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Η εργασία αυτή ασχολείται με το θέμα της σχολικής κουλτούρας, καθώς κατά 

την προσωπική μου άποψη, είναι αυτή που διαφοροποιεί το ένα σχολείο από το άλλο, 

που του προσδίδει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Διερευνά τους παράγοντες που 

διαμορφώνουν την κουλτούρα ενός σχολείου και συνδέει την αλλαγή της κουλτούρας 

με τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας. 

Μέσα από την ενασχόλησή μου και την εκπόνηση διάφορων εργασιών στα 

πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μου δόθηκε πολλές φορές η 

ευκαιρία να μελετήσω το σχολικό κλίμα, καθώς επίσης και το ζήτημα της σχολικής 

κουλτούρας. Κατόπιν τούτου, κατέληξα στη διαπίστωση ότι το συγκεκριμένο θέμα 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη λειτουργία του σχολείου και αποφάσισα στο πλαίσιο 

της διπλωματικής μου εργασίας να ασχοληθώ πιο διεξοδικά με το συγκεκριμένο θέμα. 

Κατά τη διάρκεια της διδακτικής μου εμπειρίας, αλλά και της διοικητικής για 

κάποια χρόνια, καθώς επίσης και η εργασία μου σε διαφορετικά σχολεία της ίδιας 

περιοχής, μου δημιούργησαν τους παρακάτω προβληματισμούς : Τι είναι αυτό που από 

την πρώτη στιγμή που θα βρεθείς σε ένα σχολείο σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είναι 

διαφορετικό από το προηγούμενο; Είναι δυνατόν να αντιλαμβάνεσαι άμεσα ότι στο 

σχολείο υπάρχει μια αρνητική ή θετική ατμόσφαιρα; Η ατμόσφαιρα αυτή σχετίζεται με 

την κουλτούρα του; Ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που διαμορφώνουν την 

κουλτούρα σε μια σχολική μονάδα; Είναι εύκολο να αλλάξει η κουλτούρα και αν ναι με 

ποιον τρόπο; Ποιο είναι το καταλληλότερο μοντέλο ηγεσίας που θα μπορούσε να 

πραγματοποιήσει αυτή την  αλλαγή; 

Διερευνώντας την ελληνική αλλά και ξένη  βιβλιογραφία, παλαιότερη και 

σύγχρονη, συνειδητοποίησα ότι πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει το θέμα της 

σχολικής κουλτούρας. Δεν υπάρχουν όμως αρκετές έρευνες σχετικές με την αλλαγή της 

κουλτούρας μιας σχολικής μονάδας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, ούτε και με τους τρόπους επίτευξης μιας τέτοιας αλλαγής. Προσπάθησα, μέσα 

από τη μελέτη και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, να προσδιορίσω τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η αλλαγή της σχολικής κουλτούρας 

και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί με την άσκηση 

μετασχηματιστικής ηγεσίας. 
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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει, στην ελληνική αλλά και 

ξένη βιβλιογραφία, την έννοια της σχολικής κουλτούρας, τους παράγοντες που 

διαμορφώνουν την κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας, τα εμπόδια που προκύπτουν 

όταν επιχειρείται να αλλάξει η κουλτούρα και τη σπουδαιότητα του ρόλου του 

διευθυντή.  

Η κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας απαρτίζεται από εξωτερικά και εσωτερικά 

χαρακτηριστικά και διαμορφώνεται ανάλογα με τις αντιλήψεις και τις αξίες των 

ανθρώπων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι η εικόνα που δίνει το 

σχολείο προς τα έξω, αποτελεί την ταυτότητά του και το διαφοροποιεί από τα 

υπόλοιπα. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη και φαίνεται πως 

ο ρόλος του διευθυντή είναι πάρα πολύ σημαντικός.  

Το μοντέλο ηγεσίας που συγκεντρώνει τα περισσότερα χαρακτηριστικά που 

συνδέονται με την αλλαγή της σχολικής κουλτούρας είναι το μοντέλο του 

μετασχηματιστικού ηγέτη. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: σχολική κουλτούρα, αλλαγή κουλτούρας, μοντέλα ηγεσίας, 

μετασχηματιστική ηγεσία 
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TITLE: «CHANGING SCHOOL CULTURE AND 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP » 

 

Abstract 

 

The aim of this paper was to explore in Greek and foreign literature the concept 

of school culture, the factors that shape the culture of a school unit, the obstacles that 

arise when trying to change the culture and the importance of the role of the director. 

The culture of a school unit is composed of external and internal characteristics 

and is shaped according to the perceptions and values of the people involved in the 

educational process. It is the image that gives the school outward, it is its identity and it 

differentiates it from the rest. It is not easy to change from one moment to the next and 

it seems that the role of the manager is very important.  

The leadership model that brings together most of the features associated with 

changing school culture is the model of the transformational leader. 

 

 

Keywords: school culture, changing school culture, leadership models, 

transformational leadership 
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Εισαγωγή 

Όπως όλοι οι οργανισμοί, έτσι και τα σχολεία έχουν τη δική τους κουλτούρα. 

Αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα για κάθε οργανισμό και δίνει σ’ αυτόν τη δική του 

ξεχωριστή ταυτότητα. Είναι αυτή που κάνει έναν οργανισμό να ξεχωρίζει από τους 

υπόλοιπους, καθώς επίσης και ένα σχολείο να είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Τα 

τελευταία χρόνια, η κουλτούρα και η σημασία της στη λειτουργία των διάφορων 

οργανισμών, όπως επίσης και στην αποτελεσματικότητά τους, απασχόλησε αρκετούς 

μελετητές στην προσπάθειά τους να αντιληφθούν προβλήματα, δυσκολίες ή ακόμη 

πολύπλοκες σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτούς. Η κουλτούρα επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα ενός σχολείου, βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να γίνουν πιο 

παραγωγικοί στην εργασία τους και τους μαθητές να έχουν καλύτερες επιδόσεις 

(Kowalski & Reitzug, 1993, όπ. αν. Πασιαρδή, 2001). 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τα αποτελεσματικά σχολεία 

(Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης, 2002; Lezotte, 1991; Πασιαρδή & Πασιαρδής, 2006; 

Reynolds & Cuttance, 1992; U.S. Department of Education, 1987), κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι παράγοντες αποτελεσματικότητας (εκπαιδευτική ηγεσία, σχολικό 

κλίμα, κτλ.) αποτελούν στοιχεία της λειτουργίας ενός σχολείου και σχετίζονται άμεσα 

με την κουλτούρα του οργανισμού και με τον βαθμό που αυτή είναι υγιής. Πιο 

συγκεκριμένα, στα σχολεία όπου οι κουλτούρες ήταν υγιείς, υπήρχε ένα αποδεκτό 

σύστημα κοινών αξιών, συμφωνία απόψεων για τον τρόπο με τον οποίο θα 

πραγματοποιηθούν οι στόχοι της σχολικής μονάδας, ανάληψη ηγετικού ρόλου από τον 

διευθυντή και συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων σε διαδικασίες ρουτίνας που 

σχετίζονται με την κουλτούρα. 

Οι Hoy και Miskel (2008), θεωρούν ότι  η κουλτούρα είναι ένα σύστημα κοινών 

αξιών και κανόνων που κρατά τα μέλη του οργανισμού μαζί και του δίνουν μια 

ξεχωριστή ταυτότητα. Το στοιχείο της κουλτούρας είναι αναπόσπαστο στοιχείο όχι 

μόνο της διαμόρφωσης του χαρακτήρα ενός οργανισμού, αλλά και του τρόπου 

συμπεριφοράς και σκέψης των μελών του. Η κουλτούρα δημιουργεί έναν κοινωνικό 

δεσμό στον οργανισμό και δίνει τα πρότυπα επίπεδα συμπεριφοράς στα καινούρια μέλη 

του, βοηθώντας στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη αισθήματος αφοσίωσης. Όταν 

κάποιος επισκέπτεται ένα σχολείο, είναι εύκολο να αντιληφθεί την κουλτούρα του. 

Όπως αναφέρει η Ανθοπούλου (1999), «Η όψη των προσώπων των εκπαιδευτικών και 

του διευθυντή, το παρουσιαστικό των μαθητών, ο τρόπος που λέει καλημέρα ο ένας 

στον άλλο, τα σκίτσα και τα συνθήματα στους τοίχους, η κατάσταση του κτιρίου και ο 
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τρόπος που συζητούν μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί, δείχνουν την κουλτούρα του 

σχολείου» (Ανθοπούλου, 1999, σ. 20).  

Στον χώρο της εκπαίδευσης, η ηγεσία που στο επίκεντρό της έχει μια συλλογική 

δέσμευση για την αλλαγή του σχολείου και δημιουργεί κοινό όραμα, είναι η 

μετασχηματιστική ηγεσία. Η άσκηση μετασχηματιστικής ηγεσίας επιδρά τόσο στην ίδια 

τη σχολική μονάδα, όσο στους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές (Bass & Riggio, 

2006). Σε σχέση με το σχολείο, διαμορφώνει τις υπάρχουσες συνθήκες, την οργάνωση, 

τον σχεδιασμό, τους στόχους και τέλος το εργασιακό κλίμα. Όσον αφορά τους 

εκπαιδευτικούς, υπάρχει άμεση συσχέτιση με την ικανοποίηση ή μη από την 

επαγγελματική τους ιδιότητα, καθώς και από την ενδεχόμενη επιθυμία για αλλαγή 

εργασιακού περιβάλλοντος. Αναφορικά με τους μαθητές, γίνεται αντιληπτό ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, αλλά και η αλλαγή του σχολικού κλίματος 

γενικότερα, έχουν αντίκτυπο στη μάθηση και την επίδοση των μαθητών. 

Συνεπώς, για τη βελτίωση των σχολικών μονάδων αλλά και για αναγκαίες 

αλλαγές σ’ αυτές, ο παράγοντας κουλτούρα δεν μπορεί να αγνοηθεί αφού η κουλτούρα 

καθορίζει την αποτελεσματικότητά τους. Ο διευθυντής, συνεργαζόμενος με τους 

εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 

βελτίωση της σχολικής κουλτούρας. Τα χαρακτηριστικά που διαθέτει ο διευθυντής που 

έχει όραμα και επιθυμεί την υλοποίηση αλλαγών, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά 

ενός μετασχηματιστικού ηγέτη.  

Επομένως, η άσκηση μετασχηματιστικής ηγεσίας και ο ρόλος της στην αλλαγή 

κουλτούρας, είναι ένα θέμα που αξίζει να διερευνηθεί περισσότερο. Και αξίζει να 

διερευνηθεί καθώς υπάρχει έντονος προβληματισμός στον χώρο της διοίκησης της 

εκπαίδευσης, αναφορικά με τον τρόπο άσκησης της ηγεσίας και στον ρόλο της στη 

διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων  που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα 

του έργου της σχολικής μονάδας. Προβληματισμός και δυσπιστία υπάρχει από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών όπως επίσης και των γονέων τους, 

καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η ηγεσία στις σχολικές 

μονάδες δε γίνεται αποδεκτός και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που 

επιλύει. 

Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο 

προσεγγίζεται εννοιολογικά η σχολική κουλτούρα, επιχειρείται η διάκρισή της από το 

σχολικό κλίμα και παρουσιάζονται τα επίπεδα και οι τύποι της. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι παράγοντες διαμόρφωσης της σχολικής κουλτούρας και ο ρόλος που 

μπορεί να διαδραματίσει ο καθένας από αυτούς στην αλλαγή της. Το τρίτο κεφάλαιο 
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αναφέρεται στην αλλαγή κουλτούρας και στα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής. Και στο τέταρτο κεφάλαιο αφού παρουσιάζονται 

διάφορα μοντέλα ηγεσίας, επιχειρείται να συνδεθεί η άσκηση της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας με την αλλαγή της σχολικής κουλτούρας. 

 

Μεθοδολογία βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

 

Η μεθοδολογία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, που χρησιμοποιήθηκε στην 

εργασία, περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την καταγραφή, την ταξινόμηση και την 

αποτίμηση της βιβλιογραφίας πάνω στο υπό διερεύνηση θέμα της αλλαγής της 

σχολικής κουλτούρας. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως δευτερογενείς πηγές, μελέτες και 

έρευνες των πρωτογενών πηγών όπως διατριβές, εγχειρίδια, άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. 

Για την ανεύρεση της βιβλιογραφίας της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν κατάλογοι 

βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι. όπως του ΑΠΘ, της Δυτικής Μακεδονίας, της Κύπρου,  μηχανές 

αναζήτησης στο διαδίκτυο όπως google scholar, bing και yahoo, βιβλία από 

βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων αλλά και του Π.Ι, μεταπτυχιακές και διδακτορικές 

εργασίες από ιδρυματικά καταθετήρια, ebooks, άρθρα από περιοδικά εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, πρακτικά από συνέδρια,  ιστοσελίδες στο διαδίκτυο όπως: 

http://el.wikipedia.org, http://www.didaktorika.gr/eadd. Εστιασμένη βιβλιογραφική 

αναζήτηση έγινε µε λέξεις – κλειδιά (keywords), όπως : σχολική κουλτούρα, σχολικό 

κλίμα, αποτελεσματικά σχολεία, είδη κουλτούρας, αλλαγή κουλτούρας, μοντέλα 

ηγεσίας, μετασχηματιστική ηγεσία. 

 Στη συνέχεια έγινε αποδελτίωση της βιβλιογραφίας, η οποία αποτέλεσε 

σημαντικό µέσο συγκέντρωσης, αποτίμησης, περιγραφής, ανάλυσης και διευθέτησης 

των πληροφοριών και του υλικού που ήταν αναγκαίο για την εκπόνηση της εργασίας. 

Κατόπιν το υλικό ταξινομήθηκε  σε θεματικές ενότητες. 

Και τέλος, πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση κατά την οποία 

παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του υπό διερεύνηση θέματος, όπως 

παρουσιάζεται στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, τα επιμέρους στοιχεία, οι 

βασικές κατευθύνσεις, τάσεις και προσεγγίσεις έρευνας του υπό διερεύνηση 

προβλήματος, τα σημαντικότερα αποτελέσματα των ερευνών µε συνοπτικό και κριτικό 

τρόπο, οι ομοιότητες και οι διαφορές τους, τα κενά, οι ελλείψεις στην  έρευνα του υπό 

διερεύνηση θέματος και οι προοπτικές περαιτέρω έρευνάς του. 

 

http://el.wikipedia.org/
http://www.didaktorika.gr/eadd
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

 

Το θέμα της κουλτούρας στον οργανισμό βρέθηκε στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος στη μελέτη της οργανωσιακής συμπεριφοράς, αφού οι έρευνες των 

τελευταίων δεκαετιών (Θεοφιλίδης, 2004; Hoy & Miskel, 2008; VanHoutte, 2004)  

έδειξαν ότι η κουλτούρα επηρεάζει άμεσα και αποτελεσματικά τη συμπεριφορά και την 

επίδοση των μελών του οργανισμού.   

Στους σχολικούς οργανισμούς, ο ρόλος τόσο του διευθυντή όσο και των 

εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός στη βελτίωση και στην αλλαγή της κουλτούρας. O 

διευθυντής, ως ηγέτης της σχολικής μονάδας στα σχολεία του 21ου αιώνα, δε θα πρέπει 

να επαναπαύεται αλλά να βρίσκεται σε εγρήγορση και μια από τις βασικές του 

προτεραιότητες όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας είναι να 

γνωρίσει την κουλτούρα της, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στα διάφορα επίπεδά της 

(Schein, 1999; Sergiovanni & Starratt, 1998), παρακολουθώντας τις εσωτερικές και 

εξωτερικές επιδράσεις στη σχολική μονάδα που πιθανόν να επιφέρουν αλλαγές σ’ 

αυτήν. 

 

1.1  Εννοιολογική οριοθέτηση των όρων κουλτούρα και σχολική 

κουλτούρα  

 

Η έννοια του όρου  «κουλτούρα» 

 

Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί από διάφορους μελετητές στον ορισμό της έννοιας 

της κουλτούρας. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του ’80 και φτάνοντας μέχρι τις μέρες 

μας παρατηρούμε ότι όσοι ερευνητές προσπάθησαν να αποδώσουν τον ορισμό της 

κουλτούρας για τον κάθε οργανισμό, καταλήγουν περίπου στα ίδια συμπεράσματα 

αναφορικά με τις ισχύουσες αξίες και τις αντιλήψεις. 

Κατά τον Ouchi (1981), η κουλτούρα είναι τα σύμβολα και οι μύθοι που 

γίνονται κοινωνοί αξιών και αντιλήψεων στους εργαζόμενους (όπ. αν. Πασιαρδής, 

2004). Ένας ορισμός που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτός του Schein 

(1985), ο οποίος επηρέασε σημαντικά την έρευνα σχετικά με την κουλτούρα των 

οργανισμών (όπ. αν. Χατζηπαναγιώτου, 2008). Θεωρεί την κουλτούρα ως «ένα 

πρότυπο των βασικών παραδοχών, που ανακαλύπτονται ή αναπτύσσονται από μια 
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συγκεκριμένη ομάδα, το οποίο έχει δοκιμαστεί αρκετά, ώστε να θεωρείται έγκυρο και, 

γι’ αυτό διδάσκεται σε νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης και αίσθησης 

γι’ αυτά τα προβλήματα» (Schein, 1985, σ. 6, όπ. αν. Χατζηπαναγιώτου, 2008). Ο 

συγκεκριμένος ορισμός αναφέρει την κουλτούρα ως πρότυπο παραδοχών (πρότυπα 

συμπεριφοράς, αξίες, πεποιθήσεις, αντιλήψεις των μελών ενός οργανισμού), αλλά 

επιπλέον δίνει τη διάσταση της κουλτούρας στις ανθρώπινες σχέσεις, στην ανθρώπινη 

φύση και στη φύση της αλήθειας, η οποία «διδάσκεται» στα νέα μέλη ως ο ορθός 

τρόπος σκέψης. O Mintzberg (1989), αναφερόμενος στην κουλτούρα, την χαρακτηρίζει 

ως την ιδεολογία του οργανισμού, στην οποία εμπεριέχονται οι αντιλήψεις και οι 

συνήθειες διαφοροποίησής του από άλλους οργανισμούς (όπ. αν. Πασιαρδής, 2004). 

Έναν παρόμοιο ορισμό δίνει ο Robbins (1998), ο οποίος παρουσιάζει την κουλτούρα ως 

ένα σύστημα από κοινές αντιλήψεις, βάσει των οποίων διαφοροποιείται ο ένας 

οργανισμός σε σχέση με κάποιον άλλο (όπ. αν. Πασιαρδή, 2001). Για τον Μπουραντά 

(2002), η κουλτούρα προσδιορίζεται ως ένα σύστημα κοινών αξιών, απόψεων, πιστεύω, 

εννοιών, αρχών, κανόνων, συνηθειών και συμβόλων, τα οποία είναι σε ισχύ και 

ενυπάρχουν σε μία ομάδα ανθρώπων ή σε μία κοινότητα. 

Συγκρίνοντας τους παραπάνω ορισμούς, παρατηρούμε ότι είναι παρόμοιοι και 

διαφοροποιούνται ελάχιστα, καθώς αναφέρονται σε κοινές αξίες και αντιλήψεις που 

μεταφέρονται από μια ομάδα ανθρώπων σε μια άλλη και προσδίδουν στον κάθε 

οργανισμό τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στους 

ορισμούς που δόθηκαν από τους ερευνητές για τη σχολική κουλτούρα. 

 

Η έννοια του όρου «σχολική κουλτούρα» 

 

Η σχολική κουλτούρα σχετίζεται κυρίως με τους ανθρώπους που υπάρχουν 

μέσα σε μια σχολική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, ταυτίζεται με τον τρόπο που 

εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους δεσμούς που 

δημιουργούν με το σχολείο, με τους στόχους τους οποίους θέτουν και με τον τρόπο που 

εργάζονται για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Επιπλέον, η σχολική κουλτούρα 

διαμορφώνει το κατάλληλο πλαίσιο για την παροχή κινήτρων σε όλους τους 

εμπλεκόμενους της σχολικής κοινότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία σχολική 

κοινότητα που υπάρχει αναγνώριση προσπαθειών και επιτευγμάτων, προσωπικό και 

μαθητές είναι πρόθυμοι να καινοτομήσουν και να εργαστούν με στόχο την αλλαγή και 

τη βελτίωση. Η ειλικρίνεια και η καλοπροαίρετη κριτική μπορούν να βοηθήσουν στην 
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κατεύθυνση αυτή. Εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν νέα προγράμματα ή διδάσκουν 

χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους όταν δέχονται επιβράβευση αποκτούν κίνητρο να 

συνεχίσουν ενώ ταυτόχρονα κινητοποιούν και τους άλλους εκπαιδευτικούς να τους 

ακολουθήσουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν οι εκπαιδευτικοί με συχνές επισκέψεις 

σε τάξεις συναδέλφων, παρατηρούν και ασκούν εποικοδομητική κριτική, όταν 

επικοινωνούν και μοιράζονται τις ιδέες τους και όταν επικροτούν και προωθούν 

καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις (Deal & Peterson, 1998). 

Ο συντονισμός και η συνεργασία πολλών ανθρώπων κάτω από συγκεκριμένους 

κανόνες και έναν κώδικα επικοινωνίας επιτρέπει την ορθή λειτουργία μιας σχολικής 

μονάδας. Τόσο οι κανόνες όσο και οι κώδικες είναι φυσικό να διαφέρουν από σχολείο 

σε σχολείο. Ο Πασιαρδής (2004, σ. 150), υποστηρίζει ότι «η σχολική κουλτούρα είναι 

οι κανόνες συμπεριφοράς, οι αξίες, τα σύμβολα, οι παραδοχές που διέπουν τη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας και τη διακρίνουν από όλες τις άλλες». 

Επιπρόσθετα, η σχολική κουλτούρα περιγράφει τη συμπεριφορά και τη στάση 

των μελών της σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση την ταυτότητά της και τα στοιχεία 

που την καθορίζουν και την καθιστούν μοναδική. Το ανθρώπινο δυναμικό μιας 

σχολικής μονάδας απαρτίζεται από πολλούς και διαφορετικούς χαρακτήρες οι οποίοι 

διαρκώς εναλλάσσονται είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε μαθητές. Η συνεχής αυτή 

εναλλαγή προσώπων επηρεάζει τη σχολική κουλτούρα η οποία δεν μπορεί να 

παραμένει σταθερή. Βασικό της στοιχείο είναι ότι μεταβάλλεται και τροποποιείται 

ανάλογα με τις κοινωνικές αντιλήψεις των μελών της σχολικής μονάδας. Συνεπώς, η 

σχολική κουλτούρα δεν μπορεί να είναι σταθερή, αλλά εξελίσσεται και ακολουθεί τις 

συνεχείς μεταβολές της κοινωνίας  (Χατζηπαναγιώτου, 2008). 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί για τη σχολική κουλτούρα ότι είναι η 

ταυτότητα και η εικόνα του σχολείου. Είναι ξεχωριστή για το κάθε σχολείο και επιδρά 

άμεσα σε όλα τα μέλη του. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι στατική, αλλά να 

προσαρμόζεται για να καλύπτει και να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων 

στη λειτουργία του. Πολλές φορές, παρατηρείται, πως υπάρχει δυσκολία στη διάκριση 

της σχολικής κουλτούρας από το σχολικό κλίμα. 

 

 

1.2  Σχολική κουλτούρα και σχολικό κλίμα 
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Το κλίμα, γενικά, αποτελεί μια ομάδα εσωτερικών χαρακτηριστικών του 

οργανισμού. Η κουλτούρα αποτελείται από κοινές αξίες και νόρμες των μελών του 

οργανισμού. Σύμφωνα με τον Κυθραιώτη (2006), οι δύο αυτές έννοιες έχουν τις 

ιστορικές τους ρίζες σε διαφορετικές επιστήμες. Το κλίμα βασίζεται στην κοινωνική 

και βιομηχανική ψυχολογία και επηρεάζεται από αυτές. Αντίθετα, για την κουλτούρα 

προέχει η επιρροή από την ανθρωπολογία και από την κοινωνιολογία. Η σχολική 

κουλτούρα και το σχολικό κλίμα έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης και από την επιστήμη 

της ψυχολογίας.  

Οι έννοιες σχολική κουλτούρα και σχολικό κλίμα χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά 

για να περιγράψουν τον χαρακτήρα μιας σχολικής μονάδας και κάποιες φορές φαίνεται 

να συγχέονται μεταξύ τους. Πρόκειται για δύο όρους που χρησιμοποιούνται συχνά σαν 

συνώνυμοι, διότι αναφέρονται στα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητα ενός 

σχολείου και καταδεικνύουν την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που 

επικρατούν εκεί (Ανδρέου  & Μαντζούφας, 1999). 

Κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι το σχολικό κλίμα έχει σχέση με την έννοια της 

κουλτούρας ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θεωρούν ότι είναι έννοιες σχεδόν 

ταυτόσημες. Για την κουλτούρα και το κλίμα έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες 

έρευνες γιατί είναι δύο στοιχεία που δημιουργούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε 

σχολείου (Campo, 1993; Πασιαρδής, 2004). Ο Πασιαρδής (2004) αναφέρει ότι η 

σχολική κουλτούρα διαφέρει από το σχολικό κλίμα, καθώς θεωρεί ότι η πρώτη 

αναφέρεται στα εσωτερικά στοιχεία του σχολείου, τα οποία γίνονται αντιληπτά στο 

σχολικό κλίμα. «Η κουλτούρα διαμορφώνει αξίες και πιστεύω για θετική στάση 

απέναντι στην αλλαγή και το κλίμα ενθαρρύνει ερμηνείες της κουλτούρας που 

μεταφράζονται σε επιθυμητές ενέργειες» (Πασιαρδής, 2004, σ. 162). Την κουλτούρα τη 

διαμορφώνουν τα μέλη μιας σχολικής μονάδας, την αντιλαμβάνονται όμως και 

εξωτερικοί επισκέπτες ενώ το σχολικό κλίμα είναι αυτό που βιώνουν τα εμπλεκόμενα 

μέλη στο σχολείο στην καθημερινότητά τους. 

Το σχολικό κλίμα είναι για τη σχολική μονάδα το σύνολο των εικόνων και των 

στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα άτομα και τις ομάδες που εργάζονται και φοιτούν σε 

αυτό, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Το σχολικό κλίμα ανάλογα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μπορεί να είναι ευχάριστο ή όχι, δημιουργικό ή 

καταθλιπτικό και απωθητικό (Ανθοπούλου, 1999). Γενικά, καθίσταται σαφές ότι τα 

χαρακτηριστικά που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον καθορίζουν την ατμόσφαιρα 

που επικρατεί στο σχολείο και συνθέτουν την προσωπικότητα που εκφράζεται σαν 

κλίμα του σχολείου.  
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Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η σχολική κουλτούρα διαμορφώνεται 

από τα άτομα της σχολικής ομάδας, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Χαρακτηρίζεται ως η 

εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, ενώ το σχολικό κλίμα είναι η προσωπικότητα και η 

συνολική ατμόσφαιρα της σχολική μονάδας. 

 

1.3  Επίπεδα κουλτούρας 

 

Η κουλτούρα, όπως προαναφέρθηκε, διαμορφώνει τα πρότυπα συμπεριφοράς 

ανάμεσα στα μέλη μιας σχολικής μονάδας. Επομένως είναι πολύ σημαντικό, τόσο για 

τον διευθυντή όσο και για τα υπόλοιπα μέλη της να γνωρίζουν καλά την κουλτούρα 

της, έτσι ώστε να υιοθετούν τις ίδιες αξίες και να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. 

Ορισμένοι ερευνητές (Sergiovanni & Starratt, 1998; Schein, 1999), στην προσπάθειά 

τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ορισμού της κουλτούρας, επεξήγησαν τη 

συγκεκριμένη έννοια κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα διάφορα επίπεδά της.   

Όπως αναφέρουν οι Sergiovanni και Starratt (1998) τέσσερα είναι τα επίπεδα της 

κουλτούρας. Στο πρώτο επίπεδο είναι αντιπροσωπευτικά τα δημιουργήματα της 

κουλτούρας (μύθοι, ιστορίες, σύμβολα), ενώ το δεύτερο επίπεδο σχετίζεται με την 

προοπτική προόδου των ανθρώπων μέσα στον οργανισμό. Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται 

στις αξίες που διέπουν τη λειτουργία του οργανισμού και το τέταρτο επίπεδο 

αναφέρεται στις παραδοχές για την υπόσταση του ίδιου του οργανισμού. Πιο απλά, η 

κουλτούρα φαίνεται μέσα από αυτά που λένε οι άνθρωποι, από το πώς 

συμπεριφέρονται, ποιες εθιμοτυπίες τελούν, ποιους κανόνες και νόρμες μοιράζονται, 

ποιες είναι οι προτεραιότητές τους. 

Παράλληλα, για τον Schein (1999) όταν τα καινούρια μέλη του οργανισμού 

αποδέχονται τις βασικές παραδοχές, τις αξίες και τα πιστεύω, τότε υφίσταται η 

κουλτούρα. Ο Schein παρουσιάζει τρία επίπεδα κουλτούρας. Στο πρώτο 

συμπεριλαμβάνονται τα θεατά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού 

αλλά και οι κανόνες συμπεριφοράς που συνεπικουρούν, ώστε τα μέλη του να 

αντιληφθούν τις διάφορες πλευρές της ζωής και της λειτουργίας του. Οι κανόνες 

συμπεριφοράς, όπως η συνεργασία με τους συναδέλφους ή η υποστήριξη νεότερων 

συναδέλφων, μεταδίδονται προφορικά με ιστορίες στα μέλη του οργανισμού και 

παρέχουν παραδείγματα για την κουλτούρα στον οργανισμό. Στο δεύτερο επίπεδο της 

κουλτούρας υπάρχει ένα σύστημα από κοινές αξίες που θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως οι στόχοι του οργανισμού. Οι αξίες αυτές επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των μελών, τα οποία εφόσον γνωρίζουν τι είναι επιθυμητό προσπαθούν 
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να μετασχηματίζουν τις αξίες σε νόρμες συμπεριφοράς. Τέλος, το βαθύτερο επίπεδο της 

κουλτούρας αποτελείται από παραδοχές κοινά αποδεκτές και ενδιαφέρονται κυρίως για 

τις ανθρώπινες σχέσεις.   

Επίσης, σύμφωνα με τους Hoy και Miskel (2008), η σχολική κουλτούρα 

αποτελείται από ένα σύστημα κοινών προσανατολισμών, το οποίο παραπέμπει στους 

κανόνες, στις αξίες και στις παραδοχές, που διατηρούν ενωμένη τη σχολική μονάδα και 

της προσδίδουν ταυτότητα. Οι κανόνες σχετίζονται με τους άγραφους και ανεπίσημους 

κανονισμούς που υπάρχουν σε μια σχολική μονάδα, όπως είναι η υποστήριξη των 

συναδέλφων, η διακριτικότητα, η διαχείριση των ζητημάτων ανάρμοστης 

συμπεριφοράς των μαθητών, η τυπικότητα και η υπευθυνότητα. Οι αξίες έχουν σχέση 

με τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την αφοσίωση, και τέλος οι παραδοχές 

αναφέρονται στις αντιλήψεις για την αλήθεια.. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνητών, σχετικά με την 

παρουσίαση των διαφόρων επιπέδων της κουλτούρας, διακρίνουμε ότι καταλήγουν σε 

κοινά σημεία. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η κουλτούρα συνίσταται από 

φανερά και αφανή πρότυπα συμπεριφοράς που αποκτώνται και μεταδίδονται με κοινές 

νόρμες, αξίες, φιλοσοφίες, αντιλήψεις και παραδοχές που λειτουργούν συλλογικά στον 

σχηματισμό της. 

 

1.4 Τύποι κουλτούρας  

 

Εκτός από τα επίπεδα της κουλτούρας υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι έχουν 

ασχοληθεί με τους τύπους της κουλτούρας. Οι σχολικοί οργανισμοί συχνά υιοθετούν 

στοιχεία από την οργανωσιακή κουλτούρα. 

Σύμφωνα με τον Charles Handy (1993), η οργανωσιακή κουλτούρα διακρίνεται 

στις εξής κατηγορίες : (α) Στην κουλτούρα της κεντρικής εξουσίας (club culture), στην 

οποία μια  κεντρική πηγή εξουσίας αποτελεί την πηγή της δύναμης που εμπνέει 

εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους ή κάποιες φορές προκαλεί φόβο. Όλοι έχουν πάθος 

με την επίτευξη των στόχων, γίνεται αξιολόγηση με βάση τα αποτελέσματα και η 

ατμόσφαιρα είναι συνήθως ανταγωνιστική. (β) Στην κουλτούρα των ρόλων (role 

culture), όπου η λήψη και η δομή των αποφάσεων βασίζεται στη λογική και στην 

εξειδίκευση αντίστοιχα, ενώ οι εργασίες και η διάκριση των ρόλων περιγράφονται με 

σαφήνεια. Ο οργανισμός λειτουργεί στο πλαίσιο κανονισμών και διαδικασιών, ο 

συντονισμός των οποίων πραγματοποιείται μέσω της κεντρικής διοίκησης. (γ) Στην 

κουλτούρα του καθήκοντος/της αποστολής (task culture), κατά την οποία υπάρχει 
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προσανατολισμός του οργανισμού σε ένα έργο ή σε ένα σχέδιο. Σκοπός είναι η 

διαπροσωπική επαφή όλων των ομάδων που χαρακτηρίζονται από ορθά λειτουργικά 

προσόντα, ώστε πραγματοποιήσουν αυτό το έργο. Οι ομάδες αυτές μπορεί να αλλάζουν 

μόλις πετύχουν τον στόχο. (δ) Στην κουλτούρα του ατόμου (person culture), σύμφωνα 

με την οποία κεντρικό σημείο του κάθε οργανισμού είναι το άτομο και στο πλαίσιο 

αυτό εργάζεται για δικό του όφελος. Οι εντολές από τους ανωτέρους και η λογοδοσία 

σε αυτούς δεν υφίστανται, ενώ οι κοινοί στόχοι είναι ανύπαρκτοι. 

Ένα από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα της οργανωσιακής κουλτούρας επίσης,  

αναπτύχθηκε μερικά χρόνια αργότερα από τους Cameron και Quinn (2006), οι οποίοι 

διέκριναν τέσσερις τύπους κουλτούρας που αναφέρονται κατά κύριο λόγο στις σχέσεις 

ανάμεσα στους εργαζόμενους. (α) Η ιεραρχική κουλτούρα / κουλτούρα κανόνων 

(hierarchical culture), η οποία βασίζεται κυρίως στη σταθερότητα, στην τήρηση 

επίσημων κανόνων και πολιτικών, στον έλεγχο και τη διατήρηση της ιεραρχίας. (β) Η 

κουλτούρα της αγοράς / κουλτούρα στόχων (market culture), η οποία βασίζεται κυρίως 

στον ανταγωνισμό. Οι οργανισμοί που υιοθετούν την κουλτούρα αυτή στοχεύουν στην 

υψηλή ανταγωνιστικότητα. Πιο συγκεκριμένα, επικρατεί η διαφοροποίηση και η 

προσπάθεια για προσαρμογή στις μεταβολές και στις εξελίξεις του περιβάλλοντος, 

ώστε ο οργανισμός να επιβιώνει στον ανταγωνισμό. Την κουλτούρα της αγοράς τη 

συναντάμε συνήθως στα ιδιωτικά σχολεία. (γ) Η συμμετοχική κουλτούρα / κουλτούρα 

της «παρέας» (clan culture),η οποία βασίζεται στις αξίες της συνεργασίας, της συνοχής 

και της αφοσίωσης. Σκοπός του οργανισμού είναι η δημιουργία και η διατήρηση καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων. Το εργασιακό περιβάλλον είναι φιλικό και ευχάριστο. Οι 

εργαζόμενοι θεωρούνται μια οικογένεια, χαρακτηρίζονται από υψηλή εργασιακή 

δέσμευση και αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Συνήθως η κουλτούρα της 

παρέας συναντάται σε επαρχιακούς σχολικούς οργανισμούς. (δ) Η κουλτούρα των 

συνθηκών / προσαρμοστική (adhocracy culture), που έχει ως βάση τη δημιουργία, 

επιδιώκοντας καινοτόμες δράσεις με την ανάληψη ρίσκου. Άλλωστε, στόχος είναι η 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το εργασιακό περιβάλλον είναι εξαιρετικά 

δυναμικό και δημιουργικό  (Cameron & Quinn, 2006). 

Οι σχολικοί οργανισμοί συχνά υιοθετούν στοιχεία της οργανωσιακής 

κουλτούρας, κυρίως της συμμετοχικής όπου έμφαση δίνεται στις διαπροσωπικές 

σχέσεις αλλά και της κουλτούρας των συνθηκών η οποία βασίζεται στη δημιουργία και 

την καινοτομία. 

Επιπρόσθετα, ένα στοιχείο κουλτούρας που μπορεί να προσδιορίσει τον τύπο 

μιας σχολικής μονάδας είναι ο βαθμός αλλαγής και εξέλιξής της. Σύμφωνα με τη 
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Rosenholtz (1989), η κουλτούρα των σχολικών μονάδων διακρίνεται στα εξελισσόμενα 

σχολεία (moving schools) και στα μη εξελισσόμενα ή στάσιμα σχολεία (stuck schools) 

(όπ. αν. Πομάκη, 2007).  

Σύμφωνα με ένα άλλο μοντέλο των Stoll και Fink (1996), οι σχολικές μονάδες 

με βάση τη σχολική κουλτούρα διακρίνονται σε: (α) Εξελισσόμενες  (moving schools), 

οι οποίες είναι αποτελεσματικές και έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν. Στην 

περίπτωση αυτή η πρόκληση για το προσωπικό είναι να διατηρήσουν την ορμή της 

ολοένα εξελισσόμενης σχολικής μονάδας. (β) Αυτές που απλώς προχωράνε  (cruising 

schools), οι οποίες φαίνονται αποτελεσματικές επειδή οι μαθητές πετυχαίνουν καλά 

αποτελέσματα στις εξετάσεις αλλά στερούνται της δυνατότητας να αλλάζουν. Τέτοιες 

σχολικές μονάδες βρίσκονται συνήθως σε πιο ευημερούσες περιοχές όπου η ποιότητα 

των μαθησιακών επιτευγμάτων καλύπτει σημαντικά προβλήματα στις διαδικασίες 

διδασκαλίας και μελέτης του σχολείου. Η πρόκληση για τον ηγέτη μιας τέτοιας 

σχολικής μονάδας είναι να πείσει τους υπόλοιπους να παραδεχτούν ότι υπάρχει 

πρόβλημα. (γ) Αυτές που αγωνίζονται να επιβιώσουν (struggling schools), οι οποίες 

έχουν την επιθυμία και τη δυνατότητα να αλλάξουν αλλά προς το παρόν δε θεωρούνται 

αποτελεσματικές. Συχνά συγχέονται με αυτές που βυθίζονται και πρόωρα 

αμφισβητούνται από εξωτερικούς φορείς. Χρειάζονται σημαντική εξωτερική 

υποστήριξη για να δημιουργήσουν μια πραγματική επιθυμία για βελτίωση. (δ) Αυτές 

που βυθίζονται (sinking  schools), οι οποίες ούτε αποτελεσματικές είναι αλλά ούτε και 

έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν (Stoll & Fink, 1996). 

Αντιλαμβανόμαστε, μελετώντας τους τύπους της κουλτούρας τόσο της 

οργανωσιακής όσο και της σχολικής, πως σχετίζονται άμεσα με τον βαθμό ανάπτυξης 

και απόδοσης ενός οργανισμού ή μιας σχολικής μονάδας, έναν από τους βασικότερους 

στόχους του διευθυντή αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας γενικότερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η κουλτούρα αποτελεί για τον κάθε οργανισμό την 

ταυτότητά του. Καθορίζει τη συμπεριφορά και τη στάση των μελών του και ενισχύει το 

αίσθημα αφοσίωσης προς αυτόν. Συγκροτείται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του οργανισμού, τα οποία συνθέτουν το κλίμα και την ατμόσφαιρά του. Το 

πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται η μονάδα τον «εαυτό της», διαμορφώνει αυτό που τελικά 

γίνεται η ίδια και αυτό που εκπροσωπεί για τις άλλες μονάδες (Αθανασούλα-Ρέππα, 

1999;  Everard & Morris, 1999). Όπως επίσης αναφέρει η Ανθοπούλου (1999, σ. 26), 

«η κουλτούρα επηρεάζει ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και καθορίζει τη 

συμπεριφορά και την επίδοση των ατόμων που τη βιώνουν, καθώς είναι υπεύθυνη, σε 

μεγάλο βαθμό, για τη στάση και τη διάθεσή τους».  

Παράγοντες που παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας είναι 

οι διευθυντές που προσπαθούν να διατηρούν θετικό κλίμα στις σχολικές τους μονάδες, 

που σέβονται τους εκπαιδευτικούς και τους παρέχουν την αίσθηση της ασφάλειας. 

Είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που εκδηλώνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τους 

μαθητές τους, αισθάνονται περήφανοι για το σχολείο στο οποίο εργάζονται, επιθυμούν 

και αναζητούν τρόπους για τη βελτίωσή του (Χατζηπαντελή, 1999).  

Στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας συμβάλλουν οι κοινοί στόχοι και το 

κοινό όραμα, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, ο αμοιβαίος 

σεβασμός, η αναγνώριση και επιβράβευση των προσπαθειών μαθητών και 

εκπαιδευτικών, η συνεχής μάθηση και για τους δύο, η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων 

με την ενθάρρυνση και στήριξη της διεύθυνσης, το σχολικό κλίμα και το κλίμα της 

τάξης. Επιπρόσθετα, η επικοινωνία και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

στην εκπαίδευση, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται καλύτερα και 

αποδίδουν περισσότερο σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που τους παρέχει τα εποπτικά 

υλικά και την υποδομή  που χρειάζονται για να ασκήσουν το έργο τους.  

Η Μπούτσκου (2012), πραγματοποίησε έρευνα σε εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Αττικής και Φλώρινας και τα αποτελέσματα 

ήταν ενδεικτικά των αντιλήψεων για τη σχολική κουλτούρα. Η απόλυτη πλειοψηφία 

(100%) θεωρεί ότι η σχολική κουλτούρα συμβάλλει στην ορθή διαχείριση της αλλαγής, 
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στην αποτελεσματικότητα του σχολείου και δημιουργεί πιο ενεργητικούς και 

παραγωγικούς εκπαιδευτικούς. Ένα σημαντικό ποσοστό (76,9%) θεωρεί ότι παρέχει 

ασφάλεια στους εκπαιδευτικούς και σταθερότητα στο διδακτικό τους έργο καθώς 

επίσης ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό (73,8%) πιστεύει ότι προσδίδει στο κάθε σχολείο 

τη δική του ταυτότητα. Ενώ πλειοψηφικά είναι επίσης τα ποσοστά όσων πιστεύουν ότι 

η σχολική κουλτούρα προλαμβάνει συγκρούσεις και προσφέρει την 

αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους (70,8%), ότι συμβάλλει στη διαμόρφωση της 

κατάλληλης συμπεριφοράς (69,2%), ότι ενισχύει τη συνοχή (66,2%), τη συνεργασία 

(63,1%) και την πρόθεση των εκπαιδευτικών να παραμείνουν στο ίδιο σχολείο (60%) 

(Μπούτσκου, 2012). 

Επιπρόσθετα, σχετικά με τους παράγοντες διαμόρφωσης της κουλτούρας, με 

πολύ μεγάλα ποσοστά της τάξεως του 100%, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ο ρόλος 

του σχολικού ηγέτη και των εκπαιδευτικών, το σχολικό κλίμα, η διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού, η επιθυμία για βελτίωση και η συνεργασία εκπαιδευτικών και 

γονέων είναι σημαντικά (Μπούτσκου, 2012). 

Μελετώντας τα στατιστικά αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, γίνεται σαφές 

ότι ο ρόλος του διευθυντή και η σωστή διαχείριση του δυναμικού της σχολικής 

μονάδας της οποίας ηγείται, είναι από τους σπουδαιότερους παράγοντες που 

διαμορφώνουν την κουλτούρα του σχολείου. 

 

2.1 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

 

Η εκπαίδευση στηρίζεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς προσφέρεται 

από άνθρωπο (εκπαιδευτικοί) σε άνθρωπο (μαθητές) και γι’ αυτόν τον λόγο η 

διαχείριση του θεωρείται πολύ σημαντική. Ο όρος ανθρώπινο δυναμικό της σχολικής 

μονάδας, δεν περιλαμβάνει επομένως μόνο το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά όλους 

τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία (διοικητικό προσωπικό, μαθητές, 

βοηθητικό προσωπικό, κλπ.). Η μεταξύ τους συνεργασία και κυρίως το κλίμα που 

διακατέχει όλες τις μορφές αλληλεπίδρασής τους, ασκεί σημαντικές επιδράσεις στη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

Η κουλτούρα δε συγκροτείται από κάποια μεμονωμένα στοιχεία, αλλά από τον 

συνδυασμό εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων. «Τα εξωτερικά στοιχεία 

αναφέρονται στον χώρο, την αισθητική και τις ανέσεις που παρέχει, ενώ τα εσωτερικά 

στοιχεία, τα οποία καταλαμβάνουν τον πυρήνα της κουλτούρας, έχουν να κάνουν με τις 
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ανθρώπινες σχέσεις και τα συναισθήματα» (Ανθοπούλου, 1999, σ. 21). Στα εσωτερικά 

στοιχεία υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην κουλτούρα και το ανθρώπινο δυναμικό. Η 

Ανθοπούλου (1999), αναφέρει επίσης ότι ο όρος διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

στην εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα σύνολο λειτουργιών οι οποίες δεν  ανταποκρίνονται 

τόσο στις υλικές αλλά κυρίως στις ψυχικές και πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου. Η 

κουλτούρα και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν οργανισμό έχουν 

σχέση αλληλεξάρτησης.  

Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ της εσωτερικής διάστασης της 

κουλτούρας ενός σχολικού οργανισμού και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού 

του (διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, μαθητές). Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η 

‘ψυχή’ του σχολείου. Η κουλτούρα σχετίζεται με τις σχέσεις και τα συναισθήματα που 

βιώνουν τα άτομα και πολλές φορές επηρεάζει τη συμπεριφορά τους. Καθορίζει τη 

στάση, τη διάθεση ακόμη και τις σκέψεις τους. Ταυτόχρονα, όμως και η κουλτούρα του 

σχολείου επηρεάζεται από τα άτομα που εργάζονται και φοιτούν σ’ αυτό. Μπορεί να 

επιφέρει τροποποιητικές αλλαγές στα μέλη της σχολικής μονάδας, αλλά και η ίδια να 

διαμορφωθεί και να αλλάξει ανάλογα με την κουλτούρα και την κοινωνική αντίληψη 

των ατόμων που συμμετέχουν στον οργανισμό. Η κουλτούρα µε τη διαμόρφωση 

στάσεων και συμπεριφορών, εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Όχι 

μόνο προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια στο άτομο, αλλά παράλληλα, προωθεί την 

επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μελών του σχολείου. 

Στόχος της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης είναι η 

επαγγελματική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ταλέντων του 

ανθρώπινου δυναμικού και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας και θετικού 

εργασιακού κλίματος που ευνοούν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

οργανισμού (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). 

Κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της κουλτούρας ενός σχολείου έχει ο 

διευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος ώστε να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες που 

θα ωθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του σχολείου στο να αποδώσουν το 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η ενεργός ανάμειξη των εκπαιδευτικών στο ‘γίγνεσθαι’ 

της σχολικής μονάδας, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επιβράβευση, ο έπαινος, τους 

προσφέρει αίσθημα ικανοποίησης, αυξάνει το ενδιαφέρον για το έργο τους και οδηγεί 

σε καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Όση διάθεση και να έχει κανείς να 

προσφέρει το καλύτερο δυνατό, αν το κλίμα δεν είναι δημιουργικό και φιλικό και αν 

δεν αναγνωρίζεται η προσπάθειά του, τότε το πιθανότερο είναι να απογοητευτεί και να 

σταματήσει την προσπάθεια. 
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Επομένως, όπως προαναφέρθηκε, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

μιας σχολικής μονάδας, αποτελεί ίσως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 

διαμόρφωσης της κουλτούρας της και μια από τις βασικές προτεραιότητες ενός 

διευθυντή με την ανάληψη των καθηκόντων του. 

 

2.2  Ικανότητες του διευθυντή 

 

Οι φιλοδοξίες και οι ικανότητες του διευθυντή ενός οργανισμού ή μιας σχολικής 

μονάδας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης της σχολικής κουλτούρας. 

Ένας διευθυντής με περιορισμένες δυνατότητες και χωρίς καμία διάθεση να εξελιχθεί ο 

ίδιος προσωπικά, είναι φυσικό να μη δείχνει κανένα ενδιαφέρον για την πρόοδο και την 

ανάπτυξη ούτε του οργανισμού αλλά ούτε και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων μελών. 

Για την αποτελεσματική άσκηση των ηγετικών ρόλων και την ηγετική 

συμπεριφορά γενικότερα, υπάρχει μια σειρά από θεμελιώδεις ικανότητες όπως: 

ικανότητα δημιουργικής λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, συστηματική 

σκέψη, ιδιότητα επικοινωνίας, συναισθηματική νοημοσύνη, αυτεπίγνωση, 

αυτορρύθμιση και ενσυναίσθηση  (Μπουραντάς, 2002). 

Οι Θεοφιλίδης και Στυλιανίδης (2000) προχώρησαν στην ταξινόμηση των 

βασικών στοιχείων που πρέπει να χαρακτηρίζουν τους ηγέτες. Αρχικά, αναφέρθηκαν 

στο όραμα, που πρέπει να έχει ένας σχολικός ηγέτης. Στη συνέχεια, τόνισαν ότι ο 

σχολικός ηγέτης θα πρέπει να διακρίνεται από την ικανότητα να παράγει έργο, 

προσαρμόζοντας τους στόχους, τις πηγές και τους πόρους, ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες. Επίσης, θα πρέπει να εμψυχώνουν τους εκπαιδευτικούς και να τους παρέχουν 

την απαραίτητη στήριξη ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις και να παίρνουν πρωτοβουλίες. 

Παράλληλα, ένας σχολικός ηγέτης θα πρέπει να έχει τις αρετές της σταθερότητας και 

της ενσυνείδητης δράσης, αλλά ταυτόχρονα να είναι δημιουργικός και να δίνει λύσεις 

για την αντιμετώπιση δύσκολων και μη προβλέψιμων καταστάσεων. Τέλος, θα πρέπει 

να δείχνει ευαισθησία στα συναισθήματα και στις ανάγκες των υφισταμένων του, 

καθώς επίσης, θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα μίμησης σε επαγγελματικό και 

διοικητικό επίπεδο (Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης, 2000). 

Ο Σαΐτης (2005, σ. 250-251) αναφέρει ότι ο διευθυντής πρέπει να διαθέτει την 

«επαγγελματική, την αντιληπτική και την ικανότητα του “συνεργάζεσθαι”». Στην 

επαγγελματική ικανότητα συμπεριλαμβάνει εκτός από τη διοικητική πείρα, την άρτια 

επιστημονική κατάρτιση σε θέματα της αρμοδιότητάς του, ενώ στα πλαίσια της 

αντιληπτικής ικανότητας τονίζει ότι ο διευθυντής πρέπει να παρατηρεί το εργασιακό 
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περιβάλλον, να επισημαίνει τις τυχόν αδυναμίες και να προσαρμόζει τον σχεδιασμό του 

εφαρμόζοντας τις καταλληλότερες μεθόδους και τεχνικές εργασίας. Στην ικανότητα του 

‘συνεργάζεσθαι’, δηλαδή στην ικανότητα συνεργασίας του διευθυντή µε όλους όσους 

εμπλέκονται στη σχολική κοινότητα και στα πλαίσια της ανάγκης το εκπαιδευτικό 

δυναμικό του σχολείου να λειτουργεί ως ομάδα, ο Σαΐτης τονίζει ότι ο διευθυντής 

πρέπει να « …..δημιουργεί εργασιακό περιβάλλον τέτοιο, ώστε να συμβάλλει  στην 

πραγματοποίηση των στόχων της ομάδας». Αναφέρει, επίσης, ότι ο διευθυντής 

σχολείου για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να διαθέτει την ικανότητα κατανομής 

διδακτικού και εξωδιδακτικού έργου στους εκπαιδευτικούς, αναλογιζόμενος τα 

προσόντα τους. Επίσης, θα πρέπει να προωθεί την ανάληψη δημιουργικών 

πρωτοβουλιών και να κρατά ανοιχτούς τους δίαυλους επικοινωνίας με όλους τους 

εμπλεκόμενους στη σχολική διαδικασία. Παράλληλα, θα πρέπει να ενεργεί ως 

παράγοντας διοικητικής ανάπτυξης, «διδάσκοντας» στους δασκάλους- συνεργάτες του, 

τον τρόπο εκτέλεσης διοικητικών εργασιών, μέσα από μια σταδιακή αύξηση των 

ευθυνών που αναλαμβάνουν. Επιπρόσθετα πρέπει να διακρίνεται από την ικανότητα 

ορθής διαχείρισης κρίσεων που παρουσιάζονται στο σχολείο, να αντιλαμβάνεται τη 

σχολική πραγματικότητα, τηρώντας μια αποστασιοποίηση από την καθημερινότητα, 

διακρίνοντας τις ευκαιρίες και προλαμβάνοντας τα προβλήματα, να χειρίζεται 

κατάλληλα το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, συνεργαζόμενος  αρμονικά με τους 

διάφορους κοινωνικούς φορείς.  

Οι ηγετικές ικανότητες σχετίζονται με τα παρακάτω πεδία: Τη δημιουργία 

οράματος και τη διαμόρφωση του μέλλοντος, την καθοδήγηση της διδασκαλίας και της 

μάθησης, την ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας, τη διοίκηση του οργανισμού, την 

ανάπτυξη υπευθυνότητας και τη σύνδεση της σχολικής μονάδας με την κοινωνία. Ο 

διευθυντής θα πρέπει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη σχολική μονάδα και να είναι 

οραματιστής. Επίσης, θα πρέπει να μοιράζεται το όραμά του και να παραμένει 

προσηλωμένος σε αυτό. Να εμπνέει, να κινητοποιεί και να πείθει και τα άλλα μέλη της 

σχολικής μονάδας για την αναγκαιότητα της ύπαρξης στόχων και οράματος. Να 

σκέφτεται με στρατηγική, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά τα προβλήματα και τις συγκρούσεις (Κατσαρός, 2007). 

Στο πεδίο της καθοδήγησης της διδασκαλίας και της μάθησης, ο διευθυντής θα 

πρέπει να διαθέτει ικανότητες όπως της εφαρμογής των παιδαγωγικών αρχών, της 

ανάπτυξης εκπαιδευτικών στρατηγικών και της προώθησης του διαλόγου. Πολύ 

σημαντικό είναι το πεδίο της ανάπτυξης συνεργατικής κουλτούρας όπου ο διευθυντής 

διαθέτει ενσυναίσθηση και ενδιαφέρεται ειλικρινά για τους ανθρώπους, διαθέτει 
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επικοινωνιακές δεξιότητες, καλλιεργεί σχέσεις συνεργασίας και αναπτύσσει σχέσεις με 

εξωσχολικούς παράγοντες. Σχετικά με τη διοίκηση του οργανισμού ο διευθυντής θα 

πρέπει να έχει γνώσεις, να διαθέτει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, να 

σκέφτεται δημιουργικά, να είναι ικανός να προγραμματίζει, να ιεραρχεί τις 

προτεραιότητες, να αναθέτει δίκαια τις αρμοδιότητες και να λαμβάνει αποφάσεις. Στο 

πεδίο της ανάπτυξης υπευθυνότητας ο διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει ακέραιο 

χαρακτήρα και να είναι ειλικρινής. Να διοικεί με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία, να 

ασκεί καλοπροαίρετη κριτική, να κάνει αυτοκριτική, να αξιοποιεί τα στοιχεία για την 

εκτίμηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του σχολείου. Τέλος, στο πεδίο που 

συνδέει τη σχολική μονάδα με την κοινωνία ο διευθυντής θα πρέπει να επιδεικνύει 

διάθεση συνεργασίας, να διαθέτει κοινωνική επίγνωση και ενσυναίσθηση καθώς επίσης 

και τις ικανότητες της συμμετοχής σε διάλογο και της ανατροφοδότησης από την 

κοινωνία. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, θα μπορούσε να 

ειπωθεί πως ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας θα πρέπει να διαθέτει πολλές 

ικανότητες για να τη διοικήσει σωστά και να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς αλλά και 

τον εαυτό του στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. 

 

2.3 Ρόλος του διευθυντή στη διαμόρφωση κουλτούρας  

 

Ο διευθυντής λειτουργώντας ως ηγέτης, έχει το φυσικό αίσθημα πρωτίστως να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του και στη συνέχεια να αναλαμβάνει τον καθοδηγητικό του 

ρόλο, καθώς δε θα μπορούσε μόνος του να επιτύχει τους στόχους του σχολικού 

οργανισμού.  

Ένας από τους πρωτεύοντες στόχους του σχολικού διευθυντή είναι ο 

προσδιορισμός και η διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας (Barth, 1990; Campo, 

1993; Snowden & Gordon, 1998). Ο διευθυντής έχει ως στόχο την προώθηση υγιούς 

σχολικής κουλτούρας, καθώς γνωρίζει ότι αυτή μπορεί να επιφέρει υψηλές 

ακαδημαϊκές επιδόσεις στους μαθητές (Campo, 1993). Αρχικά φαίνεται να «είναι 

απαραίτητο να γνωρίζει πολύ καλά τα διάφορα στοιχεία της κουλτούρας στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τον βαθμό στον οποίο αυτά ενθαρρύνουν ή 

εμποδίζουν την πρόοδο των μαθητών και την επίτευξη των στόχων της σχολικής 

μονάδας» (Barth, 1990, όπ. αν. Πασιαρδή, 2001). Παράλληλα, κρίνεται αναγκαίο να 

δημιουργηθούν ευκαιρίες στα μέλη της σχολικής μονάδας να συζητήσουν και να 

επανεξετάσουν τις δικές τους αξίες και παραδοχές σε ό,τι αφορά τη διδακτική πράξη. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έστω και ακραία αντίληψη του Schein (1999) πως 

η δημιουργία και η διαχείριση της κουλτούρας είναι το μόνο σημαντικό πράγμα που 

κάνουν οι ηγέτες. 

Ο διευθυντής, μέσω της συμπεριφοράς του, αναδεικνύει το όραμά του, το οποίο 

σχετίζεται με την εικόνα και την αποστολή του σχολείου που επιθυμεί. Ο καθορισμός 

οραμάτων και ο σχεδιασμός τους για τη μελλοντική λειτουργία του οργανισμού είναι 

ίσως η κύρια αποστολή των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης. Λειτουργώντας ο 

ίδιος ως πρότυπο συμπεριφοράς, έχει την αρμοδιότητα να κρίνει αν είναι αναγκαίες 

κάποιες αλλαγές όσον αφορά στην κουλτούρα του οργανισμού. Οι παρεμβάσεις του 

υιοθετούνται ευκολότερα από τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους αν είχαν 

συμμετάσχει στη λήψη των αποφάσεων και στον καθορισμό των κοινών, πλέον, 

στόχων.  

Η Ανθοπούλου (1999), θεωρεί πολύ σημαντική τη συμμετοχή και την εκχώρηση 

πρωτοβουλιών καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κουλτούρας, η οποία είναι 

κοινά αποδεκτή και αποτελεσματική, μιας και ευνοεί τόσο τη διδασκαλία όσο και τη 

μάθηση. Ο Πασιαρδής (2004), σκιαγραφεί τον ρόλο του διευθυντή της σχολικής 

μονάδας, αναφέροντας ότι χαρακτηρίζεται από το όραμά του και τους στόχους του, ενώ 

εργάζεται με συνεργατική διάθεση προς την υλοποίηση και την επίτευξη αυτών. 

Τα μέσα που έχει ένας διευθυντής στη διάθεσή του και τα οποία μπορεί να 

αξιοποιήσει για την υλοποίηση των στόχων του σχολείου είναι κυρίως το ανθρώπινο 

δυναμικό. Συνεπώς, θα πρέπει να λάβει υπόψη του την προσωπικότητα και τις 

ικανότητες του κάθε μέλους του διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να κατανείμει 

σωστά τις ανάλογες ευθύνες και υποχρεώσεις. Καθίσταται σαφές ότι η δράση του 

διευθυντή είναι αυτή που θα αποτελέσει παράδειγμα σωστής επικοινωνίας και 

συνεργασίας, ενώ αυτός θα δώσει το κίνητρο για την ανάπτυξη εργασιακού κλίματος 

που θα ενισχύσει την προσπάθεια για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της σχολικής 

μονάδας. 

Στόχος του διευθυντή της σχολικής μονάδας, επίσης, είναι να ενισχύει νόρμες 

συμπεριφοράς και αξίες, οι οποίες κατευθύνουν την κουλτούρα του οργανισμού προς 

την αποτελεσματικότητα. Ταυτόχρονα όμως, ο διευθυντής οφείλει να γνωρίζει τη 

διαμορφωμένη κουλτούρα του σχολείου, να λαμβάνει και να αξιοποιεί τα στοιχεία της 

μεταδίδοντας το όραμα και τους στόχους του σχολείου. Επίσης, θα πρέπει να 

συμβάλλει στη δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα βασίζεται 

στον συλλογικό προγραμματισμό, στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, 

αλλά και του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (Πασιαρδή & Πασιαρδής, 2006). 
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Συμπερασματικά, προκειμένου να διαμορφωθεί η σχολική κουλτούρα, το βάρος 

επωμίζεται ο διευθυντής του σχολείου. Πρέπει να αποτελεί ένα πρότυπο πεποιθήσεων, 

αξιών και συμπεριφοράς, που θα μπορούν να μιμηθούν οι εκπαιδευτικοί και να μάθουν 

από αυτόν. Επίσης, πρέπει να προάγει την επιμόρφωση και τη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών, ακόμα και με εκπαιδευτικούς άλλων σχολικών οργανισμών, κάτι που 

δημιουργεί θετικά πρότυπα και στους μαθητές. Τέλος, ο διευθυντής πρέπει να 

ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση μέσα από συζητήσεις και να στηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς σε περιόδους κρίσεων, διότι μόνο έτσι θα γίνει εφικτή η διαμόρφωση 

του αποτελεσματικού σχολείου. 

 

2.4 Η σχέση του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς 

 

Ο διευθυντής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σημαντικότερο μέλος της 

σχολικής μονάδας, καθώς έχει την ευθύνη να προάγει την επικοινωνία και τη 

συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στη διδακτική διαδικασία φορέων (Sergiovanni, 

1990). Εξάλλου, μέσω της επικοινωνιακής συμπεριφοράς και της συνεργατικής δράσης 

του, θα δημιουργήσει θετικό κλίμα, που θα προωθεί τους εκπαιδευτικούς στη μέγιστη 

καταβολή προσπάθειας για την υλοποίηση των στόχων της σχολικής μονάδας 

(Πασιαρδής, 1996). 

Ένα αποτελεσματικό σχολείο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από 

συναδελφικότητα, ομαδικότητα και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στο 

διδακτικό έργο, με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των διακηρυγμένων στόχων της 

σχολικής μονάδας. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει συνεργασία στον τομέα του 

προγραμματισμού και του συντονισμού της σχολικής εργασίας, καθώς επίσης και στην 

εισαγωγή καινοτομιών (Sergiovanni, 1990). 

Έρευνα που πραγματοποίησε ο Χατζηιωακειμίδης (2016), σε σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατέδειξε ότι συνήθως οι σχέσεις μεταξύ διευθυντή και 

εκπαιδευτικών είναι τυπικές και ψυχρές, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δεν 

επιτρέπουν την αγαστή συνεργασία, όπως η μεροληπτική και ευνοϊκή στάση των 

διευθυντών, η έλλειψη συνέπειας και υπευθυνότητας των εκπαιδευτικών, η απουσία 

διοικητικών ικανοτήτων από τον διευθυντή και η κακή επικοινωνία. Ωστόσο, υπάρχουν 

παράγοντες οι οποίοι μπορούν να ευνοήσουν το θετικό κλίμα, όπως είναι ο 

δημοκρατικός τρόπος διοίκησης και η επιβράβευση του έργου των εκπαιδευτικών. 

Επίσης, ένας διευθυντής με ορθό οργανωτικό προγραμματισμό μπορεί να εμπνεύσει και 

να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών. 
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Ο διευθυντής στις σχέσεις του με τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να επιδιώκει 

ένα ανοιχτό κλίμα επικοινωνίας, το οποίο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

ουσιαστική λειτουργία του σχολείου. Στα σχολεία που χαρακτηρίζονται από 

εσωστρέφεια και κλειστό κλίμα, ο διευθυντής διοικεί πίσω από την κλειστή πόρτα του 

γραφείου του, η ατμόσφαιρα είναι αρνητική, οι σχέσεις δεν είναι ειλικρινείς, δεν 

υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει επιφυλακτικότητα και οι εκπαιδευτικοί γίνονται 

παθητικοί διεκπεραιωτές των αποφάσεων. Αντίθετα στα σχολεία με ανοιχτό κλίμα, η 

ανοιχτή πόρτα του γραφείου του διευθυντή και η εξωστρέφειά του, επηρεάζει θετικά 

την κοινωνική και επαγγελματική αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

μοιράζονται πρόθυμα πληροφορίες, συζητούν για την εργασία τους και για θέματα που 

τους απασχολούν, ανταλλάσσουν εκπαιδευτικό υλικό. (Χατζηιωακειμίδης, 2016). 

Επομένως, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις δημιουργούν συνθήκες ηρεμίας, 

συνεργασίας, αποτελεσματικότητας, σύμπνοιας, αποδοτικότητας και καλής διάθεσης 

που οδηγούν στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Το ήρεμο κλίμα 

αντανακλάται στο παιδαγωγικό έργο και επηρεάζει τους μαθητές προωθώντας την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίθετα η έλλειψη καλών διαπροσωπικών σχέσεων οδηγεί 

τους εκπαιδευτικούς να μη νιώθουν άνετα στη σχολική τους μονάδα και να μην 

αποδίδουν αποτελεσματικά. Σαφώς, ο διευθυντής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός 

σε ότι αφορά τη σχέση του με τους εκπαιδευτικούς. 

 

2.5 Ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση κουλτούρας  

 

O ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση της κουλτούρας της σχολικής 

μονάδας, στην οποία εργάζεται, είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικός, όπως και αυτός του 

διευθυντή. Σε κάθε οργανισμό, οι νόρμες συμπεριφοράς που αναπτύσσονται 

διαχρονικά, επηρεάζουν τις προσδοκίες, το εργασιακό περιβάλλον και τις σχέσεις των 

μελών του οργανισμού και είναι σημαντικές για την ενδυνάμωση του ρόλου του 

εκπαιδευτικού καθώς επίσης και για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας.  

Διάφοροι μελετητές (Barth, 1990; Stoll & Fink, 1996), έχουν ξεχωρίσει 

συγκεκριμένες νόρμες της κουλτούρας των οποίων η υιοθέτηση είναι δυνατόν να 

συμβάλει στην ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών και στη βελτίωση της 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Για παράδειγμα, νόρμες συμπεριφοράς όπως η 

καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, η υιοθέτηση κοινών στόχων, η δημοκρατική και 

συμμετοχική λήψη των αποφάσεων, η ύπαρξη κοινού οράματος και αποστολής 

θεωρούνται πολύ σημαντικές. Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία θεωρείται επίσης 
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σημαντική στη δημιουργία θετικού κλίματος και στη βελτίωση της σχολικής μονάδας. 

Όταν προωθείται η επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία, τότε τα αποτελέσματα είναι 

άμεσα και ουσιαστικά. Ο διάλογος και η συνεργασία οδηγούν στην αντιμετώπιση 

ακόμη και των πιο δύσκολων καταστάσεων και στην εξεύρεση λύσεων στα διάφορα 

προβλήματα που καθημερινά προκύπτουν σε ένα σχολείο, καθώς πρόκειται για έναν 

«ζωντανό» οργανισμό. 

Σε ότι αφορά την επικοινωνία του διευθυντή µε το διδακτικό προσωπικό, ο 

Θεοφιλίδης (1999), παρατηρεί ότι πρέπει να βασίζεται σε κοινά αποδεκτούς στόχους. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η επικοινωνία διευθυντή και εκπαιδευτικών είναι 

αμφίδρομη, συνεπώς πρέπει να είναι αποτελεσματική, για να οδηγήσει στη δημιουργία 

καλού και συνεργατικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο τα 

μέλη του προσωπικού έχουν την άνεση να συζητούν τα προβλήματα, να προτείνουν 

λύσεις και τελικά να τα επιλύουν. 

Το έργο του εκπαιδευτικού δεν αρχίζει ούτε και τελειώνει μέσα στην τάξη. Έχει 

αποκτήσει έναν πιο διευρυμένο ρόλο από τον απομονωμένο και απλά εκτελεστικό ρόλο 

των αποφάσεων των προϊστάμενων αρχών του παρελθόντος. Αυτόν της συμμετοχής 

στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

που αφορούν όχι μόνο ένα μέρος της σχολικής μονάδας, δηλαδή την τάξη τους, αλλά το 

σύνολό της. Ο εκπαιδευτικός γίνεται συνεργός στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου 

και αποφασίζει ο ίδιος συνεργαζόμενος με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής μονάδας τον 

τρόπο διοίκησης και διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του 

σχολείου. Έτσι γίνεται υπεύθυνος για τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα, καθώς η 

συμμετοχή του στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, του παρέχει τη δυνατότητα να 

παίρνει πρωτοβουλίες, να ελέγχει ο ίδιος το έργο του και να συμβάλει με μεγαλύτερη 

υπευθυνότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στόχων και των σκοπών του 

εκπαιδευτικού οργανισμού (Ξηροτύρη–Κουφίδου, 2003).  

Ένα άτομο για να αποδώσει σημαντικό έργο μέσα σε μια οργάνωση πρέπει:  να 

έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες,  να θέλει να εργαστεί, δηλαδή να υπάρχει 

η σχετική παρακίνηση, και  να υπάρχει η πρέπουσα οργανωσιακή υποστήριξη, δηλαδή 

ο οργανισμός να του προσφέρει όλα τα μέσα που απαιτεί η εκτέλεση του έργου 

(Καμπουρίδης, Κουσουλός & Μπούνιας, 2004).  

Μέσα από τη διαδικασία συμμετοχής, ο εκπαιδευτικός συνειδητοποιεί ότι δεν 

είναι απομονωμένος, αλλά ανήκει σε ένα ευρύτερο σύνολο, μία ομάδα με κοινούς 

στόχους και σκοπούς αφενός και αφετέρου αντιμετωπίζεται ως επαγγελματίας με 
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εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες, που θα τον βοηθήσουν να εξελιχθεί 

επαγγελματικά ικανοποιώντας τις προσδοκίες του από το επάγγελμά του. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον, όπου ο εκπαιδευτικός έχει συνολική άποψη για το επάγγελμά του και δρα 

μέσα σε ένα πλαίσιο, όπου υπερισχύει η κουλτούρα συνεργασίας και συμμετοχής, 

αναπτύσσει έναν επαγγελματισμό αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ως προς το να: 

λαμβάνει αποφάσεις με όρια και κριτήρια επαγγελματικού ήθους και παιδαγωγικής 

παρέμβασης, αποκτά κουλτούρα υποστήριξης, αλληλεγγύης και αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης, θέτει στον εαυτό του κανόνες συνεχούς βελτίωσης με αναζήτηση νέων 

ιδεών εντός και εκτός πλαισίου εκπαιδευτικής μονάδας και συνδέει την προσωπική και 

ατομική ανάπτυξη με την επαγγελματική ανάπτυξη (Σούλη, 2007). Σύμφωνα με τον 

Μαυρογιώργο (1999), μια κουλτούρα συνεργασίας στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται 

ο εκπαιδευτικός, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων, μπορεί να 

διαμορφώσει εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική σε μια σχολική μονάδα. Όταν ο 

εκπαιδευτικός αναπτυχθεί επαγγελματικά εντός της σχολικής μονάδας, τότε 

χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση, που του επιτρέπει να δράσει προς επίλυση των 

προβλημάτων που μπορεί που αφορούν το σχολείο και την εκπαίδευση (Day, Hadfield 

& Harris, 2000). Το μέλλον φαίνεται να ανήκει στην εκπαιδευτική μονάδα της 

καινοτομίας, της κουλτούρας συνεργασίας, της συλλογικής ευθύνης και των 

συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων. 

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

στη διαμόρφωση της κουλτούρας του σχολείου. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 

δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού προφίλ για τους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο 

αυτό απαιτείται η ομαδική συνεργασία, η προσήλωση στους στόχους, η υπευθυνότητα, 

η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι νέες αυτές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν με 

την επιμόρφωση, μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν ηγετικούς ρόλους 

και θα διαμορφώσουν νέες διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος. 

 

2.6 Η σχέση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους 

 

Οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της κουλτούρας κάθε 

σχολικής μονάδας και τον σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης θετικού κλίματος 

στο σχολείο. 

Σύμφωνα με τον Hargreaves (2000), η σχολική κουλτούρα σχετικά με την 

ανάπτυξη σχέσεων διακρίνεται  στον ατομικισμό ή απομόνωση (individualism), στον 
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κατακερματισμό (balkanization), στη συνεργασία (collaboration) και στην τεχνητή 

συναδελφικότητα (όπ. αν. Day, 2003).  

Κύριο χαρακτηριστικό του ατομικισμού είναι η απομόνωση. Ο κάθε 

εκπαιδευτικός εργάζεται στην τάξη του και η διδασκαλία είναι προσωπική του 

υπόθεση. Δεν υπάρχει κανενός είδους συνεργασία, αλληλοβοήθεια, ανταλλαγή 

απόψεων με τους συναδέλφους του. Επικρατεί ένα αίσθημα επαγγελματικής και 

συναισθηματικής αποξένωσης. Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους είναι φιλικές 

αλλά τυπικές και οι συζητήσεις τους περιστρέφονται γύρω από θέματα γενικού 

ενδιαφέροντος και όχι γύρω από θέματα που αφορούν τη διδασκαλία και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν (Graves, 2001). Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Πομάκη 

(2007), «Στρατηγικός ή επιλεκτικός ατομικισμός είναι όταν οι εκπαιδευτικοί συνειδητά 

είτε για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, προσδοκίες και περιορισμούς 

του εργασιακού τους περιβάλλοντος, είτε λόγω ατομικής προτίμησης επαγγελματικής 

συμπεριφοράς για παιδαγωγικούς ή και προσωπικούς λόγους επιλέγουν την 

απομόνωση» (Πομάκη, 2007).  

Κύριο χαρακτηριστικό του κατακερματισμού είναι η διάσπαση των 

εκπαιδευτικών σε μικρότερες ομάδες ,‘κλίκες’. Οι ομάδες αυτές συνήθως διαφέρουν 

στα ενδιαφέροντα, τις προτεραιότητες, τους στόχους και τις περισσότερες φορές 

οδηγούνται σε συγκρούσεις καθώς υπάρχουν και διαφορετικά συμφέροντα. Οι 

ανταγωνιστικές σχέσεις και η αντιπαλότητα οδηγούν αναπόφευκτα στην έλλειψη 

συνεργασίας, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η ανάπτυξη και η βελτίωση των 

εκπαιδευτικών και του σχολείου (Day, 2005). 

Βασικό στοιχείο της συνεργατικής κουλτούρας είναι η συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, η αλληλοϋποστήριξη, ο αλληλοσεβασμός και η συλλογική προσπάθεια 

για την κατάκτηση κοινών στόχων. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

είναι εκείνα που διαμορφώνουν τις συνεργατικές σχέσεις  όπως η αφοσίωση στο 

εκπαιδευτικό έργο, ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα και η εκτίμηση για τους 

συναδέλφους. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που οι προσπάθειες για τη δημιουργία 

συνεργατικής κουλτούρας είναι σε επιφανειακό επίπεδο, περιορίζονται στην ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων και δεν εμβαθύνουν περισσότερο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανεξάρτητοι αλλά δεν 

υπάρχει ουσιαστική συνεργασία. (Hargreaves, 2000). 

Στην τεχνητή συναδελφικότητα η συνεργασία δεν είναι αυθόρμητη. Οι 

εκπαιδευτικοί δε συνεργάζονται μεταξύ τους οικειοθελώς αλλά συνεργάζονται γιατί 

αυτό επιβάλλεται από τον διευθυντή. Ο διευθυντής θέτει τους στόχους, προγραμματίζει 
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τις ενέργειες, ελέγχει τις διαδικασίες και υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς να 

συνεργαστούν για να πετύχουν τους στόχους. Ωστόσο όταν η συνεργασία γίνεται υπό 

πίεση τα αποτελέσματά της είναι βραχυπρόθεσμα και επιφανειακά. Η τεχνητή 

συναδελφικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσο στάδιο προς πιο 

συνεργατικές κουλτούρες (Hargreaves, όπ. αν. Day, 2003). 

Συμπερασματικά, όταν οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

είναι καλές και ειλικρινείς, δημιουργείται θετικό κλίμα στο σχολείο. Αισθάνονται 

ισότιμα μέλη μιας ομάδας, όπου οι απόψεις και οι ιδέες τους γίνονται αποδεκτές και 

σεβαστές από τους υπόλοιπους. Δημιουργείται μια συνεργατική κουλτούρα που 

συμβάλει στη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. 

 

2.7 Επιθυμία για βελτίωση της σχολικής μονάδας 

 

Η διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας καθορίζεται εν πολλοίς από την 

επιθυμία για βελτίωση της σχολικής μονάδας με τη συνεχή μάθηση και τις καινοτόμες 

δράσεις. Τόσο ο διευθυντής όσο και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οφείλουν να 

στοχεύουν στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή ενός σχεδίου που θα συμβάλει 

στη βελτίωση του σχολείου. Βασικά στοιχεία που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη 

βελτίωση αυτή είναι οι ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, τα κοινά οράματα και 

οι υψηλές προσδοκίες από μια ηγεσία που θα υπερβαίνει τον διαχειριστικό της ρόλο 

(Purkey & Smith, 1983, όπ. αν. Παπαναούμ, 1995). 

Τα σχολεία που μαθαίνουν, βελτιώνουν συνεχώς την ικανότητα να 

διαμορφώνουν το μέλλον που ανταποκρίνεται στο κοινό τους όραμα. Οι κοινοί στόχοι 

που θέτουν αποτελούν πρόκληση τόσο για την ατομική πρόοδο και ανάπτυξη όλων 

όσων εμπλέκονται όσο και για την εξέλιξη ολόκληρου του σχολείου. Αυτό προϋποθέτει 

την αλλαγή του τρόπου σκέψης των μελών τους και την προσαρμογή τους στις συνεχώς 

εξελισσόμενες συνθήκες. Αυτό διασφαλίζεται με τη μάθηση σε όλα τα επίπεδα του 

σχολείου, τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών (Senge, 2000). Η μάθηση 

μέσα στο εργασιακό περιβάλλον του σχολείου είναι η μάθηση με τη μεγαλύτερη 

ανταμοιβή, επειδή είναι πιο συγκεκριμένη και προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο 

πλαίσιο και στηρίζεται στην αλληλεπίδραση. Συμβάλλει στην ανάπτυξη των ηγετικών 

ικανοτήτων των ατόμων και στη βελτίωση του σχολείου ως οργανισμού (Fullan, 1993). 

Στα σχολεία με κουλτούρα βελτίωσης και μάθησης, οι εκπαιδευτικοί ανανεώνουν και 

εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις τους έτσι ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που 

απαιτούνται, για να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες μάθησης για τους μαθητές τους. 
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Υποστηρίζοντας τη δια βίου μάθηση παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα και 

σεμινάρια εκτός και εντός σχολείου, στα πλαίσια ενδοσχολικής επιμόρφωσης. «Οι 

εκπαιδευτικοί μαθαίνουν από τους συναδέλφους τους στον ίδιο χώρο εργασίας, αφού η 

μάθηση σε συγκεκριμένο περιβάλλον είναι αυτή με τα περισσότερα ανταποδοτικά 

οφέλη» (Fullan & Hargreaves, 1992). Η ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης προϋποθέτει 

εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων, καλοπροαίρετη κριτική 

καθώς και διάθεση για πειραματισμό με καινούριες πρακτικές και μεθόδους. Στα 

σχολεία που στερούνται κουλτούρας βελτίωσης και μάθησης οι εκπαιδευτικοί συνήθως 

επικαλούνται φόρτο εργασίας, έλλειψη χρόνου, κακή υλικοτεχνική υποδομή που 

δυσχεραίνει το έργο τους, ανυπαρξία υποστήριξης και αδιαφορία από τον διευθυντή. 

Είναι πολύ σημαντικό στα σχολεία που υπάρχει κουλτούρα βελτίωσης και 

μάθησης, ο διευθυντής να ενστερνίζεται την ίδια κουλτούρα, να έχει όραμα, να επιθυμεί 

την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη μέσω της δια βίου μάθησης και να 

επιμορφώνεται συνεχώς. Να ασκεί, δηλαδή, μετασχηματιστική ηγεσία. Ο ρόλος του 

διευθυντή ως μετασχηματιστικού ηγέτη είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Είναι πρωτοπόρος 

στη διαδικασία συνεχούς μάθησης και βελτίωσης, αποτελώντας ‘πρότυπο προς μίμηση’ 

στη σχολική μονάδα της οποίας ηγείται. Παρακινεί και εμψυχώνει τους εκπαιδευτικούς, 

συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, διευκολύνει με κάθε τρόπο τη 

συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιμόρφωση. Η γνώση οδηγεί στη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της σχολικής μονάδας. 

 

2.8 Το κλίμα στον χώρο του σχολείου 

 

Σε κάθε σχολικό οργανισμό η κουλτούρα και το σχολικό κλίμα διαδραματίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία οποιασδήποτε 

αλλαγής και καινοτομίας επιχειρείται. Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν μια σχολική 

μονάδα και καθορίζουν την ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα σ’ αυτή, συνθέτουν το 

κλίμα της. Αναφέρεται σε θέματα που είναι αποδεκτά από όλα τα μέλη της σχολικής 

μονάδας (διευθυντής, εκπαιδευτικοί, μαθητές) και μ’ αυτά δένονται μεταξύ τους στενά, 

καθώς αποκτούν ταυτόχρονα και μια διαφορετική ταυτότητα από τα μέλη μιας άλλης 

σχολικής μονάδας. Αντανακλούν το σχολικό κλίμα, και ασφαλώς επηρεάζουν 

καθοριστικά την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Το σχολικό κλίμα θεωρείται 

επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας του αποτελεσματικού σχολείου, αφού επιδρά 

βελτιωτικά στη μάθηση των μαθητών και στην παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών 

(Πασιαρδή, 2001). 
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Το κλίμα εργασίας με την αποδοτικότητα του σχολείου, συνδέονται στενά και 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στις 

αρμονικές σχέσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη διδακτική διαδικασία. Είναι 

γεγονός ότι οι καλές σχέσεις και η ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη λειτουργία του σχολείου. Αντίθετα, 

«το καταθλιπτικό και απωθητικό κλίμα αποπνέει αίσθηση φθοράς και απογοήτευσης, 

επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της εργασίας που προσφέρει ο εκπαιδευτικός και, 

κατά συνέπεια, ελαχιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας» (Σαΐτης, 

2008,  σ. 31). 

Το καλό σχολικό κλίμα επιφέρει θετικές επιδράσεις στην ψυχική διάθεση των 

εκπαιδευτικών και αντίστοιχα των μαθητών. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο ευνοούνται 

οι σχολικές επιδόσεις των μαθητών. Ένα σχολείο με ευνοϊκό κλίμα, που χαρακτηρίζεται 

από συνεργατικό πνεύμα και συναδελφικότητα, που έχει ένα συντονισμένο και 

οργανωμένο πρόγραμμα δράσεων, λειτουργεί πιο αποτελεσματικά (Μυλωνά, 2005).  

Στην Ελλάδα, πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης του σχολικού κλίματος έγινε από 

την Παναγιώτα Καβούρη (1998), σε μια έρευνα που συμπεριλάμβανε 42 πολυθέσια 

δημοτικά σχολεία της Αττικής. Χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο των 

Διαστάσεων του Οργανωτικού Κλίματος (Organizational Climate Dimensions 

Questionnaire) των Hoy και Clover (1986), στο οποίο το σχολικό κλίμα προσδιορίζεται 

αναφορικά με την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητα 

της σχολικής μονάδας (Kαβούρη, 1998).  

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω είδη 

οργανωτικού κλίματος που μπορεί να υπάρξουν σε ένα σχολείο και σχετίζονται με την 

επαγγελματική συναδελφικότητα και την οικειότητα ή αποστασιοποίηση που μπορεί να 

δημιουργηθεί βάσει του υποστηρικτικού, του καθοδηγητικού ή του περιοριστικού στυλ 

ηγεσίας του διευθυντή. Τα είδη αυτά είναι το ανοικτό κλίμα, το κλειστό σχολικό κλίμα, 

το σχεδόν κλειστό κλίμα, το κλίμα ενεργούς εμπλοκής και το κλίμα απάθειας. Το 

ανοικτό κλίμα, κατά το οποίο όλοι οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται αρμονικά με ένα 

υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού. Έχουν την πλήρη στήριξη του διευθυντή του 

σχολείου, ο οποίος τηρεί μια διακριτική στάση και προσπαθεί να τους κατευθύνει και 

να τους περιορίζει όσο το δυνατόν λιγότερο.  Το κλειστό σχολικό κλίμα, όπου ο 

διευθυντής δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές, θέτει περιορισμούς, δεν υποστηρίζει ούτε 

ενθαρρύνει τις δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί αδιαφορούν πλήρως για τη λειτουργία 

της σχολικής μονάδας και απομονώνονται στις τάξεις τους. Το σχεδόν κλειστό κλίμα, 

στο οποίο οι διευθυντές διακρίνονται για το χαμηλό βαθμό περιορισμών, ενώ η 



27 
 

συνεργασία και η οικειότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι μικρή. Το κλίμα ενεργούς 

εμπλοκής, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι ενωμένοι, αλληλεπιδρούν και αφοσιώνονται 

στο εκπαιδευτικό τους έργο και τους μαθητές τους, αγνοώντας την απόμακρη και 

ψυχρή συμπεριφορά των διευθυντών τους. Τέλος στην έρευνά της η Καβούρη, 

αναφέρεται στο κλίμα απάθειας, όπου ενώ οι διευθυντές είναι υποστηρικτικοί, 

ελαστικοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν οι εκπαιδευτικοί είναι αδιάφοροι και καθόλου 

συνεργατικοί. 

Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα είδη σχετίζεται με την αρμονική συνεργασία 

των εκπαιδευτικών με τον διευθυντή, ξεκινώντας από το ανοιχτό κλίμα, στο οποίο 

υπάρχει κλίμα συναδελφικότητας και καταλήγοντας στο κλίμα απάθειας, στο οποίο 

επικρατεί παντελής απάθεια και αδιαφορία (Kαβούρη, 1998).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο διευθυντής του σχολείου είναι ο ηγέτης, ο οποίος 

επωμίζεται την ευθύνη για τη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον. 

Αν το πετύχει αυτό, τότε στο σχολείο θα προάγονται οι ανθρώπινες σχέσεις και θα 

υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και μαθητών ως 

συνεργαζόμενη ομάδα, για την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων (Hoy & Miskel, 1996, 

όπ. αν. Πασιαρδής, 2004). Ο διευθυντής διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός 

μετασχηματιστικού ηγέτη. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται το απρόσωπο κλίμα που 

συντηρείται στις αυστηρά οργανωμένες γραφειοκρατικές δομές με την απουσία 

συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της σχολικής μονάδας ή το άτονο 

κλίμα όπου το σχολικό έργο παραμελείται, αφού τα άτομα δεν έχουν επίγνωση των 

αρμοδιοτήτων και των ρόλων που καλούνται να ασκήσουν στη κοινωνία του σχολείου 

(Πασιαρδής, 2004). Μέσα από ένα θετικό κλίμα συνεργασίας μπορεί να προκύψει η 

ανάδειξη ηγετικών προσώπων που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της 

εκπαίδευσης (Hoy & Miskel, 2001, όπ. αν. Πασιαρδής, 2004).  

Αναμφισβήτητα, όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής μονάδας μπορούν να 

αποδώσουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους και να εργαστούν αποτελεσματικότερα 

εφόσον το έργο τους πραγματοποιείται σε ανοιχτό σχολικό κλίμα. 

 

2. 9 Η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων 

 

Το σχολείο και η οικογένεια είναι δύο βασικοί κοινωνικοί φορείς, οι οποίοι θα 

πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά, προκειμένου να επιλύονται προβλήματα και να 

επέρχονται τα επιθυμητά αποτελέσματα στον τομέα της αγωγής των μαθητών. 
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Εξάλλου, μεταξύ άλλων, ο τομέας αυτός αποτελεί πρωτεύοντα ρόλο της σχολικής 

μονάδας (Σαΐτης, 2005).  

Επιπλέον, η αρμονική συνεργασία των φορέων αυτών συνεπάγεται πολλά οφέλη 

για μαθητές, γονείς και σχολείο αντίστοιχα. Οι μαθητές είναι ωφελημένοι όταν 

αισθάνονται ότι το σχολείο αποτελεί ένα φυσικό περιβάλλον ύπαρξής τους και όχι ένας 

χώρος αναγκαστικής παρουσίας. Οι γονείς επωφελούνται, γιατί μέσω του σχολείου 

αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητα του παιδιού τους, τόσο σε 

μαθησιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο καθώς ο μαθητής αλληλεπιδρά με τους 

συμμαθητές του. Ταυτόχρονα, οι γονείς ενημερώνουν το σχολείο για την επίδραση της 

διδασκαλίας και της διαπαιδαγώγησης στο παιδί και οι εκπαιδευτικοί από τη μεριά τους 

ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο και τις δυνατότητες που διαθέτει το παιδί. 

Αυτή η ενημέρωση πρέπει να πραγματοποιείται μέσω μιας προσωπικής συνάντησης 

του εκπαιδευτικού και των γονέων του παιδιού.  Με αυτό τον τρόπο επωφελείται και το 

ίδιο το σχολείο καθώς υπάρχει  έμπρακτη συμμετοχή των γονέων στα διάφορα δρώμενα 

του σχολείου - οικονομικής, οργανωτικής, λειτουργικής φύσεως- γεγονός που καθιστά 

δυνατή την επίλυση ποικίλων προβλημάτων που μπορεί να έχει ο γονέας με το παιδί 

(Σαΐτης, 2005). 

Κατά συνέπεια, το σχολείο θα πρέπει να οργανώνει τις παρακάτω 

δραστηριότητες : (α) Συχνές συγκεντρώσεις στις οποίες εκπαιδευτικοί από κοινού με 

τους γονείς θα μπορούν να συζητούν τα προβλήματα του σχολείου και να προτείνουν 

λύσεις και τρόπους αντιμετώπισής τους, όπως επίσης και τακτικές συναντήσεις όπου θα 

ενημερώνονται οι γονείς για την επίδοση των μαθητών, τη συμπεριφορά αλλά και τα 

προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά.. (β) Κοινές 

δραστηριότητες σχολείου-γονέων. (γ) Συμμετοχή γονέων σε σεμινάρια και 

επιμορφώσεις που σχετίζονται µε την υγεία των παιδιών, την ασφάλειά τους και τη 

διαπαιδαγώγηση. (δ) Πρόσκληση των γονέων σε εορταστικές εκδηλώσεις του σχολείου 

(Σαΐτης, 2008). Αναμφίβολα, η συμμετοχή των γονέων σε όλες αυτές τις 

δραστηριότητες και η συχνή επικοινωνία μεταξύ σχολικού περιβάλλοντος και 

οικογένειας είναι ευθύνη που οφείλει να διεκπεραιώσει ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας. 

Οι διευθυντές μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση 

δεσμών μεταξύ οικογένειας και σχολείου. «Διευθυντές και γονείς οφείλουν να 

γνωρίζουν ότι η συμμετοχή των γονέων είναι απαραίτητη για την κοινωνική, 

συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών» ( Anderson & Minke, 2007, 

όπ. αν. Ροδιά, 2017). Μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην εμπλοκή των γονέων 
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στο σχολείο µε διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα στην εθελοντική προσφορά 

των τελευταίων προς το σχολείο. Τα παιδιά χαίρονται ως αποδέκτες αυτής της 

συνεργασίας και αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους καθώς και η αυτοεκτίμησή τους 

(Christie, 2005, όπ. αν. Ροδιά, 2017). Ο προσδιορισμός κοινών στόχων και αξιών 

συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των ανωτέρω ενδιαφερόμενων 

μερών (Notar & Wilson, 2005, όπ. αν. Ροδιά, 2017).  

Επομένως, είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων, 

διευθυντή και εκπαιδευτικών. Σχέσεις οι οποίες οικοδομούνται στα πλαίσια τακτικών 

συναντήσεων όπου θα υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και ειλικρινής διάλογος. 

 

2.10 Κουλτούρα και διαχείριση της τάξης  

 

Η κουλτούρα αναφέρεται σε θέματα που είναι αποδεκτά από όλα τα μέλη μιας 

σχολικής μονάδας και με αυτά δένονται μεταξύ τους στενά, αποκτώντας συγχρόνως μια 

διαφορετική ταυτότητα από τα μέλη μιας άλλης σχολικής μονάδας. Η κουλτούρα που 

επικρατεί στο σχολείο είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα 

της διδασκαλίας, αλλά και το κλίμα της τάξης. 

Κεντρικός στόχος της σχολικής εκπαίδευσης  είναι η διδασκαλία και η παροχή 

γνώσης στον μαθητή. Όμως, επικεντρώνοντας την προσοχή στον μαθητή και στην 

αίθουσα διδασκαλίας, δε θα πρέπει να αγνοηθεί η σχολική κουλτούρα, η οποία 

υποστηρίζει τη μάθηση του μαθητή αλλά και την επαγγελματική εξέλιξη του 

εκπαιδευτικού, το κλίμα και τις συνθήκες του σχολείου. Η ηγεσία, αποτελεί την 

κινητήρια δύναμη που δημιουργεί αυτή την  κουλτούρα. Η ύπαρξη διαφόρων ομάδων 

στο πλαίσιο λειτουργίας ενός σχολικού οργανισμού, συνεπάγεται την ύπαρξη 

διαφορετικών ειδών κουλτούρας. Ένας τρόπος διαχωρισμού γίνεται σύμφωνα με τις 

δύο βασικές ομάδες του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Η κουλτούρα 

του εκπαιδευτικού διαφοροποιείται από την κουλτούρα του μαθητή, καθώς ο 

εκπαιδευτικός έχει κουλτούρα εργασίας, ενώ ο μαθητής κουλτούρα μάθησης. Ωστόσο, 

παρ’ όλη τη διαφοροποίηση, υπάρχει συνοχή μεταξύ των διαφορετικών ειδών 

κουλτούρας και αυτή συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρής σχολικής κουλτούρας. 

Κατά τον Θεριανό (2006), υπάρχουν τρία μοντέλα κουλτούρας σχετικά με τη 

διαχείριση της τάξης: Το πρώτο είναι το μοντέλο του ατομισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

εκπαιδευτικός είναι επαγγελματικά απομονωμένος, καθώς δεν επικοινωνεί με 

συναδέλφους αναφορικά με το διδακτικό έργο και τον τρόπο διαχείρισης της τάξης. 

Δεύτερο αναφέρεται το μοντέλο της κουλτούρας της τεχνητής συνεργασίας. Σε αυτό το 
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μοντέλο υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά κατ’ ανάγκη και χωρίς 

ουσιαστικό υπόβαθρο. Τρίτο στη σειρά αναφέρεται το μοντέλο της γνήσιας 

συνεργασίας, ή αλλιώς συνεργατικής κουλτούρας. Εδώ, υπάρχει ουσιαστική 

συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών σε όλα τα ζητήματα, από τη διαχείριση της τάξης 

μέχρι και το διδακτικό έργο. 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός τις περισσότερες φορές με τον τρόπο του 

διαμορφώνει την κουλτούρα της τάξης του, καθώς κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

λειτουργεί και ο ίδιος ως ηγέτης. Καλείται καθημερινά να προγραμματίσει και να 

οργανώσει το διδακτικό του έργο και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο 

διαχείρισης των όσων συμβαίνουν μέσα στην τάξη, προκειμένου να πετύχει τον σκοπό 

για τον οποίο είναι προορισμένος, την επιτέλεση ενός έργου υψηλής κοινωνικής 

ευθύνης. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τόσο δύσκολου και απαιτητικού 

ρόλου, πρέπει να πάρει αποφάσεις είτε αυτές αφορούν τον τρόπο διδασκαλίας ενός 

μαθήματος είτε αφορούν τη χρήση των κατάλληλων εποπτικών μέσων που θα τον 

βοηθήσουν να πετύχει τον σκοπό του γνωστικού αντικειμένου που διδάσκει κ.α.  

Το σημαντικό είναι ότι ασυνείδητα και σε καθημερινή βάση λειτουργεί ως 

ηγέτης καθώς ακολουθεί στο διδακτικό του έργο μία πορεία προτού ενεργήσει. Για 

παράδειγμα, καθορίζει τον στόχο του και τον σκοπό, σχεδιάζει τον τρόπο επίτευξης του 

σκοπού, οργανώνει τους διαθέσιμους πόρους, ελέγχει τη διαδικασία. Συνεπώς ο κάθε 

εκπαιδευτικός εφαρμόζει ως ένα βαθμό τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης. Έχει 

ηγετικό ρόλο μέσα στην τάξη του και λειτουργεί έχοντας τα χαρακτηριστικά του 

μετασχηματιστικού ηγέτη. 

 

2.11 Η επίδραση της κουλτούρας στις επιδόσεις των μαθητών 

 

Σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ανάπτυξη και πρόοδος των 

μαθητών σε όλα τα επίπεδα, διανοητικά και ψυχικά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 

στο Ν. 1566/84, στο άρθρο 4, στόχος της εκπαίδευσης είναι «η εξοικείωση βαθμιαία με 

τις ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες των μαθητών στην 

καλλιέργεια του αισθητικού τους κριτηρίου». Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι το 

σχολείο έχει πολύπλευρη αποστολή. Στόχος του δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς μάθησης, αλλά παράλληλα αποσκοπεί στην 

ευρύτερη εξέλιξη και πρόοδο των μαθητών, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο 

κοινωνικό σύνολο. Έτσι, το σχολείο επωμίζεται την ευθύνη για τη σωματική, 

ψυχολογική και ηθική εκπαίδευση των νέων παιδιών, ενώ μέσω της παιδείας που 
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προσφέρει δημιουργεί και την πολιτισμική, εθνική, θρησκευτική και κοινωνική τους 

ταυτότητα (Σαΐτης, 2008). 

Στόχος του σχολείου είναι να δίνει έμφαση στη δημιουργία των κατάλληλων 

συνθηκών που οδηγούν στη διδασκαλία και στη μάθηση. Μεγάλη ευθύνη και 

σημαντικό καθήκον θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν σε όλους τους 

μαθητές με επιτυχία, ανεξάρτητα από την κοινωνικό-οικονομική τους προέλευση γιατί 

πιστεύουν ότι όλοι είναι ικανοί να μαθαίνουν (Κυθραιώτης, 2010). Ένα θετικό και 

ευχάριστο κλίμα εργασίας επιδρά θετικά στην ψυχική διάθεση όλων των εμπλεκόμενων 

μελών της σχολικής κοινότητας, στην εκτέλεση του έργου και κατ’ επέκταση στην 

ικανοποίηση του διδακτικού προσωπικού, η οποία είναι μεγαλύτερη μέσα σε ένα 

πλαίσιο επικοινωνίας, συνεργασίας και συλλογικότητας όπου όλοι μαζί προσπαθούν να 

επιτύχουν την εκπλήρωση των στόχων και τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών.  

Αντιθέτως, ένα αρνητικό και απωθητικό κλίμα εργασίας έχει αρνητικές επιπτώσεις 

τόσο στην εκτέλεση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών και στην ποιότητα της 

εργασίας τους αλλά και στις επιδόσεις των μαθητών και γενικότερα στην ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής οργάνωσης. 

Πρωταρχική μέριμνα των εκπαιδευτικών είναι η ουσιαστική επικοινωνία με 

τους μαθητές τους. Ο αλληλοσεβασμός και η ειλικρίνεια είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός οικείου και φιλικού κλίματος μέσα στην τάξη. 

Απαιτείται, επίσης, μεγάλη υπομονή και κατανόηση από την πλευρά τους, καθώς 

πρέπει να γνωρίσουν τις ικανότητες και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά. Η ύπαρξη ενός φιλόξενου και οικείου σχολικού περιβάλλοντος, προσφέρει 

θετικά συναισθήματα και ικανοποίηση στους μαθητές, γεγονός που οδηγεί σε καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

Ορισμένα κριτήρια και εσωτερικά χαρακτηριστικά των σχολείων που έχουν 

αντίκτυπο στα αποτελέσματα των μαθητών στο σχολείο είναι η δυναμική και 

δημιουργική διεύθυνση, που έχει όραμα. Επίσης, σημαντικό είναι να υπάρχει καλή 

ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τους κοινούς στόχους και τις αξίες και από ένα 

φυσικό περιβάλλον που είναι ελκυστικό και γεμάτο ερεθίσματα. Παράλληλα, να δίνεται 

έμφαση στη χρήση καινοτόμων μεθόδων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και της 

μάθησης. Οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών να είναι αξιοκρατικές και ορθά 

οργανωμένες. Να προωθείται η εμπλοκή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες 

και στη σχολική ζωή γενικότερα. Οι μαθητές να ενθαρρύνονται και να παρακινούνται 

με κίνητρα και ανταμοιβές, καθώς επίσης και να έχουν υψηλούς στόχους. Τέλος, να 
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στηρίζονται από τους γονείς οι σκοποί του σχολείου και να υπάρχουν καθαροί στόχοι, 

με συνεργασία του διδακτικού προσωπικού και ανάπτυξη (Υφαντή, 2001). 

Με τη διασφάλιση της επίτευξης καλών αποτελεσμάτων στις επιδόσεις των 

μαθητών, επιδιώκεται ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας στη σχολική μονάδα 

προκειμένου να προληφθούν προβλήματα στις διαδικασίες και στις σχέσεις εντός του 

σχολικού οργανισμού. Και φυσικά, και σε αυτή την περίπτωση, πρωταρχικό ρόλο 

παίζει ο διευθυντής του σχολείου. 

 

2.12 Η επίδραση της κουλτούρας συνεργασίας  στη συμπεριφορά των 

μαθητών 

 

Οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον διευθυντή έχουν 

την ευθύνη για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων που έχουν θέσει, έχοντας 

πάντα ως γνώμονα το καλό των μαθητών. Βασικά στοιχεία που πρέπει να διέπουν το 

έργο των εκπαιδευτικών είναι η δικαιοσύνη στις σχέσεις με τους μαθητές, η 

προσπάθεια για ειλικρινή επικοινωνία και ο σεβασμός στην προσωπικότητα του κάθε 

μαθητή. Επίσης, πρέπει να φροντίζει για την ειλικρινή επικοινωνία στις μεταξύ τους 

σχέσεις, η οποία μπορεί να ενδυναμωθεί με το έμπρακτο ενδιαφέρον και την ικανότητα 

να κατανοεί το ψυχισμό των μαθητών και να αποφεύγει τις περιττές και ανούσιες 

συγκρούσεις που δεν αποσκοπούν στην προώθηση του διδακτικού έργου.  

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να διαμορφώνεται η στάση και η συμπεριφορά 

του διευθυντή, ο οποίος σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να λειτουργεί 

με αγάπη και ενδιαφέρον για τους μαθητές του. Γνωρίσματα έμπρακτου ενδιαφέροντος 

αποτελεί η επισήμανση κάποιων προβλημάτων στον μαθητή και η προσπάθεια 

επίλυσης αυτών με τον απαραίτητο σεβασμό και διακριτικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, 

ο διευθυντής συντείνει στην ανάπτυξη καλού σχολικού κλίματος, που είναι πολύ 

σημαντικό για την ομαλή ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών 

(Ζάχαρης, 1985, όπ. αν. Ροδιά, 2017). 

Οι μαθητές αισθάνονται ότι είναι ιδιαίτερα πρόσωπα και απαιτούν πολλές φορές 

τον σεβασμό της προσωπικότητάς τους από τους μεγαλύτερους αλλά κυρίως από τους 

δασκάλους τους. Χρέος του διευθυντή είναι να διδάξει στον μαθητή πως για να τον 

σέβονται οι άλλοι πρέπει να σέβεται ο ίδιος τον εαυτό του.  Αυτό μπορεί να συμβεί με 

την ανάπτυξη ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, εντός του οποίου ο μαθητής θα 

διαπιστώσει ότι ο σεβασμός είναι μία αξία που λειτουργεί αμφίδρομα. Παράλληλα, ο 
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διευθυντής για να πείσει τον μαθητή θα πρέπει έμπρακτα να  αποδεικνύει τον σεβασμό 

στην προσωπικότητα όλων ανεξαιρέτως των μαθητών του σχολείου του, 

αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τις ικανότητές τους, ενθαρρύνοντάς τους να 

αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, κατανοώντας και βοηθώντας τους να εξαλείψουν τις 

αδυναμίες τους. (Ζάχαρης, 1985, όπ. αν. Ροδιά, 2017). 

 Επίσης, ο διευθυντής πρέπει να δημιουργήσει ένα θετικό κοινωνικό κλίμα και 

να προετοιμάσει τους μαθητές για την είσοδό τους στην πραγματική κοινωνία. Σε αυτό 

το πλαίσιο είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της κοινωνικότητας των μαθητών και αυτό 

μπορεί να γίνει μέσω των ομαδικών δραστηριοτήτων, που θα στηρίζονται στη 

συνεργασία, στον σεβασμό της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων των άλλων, στην 

ευγένεια και θα συντελούν ουσιαστικά στην ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων  

μεταξύ των μαθητών. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί σε θέματα 

πειθαρχίας που ενδεχομένως θα προκύψουν στο σχολικό περιβάλλον, τα οποία θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν με παιδαγωγικές μεθόδους έτσι ώστε να υπάρξει θετική 

έκβαση για τον μαθητή, αλλά και για το σύνολο της σχολικής μονάδας.(Σαΐτης, 2008). 

Όταν μεταξύ του διευθυντή, των εκπαιδευτικών και των μαθητών υπάρχει 

ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας και στο σχολείο επικρατεί ευχάριστο και θετικό κλίμα, 

τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών αναγνωρίζονται πιο εύκολα και 

αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά. 

 

2.13 Η επαρκής υλικοτεχνική υποδομή 

 

Με τον όρο σχολική υλικοτεχνική υποδομή οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται 

τον σχολικό χώρο, δηλαδή το πώς είναι διαμορφωμένος αρχιτεκτονικά, αλλά και τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει το σχολείο. Εντούτοις, ο σχολικός εξοπλισμός 

περιλαμβάνει όλα εκείνα τα αντικείμενα τα οποία είναι απαραίτητα βοηθήματα για την 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία και τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της μάθησης. 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αποτελούν επαγγελματικά εργαλεία στα χέρια του 

δασκάλου. Η απουσία του βασικού εξοπλισμού δεν επιτρέπει την επίτευξη των στόχων 

που θέτει η σχολική μονάδα. Για αυτό το λόγο ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός, όπως  

υλικά εργαστηρίου, οπτικοακουστικά υλικά και έπιπλα, θεωρείται απαραίτητος για τη 

λειτουργία ενός σχολικού οργανισμού (Σαΐτης, 2008). 

Έρευνα ομάδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με συντονίστρια την 

αρχιτέκτονα και κοινωνιολόγο Γκιζελή, μελέτησε τις απόψεις 971 εκπαιδευτικών και 

357 μαθητών από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ό, τι 
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αφορά τους σχολικούς χώρους. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως η 

υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων είναι σε θέση να συμβάλει στην ανθρωπιστική 

παιδεία, καθώς όσο πιο «καλή» κρίνεται, από άποψη λειτουργικότητας, αισθητικής και 

ασφάλειας, τόσο περισσότερο συνεισφέρει στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος και 

ευνοεί, από πολλές απόψεις, τους μαθητές (Γκιζελή, 2008).  

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, ο διευθυντής σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς, πρέπει να αποφασίσουν τον εξοπλισμό που χρειάζεται το σχολείο 

καθώς και να μελετήσουν το κόστος και την ωφέλεια του κάθε αντικειμένου. Στοιχεία 

τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους είναι η σχέση ποιότητας και τιμής, ο χρόνος 

απόσβεσης, αλλά και το κόστος ανταλλακτικών, αναλωσίμων και συντήρησης.. 

Διευθυντής και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε στο σχολείο: 

Να χρησιμοποιούνται αίθουσες για κάποια συγκεκριμένα μαθήματα όπως στις ξένες 

γλώσσες, τα εικαστικά, τη θεατρική αγωγή, τη μουσική. Να υπάρχουν σε όλες τις 

αίθουσες Η/Υ ή διαδραστικοί πίνακες, συνδεδεμένοι  με το διαδίκτυο, όπου θα 

διδάσκονται μέσω αυτών οι μαθητές. Να υπάρχει οργανωμένο και τακτοποιημένο 

εποπτικό υλικό, στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο κάθε εκπαιδευτικός τη στιγμή που θα το 

χρειαστεί. Να υπάρχουν γήπεδα και κλειστό γυμναστήριο, καθαρό και ασφαλές καθώς 

επίσης και επαρκές αθλητικό υλικό. Οι χώροι να είναι πιο ευχάριστοι για τους μαθητές. 

Ο διευθυντής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ελέγχει και επιβλέπει τις 

κτιριακές εγκαταστάσεις, την αυλή και τον εξοπλισμό του σχολείου, παρακολουθεί τη 

χρήση τους και μεριμνά για τη συντήρησή τους, διασφαλίζοντας έτσι ότι η 

υλικοτεχνική υποδομή και ο εξοπλισμός του σχολείου αξιοποιούνται προς όφελος των 

μαθητών αλλά και ολόκληρης της σχολικής μονάδας. 

 

2.14 Η αισθητική και η ασφάλεια του κτιρίου  

 

Η εξωτερική διάσταση της κουλτούρας σχετίζεται με το σχολικό περιβάλλον 

γενικότερα, με την αισθητική, την άνεση των χώρων, την καθαριότητα, τη διακόσμηση 

ακόμα και με τον εξοπλισμό. 

Το σχολείο, οι αίθουσες και η αυλή αποτελούν το φυσικό περιβάλλον της 

εκπαίδευσης και επηρεάζουν τη διδασκαλία και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Το κάθε 

μέλος της σχολικής μονάδας αποδίδει καλύτερα όταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

εργάζεται του παρέχει την αίσθηση της ασφάλειας, της σιγουριάς και της ζεστασιάς. Το 

κτίριο που στεγάζεται το σχολείο, ο εξοπλισμός του, ο φωτισμός, ο θόρυβος, η 

θερμοκρασία και το είδος της οργάνωσης όλων αυτών των στοιχείων, προσφέρουν 
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ποικιλία φυσικών και συναισθηματικών ερεθισμάτων, δηλώνουν με έμμεσο τρόπο τι 

και πώς αναμένεται να γίνει στην τάξη και δημιουργούν τις φυσικές προϋποθέσεις που 

στηρίζουν την ανάπτυξη συγκεκριμένου είδους κοινωνικής συμπεριφοράς 

(Ματσαγγούρας, 2003). 

Ένα οργανωμένο (εξωτερικό) σχολικό περιβάλλον με όμορφες εικόνες, με 

περιποιημένο κήπο, με άνετες αίθουσες διδασκαλίας συντελεί στο να γίνει το σχολείο 

πιο ευχάριστο και πιο ελκυστικό για τον μαθητή. Κατά συνέπεια, ο μαθητής λειτουργεί 

εντός ενός περιβάλλοντος που τον προδιαθέτει ευχάριστα, οπότε αυτό συντελεί 

σημαντικά στην αγωγή του και τη συμπεριφορά του (Σαΐτης, 2008). 

Έργο του διευθυντή είναι να ελέγχει τακτικά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να 

φροντίζει άμεσα για την αποκατάσταση φθορών ή βλαβών που ελλοχεύουν κινδύνους 

τόσο για την υγιεινή όσο και για την ασφάλεια των μαθητών. Οφείλει, επίσης, να 

επεξεργάζεται και να εφαρμόζει σχέδια έτσι ώστε το περιβάλλον του σχολείου να 

πληροί τους όρους ασφάλειας (πρόληψη ατυχημάτων, ασφαλής προσέλευση και 

αποχώρηση των μαθητών, πυρασφάλεια, ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού), 

καθαριότητας, υγιεινής και αισθητικής, ώστε να είναι ευχάριστο και να διευκολύνει τη 

μαθητική και παιδαγωγική διαδικασία (Everard & Morris, 1999). 

Συνοψίζοντας, μετά από την αναλυτική περιγραφή και μελέτη των ποικίλων 

παραγόντων οι οποίοι διαμορφώνουν την κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας, 

αναδεικνύεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή, ο οποίος φαίνεται πως 

είναι ο συνδετικός κρίκος όλων αυτών των παραγόντων έτσι ώστε να επιτευχθεί είτε η 

βελτίωση είτε η αλλαγή αυτής της κουλτούρας.  
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 

 

Σε μια κοινωνία που διαρκώς μεταβάλλεται, η κουλτούρα ενός σχολείου δεν 

μπορεί να παραμένει σταθερή. Επιβάλλεται να αλλάζει, ανταποκρινόμενη στις 

απαιτήσεις των νέων δεδομένων που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Ο ρόλος της 

κουλτούρας και του κλίματος είναι πολύ σημαντικός για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής. Η κουλτούρα ευθύνεται για τη διαμόρφωση αξιών 

και θετικών στάσεων στην αλλαγή, ενώ το κλίμα της σχολικής μονάδας θα πρέπει να 

κινείται προς την κατεύθυνση ενθάρρυνσης και υποστήριξης καινοτομιών, αλλαγών και 

μεταρρυθμίσεων. Διευθυντής και εκπαιδευτικοί οφείλουν να τολμούν και να 

επιδιώκουν την ανανέωση χωρίς να φοβούνται το ρίσκο που ενδεχομένως υπάρχει. Η 

αλλαγή στην κουλτούρα δεν είναι απλή ούτε και εύκολη διαδικασία. Χρειάζεται 

υπομονή, επιμονή, οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια και κυρίως την εμπλοκή 

όλων των μελών της σχολικής μονάδας.  

 

3.1  Βελτίωση της σχολικής κουλτούρας 

 

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αλλαγές και που η εκπαίδευση αναζητά 

νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, η εκπαιδευτική κοινότητα γενικά δεν μπορεί 

και δεν πρέπει να παραμένει απαθής και στάσιμη. Οφείλει να εκσυγχρονίζεται, να 

επιμορφώνεται διαρκώς, να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, να εισάγει καινοτομίες, να 

επιδιώκει τη βελτίωση και την αλλαγή στον χώρο του σχολείου. 

Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα της 

εξέλιξης, της αλλαγής και της βελτίωσης (Hopkins, 1996; Stoll, 1994). Σημαντικό ρόλο 

στην πραγματοποίηση των αλλαγών μπορεί να διαδραματίσει η αλλαγή της κουλτούρας 

του σχολείου. Η συνάφεια μεταξύ της σχολικής κουλτούρας και της βελτίωσης ενός 

σχολείου είναι πολύ μεγάλη (Chrispeels, 1992, όπ. αν. Κοκκάλας, 2008). Η βελτίωση 

της κουλτούρας του σχολείου είναι σημαντική, διότι μπορεί να επιφέρει βελτίωση στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου, να δημιουργήσει θετικό κλίμα και να επηρεάσει τη 

στάση εκπαιδευτικών και μαθητών. Για τη βελτίωση της σχολικής κουλτούρας, 

υπάρχουν συγκεκριμένες νόρμες όπως η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, η 

υιοθέτηση κοινών στόχων, η ύπαρξη κοινού οράματος και αποστολής, η στήριξη και η 

υποστήριξη μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, η ειλικρινής και ανοιχτή 
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επικοινωνία και ο πειραματισμός με καινούριες πρακτικές σχετικές με τη διδακτική 

πράξη (Barth, 1990).  

Βασικός παράγοντας δημιουργίας, βελτίωσης ή αλλαγής κουλτούρας σε μια 

σχολική μονάδα είναι ο διευθυντής της. Ο διευθυντής σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και όλη τη σχολική κοινότητα μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα κοινό όραμα το οποίο να στηρίζεται σε σημαντικές, για το  σχολείο, 

αξίες και πιστεύω. «H ανάπτυξη κοινού οράματος με ξεκάθαρες και σαφείς διαδικασίες 

και μέσα για την υλοποίησή του επιτρέπουν την επιτυχία των εκπαιδευτικών αλλαγών» 

(Deal & Peterson, 1990, όπ. αν. Κοκκάλας, 2008). 

Στις βασικές επιδιώξεις του διευθυντή της σχολικής μονάδας θα πρέπει να είναι 

να πείσει τους εκπαιδευτικούς για την αναγκαιότητα αλλαγής της κουλτούρας του 

σχολείου, έτσι ώστε να γίνει πιο δημιουργική. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές 

παρακινούνται να ακολουθούν τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου, οι νέοι 

εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο τέλος της καριέρας 

τους αλλά και οι «δύστροποι» χαρακτήρες συνεργάζονται και εκτελούν τα καθήκοντά 

τους με επαγγελματισμό (Πασιαρδή, 2001). 

Ο ρόλος του διευθυντή σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι 

καθοριστικός στη βελτίωση και στην αλλαγή της κουλτούρας. Ο διευθυντής είναι ο 

ηγέτης της σχολικής μονάδας, συνεπώς οφείλει να γνωρίζει την κουλτούρα του 

σχολείου που διευθύνει, έτσι όπως αυτή εκδηλώνεται στα διάφορα επίπεδά της και να 

βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση, ώστε να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που 

συντελούνται στη σχολική μονάδα, με σκοπό να επιτύχει την άμεση και καίρια 

προσαρμογή. Βασικό του μέλημα, άλλωστε είναι η δημιουργία ευχάριστου και θετικού 

σχολικού κλίματος, το οποίο θα επιφέρει αισθήματα ευχαρίστησης και ικανοποίησης σε 

όλους τους εμπλεκόμενους, με αποτέλεσμα την επιτυχία του διδακτικού και κοινωνικού 

ρόλου της σχολικής μονάδας (Πασιαρδή, 2001). 

Ο διευθυντής που προσανατολίζεται στην εφαρμογή καινοτομιών και 

απαραίτητων αλλαγών στη σχολική μονάδα οφείλει να εμπιστεύεται τους 

εκπαιδευτικούς και να τους παρέχει ευκαιρίες για να συνεισφέρουν στην οργάνωση και 

στη διοίκηση του σχολείου (Πασιαρδής, 2004). Ταυτόχρονα, η συμπεριφορά και οι 

πράξεις του διευθυντή εξασφαλίζουν τη συνέπεια και τη συνοχή στη σχολική εργασία 

και δημιουργούν το κατάλληλη εργασιακό κλίμα, που προωθεί την υλοποίηση των 

στόχων του σχολείου και δίνει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να παρέχουν 

ποιοτικότερο διδακτικό έργο. 
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Οι περισσότερες αποτυχίες των αλλαγών που επιχειρούνται, οφείλονται στο 

γεγονός ότι οι διευθυντές αγνοούν το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της τάξης, του 

σχολείου και της τοπικής κοινωνίας. Οποιαδήποτε καινοτομία και αλλαγή επιχειρείται 

σε μια σχολική μονάδα για να είναι επιτυχής, θα πρέπει ως βασική παράμετρο να έχει 

την ένταξή της στην καθημερινότητα της σχολικής μονάδας και την εναρμόνισή της με 

την οργανωτική της δομή (Παπαναούμ, 2000). 

Συμπερασματικά, βασικός παράγοντας για την εισαγωγή και την επιτυχία κάθε 

προσπάθειας αλλαγής είναι ο διευθυντής, ο οποίος με βάση τις αντιλήψεις και τις 

στάσεις του, ενεργεί ως πρότυπο για τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

 

3.2 Η διαδικασία της αλλαγής 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Fullan (1991), η διαδικασία της αλλαγής σε έναν 

οργανισμό αποτελείται από τρία στάδια: Την εισαγωγή, κατά την οποία γίνεται 

καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στον οργανισμό και αποφασίζεται η έναρξη 

της διαδικασίας της αλλαγής και του προσανατολισμού προς την επιτυχία της. Την 

εφαρμογή, κατά την οποία σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η αλλαγή στην πράξη. 

Δοκιμάζεται η αλλαγή, ελέγχεται η ύπαρξη της αφοσίωσης, παρακολουθείται η 

πρόοδος και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν. Την εσωτερίκευση, 

κατά την οποία η αλλαγή παύει να θεωρείται ως κάτι νέο και γίνεται μέρος του 

συνηθισμένου τρόπου εργασίας στο σχολείο. Υπάρχει εναρμόνιση  της αλλαγής με τις 

δομές του σχολείου, εξάλειψη ανταγωνιστικών πρακτικών, διάδοση χρήσης της 

αλλαγής στο σχολείο (Fullan, 1991, όπ. αν. Κυθραιώτης, 2010). 

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αλλαγής της σχολικής κουλτούρας, όπως : Η 

αναπτυξιακή αλλαγή (evolutionary), η οποία δεν είναι προγραμματισμένη, γίνεται 

ασυνείδητα, επειδή κάποιες νέες αξίες και πιστεύω εισάγονται καθώς άλλες 

αποδυναμώνονται. Η  προσθετική αλλαγή (additive), η οποία παρατηρείται όταν οι 

αξίες διαφοροποιούνται με την εισαγωγή καινοτομιών. Η μετασχηματιστική αλλαγή 

(transformative), η οποία γίνεται συνειδητά, προγραμματισμένα  και στοχεύει στην 

αλλαγή των αξιών. «H μετασχηματιστική αλλαγή συνήθως πραγματοποιείται όταν νέο 

διευθυντικό προσωπικό αναλαμβάνει τη διοίκηση της σχολικής μονάδας» (Stoll & 

Fink, 1996). 

Οι άνθρωποι γενικά, δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη, 

στάσεις, αντιλήψεις, αξίες, πιστεύω και τρόπους συμπεριφοράς. Όταν επιχειρείται μια 
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ριζική αλλαγή στην κουλτούρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό εμπεριέχει μεγάλο 

ποσοστό ρίσκου και πιθανότητα αποτυχίας. Η αλλαγή της κουλτούρας είναι πιο πιθανό 

να ολοκληρωθεί με έναν εξελικτικό τρόπο και πρέπει να λαμβάνεται ειδική φροντίδα 

ώστε να διατηρηθούν εκείνες οι αξίες, ιδέες, πρακτικές και πεποιθήσεις που έχουν 

αποδειχθεί ως πετυχημένες ( Kowalski & Reitzug, 1993, όπ. αν. Πασιαρδή, 2001). 

Η δραστική αλλαγή κουλτούρας σε οργανισμούς με πολύχρονη ιστορία, όπως 

είναι τα σχολεία, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι Sergiovanni και Starratt (1998), 

αναφέρουν ότι η κουλτούρα μπορεί να αλλάξει σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο 

μπορούν να συντελεστούν δομικές αλλαγές (structural), ενώ στο δεύτερο επίπεδο 

αλλάζουν οι κανόνες συμπεριφοράς (normative). Ωστόσο αν το επιθυμητό αποτέλεσμα 

είναι μόνιμες αλλαγές και όχι πρόσκαιρες, δε θα πρέπει να γίνονται αλλαγές μόνο του 

πρώτου επιπέδου δηλαδή δομικές αλλά και του δεύτερου επιπέδου δηλαδή 

κανονιστικές (Sergiovanni & Starratt, 1998). Το ίδιο υποστηρίζεται και από άλλους 

ερευνητές, όπως οι Kowalski και Reitzug (1993, όπ. αν. Πασιαρδή, 2001), οι οποίοι 

αναφέρουν ότι πολλά είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν οι δομικές 

αλλαγές που γίνονται δεν υποστηρίζονται και από αντίστοιχες αλλαγές στην κουλτούρα 

και στο κλίμα.  

Συνεπώς, η σχολική κουλτούρα δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα αλλά σε 

συνάρτηση με τις δομές. Όταν οι δομές αλλάζουν τότε και η κουλτούρα επηρεάζεται 

έμμεσα. Πρόβλημα προκύπτει όταν συμβαίνουν αλλαγές στις δομές αλλά δεν υπάρχουν 

αντίστοιχες αλλαγές στην κουλτούρα. Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για 

επιφανειακές και όχι ουσιαστικές αλλαγές. 

 

3.3 Εμπόδια στην αλλαγή της κουλτούρας 

 

Συνήθως οι άνθρωποι διστάζουν μπροστά στις αλλαγές λόγω του φόβου της 

αποτυχίας. Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο, 

δυστυχώς, παραμένουν ανενεργοί και θεωρούν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια αλλαγής 

για το σχολείο τους. 

Τη δυσκολία αλλαγής στην κουλτούρα ενός οργανισμού επισημαίνουν οι 

Moorhead και Griffin (1989), που αναφέρουν ότι η αλλαγή της κουλτούρας είναι μια 

χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία που εκτροχιάζεται πολύ εύκολα, διακόπτοντας έτσι 

τη συνέχεια της πορείας προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ορισμένοι διευθυντές, παρά το 

γεγονός ότι προσπαθούν με ενθουσιασμό να αλλάξουν την κουλτούρα, αρκετές φορές 
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επανέρχονται σε παλιά πρότυπα συμπεριφοράς. Κάτι τέτοιο κάνει την αλλαγή της 

κουλτούρας ακόμα πιο δύσκολη (Moorhead & Griffin, 1989, όπ. αν. Πασιαρδή, 2001). 

Η αλλαγή της κουλτούρας είναι πολύ σημαντική, παρά το γεγονός ότι μπορεί να 

είναι χρονοβόρα και να φέρει αντιδράσεις. Καμιά αλλαγή δεν είναι εύκολη, ούτε 

γίνεται με απλό τρόπο, ακόμα κι αν είναι γνωστό και βέβαιο ότι η  καινούρια 

κουλτούρα θα έχει πολλαπλά οφέλη (Putman & Burke, 1992, όπ. αν. Πασιαρδή, 2001). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πιο δύσκολο να αλλάξει η κουλτούρα, να γίνει πιο 

δημιουργική και να διαμορφωθεί ένα πιο θετικό κλίμα στο σχολείο, από το να 

διατηρηθεί μια κατά πάσα πιθανότητα «μίζερη» κατάσταση, γιατί συνήθως οι άνθρωποι  

αντιστέκονται στις αλλαγές και αντιδρούν. Η προσπάθεια του διευθυντή θα πρέπει να 

προσανατολίζεται στο να πείσει τους εκπαιδευτικούς ότι τα οφέλη από την αλλαγή της 

κουλτούρας του σχολείου, υπερτερούν από τα μειονεκτήματα της μη αλλαγής. (Trice & 

Beyer, 1993, όπ. αν. Σπανός, 2014). 

Σύμφωνα με τη Χριστοφίδου (2012), συχνές πηγές αντίστασης που εμποδίζουν 

την αλλαγή είναι η έλλειψη πληροφόρησης και η παραπληροφόρηση, διάφοροι 

ιστορικοί παράγοντες, ο φόβος για το άγνωστο και την αποτυχία, η απροθυμία για 

πειραματισμό και η αντιμετώπιση της αλλαγής ως απειλής για τις ικανότητες των 

ανθρώπων, για το κύρος τους και για την κατανομή δύναμης και εξουσίας στον 

οργανισμό, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ορατά οφέλη από την αλλαγή, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης, οι φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις, ο φόβος της ανεπάρκειας, της 

αδυναμίας και της απώλειας κεκτημένων. Επίσης, η Χριστοφίδου (2012) αναφέρει ότι 

υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εμποδίων στην αλλαγή : Τα εμπόδια που 

οφείλονται στις αξίες, όπου το άτομο αντιστέκεται στην προτεινόμενη αλλαγή, όταν 

αυτή δε συμφωνεί με το σύστημα αξιών του. Τα εμπόδια που οφείλονται στη δύναμη, 

όπου το άτομο αντιδρά στην αλλαγή, όταν αυτή μειώνει τη δύναμή του. Τα ψυχολογικά 

εμπόδια, όπου το άτομο αντιδρά στην αλλαγή όταν αισθάνεται πως απειλούνται η 

ασφάλειά του, η εμπιστοσύνη του, η συναισθηματική του ευημερία και η σταθερότητα 

που νιώθει. Τα πρακτικά εμπόδια, όπου το άτομο αντιδρά στην αλλαγή, όταν οι πόροι 

και τα μέσα που θα στηρίξουν την αλλαγή είναι ανεπαρκή (Χριστοφίδου, 2012). 

Συμπερασματικά, η διαδικασία της αλλαγής της κουλτούρας σε ένα σχολείο δεν 

είναι καθόλου εύκολη, καθώς απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από τη μια στιγμή στην άλλη και θα πρέπει να έχουν πειστεί όλα τα 

μέλη της σχολικής μονάδας για την αναγκαιότητά της. Κυρίαρχος και σε αυτή την 

περίπτωση είναι ο ρόλος του διευθυντή. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ :  ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 

4.1 Μοντέλα ηγεσίας  

 

Η ηγεσία, είναι ένας όρος που περιγράφει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο και τον καθιστούν ηγετικό πρότυπο ενθάρρυνσης των 

υπολοίπων. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι στοιχεία όπως η ικανότητα να θέτει κανείς 

στόχους και να επινοεί τρόπους με σκοπό την επίτευξή τους, επηρεάζοντας για τον λόγο 

αυτό τη συμπεριφορά και τις πράξεις άλλων ανθρώπων, η δυνατότητα εξεύρεσης 

λύσεων και προτάσεων σε πιθανά προβλήματα είναι χαρακτηριστικά του ηγέτη. 

Επίσης, ο ηγέτης, πρέπει να καθοδηγεί και να αποτελεί έμπνευση για τους υπόλοιπους. 

Άλλωστε ηγέτης μιας ομάδας είναι το άτομο εκείνο που επιχειρεί να την καθοδηγήσει 

εφαρμόζοντας ένα σύνολο από πρακτικές (Σαϊτης, 2005). 

Είναι γεγονός ότι οι ικανότητες και οι δεξιότητες που απαιτείται να έχει ένας 

ηγέτης δεν μπορούν να διδαχτούν. Ηγεσία, εξάλλου, σύμφωνα με τον Κουτούζη (1999), 

σημαίνει επιρροή είτε ως ιδιότητα, είτε ως διαδικασία, είτε ως τέχνη. Ωστόσο, είναι 

εφικτό, τα περισσότερα ηγετικά χαρακτηριστικά να καλλιεργηθούν, μέσα από τη γνώση 

των επιστημονικών τεχνικών διοίκησης, τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη, 

μετατοπίζοντας τη σκέψη και την πρακτική της από τις αυταρχικές και συγκεντρωτικές 

μορφές οργάνωσης και διοίκησης, προς τις συλλογικές μορφές αυτορυθμιζόμενης  

οργάνωσης και διοίκησης. 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2004), τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον 

αποτελεσματικό ηγέτη είναι η υπευθυνότητα, το γνήσιο ενδιαφέρον για την επιτυχή 

υλοποίηση του κάθε έργου, η δημιουργικότητα, η εγρήγορση, η ενεργητικότητα, η 

επιμονή, η πρωτοτυπία, η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, οι ψυχολογικές αντοχές σε 

καταστάσεις άγχους, η ικανότητα να επηρεάζει και να εμπνέει, καθώς επίσης η 

ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού των υφισταμένων του. 

Με βάση τις παραπάνω αντιλήψεις διαμορφώνονται δύο τύποι ηγέτη, ο 

διαχειριστικός (transactional) και ο μετασχηματιστικός (transformational). Ο πρώτος 

οργανώνει δραστηριότητες, πρόσωπα και υλικά  για να επιτευχθεί με 

αποτελεσματικότητα το αναμενόμενο έργο, ενώ ο δεύτερος που δε βλέπει το 

αναμενόμενο έργο ως σκοπό και τους ανθρώπους ως μέσα για την επίτευξη του 

σκοπού, επικεντρώνεται κυρίως στην ανάγκη των ανθρώπων να αποδώσουν σημασία 

και σκοπό στη δράση τους. Αυτό σημαίνει ότι ο μετασχηματιστικός ηγέτης δίνει βάρος 
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στην επικοινωνία, στον προγραμματισμό και στη δράση. Βασική διαφορά μεταξύ των 

δύο τύπων ηγέτη είναι ότι ο διαχειριστικός ηγέτης είναι προσανατολισμένος προς τη 

διεκπεραίωση του έργου, ενώ ο μετασχηματιστικός προς το κοινωνικό και 

συναισθηματικό κλίμα της ομάδας της οποίας ηγείται. 

Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας ως 

μετασχηματιστικός τύπος ηγέτη, παράλληλα με την κουλτούρα που δημιουργεί, 

εκφράζει το γενικότερο πνεύμα και τις σύγχρονες κατευθύνσεις διοίκησης της 

εκπαίδευσης. Ενώ στα παλαιότερα μοντέλα εκπαίδευσης, κυριαρχούσε η ιεραρχία, ο 

συγκεντρωτισμός και η ελάχιστη επικοινωνία μεταξύ ανώτερου και υφιστάμενου, αυτό 

διαφοροποιείται στις σύγχρονες μορφές διοίκησης. Ο σύγχρονος ηγέτης, ασκώντας μια 

συλλογική εξουσία καθοδηγεί του υφισταμένους του, τους εμπνέει και τους συντονίζει 

με γνώμονα το καλό της σχολικής μονάδας. Έτσι, μέσα από τη προσωπική εμπλοκή των 

στελεχών προωθείται η αποστολή του οργανισμού. (Σαϊτης, 2008).  

Η κουλτούρα έχει τη σημασία μιας δομής από βασικές παραδοχές (γνώσεις, 

πεποιθήσεις, αξίες, σύμβολα, τελετουργίες, ψυχολογικές δομές και ανεπίγνωστες 

διαδικασίες), οι οποίες έχουν επινοηθεί, ανακαλυφθεί ή αναπτυχθεί από μια 

συγκεκριμένη ομάδα για να μαθαίνει να αντεπεξέρχεται στα προβλήματα (με την 

εξωτερική προσαρμογή και την εσωτερική ολοκλήρωση) και είναι επαρκώς 

επεξεργασμένες, ώστε να θεωρούνται έγκυρες, για να δείξουν σε νέα μέλη τον σωστό 

τρόπο αντίληψης, σκέψης και αίσθησης των προβλημάτων και κρίσης σχέσεων και 

καταστάσεων. 

Η ηγεσία, επομένως,  είναι συνυφασμένη με τη διαμόρφωση, την εξέλιξη, τον 

μετασχηματισμό της κουλτούρας και έχει διαφορετική λειτουργία σε κάθε ένα από τα 

κύρια στάδια εξέλιξης μιας οργάνωσης. Κατά το στάδιο ανάπτυξης της οργάνωσης, η 

ηγεσία συμβάλλει στον καθορισμό, στον σχεδιασμό και στη βαθμιαία εμπέδωση των 

αρχών στις οποίες στηρίζονται η αποστολή, οι σκοποί, η δομή, και η λειτουργία της 

οργάνωσης. Στο στάδιο αυτό, το όραμα αλλά και η ικανότητα διαμόρφωσης και 

προώθησης του οράματος από τον ηγέτη είναι καίριας σημασίας. Κατά το μέσο στάδιο, 

η οργάνωση βρίσκεται πλέον σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και η κουλτούρα επιδρά 

καθοριστικά στη λειτουργία της, αλλά και στις σχέσεις των μελών. Η διορατικότητα θα 

βοηθήσει τον ηγέτη να εντοπίσει πώς η κουλτούρα μπορεί να ενισχύσει ή να 

παρεμποδίσει την εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης και των επιθυμητών 

αλλαγών. Κατά την ώριμη οργάνωση, έχει αναπτυχθεί μια ισχυρή κουλτούρα και ο 

ηγέτης με τις ικανότητες του κατευθύνει την οργάνωση στις κατάλληλες προσαρμογές 
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στο περιβάλλον, που πιθανόν απαιτούν την αλλαγή της παλιάς κουλτούρας (Κατσαρός, 

2015). 

Στην εκπαιδευτική διοίκηση, μία εκ των γνωστότερων ταξινομήσεων μοντέλων 

εκπαιδευτικής ηγεσίας είναι αυτή των Leithwood και Duke (1999). Μελέτησαν και 

ανέλυσαν 121 επιστημονικά άρθρα για την εκπαιδευτική ηγεσία, τη δεκαετία 1988-

1998, που υπήρχαν σε τέσσερα από τα γνωστότερα αγγλόφωνα περιοδικά που αφορούν 

στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Στην ταξινόμηση αυτή περιγράφονται έξι τύποι ηγεσίας: 

Η εκπαιδευτική ηγεσία (instructional) κατά την οποία ο ρόλος της διοίκησης και της 

ηγεσίας είναι η στήριξη, η αρωγή και η διευκόλυνση του διδακτικού έργου. Η 

διοικητική ή διαχειριστική (managerial) βάσει της οποίας θεωρείται ότι η ορθή 

λειτουργία των σκοπών ή των συμπεριφορών του ηγέτη θα διευκολύνει την εργασία 

των υπόλοιπων μελών του οργανισμού. Η διοικητική θέση που κατέχει ο ηγέτης, 

καθορίζει επίσης τη δύναμη της εξουσίας και της επιρροής του. Η μετασχηματιστική 

(transformational) κατά την οποία ο μετασχηματιστής διευθυντής του σχολείου είναι 

αυτός που μπορεί να  επιδράσει στην κουλτούρα του σχολείου και να επιφέρει κάποια 

αλλαγή. Ο ηγέτης έχει εμπιστοσύνη  στους εκπαιδευτικούς επιζητώντας τη 

δημιουργικότητα και τη συμμετοχική διαδικασία. Πρόκειται για ένα μοντέλο που 

ταιριάζει σε ένα σχολείο που επιζητά την καινοτομία και την αλλαγή. Η ηθική ηγεσία 

(moral), κατά την οποία ο ηθικός κώδικας και οι ηθικές αξίες του ηγέτη, καθορίζουν τις 

ισχύουσες αντιλήψεις σχετικά µε το τι είναι σωστό ή λάθος. Η συμμετοχική 

(participative) όπου ο βασικός ρόλος του ηγέτη είναι να προωθεί την ομαδική και 

συνεργατική λήψη αποφάσεων και η ενδεχόμενη ηγεσία (contingent) η οποία 

επικεντρώνεται στον τρόπο που οι ηγέτες ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες οργανωτικές 

συνθήκες ή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Το μοντέλο που συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση και την αλλαγή της 

κουλτούρας ενός σχολείου είναι αυτό της μετασχηματιστικής ηγεσίας γιατί μέσα από το 

όραμα, τη συμμετοχή, τη δημιουργία και την ανανέωση διαμορφώνει σχολεία πιο 

αποτελεσματικά. 

 

4.2 Η μετασχηματιστική ηγεσία 

 

Την ιδέα της μετασχηματιστικής ηγεσίας αναφέρει για πρώτη φορά ο Burns 

(1978), ο οποίος ταύτισε αυτού του είδους την ηγεσία, με τη συνεργασία και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ του ηγέτη και των μελών ενός οργανισμού, με σκοπό την 

απόκτηση κοινού οράματος για τον οργανισμό και τη δραστηριοποίησή τους ως προς 
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την επίτευξη κοινών στόχων. Σύμφωνα µε την προσέγγιση του Bass (1985), οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες είναι άνθρωποι πρωτοπόροι, τους ενθουσιάζει κάθε είδους 

ανανέωση και είναι επικεντρωμένοι στη βαθιά αλλαγή, πρωτίστως του εαυτού τους, 

αλλά και των οργανισμών που ηγούνται. Στη μετασχηματιστική μορφή ηγεσίας, οι 

ηγέτες προσπαθούν να αλλάζουν τις αντιλήψεις των υφισταμένων τους και δεν 

αισθάνονται κανένα περιορισμό εξαιτίας αυτών των αντιλήψεων όταν είναι 

διαφορετικές (Bass & Avolio, 1994). Ο Northouse (2001), όρισε ότι τη 

μετασχηματιστική ηγεσία ως την ικανότητα να κάνεις τους άλλους να θέλουν να 

αλλάξουν και να βελτιωθούν. 

Ο μετασχηματιστικός ηγέτης οδηγεί τον οργανισμό προς την αλλαγή και την 

καινοτομία, γιατί μέσα σ’ ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται, οι οργανισμοί για 

να επιβιώσουν πρέπει να αλληλεπιδρούν και να ανταποκρίνονται στην αλλαγή. Οι  

ηγέτες αυτοί, εμπιστεύονται τους υφισταμένους τους και επιφέρουν αλλαγές στον χώρο 

εργασίας, ώστε να γίνει ένας χώρος δημιουργικότητας, υψηλών επιδόσεων και 

συμμετοχικών διαδικασιών. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας 

μετασχηματιστικός ηγέτης είναι να θέσει ένα ξεκάθαρο και αντιληπτό από όλους όραμα 

για τον οργανισμό, το οποίο ο ηγέτης καθημερινά, μέσω της συμπεριφοράς του, θα το 

υποστηρίζει και θα το προωθεί. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν κοινοί στόχοι και σχέδια 

που να οδηγούν στην επίτευξη αυτών. 

Ο Bass (1985) διακρίνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού 

ηγέτη: Το χάρισμα. Ο ηγέτης έχει ενθουσιασμό, πίστη, συνέπεια και εμπιστοσύνη προς 

τους υφισταμένους του. Την εξατομίκευση. Ο ηγέτης αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τα 

μοναδικά ταλέντα και τις ικανότητες του κάθε ατόμου χωριστά. Τη δημιουργικότητα. Ο 

ηγέτης έχει την ικανότητα να εξασφαλίσει στους υφισταμένους του κλίμα 

επαγρύπνησης και εγρήγορσης για τον εντοπισμό ενός προβλήματος, καθώς επίσης και 

για τους τρόπους αντιμετώπισής του. Προσπαθεί να κάνει τους υφισταμένους του να 

σκέφτονται και να παίρνουν λογικές αποφάσεις. Ο ηγέτης που ενθαρρύνει και 

ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς με ένα όραμα, το οποίο μοιράζονται και στο οποίο 

αφοσιώνονται για να το πετύχουν είναι ο μετασχηματιστικός ηγέτης. 

Ο Leithwood (1998) διακρίνει οχτώ διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγετικής 

πρακτικής στην εκπαίδευση: τη δημιουργία οράματος του εκπαιδευτικού οργανισμού, 

τον προσδιορισμό των στόχων, την παρακίνηση και ενθάρρυνση, την προσφορά 

εξατομικευμένης υποστήριξης, την παροχή προτύπων για αναβάθμιση των πρακτικών 

και αξιών του οργανισμού, την καλλιέργεια υψηλών προσδοκιών και τη διαμόρφωση 

μιας γόνιμης και συμμετοχικής σχολικής κουλτούρας. Το όραμα του διευθυντή πρέπει 
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να είναι συγκεκριμένο, ξεκάθαρο, υλοποιήσιμο ενώ παράλληλα θα πρέπει να το 

μοιραστεί με τους υφισταμένους του, ώστε να έχει από αυτούς την απαραίτητη στήριξη 

και συνεργασία για την επίτευξή του (Thompson, 1999). Οι  Hoy και Miskel (2008) 

χαρακτηρίζουν τη μετασχηματιστική ηγεσία ως πνευματικό κεφάλαιο για τον 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. 

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Leithwood και Jantzi (2000), βρέθηκε 

θετική συσχέτιση μεταξύ μετασχηματιστικής ηγεσίας και σκοπών και στόχων της 

σχολικής μονάδας. Το προσωπικό κατανοούσε καλύτερα τους έμμεσους και άμεσους 

σκοπούς του σχολείου αλλά ταυτόχρονα έβρισκε τους στόχους πιο συναρπαστικούς. 

Θετική συσχέτιση μεταξύ μετασχηματιστικής ηγεσίας και οργανωσιακής κουλτούρας. 

Εμφανίζονταν κοινές νόρμες, αξίες και απόψεις ανάμεσα στα μέλη του σχολείου. 

Συσχέτιση με τη σχολικής οργάνωση. Η διαδικασία σχεδίασης του σχολικού 

προγράμματος ήταν αποτελεσματικότερη εφόσον λάμβανε υπόψη τις προσωπικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά και τις ανάγκες του σχολείου. Καθώς επίσης και 

συσχέτιση με  τη λήψη πληροφοριών και αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων γινόταν 

συλλογικά. 

Σε άλλη έρευνα που πραγματοποίησαν οι Geijsel, Jantzi, Leithwood και 

Sleegers (2003), βρήκαν θετική συσχέτιση ανάμεσα στη μετασχηματιστική ηγεσία και 

τη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων. Η ύπαρξη κινήτρων και κοινού οράματος είναι 

αυτά που βοηθούν την αυξημένη συναδελφικότητα. Φάνηκε, επίσης, ότι η οικοδόμηση 

κοινού οράματος συνδέεται με την ανάληψη ατομικών στόχων. Αποδείχτηκε, τελικά, 

ότι οι δάσκαλοι καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια στην εργασία τους υπό την 

επίβλεψη μετασχηματιστικών ηγετών. 

Από έρευνα της Rosenholtz (1989, όπ. αν. Πομάκη, 2007), προκύπτει ότι στα 

σχολεία με συνεργατικό κλίμα, οι εκπαιδευτικοί περιέγραψαν τους διευθυντές τους ως 

ανθρώπους που ήταν δεκτικοί σε καινούριες ιδέες, δε δίσταζαν να εφαρμόσουν 

καινοτόμα προγράμματα, παρακινούσαν τους συναδέλφους να πειραματιστούν και ήταν 

πρωτεργάτες στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Ήταν πάντοτε στο πλευρό 

όλων των εκπαιδευτικών, όταν αυτοί αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Ο διευθυντής είναι 

αυτός που οφείλει να επιδιώκει τη συναδελφικότητα, καθώς δημιουργεί  συνεργατικό 

κλίμα με συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στα ζητήματα τα σχετικά με το διδακτικό 

έργο καθώς επίσης αυξάνει και την αίσθηση της υπευθυνότητας. Παρά το γεγονός ότι 

πρόκειται για παλιότερη έρευνα, αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του 

μετασχηματιστικού ηγέτη. 
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Το κλίμα συναδελφικότητας καλλιεργείται επίσης, όταν ο διευθυντής δε χάνει 

την ευκαιρία να επαινέσει το θετικό έργο των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα είναι 

διακριτικός και ευγενικός στην παροχή βοήθειας, δείχνοντας ενδιαφέρον και φροντίδα 

για τον κάθε εκπαιδευτικό, αλλά και τον κάθε μαθητή (Fullan & Hargreaves, 1992). Ο 

ρόλος του διευθυντή δεν σχετίζεται με τη διοίκηση και τον έλεγχό της, αλλά με την 

παρακίνηση και τη θετική επιρροή, η οποία στηρίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις  

(Fernandez, 2000).  

Οι σχέσεις του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς καταδεικνύουν την ποιότητα 

όλων των σχέσεων εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Ένας διευθυντής, ο οποίος 

βοηθάει, παρακινεί και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς, αυτομάτως δημιουργεί ένα 

πρότυπο θετικής συμπεριφοράς που διαπνέει το σύνολο του σχολείου. Αν από την άλλη 

πλευρά, ο διευθυντής διακρίνεται από καχυποψία, αντιπαλότητες, αυστηρότητα και 

εχθρική διάθεση είναι λογικό ότι θα επηρεαστεί το σύνολο των διαπροσωπικών 

σχέσεων στο σχολείο (Barth, 1990 ; Day, 2000). 

Όλες οι παραπάνω έρευνες και μελέτες, παλιότερες αλλά και πιο σύγχρονες 

συγκλίνουν σε κάποια κοινά σημεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός 

μετασχηματιστικού ηγέτη και στον ρόλο που αυτός μπορεί να διαδραματίσει στην 

αλλαγή της κουλτούρας μιας σχολικής μονάδας. 

 

4.3  Ο ρόλος της μετασχηματιστικής ηγεσίας στην αλλαγή κουλτούρας 

 

Σύμφωνα με τον Burns (1978), που πρώτος αναφέρθηκε σε αυτή τη μορφή 

ηγεσίας, ο μετασχηματιστικός ηγέτης προωθεί την αλλαγή, αλληλεπιδρά με τους 

υφισταμένους του και συνεισφέρει στην ενίσχυση τόσο της δημιουργικότητάς τους, όσο 

και των κινήτρων τους για βελτίωση. Τα άτομα νιώθουν έντονη την παρουσία του 

ηγέτη και αυτό επιδρά θετικά στην έκφραση των δημιουργικών τους ταλέντων, καθώς 

έχουν τη στήριξη και τη βοήθειά του σε ό,τι χρειάζονται. Είναι σημαντικό να 

αναδύονται οι κλίσεις και οι ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε εργαζομένου, διότι με τις 

κατάλληλες αρμοδιότητες που μπορεί να του δώσει ο ηγέτης, θα μπορέσει να ηγηθεί 

στον τομέα που ξεχωρίζει και να αποδώσει τα μέγιστα. 

Μετασχηματιστική ορίζεται η ηγεσία, η οποία στοχεύει στη βαθιά αλλαγή των 

των οργανισμών στους οποίους ηγούνται. Βασίζεται στη δύναμη της επιρροής, που 

είναι σχετική με τις λειτουργίες του οργανισμού και χαρακτηριστικό της αποτελεί η 

έμφαση στους ανθρώπους παρά στις δομές, καθώς και η αλλαγή της κουλτούρας 
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(Sergiovanni, 2001). Πιο συγκεκριμένα, η μετασχηματιστική ηγεσία έχει τη δυνατότητα 

να μεταβάλλει το πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο εργάζονται οι άνθρωποι (Ainscow, 

Hopkins & West, 1994). Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυναμική να διαμορφώσει έναν 

οργανισμό που μπορεί να αντιμετωπίζει τις αλλαγές που συμβαίνουν με το πέρασμα του 

χρόνου και των κοινωνικών συνθηκών. Συνεπώς, προσφέρει προοπτική ανάπτυξης στον 

οργανισμό, συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτομιών και στη δημιουργικότητα, 

προσφέρει εναλλακτικές αντιλήψεις και απόψεις, προκειμένου να μπορεί ο οργανισμός 

να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες επιταγές και προκλήσεις. 

Οι αξίες, οι πεποιθήσεις ακόμη και τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών είναι 

δυνατόν να επηρεαστούν από την άσκηση μετασχηματιστικής ηγεσίας στα σχολεία.. Ο 

ρόλος της είναι να συνδράμει στη  δέσμευση των μελών του σχολείου για δημιουργία  

κοινού οράματος και προσπάθεια υλοποίησης κοινών στόχων. Ο διευθυντής οφείλει να 

σέβεται και να εμπιστεύεται τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και να θέτει τις 

προϋποθέσεις για την αποδοχή ριζικών αλλαγών. Ο διευθυντής που λειτουργεί ως 

μετασχηματιστικός ηγέτης, επιδιώκει τη δέσμευση των εκπαιδευτικών στην επίτευξη 

των στόχων και στην προοπτική του οργανισμού. 

Ο διευθυντής ως μετασχηματιστικός ηγέτης, είναι αυτός που μπορεί να 

επιδράσει στην κουλτούρα του σχολείου και να επιφέρει κάποια αλλαγή. Τόσο ο ίδιος 

όσο και οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλά επίπεδα αφοσίωσης στους στόχους του σχολείου. 

Μέσω αυτού του τύπου ηγεσίας, διευθυντής και εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν το 

σχολείο υπεύθυνα, ως πεδίο ουσιαστικών αλλαγών που μπορούν να επιφέρουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα και όχι ως χώρος στον οποίο πρέπει να υλοποιηθούν οι 

αλλαγές που επιβάλλονται από ανώτερους (Hallinger, 1992).  

Σε κάποιες περιπτώσεις η μετασχηματιστική ηγεσία δεν προέρχεται 

αποκλειστικά και μόνο από τον διευθυντή αλλά και από τους εκπαιδευτικούς, μέσα από 

πρωτοβουλίες που τους δίνονται (Leithwood & Jantzi, 2000). Οι διευθυντές 

λειτουργώντας ως μετασχηματιστικοί ηγέτες, μπορούν να οδηγήσουν το σχολείο σε μία 

νέα κατεύθυνση, επικοινωνώντας τις προσδοκίες τους με τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές. Ο κοινός στόχος της βελτίωσης της λειτουργίας του σχολικού οργανισμού 

είναι αυτό που καθορίζει τη δράση τους και τη συμπεριφορά τους και κάθε δράση 

γίνεται προς την υλοποίηση αυτού του στόχου (Sergiovanni, 2001). 

Κάποιοι ερευνητές, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί 

στη δράση ενός διευθυντή, διότι από μόνοι τους δεν μπορούν να επιφέρουν σημαντικές 

αλλαγές στον τρόπο εκπαίδευσης και μάθησης. Δεν μπορούν επίσης να αλλάξουν τις 

προσωπικές και επαγγελματικές αντιλήψεις των υφιστάμενων εκπαιδευτικών ενώ είναι 
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αρκετές οι φορές που οδηγούνται σε συμβιβασμό. (Carney, 2002). Ο διευθυντής αν δεν 

καταφέρει να πείσει τους εκπαιδευτικούς για την αναγκαιότητα βελτίωσης της σχολικής 

μονάδας και δε μεταφέρει το όραμά του, τότε η οποιαδήποτε προσπάθειά του για 

αλλαγή είναι πιθανό να πέσει στο κενό. Αν προσπαθήσει να επιβάλλει τις απόψεις του 

για αλλαγή ενώ η κουλτούρα του σχολείου είναι διαφορετική, τότε η σύγκρουση είναι 

αναπόφευκτη. Επομένως, πρώτιστο μέλημα ενός διευθυντή θα πρέπει να είναι η 

διερεύνηση της κουλτούρας που επικρατεί στο σχολείο και ακολούθως η απόπειρα για 

την αλλαγή της. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναδείξει, μέσα από έρευνα της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας, τους παράγοντες που διαμορφώνουν την κουλτούρα μιας 

σχολικής μονάδας, τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες μπορούν να 

συμβάλλουν στο  να αλλάξει η κουλτούρα στα σχολεία και να καταλήξει στον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την αλλαγή. Η σχολική 

κουλτούρα σχετίζεται κυρίως με το ανθρώπινο δυναμικό μιας σχολικής μονάδας, οπότε 

διερευνήθηκε η σπουδαιότητα του ρόλου του κάθε μέλους της. Ιδιαίτερα σημαντικός 

φαίνεται ότι είναι ο ρόλος του διευθυντή, ο οποίος για να καταφέρει να 

πραγματοποιήσει τις αλλαγές στη σχολική μονάδα της οποίας ηγείται, θα πρέπει να 

διαθέτει τα χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη. 

Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα διαφάνηκε ότι η κουλτούρα των 

οργανισμών γενικά, αλλά και η κουλτούρα των σχολείων ειδικότερα, είναι εξαιρετικά 

σημαντική, γιατί αποτελεί την ταυτότητά τους. Είναι το στοιχείο που διακρίνει τον έναν 

οργανισμό από τον άλλο, το ένα σχολείο από το άλλο. Ο Μπουραντάς (2002), 

μελετώντας τη λειτουργία των οργανισμών, αναφέρει πως η κουλτούρα είναι ένα 

σύστημα κοινών αξιών, απόψεων, πιστεύω, εννοιών, αρχών, κανόνων, συνηθειών και 

συμβόλων, τα οποία είναι σε ισχύ και ενυπάρχουν σε μία ομάδα ανθρώπων ή σε μία 

κοινότητα και ο Πασιαρδής (2004), διερευνώντας τη λειτουργία των σχολείων, 

αναφέρει ότι η σχολική κουλτούρα είναι οι αξίες, οι κανόνες συμπεριφοράς, τα 

σύμβολα, οι παραδοχές που διέπουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και τη 

διακρίνουν από όλες τις άλλες. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα 

στους παραπάνω ορισμούς όπως οι αξίες, οι κανόνες συμπεριφοράς, οι παραδοχές, τα 
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οποία συνδέουν μια ομάδα ανθρώπων και δίνουν στον κάθε οργανισμό τη δική του 

μοναδική οντότητα. Η κουλτούρα, επομένως, δημιουργείται από πρότυπα 

συμπεριφοράς που αποκτώνται και μεταδίδονται  στα νέα μέλη με κοινές νόρμες, αξίες, 

αντιλήψεις και παραδοχές που λειτουργούν συλλογικά στον σχηματισμό της. 

Η σχολική κουλτούρα είναι ένας συνδυασμός εξωτερικών (αίθουσες, 

εξοπλισμός, διακόσμηση, ο χώρος γενικότερα) και εσωτερικών (ανθρώπινες σχέσεις, 

συναισθήματα) στοιχείων. Διαμορφώνεται ανάλογα με τα πρόσωπα και τις συνθήκες, 

και είναι η εικόνα που δίνει το σχολείο προς τα έξω. Αυτή ακριβώς είναι και η διαφορά 

της σχολικής κουλτούρας από το σχολικό κλίμα. Η σχολική κουλτούρα είναι η 

ταυτότητα η οποία διαμορφώνεται και η εικόνα του σχολείου προς τα έξω, ενώ το 

σχολικό κλίμα είναι η προσωπικότητα και η συνολική ατμόσφαιρα της σχολικής 

μονάδας. Τη σχολική κουλτούρα την αντιλαμβάνεται και τη διαισθάνεται κανείς όταν 

επισκεφτεί ένα σχολείο, ενώ το σχολικό κλίμα είναι η ατμόσφαιρα που βιώνουν 

καθημερινά οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. 

Σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει, η κουλτούρα δεν πρέπει 

να παραμένει στατική αλλά να μεταβάλλεται, ανταποκρινόμενη στις αλλαγές των 

προσώπων αλλά στις απαιτήσεις των καιρών. Στα σχολεία, που είναι κατά βάση 

ζωντανοί οργανισμοί, τα πρόσωπα εναλλάσσονται διαρκώς, είτε είναι διευθυντές, είτε 

εκπαιδευτικοί, είτε μαθητές ακόμη και γονείς. Οι διευθυντές στα περισσότερα σχολεία 

αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς γίνονται επιλογές νέων διευθυντών. 

Στους εκπαιδευτικούς υπάρχει μια διαρκής κινητικότητα, καθώς υπάρχουν πολλοί 

αποσπασμένοι και αναπληρωτές ή κάποιοι που θέλουν να μετατεθούν. Οι μαθητές και 

οι γονείς τους αλλάζουν επίσης, καθώς κάθε χρόνο καινούριοι μαθητές εγγράφονται και 

παλιοί αποφοιτούν. Εφόσον η κουλτούρα διαμορφώνεται από τα μέλη της σχολικής 

μονάδας και αυτά συνεχώς διαφοροποιούνται, είναι φυσικό και η κουλτούρα να μη 

μένει στατική αλλά να μεταβάλλεται. Επίσης, η σχολική κουλτούρα έχει ένα βασικό 

χαρακτηριστικό που πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει αμφίδρομα. Μπορεί να 

επιφέρει τροποποιητικές αλλαγές στα μέλη της σχολικής μονάδας, αλλά και η ίδια να 

διαμορφωθεί και να αλλάξει ανάλογα με την κουλτούρα και την κοινωνική αντίληψη 

των ατόμων που συμμετέχουν στη σχολική μονάδα. 

Όπως προαναφέρθηκε, στη διαμόρφωση της κουλτούρας σημαντικό και ενεργό 

ρόλο οφείλουν να έχουν τόσο ο διευθυντής όσο και τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής 

κοινότητας, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Εξάλλου, ο διευθυντής σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα κοινό όραμα το οποίο 

να στηρίζεται σε σημαντικές για το  σχολείο νόρμες συμπεριφοράς, αξίες και πιστεύω, 
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χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη σχολική κουλτούρα της σχολικής μονάδας στην 

οποία εμπλέκονται. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ρόλος του διευθυντή στη διαμόρφωση της 

κουλτούρας μιας σχολικής μονάδας είναι πολύ σημαντικός καθώς είναι αυτός που 

λειτουργεί ως πρότυπο που μεταδίδει τον πυρήνα των κοινών πεποιθήσεων, αξιών και 

συμπεριφορών. Άλλωστε, ο διευθυντής με τη δράση του και τη συμπεριφορά του, με τη 

σωστή επικοινωνία και τη συνεργασία, δημιουργεί το κατάλληλο εργασιακό κλίμα που 

προωθεί την υλοποίηση των στόχων της σχολικής μονάδας και παροτρύνει τους 

συναδέλφους του να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους (Πασιαρδής, 2004). Ο 

διευθυντής είναι υπεύθυνος ώστε να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες που θα 

ωθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του σχολείου στο να αποδώσουν το 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η ενεργός ανάμειξη των εκπαιδευτικών στο ‘γίγνεσθαι’ 

της σχολικής μονάδας, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επιβράβευση, ο έπαινος, τους 

προσφέρει αίσθημα ικανοποίησης, αυξάνει το ενδιαφέρον για το έργο τους και οδηγεί 

σε καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Επίσης, η δημιουργία κοινού οράματος 

οδηγεί στην επίτευξη αλλαγών.  

O ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της κουλτούρας της σχολικής 

μονάδας στην οποία εργάζονται είναι εξίσου σημαντικός με αυτόν του διευθυντή. 

Υπάρχουν σχολεία όπου οι εκπαιδευτικοί επαναπαύονται και εργάζονται 

χρησιμοποιώντας μεθόδους και εργαλεία που πολλές φορές είναι ξεπερασμένα και δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθητών τους. Αισθάνονται ανασφάλεια να 

κάνουν αλλαγές ή να καινοτομήσουν γιατί η οποιαδήποτε αλλαγή προϋποθέτει κόπο 

και χρόνο και εμπεριέχει το ρίσκο της αποτυχίας. Αυτό το πρόβλημα θα λυνόταν αν 

επιδίωκαν τη συνεχή επιμόρφωσή τους, αν μάθαιναν να λειτουργούν σαν ομάδα και αν 

συμμετείχαν ενεργά στη λήψη αποφάσεων στη σχολική μονάδα. Μέσα από τη 

διαδικασία συμμετοχής, ο εκπαιδευτικός συνειδητοποιεί ότι δεν είναι απομονωμένος 

αλλά ανήκει σε ένα ευρύτερο σύνολο, μία ομάδα με κοινό σκοπό και κοινούς στόχους. 

Οι εκπαιδευτικοί παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας, όταν 

εκδηλώνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τους μαθητές τους, αισθάνονται περήφανοι για 

το σχολείο στο οποίο εργάζονται, επιθυμούν και αναζητούν τρόπους για τη βελτίωσή 

του (Χατζηπαντελή, 1999). 

Ο ρόλος των μαθητών και των γονέων μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της 

κουλτούρας μιας σχολικής μονάδας καθώς αποτελούν σημαντικά μέλη της. Όταν 

συνεργάζονται με τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, όταν ασκούν καλοπροαίρετη 

κριτική, όταν γνωστοποιούν τις απαιτήσεις που έχουν, όταν στηρίζουν και βοηθούν το 



51 
 

έργο των εκπαιδευτικών, τότε αποκτούν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της κουλτούρας. 

Κάποιες φορές είναι αναγκαία η ανάμειξή τους σε όσα συμβαίνουν μέσα στη σχολική 

μονάδα, κυρίως όταν αντιλαμβάνονται ότι το έργο του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν 

ανταποκρίνεται στις δικές τους ανάγκες. 

Η αλλαγή στην κουλτούρα δεν είναι απλή ούτε και εύκολη διαδικασία. 

Χρειάζεται υπομονή, επιμονή, οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια και κυρίως 

την εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής μονάδας. Οι άνθρωποι γενικά, δεν μπορούν 

να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη, στάσεις, αντιλήψεις, αξίες, πιστεύω και 

τρόπους συμπεριφοράς. Αισθάνονται ανασφαλείς και φοβούνται ότι θα χάσουν τη 

σιγουριά και τη σταθερότητα. Επίσης, την αλλαγή κουλτούρας δεν μπορεί να την 

επιβάλλει κανείς υποχρεωτικά αλλά είναι απαραίτητο να πείσει για την αναγκαιότητα 

πραγματοποίησής της. Όταν επιχειρείται μια ριζική αλλαγή στην κουλτούρα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό εμπεριέχει μεγάλο ποσοστό ρίσκου και πιθανότητα 

αποτυχίας. Η αλλαγή της κουλτούρας είναι πιο πιθανό να ολοκληρωθεί με έναν 

εξελικτικό τρόπο και πρέπει να λαμβάνεται ειδική φροντίδα ώστε να διατηρηθούν 

εκείνες οι αξίες, ιδέες, πρακτικές και πεποιθήσεις που έχουν αποδειχθεί ως πετυχημένες 

( Kowalski & Reitzug, 1993, όπ. αν. Πασιαρδή, 2001). 

Τα συχνότερα εμπόδια στην προσπάθεια πραγματοποίησης αλλαγών σε μια 

σχολική μονάδα είναι η έλλειψη σωστής ενημέρωσης και η παραπληροφόρηση, ο 

φόβος για το άγνωστο και την αποτυχία, η απροθυμία για πειραματισμό και η 

αντιμετώπιση της αλλαγής ως απειλής για τις ικανότητες των ανθρώπων, για το κύρος 

τους και για την κατανομή δύναμης και εξουσίας στον οργανισμό, το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν ορατά οφέλη από την αλλαγή, η έλλειψη εμπιστοσύνης, οι φτωχές 

διαπροσωπικές σχέσεις, και ο φόβος της ανεπάρκειας, της αδυναμίας και της απώλειας 

των κεκτημένων (Χριστοφίδου, 2012). Υπάρχουν σχολεία που κάποιοι εκπαιδευτικοί 

επιμορφώνονται διαρκώς και διδάσκουν χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους και καινοτόμα 

προγράμματα ενώ κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί της ίδιας μονάδας προσπαθούν να 

ακυρώσουν την προσπάθειά τους. Στην περίπτωση αυτή η παρέμβαση του διευθυντή 

είναι επιβεβλημένη αρκεί και ο ίδιος να στηρίζει την προσπάθεια βελτίωσης και 

αλλαγής. 

Έχοντας αναφέρει τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα μοντέλα ηγεσίας, 

διαπιστώνουμε ότι το μοντέλο που συνδέεται άμεσα με την κουλτούρα ενός σχολείου 

είναι αυτό της μετασχηματιστικής ηγεσίας γιατί μέσα από το όραμα, τη συμμετοχή, τη 

δημιουργία και την ανανέωση διαμορφώνει σχολεία πιο αποτελεσματικά. Ο  διευθυντής 

ως μετασχηματιστικός ηγέτης, είναι αυτός που μπορεί να επιδράσει στην κουλτούρα 
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του σχολείου και να επιφέρει κάποια αλλαγή. Τόσο ο ίδιος όσο και οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να έχουν υψηλά επίπεδα αφοσίωσης στους στόχους του σχολείου. Στόχος της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι η διαμόρφωση της κουλτούρας ενός οργανισμού, 

ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Επίσης, στόχος της 

είναι η δημιουργία προοπτικής στον οργανισμό, η παρακίνηση και η ενεργοποίηση των 

δυνατοτήτων για καινοτομία και δημιουργικότητα, η δημιουργία εναλλακτικών 

στάσεων, αντιλήψεων και θέσεων, προκειμένου ο οργανισμός να μπορεί να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Οι διευθυντές λειτουργώντας ως μετασχηματιστικοί 

ηγέτες, κατευθύνουν το σχολείο προς την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, 

προσπαθώντας να ακολουθήσουν τις σύγχρονες επιταγές και να προσαρμοστούν σε 

αυτές. Επίσης, με τις πράξεις και τη συμπεριφορά τους υποδεικνύουν την προσήλωση 

στην επίτευξη των κοινών στόχων, δίνοντας έμφαση στην τάξη και στην οργάνωση της 

σχολικής μονάδας (Sergiovanni, 2001). 

Συνοψίζοντας, από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανάλυση του θέματος, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι εφικτό για ένα μόνο άτομο, διευθυντή ή 

εκπαιδευτικό, να αλλάξει την κουλτούρα της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζεται. 

Η αλλαγή κουλτούρας είναι μια υπόθεση συλλογική. Ο ρόλος του διευθυντή όμως είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός γι’ αυτόν κυρίως το λόγο. Επειδή δε θα  πρέπει μόνο να έχει ένα 

όραμα που θα προσπαθήσει να επιβάλλει στα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας 

αλλά να τους πείσει για την αναγκαιότητα των αλλαγών. Οι παράγοντες που 

διαμορφώνουν την κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας συνδέονται κυρίως με τη σωστή 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Και σε αυτή την περίπτωση κυρίαρχος είναι ο 

ρόλος του διευθυντή, η ικανότητα συνεργασίας του με εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς 

και την τοπική κοινωνία γενικότερα. Η αλλαγή στην κουλτούρα της σχολικής μονάδας 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι μια διαδικασία που 

απαιτεί χρόνο και υπομονή. Προκύπτουν εμπόδια τα οποία σχετίζονται κυρίως με το 

φόβο για την απώλεια των κεκτημένων και της σταθερότητας. Το μοντέλο ηγεσίας που 

συγκεντρώνει τα περισσότερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τη διαμόρφωση της 

κουλτούρας είναι αυτό της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Επομένως ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος για να αλλάξει η κουλτούρα στα σχολεία είναι η άσκηση 

μετασχηματιστικής ηγεσίας από τον διευθυντή. 
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ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η έρευνα της παρούσας εργασίας, που κύριο σκοπό της είχε να συνδέσει την 

αλλαγή της σχολικής κουλτούρας με την άσκηση μετασχηματιστικής ηγεσίας από τον 

διευθυντή της σχολικής μονάδας, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από μελλοντικούς 

ερευνητές, στο θεωρητικό μέρος των εργασιών τους. Θα μπορούσε επίσης, να 

αξιοποιηθεί από διευθυντικά στελέχη ή ακόμα και από ομάδες εκπαιδευτικών που 

οραματίζονται ένα σχολείο διαφορετικό, ανανεωμένο και σύγχρονο, ένα σχολείο με 

όραμα , απαλλαγμένο από τα στερεότυπα του παρελθόντος. 

Ήταν μια καθαρά θεωρητική προσέγγιση του θέματος. Θα μπορούσαν 

μελλοντικά  να διεξαχθούν ποιοτικές αλλά και ποσοτικές έρευνες τόσο σε διευθυντές 

όσο και σε εκπαιδευτικούς για να διερευνηθεί και εμπειρικά το συγκεκριμένο θέμα. 

Έρευνες που να αναδεικνύουν τη συμβολή του μετασχηματιστικού ηγέτη στην αλλαγή 

της σχολικής κουλτούρας. 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 
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