζία ζπιινγήο ηωλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλωλ 

 

Ο εξεπλεηήο, ελεκεξψζεθε πξψηα δηαδηθηπαθά θαη έπεηηα ηειεθσληθά απφ ην 

Γξαθείν Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο. Έπεηηα ήξζε 

πξνζσπηθά ζε ηειεθσληθή επαθή κε φινπο ηνπο δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηνπο ελεκέξσζε αλαιπηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη 

ζπλέιιεμε ηηο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθψλ ηαρπδξνκείσλ ηνπο.  

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ κέζσ e-mail, κε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή γηα ην 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

δηεθπεξαίσζή ηεο, ελψ ππήξρε θαη ε παξάθιεζε γηα επηβεβαίσζε ιήςεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο δίλνληαλ νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζή ηνπ θαζψο 

θαη δηαβεβαηψζεηο γηα ην απφξξεην ησλ απαληήζεψλ ηνπο (Κπξηαδή, 2002). Ζ 

επηζηξνθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε θαη πάιη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

ελψ ζε 3 πεξηπηψζεηο ε παξαιαβή ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε απφ 
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ηνλ εξεπλεηή δηα δψζεο. Ζ έξεπλα μεθίλεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017 θαη 

νινθιεξψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Απφ ηα 84 εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ 

επηζηξάθεθαλ ηα 78 (πνζνζηφ 93%). 

Γελ έδεημαλ φινη νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ηελ ίδηα πξνζπκία λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην δηθαηνινγψληαο είηε ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ είηε 

ιφγσ κε εμνηθείσζήο ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο ησλ 

επηκνξθσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ.  

 

6.7 Μέζνδνο αλάιπζεο ηωλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλωλ 

 

Έπεηηα απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ δείγκαηνο έγηλε ε 

απαξίζκεζε απηψλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 20.  

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο γίλεηαη κε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή, αλάιπζε δειαδή ησλ ζπρλνηήησλ ησλ κεηαβιεηψλ, ζπζρέηηζε δχν 

κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη αλάιπζε παξαγφλησλ (Βάκβνπθαο, 1993).  

 

6.8 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν ζε έλαλ λνκφ νπφηε ππάξρεη ε επηθχιαμε 

γηα ηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ Παλειιαδηθά. Αθφκε ν αξηζκφο ησλ 

ππνδηεπζπληψλ είλαη πνιχ κηθξφο γηα λα εμαρζνχλ βάζηκα ζπκπεξάζκαηα. Δπίζεο, ν 

ρξφλνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξέαζε ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (εάλ νη ζπκκεηέρνληεο έλησζαλ πηεζκέλνη απφ 

ηνλ ρξφλν). Σέινο, ην φηη ηα δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ κε ηε ρξήζε κφλν 

εξσηεκαηνινγίνπ πεξηνξίδεη ηελ εξκελεία ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, αθνχ 

δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο.  
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6.9 Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

6.9.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

ηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπιιέρζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο πξνθίι (έηε 

ππεξεζίαο, ζπνπδέο θιπ). Σα απνηειέζκαηα γηα ηνπο δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο 

δίλνληαη ρσξηζηά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο.  

 

Πίλαθαο 1: Δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ηωλ δηεπζπληώλ/ληξηώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (Εξωηήζεηο 1-11) 

  Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

f 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο 

p 

Φχιν Γπλαίθεο 19 28,8 19 0,288 

 Άληξεο 47 71,2 47 0,712 

Ζιηθία Μέρξη 40 2 3,0 2 0,030 

 41-45 19 28,8 19 0,288 

 46-50 29 43,9 29 0,439 

 51-55 6 9,1 6 0,091 

 56-60 7 10,6 7 0,106 

 Άλσ ησλ 60 3 4,5 3 0,045 

Υξφληα ππεξεζίαο 8 κε 14 2 3,0 2 0,030 

 15-21 18 27,3 18 0,273 

 22-28 32 48,5 32 0,485 

 29-35 14 21,2 14 0,212 

Άιιεο ζπνπδέο Υσξίο άιιεο 

ζπνπδέο 

0 0,0 0 0,000 

 Πηπρίν άιιεο 

αλψηαηεο 

ζρνιήο 

9 13,6 9 0,136 
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 Πηπρίν 

Παηδαγσγηθήο 

Σκήκαηνο ή 

Δμνκνίσζε 

36 54,5 36 0,545 

 Γίπισκα 

Γηδαζθαιείνπ 

10 15,2 10 0,152 

 Μεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα 

36 54,5 36 0,545 

 Γηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 

5 7,6 5 0,076 

 Άιιν 0 0,0 0 0,000 

Πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλεο 

γιψζζαο 

Ναη 44 66,7 44 0,667 

 ρη 22 33,3 22 0,333 

Πηζηνπνηεκέλε γλψζε Ζ/Τ Ναη 54 81,8 54 0,818 

 ρη 12 18,2 12 0,182 

Οξγαληθφηεηα ζρνιείνπ 1/ζέζην-3/ζέζην 0 0,0 0 0,000 

 4/ζέζην-5/ζέζην 11 16,7 11 0,167 

 6/ζέζην 27 40,9 27 0,409 

 7/ζέζην θαη 

πάλσ 

28 42,4 28 0,424 

Σχπνο ζρνιείνπ Σππηθφ ρνιείν 

Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

15 22,7 15 0,227 

 ρνιείν Δηδηθήο 

Αγσγήο 

1 1,5 1 0,015 

 Οινήκεξν 

ρνιείν 

50 75,8 50 0,758 
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 ρνιείν 

Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

0 0,0 0 0,000 

Υξφληα ππεξεζίαο ζε ζέζε 

δηεπζπληή 

1-4 49 74,2 49 0,742 

 5-8 9 13,6 9 0,136 

 8-15 6 9,1 6 0,091 

 πάλσ απφ 15 2 3,0 2 0,030 

Υξφληα ππεξεζίαο σο 

ππνδηεπζπληήο ζηελ ίδηα ζρνιηθή 

κνλάδα 

1-4 12 18,2 12 0,182 

 5-8 21 31,8 21 0,318 

 8-15 28 42,4 28 0,424 

 πάλσ απφ 15 5 7,6 5 0,076 

Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζέζεηο 

δηνίθεζεο 

Ναη 38 57,6 38 0,576 

 ρη 28 42,4 28 0,424 

 

Πίλαθαο 2: Δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ηωλ ππνδηεπζπληώλ/ληξηώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (Εξωηήζεηο 1-11) 

  Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

p 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο 

f 

Φχιν Γπλαίθεο 7 58,3 7 0,583 

 Άληξεο 5 41,7 5 0,417 

Ζιηθία Μέρξη 40 0 0,0 0 0,000 

 41-45 2 16,7 2 0,167 
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 46-50 8 66,7 8 0,667 

 51-55 2 16,7 2 0,167 

 56-60 0 0,0 0 0,000 

 Άλσ ησλ 60 0 0,0 0 0,000 

Υξφληα ππεξεζίαο 8 κε 14 0 0,0 0 0,000 

 15-21 3 25,0 3 0,250 

 22-28 7 58,3 7 0,583 

 29-35 2 16,7 2 0,167 

Άιιεο ζπνπδέο Υσξίο άιιεο 

ζπνπδέο 

0 0,0 0 0,000 

 Πηπρίν άιιεο 

αλψηαηεο 

ζρνιήο 

6 50,0 6 0,500 

 Πηπρίν 

Παηδαγσγηθήο 

Σκήκαηνο ή 

Δμνκνίσζε 

8 66,7 8 0,667 

 Γίπισκα 

Γηδαζθαιείνπ 

1 8,3 1 0,083 

 Μεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα 

11 91,7 11 0,917 

 Γηδαθηνξηθφ 

δίπισκα 

1 8,3 1 0,083 

 Άιιν 0 0,0 0 0,000 

Πηζηνπνηεκέλε γλψζε 

μέλεο γιψζζαο 

Ναη 12 100,0 12 1,000 

 ρη 0 0,0 0 0,000 

Πηζηνπνηεκέλε γλψζε 

Ζ/Τ 

Ναη 11 91,7 11 0,917 

 ρη 1 8,3 1 0,083 
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Οξγαληθφηεηα 

ζρνιείνπ 

1/ζέζην-3/ζέζην 0 0,0 0 0,000 

 4/ζέζην-5/ζέζην 0 0,0 0 0,000 

 6/ζέζην 0 0,0 0 0,000 

 7/ζέζην θαη 

πάλσ 

12 100,0 12 1,000 

Σχπνο ζρνιείνπ Σππηθφ ρνιείν 

Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

0 0,0 0 0,000 

 ρνιείν Δηδηθήο 

Αγσγήο 

0 0,0 0 0,000 

 Οινήκεξν 

ρνιείν 

12 100,0 12 1,000 

 ρνιείν 

Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

0 0,0 0 0,000 

Υξφληα ππεξεζίαο ζε 

ζέζε δηεπζπληή 

1-4 2 16,7 2 0,167 

 5-8 9 75,0 9 0,750 

 8-15 1 8,3 1 0,083 

 πάλσ απφ 15 0 0,0 0 0,000 

Υξφληα ππεξεζίαο σο 

ππνδηεπζπληήο ζηελ 

ίδηα ζρνιηθή κνλάδα 

1-4 7 58,3 7 0,583 

 5-8 2 16,7 2 0,167 

 8-15 3 25,0 3 0,250 

 πάλσ απφ 15 0 0,0 0 0,000 



 107 

Πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ζε ζέζεηο 

δηνίθεζεο 

Ναη 3 25,0 3 0,250 

 ρη 9 75,0 9 0,750 

 

πσο βιέπνπκε απφ ηνπο πίλαθεο νη άληξεο ππεξηεξνχλ ησλ γπλαηθψλ ζηε 

ζέζε ηνπ δηεπζπληή, ελψ ην αληίζηξνθν ηζρχεη γηα ηε ζέζε ηνπ ππνδηεπζπληή. Αθφκε, 

νη πεξηζζφηεξνη είλαη κεηαμχ 41 θαη 50 ρξνλψλ, δειαδή ζηελ πην παξαγσγηθή ειηθία. 

Δπηπιένλ, ηφζν νη δηεπζπληέο φζν θαη νη ππνδηεπζπληέο έρνπλ επηπιένλ ζπνπδέο πέξα 

απφ ην βαζηθφ πηπρίν. Σέινο, βιέπνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο έρνπλ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε δηνηθεηηθή ζέζε, θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ ππνδηεπζπληψλ. 

6.9.2 Δπηκόξθωζε ηωλ δηεπζπληώλ θαη ππνδηεπζπληώλ 

 

Απφ ηνπο 66 δηεπζπληέο, νη 37 (56,1%) παξαθνινχζεζαλ θάπνην πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ζηα πξνεγνχκελα έηε. Σν πνζνζηφ, εάλ θαη δελ είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ, 

ππνδεηθλχεη φηη ππάξρεη αθφκα αλάγθε γηα επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ. 

Αμηνζεκείσην, σζηφζν, είλαη ην γεγνλφο φηη απφ φινπο φζνπο έιαβαλ επηκφξθσζε, 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (89%) έρεη επηκνξθσζεί πάλσ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. ζνλ 

αθνξά ηνπο ππνδηεπζπληέο, έλα κεγάιν πνζνζηφ (83%) έρεη παξαθνινπζήζεη θάπνην 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη φια ήηαλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε. 

 

6.9.3 Υξόλνο επηκόξθωζεο 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζε θάπνην πξφγξακκα έιαβε εκεξήζηα ή νιηγνήκεξε επηκφξθσζε, ελψ κεγάια είλαη 

ηα πνζνζηά ηεο εηήζηαο επηκφξθσζεο. Αλαιπηηθά ηα πνζνζηά θαίλνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο. 
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Πίλαθαο 3: Φξνληθή δηάξθεηα επηκόξθωζεο-Δηεπζπληέο (Εξώηεζε 13: Πόζνο ήηαλ ν 

ρξόλνο επηκόξθωζεο;) 

Υξνληθή 

δηάξθεηα 

επηκφξθσζεο 

Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

f 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο p 

Ζκεξήζηα ή 

Οιηγνήκεξε 

22 59,5 22 0,449 

Σξίκελε 6 16,2 6 0,122 

Δμάκελε 4 10,8 4 0,082 

Δηήζηα 17 45,9 17 0,347 

ύνολο   49 1,000 

 

Πίλαθαο 4: Φξνληθή δηάξθεηα επηκόξθωζεο-Υπνδηεπζπληέο (Εξώηεζε 13: Πόζνο ήηαλ 

ν ρξόλνο επηκόξθωζεο;) 

Υξνληθή 

δηάξθεηα 

επηκφξθσζεο 

Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

p 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο 

f 

Ζκεξήζηα ή 

Οιηγνήκεξε 

10 100,0 10 0,526 

Σξίκελε 1 10,0 1 0,053 

Δμάκελε 2 20,0 2 0,105 

Δηήζηα 6 60,0 6 0,316 

ύνολο   19 1,000 

 

Σφζν νη δηεπζπληέο φζν θαη νη ππνδηεπζπληέο έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κε δηαθνξεηηθέο δηάξθεηεο 

παξαθνινχζεζεο.  
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6.9.4 Φνξείο επηκόξθωζεο 

 

Οη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο πνπ παξαθνινχζεζαλ θάπνην πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο αλέθεξαλ σο θνξέα πινπνίεζήο ηνπ θάπνην Παλεπηζηήκην, ζεκηλάξηα 

ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θ.ά. Οη θχξηνη θνξείο επηκφξθσζεο θαη ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ αλά θνξέα θαίλνληαη ζηα παξαθάησ 

γξαθήκαηα. 

 

Φνξείο επηκόξθωζεο-Γηεπζπληέο
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ΕΚΔΔΑ

%

 

Γράυημα 1: Φνξείο ζηνπο νπνίνπο επηκνξθψζεθαλ νη δηεπζπληέο (Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεηείαο ζαο ζε ζέζε δηεπζπληή/ππνδηεπζπληή  επηκνξθσζήθαηε ζε θάπνην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; Αλ λαη 

πνηνο/πνηνη  ήηαλ ν θνξέαο/νη θνξείο  επηκφξθσζήο ζαο;) 

 

 

Φνξείο επηκόξθωζεο-Τπνδηεπζπληέο
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Γράυημα 2: Φνξείο ζηνπο νπνίνπο επηκνξθψζεθαλ νη ππνδηεπζπληέο (Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ζαο ζε ζέζε δηεπζπληή/ππνδηεπζπληή  επηκνξθσζήθαηε ζε 

θάπνην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; 

Αλ λαη πνηνο/πνηνη  ήηαλ ν θνξέαο/νη θνξείο  επηκφξθσζήο ζαο;) 
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Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαθνινχζεζε πξφγξακκα επηκφξθσζεο απφ ηνπο 

ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη απφ θάπνην Παλεπηζηήκην. Αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ φκσο 

παξαθνινχζεζε θαη πξνγξάκκαηα ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηα Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ). Σν γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλαθέξζεθε ζηνλ 

ζρνιηθφ ζχκβνπιν δελ ζπλάδεη κε ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ φπσο ηνλ 

αλαιχζακε παξαπάλσ, αθνχ ζηα θαζήθνληά ηνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ε επηκφξθσζε 

ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ, αιιά κφλν ε αξσγή ηνπ φζνλ αθνξά ζέκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σν απνηέιεζκα απηφ, εηθάδεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή, φηη είλαη απφξξνηα 

βηαζηηθήο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ – έλα ζπρλφ θαηλφκελν ζε ηέηνηνπ 

είδνπο έξεπλεο – νπφηε θαη δελ έγηλε πιήξσο θαηαλνεηφ ην πλεχκα θαη ηεο εξψηεζεο 

ε νπνία εζηίαδε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. Απηή ε ππνςία εληζρχεηαη θαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζηα ζέκαηα επηκφξθσζήο ηνπο, ηα 

νπνία φπσο ζα δνχκε παξαθάησ πεξηιάκβαλαλ θαη άιια, πιελ ηεο δηνίθεζεο, 

αληηθείκελα. 

 

6.9.5 Θέκαηα επηκόξθωζεο 

 

ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ππνδηεπζπληέο δφζεθε κηα ιίζηα κε ζέκαηα 

επηκφξθσζεο γηα λα επηζεκάλνπλ ζε πνηα απφ απηά έιαβαλ επηκφξθσζε, ελψ ππήξρε 

θαη ε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο άιισλ ζεκάησλ. Απφ ηα δνζέληα ζέκαηα, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηφζν ησλ δηεπζπληψλ φζν θαη ησλ ππνδηεπζπληψλ (43,2% θαη 

80%, ησλ αηφκσλ πνπ παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, αληίζηνηρα), 

είρε επηκνξθσζεί ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Γεχηεξν ζε 

παξαθνινχζεζε έξρεηαη ην πξφγξακκα νξγάλσζεο γξαθείνπ θαη αξρείνπ (24,3% θαη 

20% ησλ αηφκσλ πνπ παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, αληίζηνηρα). 

Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημαλ νη δηεπζπληέο γηα ηελ επηκφξθσζή 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Σέινο, ην ηειεπηαίν 

πξφγξακκα ζην νπνίν είραλ επηκνξθσζεί, δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο, ήηαλ θάπνην 

πνπ είρε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε. 
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Θέκαηα επηκόξθωζεο-Γηεπζπληέο
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Γράυημα 3: Θέκαηα ζηα νπνία επηκνξθψζεθαλ νη δηεπζπληέο (ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο) 

(Δξψηεζε 14: ε πνηα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα επηκνξθσζήθαηε;) 
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Θέκαηα επηκόξθωζεο-Τπνδηεπζπληέο
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Γράυημα 4: Θέκαηα ζηα νπνία επηκνξθψζεθαλ νη ππνδηεπζπληέο (ζρεηηθέο 

ζπρλφηεηεο) (Δξψηεζε 14: ε πνηα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα επηκνξθσζήθαηε;) 

 

Απφ φηη βιέπνπκε ζην γξάθεκα, πνιινί δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θαη θάπνην άιιν πξφγξακκα επηκφξθσζεο πνπ δελ αλαθέξνληαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο είδακε φηη δελ είρε ζρέζε κε ηε 

δηνίθεζε, αιιά κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ηνπο. 

 

6.9.6 Δπηκόξθωζε θαη ην έξγν ηνπ δηεπζπληή/ππνδηεπζπληή 
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ζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο ζην έξγν ηνπ δηεπζπληή, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (59,5%) απάληεζε φηη ηνπο βνήζεζε ιίγν, ελψ βξέζεθαλ θαη 2 

δηεπζπληέο πνπ ζεσξνχλ φηη ε επηκφξθσζε ηνπο βνήζεζε πνιχ ζην δηνηθεηηθφ ηνπο 

έξγν. Αληίζηνηρα, νη ππνδηεπζπληέο, ζεσξνχλ φηη ε επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ ηνπο 

βνήζεζε ιίγν έσο θαζφινπ. 

 

πκβνιή επηκόξθωζεο ζην έξγν ηνπ δηεπζπληή
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Γράυημα 5: πκβνιή ηεο επηκφξθσζεο ζην έξγν ηνπ δηεπζπληή (Δξψηεζε 16: 

Θεσξείηε φηη ε επηκφξθσζε ζάο βνήζεζε ζην έξγν ζαο σο δηεπζπληή/ππνδηεπζπληή;) 

 

πκβνιή επηκόξθωζεο ζην έξγν ηνπ ππνδηεπζπληή
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Γράυημα 6: πκβνιή ηεο επηκφξθσζεο ζην έξγν ηνπ ππνδηεπζπληή (Δξψηεζε 16: 

Θεσξείηε φηη ε επηκφξθσζε ζαο βνήζεζε ζην έξγν ζαο σο δηεπζπληή/ππνδηεπζπληή;) 

 

Οη αιιαγέο πνπ ζα ήζειαλ νη δηεπζπληέο ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

παξαθνινχζεζαλ αθνξνχλ θπξίσο ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ (86,5%), ελψ εμίζνπ 

ζεκαληηθά ζεσξνχληαη ην πεξηερφκελν, ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη ε κεησκέλε 

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ (51,4%, 56,8% θαη 62,2% αληίζηνηρα). 

Αλάκεζα ζην θάηη άιιν πνπ ζα ήζειαλ λα αιιάμεη αξθεηνί δηεπζπληέο αλέθεξαλ ηελ 
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δπλαηφηεηα πξαθηηθήο εμάζθεζεο ησλ λέσλ γλψζεσλ. Ζ εηθφλα είλαη ε ίδηα πεξίπνπ 

θαη ζηνπο ππνδηεπζπληέο. 

Αιιαγέο ζηα επηκνξθωηηθά πξνγξάκκαηα-Γηεπζπληέο
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Το επίπεδο ηυν επιμοπθυηών

Το πεπιεσόμενο

Άλλο

 

Γράυημα 7: Αιιαγέο πνπ νη δηεπζπληέο επηζπκνχλ λα γίλνπλ ζηα πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο (Δξψηεζε 17: Ση ζα έπξεπε λα βειηησζεί θαηά ηε γλψκε ζαο ζην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζήζαηε;)  

 

Αιιαγέο ζηα επηκνξθωηηθά πξνγξάκκαηα-Τπνδηεπζπληέο
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Ο σώπορ επιμόπθυζηρ

Το επιμοπθυηικό ςλικό

Το επίπεδο ηυν επιμοπθυηών

Το πεπιεσόμενο

Άλλο

 

Γράυημα 8: Αιιαγέο πνπ νη δηεπζπληέο επηζπκνχλ λα γίλνπλ ζηα πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο (Δξψηεζε 17: Ση ζα έπξεπε λα βειηησζεί θαηά ηε γλψκε ζαο ζην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζήζαηε; ) 

 

Σν κεγάιν πνζνζηφ πνπ παξαηεξείηαη γηα ηε κείσζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν ηνπ 

δηεπζπληή θαη ηνπ ππνδηεπζπληή πνπ αλαιψλεη αξθεηφ απφ ηνλ ρξφλν ηνπο, φπσο ζα 
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δνχκε θαη παξαθάησ, θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη θαη άλζξσπνη κε νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο επζχλεο. 

Οη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο αλάθεξαλ επίζεο θαη πφζν ρξφλν δαπαλνχλ 

ζηα δηάθνξα θαζήθνληά ηνπο. Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη φηη ηνλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ηνλ δηαζέηνπλ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ, ελψ ηδηαίηεξα εληππσζηαθφο είλαη θαη ν ρξφλνο πνπ αλαιψλνπλ ζε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο 

θχζεο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη απηά ζηα νπνία ζπλαληάλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο, αλ θαη αξθεηνί αλάθεξαλ φηη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζε 

φια κπνξεί λα ππάξμνπλ δπζθνιίεο. Σνλ ιηγφηεξν ρξφλν θαίλεηαη φηη ηνλ αθηεξψλνπλ 

ζηελ αιιεινγξαθία θαη ζηηο εμσηεξηθέο εξγαζίεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ππνδηεπζπληέο αθηεξψλνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

ηνπο ζηελ αιιεινγξαθία θαη ηηο εμσηεξηθέο εξγαζίεο, ελψ ν ιηγφηεξνο ρξφλνο 

αθηεξψλεηαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν θαη ην Γξαθείν 

Δθπαίδεπζεο. Καη νη ππνδηεπζπληέο δειψλνπλ φηη ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία ηελ 

ζπλαληνχλ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεο. 
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Καζήθνληα-Γηεπζπληέο

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Αλληλογπαθία

Διασείπιζη ζςγκπούζευν μαθηηών

Διασείπιζη ζςγκπούζευν πποζυπικού

Εξυηεπικέρ επγαζίερ ηος ζσολείος

Επικοινυνία με γονείρ

Επικοινυνία με ηο Γπαθείο Εκπαίδεςζηρ

Επικοινυνία με ηο Σσολικό Σύμβοςλο

Μέπιμνα για επιζκεςέρ και ζςνηήπηζη ηος

ζσολείος

Νομοθεζία (εύπεζη ηος καηάλληλος Νόμος)

Οικονομική διασείπιζη

Οπγάνυζη και ηήπηζη ηος απσείος

Οπγάνυζη εκδηλώζευν ηος ζσολείος

Παπακολούθηζη πποόδος μαθηηών

Ππογπαμμαηιζμόρ ηυν δπάζευν ηος ζσολείος

Σςμβοςλεςηική ςποζηήπιξη μαθηηών με

επιθεηική ζςμπεπιθοπά

Άλλο

Λίγο σπόνο

Απκεηό σπόνο

Πολύ σπόνο

 

Γράυημα 9: Υξφλνο ησλ νπνίσλ δαπαλνχλ νη δηεπζπληέο ζηα δηάθνξα δηνηθεηηθά 

θαζήθνληα (Δξψηεζε 18: Πφζν ρξφλν δαπαλάηε γηα θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ζαο;) 
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Καζήθνληα-Τπνδηεπζπληέο

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Αλληλογπαθία

Διασείπιζη ζςγκπούζευν μαθηηών

Διασείπιζη ζςγκπούζευν πποζυπικού

Εξυηεπικέρ επγαζίερ ηος ζσολείος

Επικοινυνία με γονείρ

Επικοινυνία με ηο Γπαθείο Εκπαίδεςζηρ

Επικοινυνία με ηο Σσολικό Σύμβοςλο

Μέπιμνα για επιζκεςέρ και ζςνηήπηζη ηος

ζσολείος

Νομοθεζία (εύπεζη ηος καηάλληλος Νόμος)

Οικονομική διασείπιζη

Οπγάνυζη και ηήπηζη ηος απσείος

Οπγάνυζη εκδηλώζευν ηος ζσολείος

Παπακολούθηζη πποόδος μαθηηών

Ππογπαμμαηιζμόρ ηυν δπάζευν ηος

ζσολείος

Σςμβοςλεςηική ςποζηήπιξη μαθηηών με

επιθεηική ζςμπεπιθοπά

Άλλο

Λίγο σπόνο

Απκεηό σπόνο

Πολύ σπόνο

 

Γράυημα 10: Υξφλνο ησλ νπνίσλ δαπαλνχλ νη ππνδηεπζπληέο ζηα δηάθνξα 

δηνηθεηηθά θαζήθνληα (Δξψηεζε 18: Πφζν ρξφλν δαπαλάηε γηα θάζε κία απφ ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ζαο;) 
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πσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα, απηφ πνπ απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ηφζν 

ηνπο δηεπζπληέο φζν θαη ηνπο ππνδηεπζπληέο είλαη ε πξφνδνο ησλ καζεηψλ θαη γηα 

απηφ δαπαλνχλ αξθεηφ έσο πνιχ ρξφλν ζηελ παξαθνινχζεζή ηεο. Σέινο, αξθεηφο 

ρξφλνο θαίλεηαη λα αλαιψλεηαη θαη απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη απφ ηνπο ππνδηεπζπληέο 

ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαζψο θαη κε ην γξαθείν εθπαίδεπζεο. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, νη 

δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη μεπεξληνχληαη φζν απμάλεη ε εκπεηξία ηνπο (78,8%), ελψ 

ζπρλά αλαδεηνχλ ηελ βνήζεηα ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο (71,2%). Δπηπιένλ, έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλάθεξε φηη αλαδεηά άιιε ιχζε, πέξα ησλ πξνηεηλφκελσλ, ζηα 

πξνβιήκαηα (66,7%), κε θχξηεο ιχζεηο ην λα απεπζπλζνχλ ζε αμησκαηνχρνπο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζε δηθεγφξνπο. Σα ίδηα πεξίπνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο 

ππνδηεπζπληέο. 

 

Σξόπνη αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάηωλ-Γηεπζπληέο

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Ζηηώ ηη βοήθεια πιο έμπειπυν διεςθςνηών

Ζηηώ ηη βοήθεια ηυν πποφζηαμένυν μος

Ζηηώ ηη βοήθεια ηος ςποδιεςθςνηή

Με αςηομόπθυζη μέζα από βιβλία και επιζηημονικά

πεπιοδικά

Με βοηθά η επιμόπθυζη πος έλαβα

Οι δςζκολίερ ξεπεπνιούνηαι όζο αςξάνεηαι η εμπειπία

μος

Άλλο

 

Γράυημα 11: Σξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα νη δηεπζπληέο 

(Δξψηεζε 20: πλήζσο κε πνην ηξφπν μεπεξλάηε ηηο δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ζαο σο δηεπζπληήο/ππνδηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο;) 
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Σξόπνη αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάηωλ-Τπνδηεπζπληέο

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Ζηηώ ηη βοήθεια πιο έμπειπυν διεςθςνηών

Ζηηώ ηη βοήθεια ηυν πποφζηαμένυν μος

Ζηηώ ηη βοήθεια ηος ςποδιεςθςνηή

Με αςηομόπθυζη μέζα από βιβλία και επιζηημονικά

πεπιοδικά

Με βοηθά η επιμόπθυζη πος έλαβα

Οι δςζκολίερ ξεπεπνιούνηαι όζο αςξάνεηαι η εμπειπία

μος

Άλλο

 

Γράυημα 12: Σξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα νη 

ππνδηεπζπληέο (Δξψηεζε 20: πλήζσο κε πνην ηξφπν μεπεξλάηε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ζαο σο δηεπζπληήο/ππνδηεπζπληήο 

ζρνιηθήο κνλάδαο;) 

 

ζνλ αθνξά ηνπο άιινπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνπλ ηα 

πξνβιήκαηα, νη πεξηζζφηεξνη αλέθεξαλ φηη αλαδεηνχλ θαη ηε βνήζεηα αμησκαηνχρσλ 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

ζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηφζν νη δηεπζπληέο φζν θαη 

νη ππνδηεπζπληέο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο βαζίδνληαη θαη ζηελ εκπεηξία θαη 

ζηηο επηζηεκνληθέο ηνπο γλψζεηο γηα ηελ αλεχξεζε ιχζεσλ. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Διασείπιζη ζςγκπούζευν μέζα ζηο

ζσολείο

Λήτη αποθάζευν

Ππογπαμμαηιζμόρ ηυν δπάζευν ηος

ζσολείος

Οικονομική διασείπιζη

Μέζνδνο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάηωλ-Γηεπζπληέο

Εμπειπία

Επιζηημονικέρ γνώζειρ

Και ηα δύο

 

Γράυημα 13: ηήξημε ζηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ-Γηεπζπληέο (Δξψηεζε 21: ε πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο 

εκπηζηεχεζηε ηελ εκπεηξία ζαο θαη ζε πνηνπο ηηο επηζηεκνληθέο ζαο γλψζεηο;) 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Διασείπιζη ζςγκπούζευν μέζα ζηο

ζσολείο

Λήτη αποθάζευν

Ππογπαμμαηιζμόρ ηυν δπάζευν ηος

ζσολείος

Οικονομική διασείπιζη

Μέζνδνο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάηωλ-Τπνδηπζπληέο

Εμπειπία

Επιζηημονικέρ γνώζειρ

Και ηα δύο

 

Γράυημα 14: ηήξημε ζηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ-Τπνδηεπζπληέο (Δξψηεζε 21: ε πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο 

εκπηζηεχεζηε ηελ εκπεηξία ζαο θαη ζε πνηνπο ηηο επηζηεκνληθέο ζαο γλψζεηο;) 

 

Οη παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ πνιχ ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, νη 

δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη είλαη νη εκπεηξηθέο γλψζεηο (62,1%) θαη ε καζεηεία ζε ζέζε 

ππνδηεπζπληή (51%). ε αληίζηνηρα πςειή ζέζε έρνπλ ηηο εκπεηξηθέο γλψζεηο θαη νη 

ππνδηεπζπληέο. 
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Παξάγνληεο επηηπρίαο-Γηεπζπληέο

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Εμπειπικέρ γνώζειρ

Επιμόπθυζη

Θευπηηικέρ γνώζειρ

από αςηομόπθυζη

Μαθηηεία ζε θέζη

ςποδιεςθςνηή

Άλλο

Καθόλος

Λίγο 

Απκεηά

Πολύ

 

Γράυημα 15: Παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηελ επηηπρή άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

δηεπζπληή (Δξψηεζε 22: Πφζν πηζηεχεηε φηη βνεζνχλ νη παξαθάησ παξάγνληεο ζηελ 

επηηπρή άζθεζε ηνπ  έξγνπ ζαο σο δηεπζπληήο/ππνδηεπζπληήο;) 

 

Παξάγνληεο επηηπρίαο-Τπνδηεπζπληέο

0% 10

%

20

%

30

%

40

%

50

%

60

%

70

%

80

%

90

%

100

%

Εμπειπικέρ γνώζειρ

Επιμόπθυζη

Θευπηηικέρ γνώζειρ από αςηομόπθυζη

Μαθηηεία ζε θέζη ςποδιεςθςνηή

Άλλο

Καθόλος

Λίγο 

Απκεηά

Πολύ

 

Γράυημα 16: Παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηελ επηηπρή άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

ππνδηεπζπληή (Δξψηεζε 22: Πφζν πηζηεχεηε φηη βνεζνχλ νη παξαθάησ παξάγνληεο 

ζηελ επηηπρή άζθεζε ηνπ  έξγνπ ζαο σο δηεπζπληήο/ππνδηεπζπληήο;) 

 

Χζηφζν, νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ζπκθσλνχλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε (89,4% θαη 100%). 

 

6.9.7 Δπηζπκεηή επηκόξθωζε δηεπζπληώλ/ππνδηεπζπληώλ 

 

Σα ζέκαηα ζηα νπνία ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξν νη δηεπζπληέο λα επηκνξθσζνχλ 

είλαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ (89,4%), ε δηαρείξηζε ρξφλνπ 

(86,4%), ε εηζαγσγή εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ-θαηλνηνκηψλ (83,3%) θαη ε δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ (77,3%). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ππνδηεπζπληψλ επηζπκεί 
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επηκφξθσζε ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ (91,7%) θαη 

νξγάλσζεο γξαθείνπ θαη αξρείνπ (91,7%). 

 

 

Γράυημα 17: Θέκαηα ζηα νπνία ζέινπλ λα επηκνξθσζνχλ νη δηεπζπληέο (ζρεηηθέο 

ζπρλφηεηεο) (Δξψηεζε 24: ε πνηα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα ζα επηζπκνχζαηε λα 

επηκνξθσζείηε;) 

 

Θέκαηα επηζπκεηήο επηκόξθωζεο-Γηεπζπληέο 

63,6 

77,3 

86,4 

83,3 

59,1 

42,4 
33,3 

25,8 50,0 30,3 

92,4 

40,9 

89,4 

39,4 

42,4 

31,8 

69,7 
22,7 18,2 

Αλληλογπαθία ηυν δημοζίυν 
ςπηπεζιών 
Διασείπιζη ζςγκπούζευν 

Διασείπιζη σπόνος 

Ειζαγυγή εκπαιδεςηικών αλλαγών- 
καινοηομιών 
Εκπαίδεςζη παιδιών με ειδικέρ 
ανάγκερ 
Εκπαιδεςηική νομοθεζία 

Η επικοινυνία ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ 

Η εξέλιξη ηηρ διοικηηικήρ ζκέτηρ 

Η ηγεζία ζηη ζσολική μονάδα 

Θέμαηα διαπολιηιζμικήρ εκπαίδεςζηρ 

Καθήκονηα διεςθςνηών/ςποδιεςθςνηών 
ζσολικών μονάδυν 
Ξένα εκπαιδεςηικά ζςζηήμαηα 

Οικονομική διασείπιζη ζσολικών 
μονάδυν 
Οπγάνυζη γπαθείος και απσείος 

Οπγάνυζη και διοίκηζη ηηρ 
εκπαίδεςζηρ 
Παπακίνηζη-Παπώθηζη πποζυπικού 

Ππογπαμμαηιζμόρ και αξιολόγηζη ζηη 
ζσολική μονάδα 
Φπήζη νέυν ηεσνολογιών-Φπήζη Η/Υ 

Άλλο 
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Γράυημα 18: Θέκαηα ζηα νπνία ζέινπλ λα επηκνξθσζνχλ νη ππνδηεπζπληέο 

(ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο) (Δξψηεζε 24: ε πνηα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα ζα 

επηζπκνχζαηε λα επηκνξθσζείηε;) 

 

Σν κεγάιν πνζνζηφ πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηα θαζήθνληα 

δηεπζπληψλ/ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αληαλαθιά θαη ηελ επηζπκία ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ γηα επηκφξθσζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, 

κεγάιε δήηεζε εθθξάδεηαη θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ 

πηζαλψο είλαη απφξξνηα θαη ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ππάξρνπλ 

γεληθφηεξα ζηε ρψξα. 

Θέκαηα επηζπκεηήο επηκόξθωζεο-Τπνδηεπζπληέο 

83,3 

75,0 

66,7 

66,7 

25,0 

41,7 

16,7 
25,0 

50,0 
58,3 83,3 

75,0 

91,7 

91,7 

58,3 

33,3 
66,7 

16,7 0,0 

Αλληλογπαθία ηυν δημοζίυν 
ςπηπεζιών 
Διασείπιζη ζςγκπούζευν 

Διασείπιζη σπόνος 

Ειζαγυγή εκπαιδεςηικών αλλαγών- 
καινοηομιών 
Εκπαίδεςζη παιδιών με ειδικέρ 
ανάγκερ 
Εκπαιδεςηική νομοθεζία 

Η επικοινυνία ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ 

Η εξέλιξη ηηρ διοικηηικήρ ζκέτηρ 

Η ηγεζία ζηη ζσολική μονάδα 

Θέμαηα διαπολιηιζμικήρ εκπαίδεςζηρ 

Καθήκονηα διεςθςνηών/ςποδιεςθςνηών 
ζσολικών μονάδυν 
Ξένα εκπαιδεςηικά ζςζηήμαηα 

Οικονομική διασείπιζη ζσολικών 
μονάδυν 
Οπγάνυζη γπαθείος και απσείος 

Οπγάνυζη και διοίκηζη ηηρ 
εκπαίδεςζηρ 
Παπακίνηζη-Παπώθηζη πποζυπικού 

Ππογπαμμαηιζμόρ και αξιολόγηζη ζηη 
ζσολική μονάδα 
Φπήζη νέυν ηεσνολογιών-Φπήζη Η/Υ 

Άλλο 
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ζνλ αθνξά ηε κνξθή επηκφξθσζεο κε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, νη 

δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη είλαη ε πεξηνδηθή επηκφξθσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο, ελψ νη ππνδηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη είλαη ν ζπλδπαζκφο αξρηθήο θαη 

πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο.  

Αθφκε, νη δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ην 

πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο, ελψ νη ππνδηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη είλαη θαιχηεξν ε 

επηκφξθσζε λα είλαη θνηλή γηα δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο. 

 

Πίλαθαο 5: Μνξθή επηκόξθωζεο ηελ νπνία επηζπκνύλ νη δηεπζπληέο (Εξώηεζε 25: 

Πνηα κνξθή επηκόξθωζεο πηζηεύεηε όηη ζα έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα;) 

 Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο p 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο 

f 

Αξρηθή 

επηκφξθσζε, 

πξηλ ηελ 

αλάιεςε 

θαζεθφλησλ  

12 18,2 12 0,182 

Πεξηνδηθή 

επηκφξθσζε 

θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο 

32 48,5 32 0,485 

Αξρηθή θαη 

πεξηνδηθή 

22 33,3 22 0,333 

Άιιν 0 0,0 0 0,000 

ύνολο 66 100 66 1,000 

 

Σν κεγάιν πνζνζηφ γηα ηελ πεξηνδηθή επηκφξθσζε αληαλαθιά ηελ 

αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 
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Πίλαθαο 6: Μνξθή επηκόξθωζεο ηελ νπνία επηζπκνύλ νη ππνδηεπζπληέο (Εξώηεζε 25: 

Πνηα κνξθή επηκόξθωζεο πηζηεύεηε όηη ζα έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα;) 

 Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

p 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο 

f 

Αξρηθή 

επηκφξθσζε, 

πξηλ ηελ 

αλάιεςε 

θαζεθφλησλ  

2 16,7 2 0,167 

Πεξηνδηθή 

επηκφξθσζε 

θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο 

4 33,3 4 0,333 

Αξρηθή θαη 

πεξηνδηθή 

6 50,0 6 0,500 

Άιιν 0 0,0 0 0,000 

ύνολο 12 100 12 1,000 

 

Πίλαθαο 7: Πεξηερόκελν ηεο επηκόξθωζεο-Δηεπζπληέο (Εξώηεζε 26: Πνηα είλαη ε 

γλώκε ζαο γηα ην πεξηερόκελν ηεο επηκόξθωζεο ηωλ δηεπζπληώλ /ππνδηεπζπληώλ  

ζρνιηθώλ κνλάδωλ;) 

 Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

p 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο 

f 

Να είλαη θνηλφ γηα φινπο 

ηνπο 

δηεπζπληέο/ππνδηεπζπληέ

ο 

22 33,3 22 0,333 
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Να είλαη ζρεηηθφ κε ηνλ 

ηχπν ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο φπνπ ππεξεηνχλ 

17 25,8 17 0,258 

Να επηιέγνπλ νη ίδηνη ην 

πεξηερφκελν ηεο 

επηκφξθσζήο ηνπο 

αλάινγα κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο 

αλάγθεο 

27 40,9 27 0,409 

Άιιν 0 0,0 0 0,000 

ύνολο 66 100 66 1,000 

 

Οη δηεπζπληέο πξνηηκνχλ λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ην πεξηερφκελν επηκφξθσζήο 

ηνπο πηζαλφλ επεηδή ζέινπλ λα  αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπο. 

 

Πίλαθαο 8: Πεξηερόκελν ηεο επηκόξθωζεο-Υπνδηεπζπληέο (Εξώηεζε 26: Πνηα είλαη ε 

γλώκε ζαο γηα ην πεξηερόκελν ηεο επηκόξθωζεο ηωλ δηεπζπληώλ /ππνδηεπζπληώλ  

ζρνιηθώλ κνλάδωλ;) 

 

Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

p 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο 

f 

Να είλαη θνηλφ γηα φινπο 

ηνπο 

δηεπζπληέο/ππνδηεπζπληέο 

5 41,7 5 0,417 

Να είλαη ζρεηηθφ κε ηνλ 

ηχπν ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο φπνπ ππεξεηνχλ 

3 25,0 3 0,250 
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Να επηιέγνπλ νη ίδηνη ην 

πεξηερφκελν ηεο 

επηκφξθσζήο ηνπο 

αλάινγα κε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο 

4 33,3 4 0,333 

Άιιν 0 0,0 0 0,000 

ύνολο 12 100 12 1,000 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην πνηα ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ 

επηκνξθσηή, νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο απάληεζαλ απηή ηνπ Αθαδεκατθνχ, ελψ νη 

ππνδηεπζπληέο απηή ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ.  

 

Πίλαθαο 9: Ιδηόηεηα επηκνξθωηή-Δηεπζπληέο (Εξώηεζε 27: Πνηα λνκίδεηε όηη πξέπεη 

λα είλαη ε ηδηόηεηα ηνπ επηκνξθωηή ζε επηκνξθωηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

δηεπζπληέο/ππνδηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδωλ;) 

 Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

p 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο 

f 

Αθαδεκατθφο 26 39,4 26 0,394 

Πξντζηάκελνο 

Γξαθείνπ 

Δθπαίδεπζεο 

16 24,2 16 0,242 

πλάδειθνο 

δηεπζπληήο κε 

πινχζηα 

πείξα 

14 21,2 14 0,212 

ρνιηθφο 

χκβνπινο 

10 15,2 10 0,152 

Άιιν 0 0,0 0 0,000 

ύνολο 66 100 66 1,000 
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Πίλαθαο 10: Ιδηόηεηα επηκνξθωηή-Υπνδηεπζπληέο (Εξώηεζε 27: Πνηα λνκίδεηε όηη 

πξέπεη λα είλαη ε ηδηόηεηα ηνπ επηκνξθωηή ζε επηκνξθωηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

δηεπζπληέο/ππνδηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδωλ;) 

 Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

p 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο 

f 

Αθαδεκατθφο 3 25,0 3 0,250 

Πξντζηάκελνο 

Γξαθείνπ 

Δθπαίδεπζεο 

1 8,3 1 0,083 

πλάδειθνο 

δηεπζπληήο κε 

πινχζηα 

πείξα 

3 25,0 3 0,250 

ρνιηθφο 

χκβνπινο 

5 41,7 5 0,417 

Άιιν 0 0,0 0 0,000 

ύνολο 12 100 12 1,000 

 

Αλ θαη ε ηδηφηεηα ηνπ αθαδεκατθνχ ζπγθεληξψλεη δηθαίσο κεγάιν αξηζκφ 

απαληήζεσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη φινη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο εηδίθεπζεο ζηελ 

επηκφξθσζε, νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο δείρλνπλ κεγάιε εκπηζηνζχλε θαη 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο. 

Ζ πεξίνδνο ζηελ νπνία ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξν νη δηεπζπληέο θαη 

ππνδηεπζπληέο λα επηκνξθσζνχλ είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ κε 

απαιιαγή απφ ηα θαζήθνληά ηνπο. Δπηπιένλ επηζπκνχλ ηα ζεκηλάξηα λα είλαη 

ηαρχξξπζκα, ελψ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα είλαη πξναηξεηηθά 

(87,9% -δηεπζπληέο θαη 75%-ππνδηεπζπληέο). 
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Πεξίνδνο επηκόξθωζεο-Γηεπζπληέο

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,

0

Καηά ηη διάπκεια ηος επγαζιακού υπαπίος με

απαλλαγή από ηα καθήκονηά ζαρ

Καηά ηον ελεύθεπο σπόνο ζαρ

Λίγερ μέπερ ππιν ηην έναπξη ηος ζσολικού έηοςρ

Τα Σαββαηοκύπιακα

Άλλο

 

Γράυημα 19: Υξφλνο θαηά ηνλ νπνίν επηζπκνχλ νη δηεπζπληέο λα γίλεηαη ε 

επηκφξθσζε ( Δξψηεζε 28: Ζ επηκφξθσζε ζα ζέιαηε λα γίλεηαη:) 

 

Πεξίνδνο επηκόξθωζεο-Τπνδηεπζπληέο

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Καηά ηη διάπκεια ηος επγαζιακού υπαπίος με

απαλλαγή από ηα καθήκονηά ζαρ

Καηά ηον ελεύθεπο σπόνο ζαρ

Λίγερ μέπερ ππιν ηην έναπξη ηος ζσολικού έηοςρ

Τα Σαββαηοκύπιακα

Άλλο

 

Γράυημα 20: Υξφλνο θαηά ηνλ νπνίν επηζπκνχλ νη ππνδηεπζπληέο λα γίλεηαη ε 

επηκφξθσζε ( Δξψηεζε 28: Ζ επηκφξθσζε ζα ζέιαηε λα γίλεηαη:) 

 

Πίλαθαο 11: Ιδαληθή κνξθή επηκόξθωζεο ζύκθωλα κε ηνπο δηεπζπληέο (Εξώηεζε 29: 

Πνηα κνξθή επηκόξθωζεο λνκίδεηε όηη ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηνπο δηεπζπληέο 

/ππνδηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδωλ;) 

 

Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

p 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο f 

Σαρχξξπζκα 

ζεκηλάξηα 

47 71,2 47 0,712 
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Σξίκελε 

επηκφξθσζε 

12 18,2 12 0,182 

Δμάκελε 

επηκφξθσζε 

5 7,6 5 0,076 

Δηήζηα 

επηκφξθσζε 

2 3,0 2 0,030 

Άιιν 0 0,0 0 0,000 

ύνολο 66 100 66 1,000 

 

Πίλαθαο 12: Ιδαληθή κνξθή επηκόξθωζεο ζύκθωλα κε ηνπο ππνδηεπζπληέο (Εξώηεζε 

29: Πνηα κνξθή επηκόξθωζεο λνκίδεηε όηη ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηνπο δηεπζπληέο 

/ππνδηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδωλ;) 

 Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

p 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο 

f 

Σαρχξξπζκα 

ζεκηλάξηα 

9 75,0 9 0,750 

Σξίκελε 

επηκφξθσζε 

1 8,3 1 0,083 

Δμάκελε 

επηκφξθσζε 

1 8,3 1 0,083 

Δηήζηα 

επηκφξθσζε 

1 8,3 1 0,083 

Άιιν 0 0,0 0 0,000 

ύνολο 12 100 12 1,000 

 

πσο είδακε πξνεγνπκέλσο, νη δηεπζπληέο θαη νη ππνδηεπζπληέο επηζπκνχλ 

κηθξήο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, νπφηε είλαη ινγηθφ λα βιέπνπκε φηη 

ζέινπλ λα είλαη ηαρχξξπζκα θαη θαηά ην εξγαζηαθφ σξάξην. 

Σα θίλεηξα γηα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ εκθαλίδνπλ κεγάιεο 

απνθιίζεηο, αιιά απηφ πνπ θαίλεηαη λα ππνθηλεί ιηγφηεξν ηνπο δηεπζπληέο είλαη νη 

επηκνξθσηέο λα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο. Αληίζεηα, γηα 
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ηνπο ππνδηεπζπληέο ε απαιιαγή απφ ηα εξγαζηαθά θαζήθνληα θαίλεηαη λα απνηειεί 

ηζρπξφ θίλεηξν. 

 

Πίλαθαο 13: Κίλεηξα γηα επηκόξθωζε-Δηεπζπληέο (Εξώηεζε 31: Πνην ζα ήηαλ ην 

κεγαιύηεξν θίλεηξν γηα λα επηκνξθωζείηε;) 

 Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

p 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο 

f 

Απαιιαγή απφ 

ηα εξγαζηαθά 

θαζήθνληα 

19 28,8 19 0,288 

Έλα ελδηαθέξνλ 

γλσζηηθφ 

αληηθείκελν 

15 22,7 15 0,227 

Οη επηκνξθσηέο 

λα είλαη 

αλαγλσξηζκέλνπ 

θχξνπο ζηελ 

εηδηθφηεηά ηνπο 

13 19,7 13 0,197 

Οηθνλνκηθή 

απνδεκίσζε γηα 

ην ρξφλν ηεο 

επηκφξθσζεο 

19 28,8 19 0,288 

Άιιν 0 0,0 0 0,000 

ύνολο 66 100 66 1,000 
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Πίλαθαο 14: Κίλεηξα γηα επηκόξθωζε-Υπνδηεπζπληέο (Εξώηεζε 31: Πνην ζα ήηαλ ην 

κεγαιύηεξν θίλεηξν γηα λα επηκνξθωζείηε;) 

 Ν % Απφιπηεο 

πρλφηεηεο 

p 

ρεηηθέο 

πρλφηεηεο 

f 

Απαιιαγή απφ 

ηα εξγαζηαθά 

θαζήθνληα 

8 66,7 8 0,667 

Έλα ελδηαθέξνλ 

γλσζηηθφ 

αληηθείκελν 

2 16,7 2 0,167 

Οη επηκνξθσηέο 

λα είλαη 

αλαγλσξηζκέλνπ 

θχξνπο ζηελ 

εηδηθφηεηά ηνπο 

0 0,0 0 0,000 

Οηθνλνκηθή 

απνδεκίσζε γηα 

ην ρξφλν ηεο 

επηκφξθσζεο 

2 16,7 2 0,167 

Άιιν 0 0,0 0 0,000 

ύνολο 12 100 12 1,000 

 

 

Σέινο, νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ είραλ λα 

πξνηείλνπλ θάηη ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ/ππνδηεπζπληψλ πνπ ζα 

πίζηεπαλ φηη ζα βνεζνχζε ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. ηηο 

ειάρηζηεο πξνηάζεηο πνπ ππήξραλ ήηαλ ε ζπλερήο θαη νπζηαζηηθή επηκφξθσζε. 
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ΜΔΡΟ Γ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
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Κεθάιαην 7. πκπεξάζκαηα 
 

ηελ παξνχζα εξγαζία θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ππνδηεπζπληψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ζκαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ αιιά θαη απηήλ πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα ιάβνπλ. Βαζηθφο 

ζηφρνο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη αλάγθεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζε 

ζέκαηα δηνίθεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Απφ φζν γλσξίδεη ν εξεπλεηήο, δελ ππάξρνπλ 

άιιεο έξεπλεο πνπ λα εζηηάδνπλ ζηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, 

αθνχ, φπσο είδακε, νη παιαηφηεξεο έξεπλεο (απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ην 2008 

θαη ην 2010 θαη Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ ην 2008) αζρνινχληαλ κε ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθά, ελψ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνπο 

δηεπζπληέο (Παπατσάλλνπ, 2009 θαη Γηαλληθνπνχινπ, 2011) δελ επηθεληξψλνληαλ ζε 

ζέκαηα δηνίθεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

παξαπάλσ νδεγνχλ ζε κεξηθά ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ δηεπζπληψλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα πςειή, αιιά ήηαλ πςειφηεξε ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο έξεπλεο. Ζ 

Παπατσάλλνπ (2009) είρε βξεη πνζνζηφ 30% ην νπνίν ην εμεγνχζε σο δπζθνιίαο 

πξφζβαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε κηθξφηεξνπο λνκνχο φπσο είλαη 

απηφο ηεο Πηεξίαο, ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη εθηφο ησλ 

λνκψλ απηψλ. Αλ θαη ε παξνχζα έξεπλα αζρνιείηαη κε έλαλ κηθξφ λνκφ, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηηο λέεο δηαηάμεηο γηα ηα 

θξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ δίλεηαη πιένλ έκθαζε θαη ζηελ επηκφξθσζε 

(λ.4327/2015). 

Οη θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο έιαβαλ επηκφξθσζε νη δηεπζπληέο πνηθίινπλ, 

αιιά ν θπξηφηεξνο είλαη ην Παλεπηζηήκην πνπ ζπλάδεη θαη κε ην κεγάιν πνζνζηφ 

εηήζηαο επηκφξθσζεο (60%). Δπεηδή, νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο είραλ ζπκκεηάζρεη 

ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο παξαηεξνχκε κεγάιν πνζνζηφ 

θαη ζηελ νιηγνήκεξε ή εκεξήζηα επηκφξθσζε. Απηφ ζπκπίπηεη θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Παπατσάλλνπ (2009).  

Σα ζέκαηα ζηα νπνία έιαβαλ επηκφξθσζε νη δηεπζπληέο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν 

ε «Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο», αθνινπζνχκελν απφ ηελ «Οξγάλσζε 

γξαθείνπ θαη αξρείνπ». ηελ έξεπλα ηεο Παπατσάλλνπ ε δεχηεξε δεκνθηιέζηεξε 

επηκφξθσζε ήηαλ ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη Ζ/Τ. Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί λα 

απνδνζεί ζην φηη νη λεφηεξνη δηεπζπληέο είλαη ήδε αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο 
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ηερλνινγίεο. Αθφκε, ε ηειεπηαία επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο 

είρε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ δηάζεζή ηνπο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί ζηα δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα. Δμάιινπ, φπσο έρνπκε ήδε 

αλαθέξεη, νη γνλείο πιένλ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη νη 

απαηηήζεηο ηνπο απφ απηήλ ζπλερψο απμάλνληαη. Γηα απηφ θαη ην θχξην ζέκα ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ πάλσ ζηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Χζηφζν, νη δηεπζπληέο δελ θαίλεηαη λα είλαη 

επραξηζηεκέλνη απφ ηελ επηκφξθσζή ηνπο θαη απφ φηη θαίλεηαη γηα απηφ επζχλεηαη ην 

επηκνξθσηηθφ πιηθφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο θαη γηα απηφ θαη επηζπκνχλ 

ηελ αιιαγή ηνπο.  

Ο ρξφλνο πνπ δαπαλνχλ νη δηεπζπληέο ζηα δηάθνξα θαζήθνληά ηνπο 

θαηαλέκεηαη θπξίσο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ καζεηψλ. 

Αθφκε, ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη απηά ζηα 

νπνία ζπλαληνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο. Σν φηη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα είλαη ην 

θχξην κέιεκα θαη πεγή πξνβιεκάησλ ησλ δηεπζπληψλ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί θαη 

απφ ην γεληθφηεξν θιίκα νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ ρψξα.  

Οη δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα φζν 

απμάλεη ε εκπεηξία ηνπο, αιιά ζπρλά αλαδεηνχλ θαη ηελ βνήζεηα ησλ πξντζηακέλσλ 

ηνπο. Αθφκε, αξθεηνί ήηαλ νη δηεπζπληέο πνπ αλέθεξαλ φηη αλαδεηνχλ ιχζε θαη 

απεπζπλφκελνη ζε αμησκαηνχρνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζε δηθεγφξνπο. 

Απηφ κάιινλ ζπκβαίλεη επεηδή ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα είλαη νηθνλνκηθά θαη ζε 

ζρέζε κε ηε ζπληήξεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί λα είλαη 

αξκφδηα γηα θάπνηα απφ απηά. 

Γηα λα μεπεξάζνπλ δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο σο δηεπζπληέο ζρνιηθήο κνλάδαο βαζίδνληαη θαη ζηελ εκπεηξία θαη 

ζηηο επηζηεκνληθέο ηνπο γλψζεηο γηα ηελ αλεχξεζε ιχζεσλ. Γηα απηφ πξνθαλψο θαη 

πηζηεχνπλ φηη νη εκπεηξηθέο γλψζεηο είλαη απηέο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ επηηπρή άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο σο δηεπζπληέο. Αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηελ 

επηζήκαλζε νξηζκέλσλ δηεπζπληψλ φηη ζα ήζειαλ λα έρνπλ θαη πξαθηηθή εμάζθεζε 

θαηά ηελ επηκφξθσζε δηαπηζηψλνπκε φηη νη δηεπζπληέο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηε 

ζχλδεζε γλψζεο θαη πείξαο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε Γηαλληθνπνχινπ 

(2011) φπνπ επηζεκαίλεηαη φηη νη λένη δηεπζπληέο ζα έπξεπε λα πεξλάλε γηα έλα κήλα 

ζε θαζεκεξηλή βάζε κηα ιεηηνπξγηθή εθπαίδεπζε. Χζηφζν, παξά ηε βάζε πνπ δίλνπλ 
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ζηηο εκπεηξίεο, ε πιεηνςεθία ζπκθσλεί φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη εμεηδηθεπκέλε 

επηκφξθσζε. 

Σα ζέκαηα ζηα νπνία ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξν νη δηεπζπληέο λα επηκνξθσζνχλ 

είλαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ε δηαρείξηζε ρξφλνπ, ε εηζαγσγή 

εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ-θαηλνηνκηψλ θαη ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ. Απηφ θαίλεηαη 

ινγηθφ ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ είδακε φηη αληηκεησπίδνπλ θαη ηα ζέκαηα ζηα 

νπνία αλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ ρξφλν ηνπο νη δηεπζπληέο. Ηδηαίηεξα ε νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ θαίλεηαη λα είλαη επηηαθηηθήο αλάγθεο, αθνχ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ελφο νξγαληζκνχ απαηηνχληαη θαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο (Yunas, 2014).  

Δίδακε, σζηφζν, φηη ε ζεσξία πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα ζην ρψξν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο είλαη ε κεηαζρεκαηηζηηθή θαη φηη νη κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο 

παξαθηλνχλ θαη εκπλένπλ ηνπο αλζξψπνπο, βνεζψληαο ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ην γεληθφηεξν θαιφ ελφο έξγνπ. Απηνί νη εγέηεο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ απφδνζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, αιιά θαη ζε θάζε άηνκν γηα 

λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Οη εγέηεο απηήο ηεο κνξθήο ζπρλά έρνπλ 

πςειά δενληνινγηθά θαη εζηθά πξφηππα (Charry, 2012). Παξφια απηά, απφ ηελ 

έξεπλά καο, δελ πξνθχπηεη φηη νη δηεπζπληέο θαη νη ππνδηεπζπληέο έρνπλ ελδηαθεξζεί 

έσο ηψξα ή επηζπκνχλ λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ παξαθίλεζε-παξψζεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ αθνχ ηα πνζνζηά ζε απηά ηα ζέκαηα ήηαλ ειάρηζηα έσο κεδεληθά.  

ζνλ αθνξά ηε κνξθή επηκφξθσζεο κε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, νη 

δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη είλαη ε πεξηνδηθή επηκφξθσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο, πηζαλψο γηα λα θαιχπηεη ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ηερλνινγία, ηε 

γλψζε, ηε λνκνζεζία θ.ά. Αθφκε, νη δηεπζπληέο πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα επηιέγνπλ νη 

ίδηνη ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζήο ηνπο γηα λα αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

αλάγθεο ηνπο. 

Ζ πεξίνδνο ζηελ νπνία ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξν νη δηεπζπληέο λα 

επηκνξθσζνχλ είλαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ κε απαιιαγή απφ ηα 

θαζήθνληά ηνπο, πνπ ζπκπίπηεη θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο 

Παπατσάλλνπ (2009). Αθφκε, επηζπκνχλ ε επηκφξθσζή ηνπο λα είλαη ηαρχξξπζκε. 

ην ίδην απνηέιεζκα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηεο Παπατσάλλνπ (2009), ελψ ζηελ 

έξεπλα ηεο Γηαλληθνπνχινπ νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ πνηθίινπλ. Σέινο, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο νη δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη ε επηκφξθσζε πξέπεη λα είλαη 

πξναηξεηηθή, πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε θαη κε ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο. 
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Σα θίλεηξα γηα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ εκθαλίδνπλ κεγάιεο 

απνθιίζεηο, αιιά απηφ πνπ θαίλεηαη λα ππνθηλεί ιηγφηεξν ηνπο δηεπζπληέο είλαη νη 

επηκνξθσηέο λα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο. Σέινο, νη 

δηεπζπληέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ είραλ λα πξνηείλνπλ θάηη ζρεηηθά κε ηελ 

επηκφξθσζε πνπ ζα πίζηεπαλ φηη ζα βνεζνχζε ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ.  

Ζ παξνχζα έξεπλα αζρνιήζεθε επίζεο θαη κε ηηο απφςεηο ησλ ππνδηεπζπληψλ 

μερσξηζηά, ην νπνίν γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ φζν γλσξίδεη ν 

εξεπλεηήο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ππνδηεπζπληψλ βιέπνπκε φηη 

δελ απέρνπλ θαη πνιχ ζηηο απφςεηο απφ ηνπο δηεπζπληέο. 

πγθεθξηκέλα, νη ππνδηεπζπληέο δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ επηπιένλ 

επηκφξθσζε ζε πνιιά ζέκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ 

ζπκθσλεί θαη κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην εμσηεξηθφ φπνπ νη ππνδηεπζπληέο 

επηζπκνχζαλ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηελ επνπηεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζέκαηα 

πξνζσπηθνχ, ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη 

ζε φια ηα θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία (Oliver, 2005).   

Μηα ζεκαληηθή θαη αμηνζεκείσηε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

ρξφλνπ ζηα δηάθνξα θαζήθνληα, ε νπνία απέρεη ζεκαληηθά απφ απηή ησλ 

δηεπζπληψλ, αιιά ε νπνία θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά. Απηφ νθείιεηαη 

ζηελ θαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ κε γλψκνλα 

ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Αθφκε, νη ππνδηεπζπληέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο δηεπζπληέο, ζεσξνχλ φηη ε 

επηκφξθσζε πξέπεη λα είλαη θαη αξρηθή θαη πεξηνδηθή θαη λα είλαη θνηλή γηα 

δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο. Απηφ αληηθαηνπηξίδεη θαη ηε θηινδνμία ησλ 

ππνδηεπζπληψλ λα αλαιάβνπλ ζέζε δηεπζπληή ζην κέιινλ θαη ζέινπλ λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα απηφ. 

Σέινο, εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη ππνδηεπζπληέο ήηαλ ιίγν έσο 

θαζφινπ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ, αιιά απηφ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί απφ ην κηθξφ δείγκα πνπ έρνπκε. 
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7.1. Πξνηάζεηο 

 

πσο αλαθέξακε αξθεηέο θνξέο κέζα ζηελ εξγαζία, νη δηεπζπληέο θαη 

ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά έλα 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ηερλνινγίαο θαη γλψζεο θαζψο θαη ηηο απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο ησλ γνλέσλ γηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα απηνχο λα αζθνχλ ηα δηνηθεηηθά ηνπο θαζήθνληα κε ηε κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα λα επηηχρνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

Απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είδακε φηη 

νη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο έρνπλ αλάγθε απφ επέιηθηα θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

αλάγθεο ηνπο πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο πάλσ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. Γηα απηφ ην 

ιφγν πξνηείλνπκε ε πνιηηεία λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε απηήλ θαη παξφκνηεο έξεπλεο 

ζε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά θαη 

επνηθνδνκεηηθά πξνγξάκκαηα. 

πγθεθξηκέλα αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ 

βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ελλνηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ λα παξέρνληαη ζηνπο δηεπζπληέο 

πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαζψο θαη πξνγξακκάησλ εηδηθήο 

επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε ζεηεία ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

πξνηείλεηαη λα είλαη κηθξά ζε δηάξθεηα θαη λα δίλνληαη θίλεηξα ζηνπο δηεπζπληέο γηα 

ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο, θπξίσο ζε κνξθή απαιιαγήο απφ ηα θαζήθνληα ηνπο θαηά 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο επηκφξθσζεο. Δπηπιένλ, ηα ζέκαηα ηηο επηκφξθσζεο ησλ 

δηεπζπληψλ νθείινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο πνπ επηβάινπλ νη θνηλσληθέο, 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ηεο επνρήο – πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν αλαδεηθλχνπλ σο κέγηζην ζέκα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Γη απηφ θαη ζα 

ήηαλ θαιφ λα δηεμάγνληαη ηαθηηθά έξεπλεο πνπ λα αλαδεηθλχνπλ ηα πξνβιήκαηα ηηο 

εθάζηνηε ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σέινο, φπσο θάλεθε θαη απφ ηελ έξεπλα, ηα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ αλζξψπνπο κε γλψζε 

(αθαδεκατθνί) θαη εκπεηξία (πξντζηάκελνη γξαθείσλ εθπαίδεπζεο), ελψ θαιφ ζα ήηαλ 

λα ζπλδπάδνληαη θαη κε πξαθηηθή εθαξκνγή. 

Δπηπιένλ, αλ θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ην δείγκα σλ ππνδηεπζπληψλ ήηαλ 

αξθεηά κηθξφ, εληνχηνηο ηα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ ηδηαηηέξσο δηαθσηηζηηθά θαη γηα ηηο 

αλάγθεο απηψλ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ησλ νπνίσλ ν ξφινο ζπλήζσο 

παξαγλσξίδεηαη, αιιά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο. Γηα απηφ πξνηείλνπκε ηε δηεμαγσγή 
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πεξαηηέξσ εξεπλψλ πνπ λα εζηηάδνπλ ζηνπο ππνδηεπζπληέο, φρη κφλν ηεο 

πξσηνβάζκηαο αιιά θαη ησλ άιισλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο.  
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5. Πιςτοποιθμζνθ γνώςθ ξζνθσ γλώςςασ:     ΝΑΙ         ΟΧΙ  

   

6. Πιςτοποίθςθ ςτθ χριςθ του Η/Τ:  ΝΑΙ         ΟΧΙ  

 
7. Ποιοσ είναι ο τφποσ ςχολείου ςτο οποίο υπθρετείτε;  

 
 

Οργανικότθτα Τφποσ 

1. 1/κζςιο-3/κζςιο  1. Τυπικό Σχολείο Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

2. 4/κζςιο-5/κζςιο  2. Σχολείο Ειδικισ Αγωγισ  
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3. 6/κζςιο  3. Ολοιμερο Σχολείο  

4. 7/κζςιο και πάνω  4. Σχολείο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ  

 
 
8. Χρόνια υπθρεςίασ: 

 

8-14 15-21 22-28 29-35 

    

 

9. Πόςα χρόνια αςκείτε κακικοντα διευκυντι/υποδιευκυντι ςε ςχολικι μονάδα; 

 

1-4 5-8 8-15 Πάνω από 15 

    

 

10. Πόςα χρόνια αςκείτε κακικοντα διευκυντι/υποδιευκυντι ςτθν ίδια ςχολικι 

μονάδα; 

1-4 5-8 8-15 Πάνω από 15 

    

 
 

11. Είχατε προθγοφμενθ εμπειρία ςε άλλεσ κζςεισ διοίκθςθσ;  

 
ΝΑΙ         ΟΧΙ  
 
 

Αν ‘ΝΑΙ’ ςε ποια κζςθ και για πόςα χρόνια;  

……………………………............................................……………………………………

……………………………………………………………………….................................. 

12.  Κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ ςασ ςε κζςθ διευκυντι/υποδιευκυντι  

επιμορφωκικατε ςε κάποιο γνωςτικό αντικείμενο που ζχει ςχζςθ με τθ διοίκθςθ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ; Αν ναι ποιοσ/ποιοι  ιταν ο φορζασ/οι φορείσ  επιμόρφωςισ ςασ; 

ΝΑΙ         ΟΧΙ  
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Φορείσ:  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

13. Πόςοσ ιταν ο χρόνοσ επιμόρφωςθσ;       

 

1. Θμεριςια ι 

Ολιγοιμερθ 

2. Τρίμθνθ 3. Εξάμθνθ 4. Ετιςια 

    

 

14. ε ποια από τα παρακάτω κζματα επιμορφωκικατε;  

    

1. Αλλθλογραφία των δθμοςίων υπθρεςιϊν  

2. Διαχείριςθ ςυγκροφςεων  

3. Διαχείριςθ χρόνου  

4. Ειςαγωγι εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν-καινοτομιϊν  

5. Εκπαίδευςθ παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ  

6. Εκπαιδευτικι νομοκεςία  

7. Θ επικοινωνία ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ  

8. Θ εξζλιξθ τθσ διοικθτικισ ςκζψθσ  

9. Θ θγεςία ςτθ ςχολικι μονάδα  

10. Θζματα διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ  

11. Κακικοντα διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων  

12. Ξζνα εκπαιδευτικά ςυςτιματα  

13. Οικονομικι διαχείριςθ ςχολικϊν μονάδων  

14. Οργάνωςθ γραφείου και αρχείου  
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15. Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ  

16. Παρακίνθςθ-Παρϊκθςθ προςωπικοφ  

17. Προγραμματιςμόσ και αξιολόγθςθ ςτθ ςχολικι μονάδα  

18. Χριςθ νζων τεχνολογιϊν-Χριςθ Θ/Υ  

19. Άλλο. Ποιο;……………………………………..  

15 Ποιο και πότε ιταν το πιο πρόςφατο κζμα ςτο οποίο επιμόρφωκικατε;  

.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

16. Θεωρείτε ότι θ επιμόρφωςθ ςάσ βοικθςε ςτο ζργο ςασ ωσ διευκυντι/υποδιευκυντι ; 

 

1. Κακόλου 2. Λίγο 3. Αρκετά 4. Πολφ 

    

 

 

17. Σι κα ζπρεπε να βελτιωκεί κατά τθ γνώμθ ςασ ςτο επιμορφωτικό πρόγραμμα που 

παρακολουκιςατε; (μπορείτε να τςεκάρετε περιςςότερα από ένα) 

 

1. Θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ  

2. Θ χρονικι διάρκεια να αυξθκεί  

3. Θ χρονικι διάρκεια να μειωκεί  

4. Ο χϊροσ επιμόρφωςθσ  

5. Το επιμορφωτικό υλικό  

6. Το επίπεδο των επιμορφωτϊν  

7. Το περιεχόμενο  

8. Κάτι άλλο;………………..................................................  
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18. Πόςο χρόνο δαπανάτε για κάκε μία από τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ κατά τθν 

άςκθςθ του ζργου ςασ;  

 

Δραςτθριότθτα Λίγο 

χρόνο 

Αρκετό 

χρόνο 

Πολφ 

χρόνο 

1. Αλλθλογραφία    

2. Διαχείριςθ ςυγκροφςεων μακθτϊν    

3. Διαχείριςθ ςυγκροφςεων προςωπικοφ    

4. Εξωτερικζσ εργαςίεσ του ςχολείου    

5. Επικοινωνία με γονείσ    

6. Επικοινωνία με το Γραφείο Εκπαίδευςθσ    

7. Επικοινωνία με το Σχολικό Σφμβουλο    

8. Μζριμνα για επιςκευζσ και ςυντιρθςθ του 

ςχολείου 
   

9. Νομοκεςία (εφρεςθ του κατάλλθλου Νόμου)    

10. Οικονομικι διαχείριςθ    

11. Οργάνωςθ και τιρθςθ του αρχείου    

12. Οργάνωςθ εκδθλϊςεων του ςχολείου    

13. Παρακολοφκθςθ προόδου μακθτϊν    

14. Προγραμματιςμόσ των δράςεων του 

ςχολείου 
   

15. Συμβουλευτικι υποςτιριξθ μακθτϊν με 

επικετικι ςυμπεριφορά 
   

16. Άλλο    

 

19. ε ποιουσ από τουσ παραπάνω τομείσ αντιμετωπίηετε δυςκολίεσ κατά τθν άςκθςθ του  

ζργου ςασ ωσ διευκυντι/υποδιευκυντι;  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

20. υνικωσ με ποιο τρόπο ξεπερνάτε τισ δυςκολίεσ που ανακφπτουν κατά τθν άςκθςθ 

των κακθκόντων ςασ ωσ διευκυντισ/υποδιευκυντισ ςχολικισ μονάδασ; (μπορείτε να 

τςεκάρετε περιςςότερα από ένα) 

 

1. Ηθτϊ τθ βοικεια πιο ζμπειρων διευκυντϊν  

2. Ηθτϊ τθ βοικεια των προϊςταμζνων μου  

3. Ηθτϊ τθ βοικεια του υποδιευκυντι  

4. Με αυτομόρφωςθ μζςα από βιβλία και επιςτθμονικά περιοδικά  

5. Με βοθκά θ επιμόρφωςθ που ζλαβα  

6. Οι δυςκολίεσ ξεπερνιοφνται όςο αυξάνεται θ εμπειρία μου  

7. Κάτι άλλο;…………………………………………………………...  

 

 

21. ε ποιουσ από τουσ παρακάτω τομείσ εμπιςτεφεςτε τθν εμπειρία ςασ και ςε ποιουσ τισ 

επιςτθμονικζσ ςασ γνώςεισ; 

 

 

 Εμπειρία Επιςτθμονικζσ 

γνϊςεισ 

Και τα δφο 

1. Διαχείριςθ ςυγκροφςεων μζςα ςτο ςχολείο    

2. Επικοινωνία με προϊςταμζνουσ και υφιςταμζνουσ    

3. Λιψθ αποφάςεων    

4. Οργάνωςθ γραφείου και αρχείου    

5. Προγραμματιςμόσ των δράςεων του ςχολείου    

6. Σχζςεισ με γονείσ και μακθτζσ    

7. Οικονομικι διαχείριςθ    
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22. Πόςο πιςτεφετε ότι βοθκοφν οι παρακάτω παράγοντεσ ςτθν επιτυχι άςκθςθ του  

ζργου ςασ ωσ διευκυντισ/υποδιευκυντισ;  

 

 Κακόλου Λίγο  Αρκετά Πολφ 

1. Εμπειρικζσ γνϊςεισ     

2. Επιμόρφωςθ     

3. Θεωρθτικζσ γνϊςεισ από αυτομόρφωςθ     

4. Μακθτεία ςε κζςθ υποδιευκυντι     

5. Άλλο τι;………………………………………….     

 

23. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκθ εξειδικευμζνθσ επιμόρφωςθσ ςε κζματα διοίκθςθσ των 

διευκυντών/υποδιευκυντών  των ςχολικών μονάδων; 

                                               ΝΑΙ         ΟΧΙ  

 

24. ε ποια από τα παρακάτω κζματα κα επικυμοφςατε να επιμορφωκείτε; 

(μπορείτε να τςεκάρετε περιςςότερα από ένα) 

1. Αλλθλογραφία των δθμοςίων υπθρεςιϊν  

2. Διαχείριςθ ςυγκροφςεων  

3. Διαχείριςθ χρόνου  

4. Ειςαγωγι εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν-καινοτομιϊν  

5. Εκπαίδευςθ παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ  

6. Εκπαιδευτικι νομοκεςία  

7. Θ επικοινωνία ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ  

8. Θ εξζλιξθ τθσ διοικθτικισ ςκζψθσ  

9. Θ θγεςία ςτθ ςχολικι μονάδα  
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10. Θζματα διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ  

11. Κακικοντα διευκυντϊν/υποδιευκυντϊν ςχολικϊν 

μονάδων 
 

12. Ξζνα εκπαιδευτικά ςυςτιματα  

13. Οικονομικι διαχείριςθ ςχολικϊν μονάδων  

14. Οργάνωςθ γραφείου και αρχείου  

15. Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ  

16. Παρακίνθςθ-Παρϊκθςθ προςωπικοφ  

17. Προγραμματιςμόσ και αξιολόγθςθ ςτθ ςχολικι μονάδα  

18. Χριςθ νζων τεχνολογιϊν-Χριςθ Θ/Υ  

19. Άλλο. Ποιο;……………………………………..  

  

 

 

25. Ποια μορφι επιμόρφωςθσ πιςτεφετε ότι κα ζχει καλφτερα αποτελζςματα; 

1. Αρχικι επιμόρφωςθ, πριν τθν ανάλθψθ κακθκόντων   

2. Περιοδικι επιμόρφωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ  

3. Αρχικι και περιοδικι  

4. Κάτι άλλο;…………………………………………………………  

 

26. Ποια είναι θ γνώμθ ςασ για το περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςθσ των διευκυντών 

/υποδιευκυντών  ςχολικών μονάδων; 

 

1. Να είναι κοινό για όλουσ τουσ διευκυντζσ/υποδιευκυντζσ  

2. Να είναι ςχετικό με τον τφπο τθσ ςχολικισ μονάδασ όπου υπθρετοφν  

3. Να επιλζγουν οι ίδιοι το περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςισ τουσ ανάλογα με τισ 

προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ 
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4. Κάτι άλλο;…………………………………………………………  

 

 

27. Ποια νομίηετε ότι πρζπει να είναι θ ιδιότθτα του επιμορφωτι ςε επιμορφωτικά 

προγράμματα για διευκυντζσ/υποδιευκυντζσ ςχολικών μονάδων; 

 

1. Ακαδθμαϊκόσ  

2. Προϊςτάμενοσ Γραφείου Εκπαίδευςθσ  

3. Συνάδελφοσ διευκυντισ με πλοφςια πείρα  

4.Σχολικόσ Σφμβουλοσ  

5.Κάτι άλλο;………………………………………………………………………...  

 

28. Η επιμόρφωςθ κα κζλατε να γίνεται: (ςημειώςτε όςεσ επιλογέσ νομίζετε) 

1 Κατά τθ διάρκεια του εργαςιακοφ ωραρίου με απαλλαγι από τα κακικοντά ςασ  

2. Κατά τον ελεφκερο χρόνο ςασ  

3. Λίγεσ μζρεσ πριν τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ  

4. Τα Σαββατοκφριακα  

5. Κάτι άλλο;…………………………………………………………  

 

29 Ποια μορφι επιμόρφωςθσ νομίηετε ότι ταιριάηει περιςςότερο ςτουσ διευκυντζσ 

/υποδιευκυντζσςχολικών μονάδων;   

1. Ταχφρρυκμα ςεμινάρια  

2. Τρίμθνθ επιμόρφωςθ  

3. Εξάμθνθ επιμόρφωςθ  

4. Ετιςια επιμόρφωςθ  

5. Κάτι άλλο;…………………………………………………………  
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30. Η επιμόρφωςθ των διευκυντών/υποδιευκυντών  ςχολικών μονάδων πρζπει να είναι: 

1. Προαιρετικι  

2. Υποχρεωτικι  

 

31. Ποιο κα ιταν το μεγαλφτερο κίνθτρο για να επιμορφωκείτε; 

1. Απαλλαγι από τα εργαςιακά κακικοντα  

2. Ζνα ενδιαφζρον γνωςτικό αντικείμενο  

3. Οι επιμορφωτζσ να είναι αναγνωριςμζνου κφρουσ ςτθν ειδικότθτά τουσ  

4. Οικονομικι αποηθμίωςθ για το χρόνο τθσ επιμόρφωςθσ  

5. Κάτι άλλο;…………………………………………………………  

 

32. Θζλετε να προτείνετε κάτι ςχετικά με τθν επιμόρφωςθ των 

διευκυντών/υποδιευκυντών που πιςτεφετε ότι κα βοθκοφςε ςτθν αποτελεςματικι 

λειτουργία των ςχολείων; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                ασ ευχαριςτώ για τθ ςυμμετοχι ςασ και για το χρόνο που αφιερώςατε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 

 (Τπνπξγηθή απόθαζε αξηζ. Φ353.1./324/105657/Γ1) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII 

  

(Δπηζηνιή θαη άδεηα ρξήζεο εξωηεκαηνινγίνπ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 
 

 (Υάξηεο) 
 

 

 

Γηεπζπληέο: 70 

Τπνδηεπζπληέο: 14 
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