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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

   Ο διευθυντής φέρει την ευθύνη της διοίκησης της σχολικής μονάδας και καθήκον 

του είναι να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία της. Για να επιτευχθεί αυτό 

προγραμματίζει, οργανώνει, διευθύνει και εποπτεύει τις δράσεις της.   Είναι αυτός 

που ενεργοποιεί και εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση των στόχων 

που έχουν τεθεί. Ακόμη  είναι αυτός που καλλιεργεί ευνοϊκό σχολικό κλίμα, ώστε να 

είναι απρόσκοπτη η συνεργασία, η επικοινωνία και η δημιουργία ουσιαστικής σχέσης 

μεταξύ των εμπλεκομένων μελών  του σχολείου.  

     Η εκπαιδευτική ηγεσία στη σύγχρονη εποχή βιώνει αλλαγές και καινοτοµίες έτσι 

ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική και αποδοτική. Στις μέρες μας η διοίκηση του 

εκπαιδευτικού οργανισµού οφείλει να είναι αποτελεσµατική για να κατορθώσει να 

ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Ο διευθυντής –γραφειοκράτης είναι ένας ρόλος 

που δεν αποδίδει πια. Οι διευθυντές των σχολείων  πρέπει να γνωρίζουν τις αρχές της 

διοίκησης και να πιστεύουν στο δηµοκρατικό πνεύµα ηγεσίας, που θεωρείται και 

ευέλικτο και ανοικτό σε νεωτερισμούς. Οι ερευνητές υποστηρίζουν και προωθούν  

την αποφυγή των παραδοσιακών στυλ διοίκησης καθώς πιστεύουν ότι ο διευθυντής 

οφείλει να δαπανά ισάξια το χρόνο του τόσο σε θέματα διοίκησης, όσο και σε θέματα 

ηγεσίας. Η επιστημονική κοινότητα μέσα από έρευνες προσδιόρισε τους παράγοντες 

που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων. Αναμφισβήτητη 

διαπίστωση είναι ότι ο διευθυντής επηρεάζει άμεσα τα σχολικά αποτελέσματα. Τα 

αποτελεσματικά σχολεία τα διοικούν αποτελεσματικοί διευθυντές – ηγέτες οι οποίοι 

διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, τις ικανότητες και δεξιότητες, όπως και υψηλή 

συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους.  

     Από την παρούσα εργασία και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αναμένουμε 

να καταδείξουμε το σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει ο διευθυντής  στην 

αποτελεσματική παιδαγωγική και διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδας, στη 

δημιουργία θετικού κλίματος και στην επίτευξη των στόχων του σχολείου. Οι 

γνώσεις και η προσωπικότητα του καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Θα μπορούσαν τα αποτελέσματα της έρευνας 

αυτής να μας κατευθύνουν σε τρόπους βελτίωσης και εκπαίδευσης των διευθυντών 

πάνω σε θέματα διοίκησης σχολικών μονάδων και διοίκησης ανθρώπινων πόρων 
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γιατί οι διευθυντές καλούνται να αναλάβουν καθήκοντα για τα οποία ούτε έχουν 

ενημερωθεί ούτε έχουν εκπαιδευτεί.  

 

Λέξεις κλειδιά: Σχολική αποτελεσματικότητα, παιδαγωγική λειτουργία, διοικητική 

λειτουργία, παράγοντες αποτελεσματικότητας, αποτελεσµατικός διευθυντής, σχολικό 

κλίμα, μοντέλα σχολικής αποτελεσματικότητας 

 

ABSTRACT 

 

  The school principal bears the responsibility of the school administration and it is 

his/her duty to care for the proper function of the school unit. In order to achieve this, 

he/she plans, organizes, directs and supervises the activities of the school unit. He/she 

is also the one that activates and involves the teachers in achieving the goals that have 

been set. Furthermore he/she is the one that builds a positive climate so that the 

collaboration, the communication and the establishment of the meaningful 

relationship between the school members involved is unhindered. 

  Today, the educational leadership is experiencing changes and innovations in order 

to become more competitive and more efficient. Nowadays, the administration of the 

educational organization has to be effective in order to meet the new challenges. The 

principal- bureaucrat is a role that does not work anymore. School principals need to 

be aware of the principles of administration and believe in democratic leadership that 

is flexible and open to innovation. Researchers support and promote the avoidance of 

traditional management styles as they believe that the principal has to spent his/her 

time equally on both management and leadership issues. The scientific community 

after reaserches has defined the factors that contribute to the effectiveness of the 

school unit. Undoubtedly, the principal directly affects the school results. Effective 

schools are run by effective principal – leaders who have the necessary qualifications, 

abilities and skills as well as high emotional intelligence to meet the demands of their 

role. 

  From the present survey and the results that will emerge we expect to demonstrate 

the important role that the principal is called to play in the effective pedagogical and 
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administrative function of the school unit, in the creation of a positive school climate 

and in the scool goals achievement. His/her knowledge as well as his / her personality 

largely determine the effective function of the school unit. The results of this survey 

could quide us on ways to improve and educate principals on school unit management 

issues and on human resourses management because the principals are called upon to 

undertake duties for which they have neither been informed nor trained. 

   Key words: educational effectivness models, educational administration, leadership 

models, educational leadership, school climate, effective principal - leader, 

effectiveness factors 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.Περιγραφή του θέματος και αναγκαιότητα  διερεύνησής του 

 

     Το σχολείο είναι ένα ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας μας και μάλιστα αποτελεί 

πρωταρχικό θεσμικό στοιχείο της που αντανακλά την ιδεολογία της. Επειδή 

λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον είναι ένα ανοικτό σύστημα και δέχεται 

την επίδραση του περιβάλλοντος και αντίστροφα, δηλαδή ασκεί την δική του 

επίδραση στο εξωτερικό περιβάλλον και μάλιστα με πολύ μεγάλη ισχύ. Οι 

εμπλεκόμενοι σε αυτό το σύστημα, μαθητές, διευθυντής, εκπαιδευτικοί, γονείς, 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνυπάρχουν σε μια σχέση, η οποία διέπεται από ένα 

σύνολο κανόνων και αξιών ( Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000). 

     Χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας σχολικής μονάδας είναι η πραγμάτωση των 

στόχων που έχουν τεθεί, αλλά και η αποτελεσματική οργάνωση και η ποιοτική 

εκπαίδευση. Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι λειτουργούν αρμονικά, συνεργατικά και 

μεθοδικά τότε οι στόχοι πραγματοποιούνται. Στην κορυφή όλων αυτών βρίσκεται ο 

Διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος ως ηγέτης με τη δική του συμβολή και 

αποτελεσματικότητα μπορεί να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και της 

σχολικής μονάδας.  

    Οι γονείς θεωρώντας την εκπαίδευση και μόρφωση των παιδιών τους ύψιστο 

αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα τους, αναζητούν το «καλύτερο» σχολείο για αυτά, οι 

μαθητές περνούν αλλά και επενδύουν τα πιο σημαντικά τους χρόνια σε αυτό, ενώ η 

κοινωνία και η πολιτεία δαπανά μεγάλα κονδύλια του προϋπολογισμού της για την 

χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αποτελεί για όλες τις δημοκρατικές 

και οργανωμένες κοινωνίες αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν οι πολίτες. 

Θεωρείται ότι είναι καθήκον και υποχρέωση της κοινωνίας η ικανοποίηση της 

ανάγκης για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Η εκπαίδευση επιδρά καταλυτικά στην 

πορεία ανάπτυξης της κάθε χώρας και αφήνει το αποτύπωμά της στην εξέλιξη της 

κοινωνίας. Το αίτημα για βελτίωση της εκπαίδευσης παραμένει επίκαιρο διαχρονικά. 

Η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας λοιπόν είναι το ζητούμενο και έχει 
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αποτελέσει πόλο συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων, κοινωνικών και πολιτικών, στο 

πέρασμα των δεκαετιών.  

    Η βαρύνουσα σημασία της εκπαίδευσης και ο χαρακτηρισμός της ως επένδυση 

μετράει πολλές δεκαετίες. Αυτός ο χαρακτηρισμός είναι αποδεκτός γιατί η απόδοσή 

της υπολογίζεται με οικονομικούς όρους. Στα μέσα του προηγούμενου αιώνα το 

κυρίαρχο αίτημα ήταν η ισότητα ευκαιριών μέσω της εκπαίδευσης και το κριτήριο 

της αποτελεσματικότητας ήταν η πρόσβαση στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση 

από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Στη δεκαετία του 70 υπάρχει μια γενική 

δυσαρέσκεια από τη δημόσια εκπαίδευση εξαιτίας της πτώσης της απόδοσης στις 

εξετάσεις και τη μείωση της παραγωγικότητας στις βιομηχανίες.   

      Η αναζήτηση της αποδοτικότητας και της ισότητας των προηγούμενων δεκαετιών 

ταυτίζεται σήμερα με το αίτημα για ποιοτική εκπαίδευση με στόχο την αναβάθμιση 

των ατόμων και της κοινωνίας. Αίτημα για «αποτελεσματικό» σχολείο λοιπόν, αλλά 

η αδυναμία να διατυπωθεί ένας ακριβής ορισμός για το αποτελεσματικό σχολείο δεν 

εμπόδισε να διατυπωθούν τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου που 

οδήγησαν σε εκπαιδευτικές αλλαγές, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. 

Συμπέρασμα όλων αυτών ήταν ότι η έρευνα έπρεπε να στραφεί και σε άλλες ισχυρές 

δυνάμεις του σχολικού γίγνεσθαι, όπως τη διοίκηση της σχολικής μονάδας. Οι 

έρευνες ορίζουν ότι η διεύθυνση του σχολείου αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό 

παράγοντα στη βελτίωση της εκπαίδευσης  και παίζει σημαντικό ρόλο στην 

προώθηση των στόχων της. Στην εποχή μας, εποχή της παγκοσμιοποίησης και της 

ανταγωνιστικότητας, η εκπαίδευση αποτελεί μονόδρομο για την εξέλιξη του ατόμου 

και της κοινωνίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, η εντατικοποίηση των ερευνών στον 

τομέα της εκπαίδευσης είχαν ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό των παραγόντων που 

οδηγούν στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, αλλά και την διαπίστωση 

ότι η εκπαιδευτική ηγεσία επιδρά στα σχολικά αποτελέσματα, άρα τα 

αποτελεσματικά σχολεία έχουν αποτελεσματικούς ηγέτες. Ποιο σχολείο είναι όμως 

αποτελεσματικό; Πώς ορίζεται; Ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή σε αυτό; Είναι 

καθοριστική η συμβολή του σε ένα τέτοιο σχολείο; Ποιες είναι οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών στο θέμα αυτό; Ποια είναι τα κριτήρια για την αποδοτικότητα της 

εκπαίδευσης; Ποιες διαδικασίες αντιστρατεύονται την αναβάθμισή της; Ερωτήματα 

που τίθενται συνεχώς και ζητούν απαντήσεις. Όλα αυτά αποτέλεσαν το ερέθισμα για 

την εργασία αυτή. 
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       Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί με τη σχολική αποτελεσματικότητα, σε θεωρητικό 

και σε ερευνητικό επίπεδο, σε σχέση με τη συμβολή του διευθυντή του σχολείου. Η 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της διεύθυνσης εξαρτάται από τις ηγετικές 

ικανότητες του διευθυντή (Πετρίδου, 2001). Η αποτελεσματική ηγεσία εξαρτάται από 

την έμπνευση και την επίτευξη της δέσμευσης (Tomlison,2004). Τα γνωρίσματα 

όμως αυτά δεν είναι αρκετά, πλήθος άλλων γνωρισμάτων χρειάζονται για να 

επιτευχθεί αποτελεσματική ηγεσία. Αναλυτικότερα λοιπόν στην παρούσα εργασία θα 

αναλυθεί στο πρώτο κεφάλαιο η επίμαχη έννοια της αποτελεσματικότητας. Το 

αποτελεσματικό από το μη αποτελεσματικό σχολείο δε διακρίνεται με σιγουριά. Το 

σχολείο είναι ένας ιδιαίτερα πολύπλοκος μηχανισμός και μερικές φορές απρόβλεπτος, 

συμβαίνει μερικές φορές ένα σχολείο να είναι αποτελεσματικό για μια ομάδα 

μαθητών και μη αποτελεσματικό για μια άλλη. θα παρουσιαστούν οι έρευνες και τα 

μοντέλα της, απλά, ολοκληρωμένα, πολυεπίπεδα, ολιστικά εκπαιδευτικά μοντέλα  και 

θα αναλυθούν οι παράγοντές της (Πασιαρδής Π., Πασιαρδή Γ.,2000). Στο δεύτερο θα 

αποσαφηνιστεί η έννοια του σχολικού κλίματος καθώς και από ποιους παράγοντες 

καθορίζεται.  Το σχολικό κλίμα θεωρείται ως η ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε 

εκπαιδευτικό οργανισμό και σχετίζεται άμεσα με τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτό 

(Sergiovani & Starrat, 1998). Ο Διευθυντής είναι ένας από τους εμπλεκόμενους που 

μπορεί να επέμβει δυναμικά στη διαμόρφωση του κλίματος και έτσι το τρίτο 

κεφάλαιο θα ασχοληθεί με τη συμβολή του στην αποτελεσματικότητα της 

παιδαγωγικής και διοικητικής λειτουργίας του σχολείου. Σε ένα σχολείο οι πιο 

σημαντικές λειτουργίες είναι η μορφωτική και η παιδαγωγική. Εκτός όμως από αυτές 

υπάρχει και η διοικητική λειτουργία η οποία παρέχεται μέσω της σχολικής 

διεύθυνσης (Σαΐτης,2008). Ο βασικότερος εκφραστής της σχολικής διοίκησης είναι ο 

διευθυντής. Από την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό η εικόνα του σχολείου και το κλίμα του όπως αυτό εκφράζεται μέσα 

από τις βελτιωμένες επιδόσεις των μαθητών του. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί σε 

εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου Ν. Προποντίδας, σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων. 

2. Σκοπός, ερευνητικοί στόχοι και βασικοί άξονες του θέματος 

Το αίτημα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και ιδιαίτερα των 

σχολικών μονάδων συνεχίζει να είναι και σήμερα το ίδιο επίκαιρο. Η διαχρονικότητα 
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αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι η οικονομική και κοινωνικο-πολιτισμική ανάπτυξη 

των χωρών δεν εξαρτάται μόνο από τους παραδοσιακούς συντελεστές παραγωγής 

αλλά και από την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Μόνο ένα αποτελεσματικό 

εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες 

της χώρας του. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, για να παρέχουν ποιοτική 

εκπαίδευση θα πρέπει να προσφέρουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε 

να εντάσσουν τα νέα άτομα στην κοινωνία και να τα βοηθούν επαγγελματικά. Η 

αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας, όπως και κάθε κοινωνικής 

οργάνωσης, οφείλεται σε ορισμένους παράγοντες, ένας από τους σημαντικότερους, 

είναι και η ικανή διοίκηση, 

        Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η  διερεύνηση του ρόλου του                

διευθυντή στην αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Η σχολική 

αποτελεσματικότητα προσδιορίζεται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως η μορφή της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας που ασκείται, η ποιότητα του σχολικού κλίματος, οι σχέσεις 

του σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα, οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών, την έμφαση στη διδασκαλία, τη μέτρηση και αξιολόγηση της 

επίδοσης και εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από τον τρόπο διοίκησης από τον 

διευθυντή. Πολλά στοιχεία από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία υποδεικνύουν 

την ανάγκη ο σύγχρονος διευθυντής να απορρίψει τα πρότυπα του παρελθόντος, να 

μην αρκείται στο διοικητικό και απόλυτα υπηρεσιακό  έργο μόνο, αλλά ουσιαστικά 

να εξελιχθεί σε μια ηγετική φυσιογνωμία.  

      Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει τις αντιλήψεις και απόψεις  των 

εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα του δικού τους σχολείου. Οι απόψεις  

που θα καταγραφούν, θα επικεντρωθούν στους παράγοντες αποτελεσματικότητας: 

εκπαιδευτική ηγεσία- οργάνωση σχολικού περιβάλλοντος και διεύθυνση σχολείου, 

συμπεριφορά του εκπαιδευτικού- υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές, 

έμφαση στη σχολική διδασκαλία, σχολικό κλίμα, μέτρηση και αξιολόγηση της 

σχολικής επίδοσης, συνεργασία με φορείς και συμμετοχή γονέων στο σχολείο. 

     Οι στόχοι της έρευνας είναι να δοθούν απαντήσεις και να διερευνηθούν 

ερωτήματα σχετικά με τους παράγοντες αποτελεσματικότητας από τους 

εκπαιδευτικούς που θα πάρουν μέρος. Θα διερευνηθούν: οι ομοιότητες και διαφορές 

μεταξύ των απόψεων εκπαιδευτικών και διευθυντών αναφορικά με κάθε παράγοντα, 
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σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με κάθε παράγοντα βάση του 

φύλλου, σύγκριση των απόψεων των διευθυντών αναφορικά με κάθε παράγοντα 

βάση του φύλλου, τη σχέση ηλικίας του εκπαιδευτικού με την επιλογή μεθόδου 

διδασκαλίας. 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1.1. Έννοια της αποτελεσματικότητας 

    Η βιβλιογραφία για τη σχολική  αποτελεσματικότητα, ξεκινώντας από έναν ορισμό 

της αποτελεσματικότητας ο οποίος τονίζει την ισότητα ευκαιριών, θεώρησε ως 

βασικό κριτήριο αποτελεσματικότητας ενός σχολείου την επίδοση των μαθητών  στις 

βασικές γνωστικές δεξιότητες. Η επίτευξη των στόχων έχει συνδεθεί με τη σχολική 

επιτυχία, γι αυτό σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, έγινε μια 

προσπάθεια προσέγγισης της επίτευξης των στόχων για την αποσαφήνιση της 

σχολικής επιτυχίας. Τα αποτελέσματα τους οδήγησαν σε συμπεράσματα στα οποία 

γίνεται ξεκάθαρο ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία σε όλες τις κατηγορίες των 

στόχων και όχι μόνο στους γνωστικούς, τονίζοντας την επίτευξη και των 

συναισθηματικών, κοινωνικών και ψυχοκινητικών στόχων. Αυτό δε σημαίνει ότι η 

γνωστική επίδοση θεωρείται κατώτερη, απλά υπάρχει η απαίτηση να γίνει χρήση 

εξειδικευμένων δεικτών για τον υπολογισμό της, έτσι ώστε να αξιολογείται και η 

ικανότητα της κριτικής σκέψης και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Σε αυτήν 

την περίπτωση αντιλαμβανόμαστε μια απομάκρυνση από την όρο «ισότητα» και μια 

προσέγγιση του όρου «αριστεία». Εξετάζοντας από αυτή την οπτική πλευρά δίνεται η 

ίδια σημασία σε όλους τους μαθητές και ταυτόχρονα τα κριτήρια ξεπερνούν εκείνα 

που έθεσε ο ορισμός της “ισότητας”. Καταλήγουμε λοιπόν ότι η ένοια 

αποτελεσματικότητα δεν είναι μια απλή έννοια, αλλά πολυδιάστατη (Richards 1991) . 

   Οι Hoy & Miskel (1996, όπως αναφ. στο Καρυπίδου, 2009) αποδεχόμενοι ως 

πολυδιάστατη έννοια την αποτελεσματικότητα, σύνθεσαν δύο εφαρμόσμενα μοντέλα 

αποτελεσματικότητας του οργανισμού: το μοντέλο των σκοπών και το μοντέλο των 

πόρων. Το πρώτο θεωρεί ότι επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα έχουν άμεση 

εξάρτηση, δηλαδή οι οργανισμοί είναι αποτελεσματικοί όσο περισσότερο 
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πετυχαίνουν τους στόχους τους, ενώ το δεύτερο θεωρεί ότι τη μεγαλύτερη σημασία 

έχουν οι εσωτερικές πλευρές του οργανισμού που καθορίζουν τόσο την αρμονία, όσο 

και την αποδοτικότητα και βοηθά τον οργανισμό να μπορεί να  εξασφαλίζει 

επιθυμητούς  πόρους. Άρα λοιπόν και τα δύο αυτά στοιχεία, η εσωτερική αρμονία 

καθώς και η επίτευξη των στόχων, είναι σημαντικοί παράγοντες της ανάπτυξης και 

βελτίωσης  ενός οργανισμού (Sweetland & Hoy, 2000). 

   Σύµφωνα µε τον Levacic (1995), «αποτελεσµατικότητα είναι να κάνεις τα σωστά 

πράγµατα». Η σχολική αποτελεσµατικότητα ασχολείται µε τον αντίκτυπο και την 

επίδραση παραγόντων όπως είναι η λειτουργία της διοίκησης, το κλίµα που επικρατεί 

στο σχολείο και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, καθώς και η γνωστική, συναισθηματική 

και ψυχοκινητική επίδοση των μαθητών. Είναι µια πολυδιάστατη µέτρηση κατά πόσο 

ικανοποιούνται οι κοινωνικές ανάγκες μέσα από τη σχολική επιτυχία 

(Παµουκτσόγλου, 2001).  Από τους πρώτους που όρισαν τη διαφορά ανάμεσα στο 

αποτελεσματικό και επιτυχημένο σχολείο ήταν ο Sergiovanni. Καταλήγει ότι το 

αποτελεσµατικό σχολείο, μέσω διαγωνισμάτων, διαπιστώνει αν κατάφερε να 

βελτιώσει την μαθητική επίδοση. Ενώ το επιτυχηµένο σχολείο προσπαθεί να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας που το πλαισιώνει 

(Sergiovanni, 1995). 

   Η σχολική αποτελεσματικότητα είναι μια έννοια με πολλές διαστάσεις και 

συνδέεται με τα αποτελέσματα της συστηματικής εκπαίδευσης, που παρέχεται στους 

μαθητές. Ποιο όμως θα χαρακτηρίζαμε απολεσματικό σχολείο; Αυτό που οι μαθητές 

έχουν βελτίωση σε γνωστικό επίπεδο; Αυτό που οι μαθητές του έχουν βελτίωση σε 

κοινωνικό επίπεδο; Αυτό που εργάζεται στην κατεύθυνση για προώθηση της ισότητας 

και της δικαιοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων μελών; Αυτό που  η αρμονία, η 

συνεργασία, η αποδοχή και εμπιστοσύνη κάνουν τα εμπλεκόμενα μέλη, 

εκπαιδευτικούς και μαθητές, να νιώθουν ασφαλείς και ικανοποιημένοι; Οι ερευνητές 

καταλήγουν ότι ο συνδυασμός όλων των προηγούμενων είναι η βάση για ένα σχολείο 

αποτελεσματικό. 

   Η σχολική μονάδα θέτει στόχους που οφείλουν να βρίσκονται σε αρμονία με τους 

στόχους της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η ταύτιση όμως δεν είναι απόλυτη, 

γιατί κάθε σχολική μονάδα είναι μοναδική, με τις δικές της ανάγκες και 

προτεραιότητες και λειτουργεί μέσα στο δικό της ιδιαίτερο κοινωνικό πλαίσιο. Κάθε 
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σχολική μονάδα θέτει τους δικούς της στόχους οι οποίοι σχετίζονται με το κοινωνικό 

και γνωστικό προφίλ των μαθητών της και με τις επικρατούσες συνθήκες. Με αυτό 

τον τρόπο ορίζει και την αποτελεσματικότητά της. 

    Οι στόχοι ενός οργανισμού είναι δύο κατηγοριών: οι επίσημοι τους οποίους 

καθορίζει η ηγεσία- διοίκηση του οργανισμού και οι λειτουργικοί που τους 

καθορίζουν και τους επιτυγχάνουν οι εκπαιδευτικοί του.  Θεωρείται  ότι η 

οργανωτική αποτελεσματικότητα εκφράζεται με τη μικρότερη σπατάλη πόρων κατά 

την προσπάθεια επίτευξης των στόχων που έχου τεθεί. 

  Το μοντέλο των συστημικών πόρων είναι ένα άλλο μοντέλο αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας και η αποτελεσματικότητα συνδέεται με την απόκτηση 

επιθυμητών σπάνιων πόρων. Σ αυτό το μοντέλο διακρίνουμε ένα αδύνατο σημείο, 

γιατί ο λειτουργικός στόχος είναι αποκλειστικά η απόκτηση των επιθυμητών πόρων 

και αυτό οδηγεί αρκετές φορές στην αδυναμία επίτευξης των επίσημων στόχων. 

    Ιδανικό είναι το μοντέλο που συνδυάζει τα δύο προηγούμενα και θεωρεί ότι η 

αποτελεσματικότητα δεν είναι προϊόν ενός μόνο παράγοντα, αλλά πολλών. Εξαρτάται 

από μια ποικιλία κριτηρίων τα οποία αφορούν ολόπλευρα τον οργανισμό.  Τέτοια  

είναι τα κριτήρια για τα αποτελέσματα, τα κριτήρια για τις δομές και τέλος για τις 

διαδικασίες. 

       Το σχολείο είναι ένας κοινωνικός οργανισμός με λειτουργικά στοιχεία (μαθητές, 

εκπαιδευτικοί κ.ά.) τα οποία συλλειτουργούν για την επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων (Σαΐτης, 2008). Το σχολείο ως εκπαιδευτικός οργανισμός δεν μπορεί να είναι 

αποτελεσματικό αν δεν έχει ξεκάθαρη  στόχευση, δεν θέσει εξαρχής στόχους. Η 

ανυπαρξία σαφούς στόχευσης αποτελεί τροχοπέδη στην πορεία του και το 

αποπροσανατολίζουν. Αυτός ο αποπροσσανατολισμός έχει ως αποτέλεσμα να 

παρατηρείται κόπωση, ανασφάλεια και απογοήτευση στον οργανισμό. Για να είναι 

λοιπόν αποτελεσματικό ένα σχολείο επιβάλλεται να θέτει στόχους, οι οποίοι θα 

διατυπώνονται ξεκάθαρα και θα απορρέουν από τις ανάγκες του. Αυτή είναι μια 

διαδικασία αρκετά δύσκολη γιατί για να διατυπώσει η κάθε σχολική μονάδα τους 

δικούς της στόχους, πρέπει να έχει επίγνωση της κατάστασης στην οποία τελεί, ποια 

είναι η δυναμική της, που θέλει να οδηγηθεί και που να καταλήξει. Άρα λοιπόν 

οφείλει να διαθέτει αυτογνωσία, που επιτυγχάνεται με την διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης. Μια σχολική μονάδα, με συλλογικό τρόπο, καλείται να θέσει 
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στόχους, να προγραμματίσει, να σχεδιάσει, να υλοποιήσει, να επανασχεδιάσει και να 

επαναπροσδιορίσει αν χρειαστεί  και να αξιολογήσει.  

 

1.2.Μοντέλα σχολικής αποτελεσματικότητας 

 

   Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τη σχολική αποτελεσματικότητα 

χρησιμοποίησαν πολλούς δείκτες για να ορίσουν τις εισροές και εκροές της 

εκπαίδευσης. Η ποσοστικοποίησή τους όμως δεν είναι εύκολη επειδή αυτά αφορούν 

πτυχές του ανθρώπινου παράγοντα. Έτσι διαμορφώθηκε μια μεγάλη ποικιλία 

μοντέλων σχολικής αποτελεσματικότητας εξαιτίας του μεγάλου αριθμού δεικτών. 

Όλα αυτά τα μοντέλα μοιάζουν στην ομαδοποίηση των στοιχείων του σχολείου και 

τα κατατάσσουν στις κατηγορίες: εισροές, διαδικασία και εκροές. 

      Στην έρευνα για την αποτελεσματικότητα των σχολείων ασκείται έντονη κριτική 

γιατί η έρευνα δεν στηρίζεται σε θεωρητικά μοντέλα των οποίων η εγκυρότητα έχει 

ελεχθεί, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται. Πρόσφατα  έγιναν έρευνες για τον έλεγχο 

της εγκυρότητας του μοντέλου εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας του Creemers 

(1994). Αυτό το μοντέλο θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα μοντέλα της έρευνας 

για τη σχολική αποτελεσματικότητα, η εγκυρότητα του διαπιστώθηκε ότι είναι 

ικανοποιητική, όμως ένα σημαντικό ποσοστό των επιδόσεων των μαθητών παραμένει 

χωρίς ερμηνεία (Teddie & Reynolds, 2001).  

   Εκτεταμένες αναλύσεις ερευνών για τη σχολική αποτελεσματικότητα που 

πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικές χώρες, συμφωνούν με τα 

συμπεράσματα που προαναφέρθηκαν. Κατέληξαν ότι η διακύμανση της επίδοσης των 

μαθητών δεν μπόρεσε να ερμηνευθεί εξαιτίας των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν 

και για να δοθούν εξηγήσεις θεωρείται απαραίτητο να προσμετρηθούν και άλλοι 

παράγοντες και μεταβλητές στο επίπεδο των μαθητών, που θα μπορούσαν να δώσουν 

ερμηνείες γι αυτή τη διακύμανση. 
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1.2.1.Το μοντέλο Carroll (1963) 

 Πολλοί ερευνητές θεωρούν το μοντέλο αυτό ως το πρώτο εκπαιδευτικό μοντέλο 

αποτελεσματικότητας. Ο   Carroll το 1963 παρουσίασε ένα μοντέλο για την 

αποτελεσματική διδασκαλία που αποτέλεσε τη βάση για πολλούς και έγινε ευρέως 

γνωστό.  

   Το μοντέλο του Carroll (1963) θεωρούσε ότι η αξιοποίηση του χρόνου που 

διατίθεται για τη μάθηση καθώς και τα προγράμματα σπουδών που καθορίζουν το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες της 

αποτελεσματικής διδακτικής διαδικασίας (Scheerens, 2016). Το μοντέλο αυτό 

εστιάζει στην τάξη και στα στενά της πλαίσια, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα 

της διδασκαλίας, στην ποσότητα της ύλης που διδάσκεται, αλλά και στην 

ενεργοποίηση και νοητική ικανότητα των μαθητών που διδάσκονται την ύλη. 

  Το μοντέλο του Creemers (1994), μπορεί να θεωρηθεί ως μια επέκταση του 

μοντέλου του Carroll (Carroll, 1963), το οποίο θεωρείται το αρχικό σημείο της 

σχολικής αποτελεσματικότητας. Περιλαμβάνει πέντε μεταβλητές οι οποίες 

συνδέονται με το χρόνο που χρειάζεται να δαπανηθεί για την επίτευξη ενός στόχου σε 

μαθησιακό επίπεδο.  

Οι πέντε κατηγορίες μεταβλητών είναι: Α. Συμπεριφορά: σε αυτή την κατηγορία οι 

μεταβλητές καθορίζουν το χρόνο που έχει ανάγκη ένας μαθητής για να κατακτήσει 

μαθησιακά ένα συγκεκριμένο αντικείμενο μέσα  από ιδανικές συνθήκες 

διδασκαλίας.Αφορά αποκλειστικά το χρόνο που χρειάζεται. 

Β. Ευκαιρία για μάθηση: σε αυτή την κατηγορία οι μεταβλητές συνδέονται με το 

χρόνο που διατίθεται για μάθηση. Αφορά αποκλειστικά το χρόνο που διατίθεται. 

Γ. Ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας:  σε αυτή την κατηγορία υπάρχει μια σχέση 

αντιστρόφως ανάλογη: μεγαλύτερος χρόνος απαιτείται για μάθηση όταν η ποιότητα 

της καθοδήγησης δεν είναι αυτή που αρμόζει. Άρα περισσότερος χρόνος για μάθηση 

όταν οι συνθήκες διδασκαλίας δεν είναι ιδανικές. 

Δ. Επιμονή: σε αυτή την κατηγορία οι μεταβλητές συνδέονται με το χρόνο που 

διατίθεται στον μαθητή ώστε να τον χρησιμοποιήσει στην κατάκτηση ενός 

μαθησιακού στόχου ή μιας δεξιότητας ή ενός γνωστικού αντικειμένου.. 
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Ε. Ικανότητα κατανόησης της διδασκαλίας: η ικανότητα που έχει ο κάθε μαθητής να 

κατανοεί χωρίς βοήθεια και καθοδήγηση το αντικείμενο της εργασίας που του έχει 

ανατεθεί .  

    Για να έχει την ικανότητα ένας μαθητής να μαθαίνει πρέπει να ισχύουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: εκπαιδευτικοί στόχοι που έχουν προκαθοριστεί, 

ξεκάθαρες και όχι μεγάλης έκτασης μονάδες μελέτης, σύνδεση με γνώση που 

προϋπάρχει δηλαδή κατακτημένη γνώση που σχετίζεται με το νέο αντικείμενο, 

σαφείς δράσεις οι οποίες προσφέρουν βοήθεια σε μαθητές που δυσκολεύονται, είτε 

γιατί έχουν μαθησιακά προβλήματα, είτε γιατί υπάρχει απουσία πρότερης γνώσης, 

μαθησιακά κενά,  και τέλος τέστ κριτηρίων και όχι προτύπων. Για να αναφέρουμε και 

την άμεση καθοδήγηση πρέπει να γραφεί ότι τη μεγαλύτερη σημασία εδώ έχει η δομή 

του αντικειμένου που θα διδαχθεί, η εντατική και διαρκής παρακολούθηση και οι 

υψηλές επιδόσεις για να βελτιωθεί η αυτοπεποίθηση και κατά συνέπεια η 

αυτοεκτίμησή  των μαθητών. 

1.2.2.Το μοντέλο Creemers  

   Με βάση το μοντέλο του Carroll και κατ’ επέκταση έχουμε το μοντέλο του 

Creemers (1994) που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η εξέλιξη του. Στηρίζεται σε 

τέσσερις παραδοχές:  

 Ο χρόνος, οι ευκαιρίες που δίνονται στο μαθητή για να μάθει, αλλά και τα 

προγράμματα σπουδών και η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας επηρεάζουν την 

επίδοσή του. Η επίδραση αυτή συμβαίνει και σε επίπεδο τάξης, αλλά και σε επίπεδο 

σχολείου, βέβαια σύμφωνα με τον Creemers (1994) το επίπεδο της τάξης έχει την 

μεγαλύτερη σημασία στην σχολική αποτελεσματικότητα. 

 Στη συνέχεια δεύτερη παραδοχή είναι ότι υπάρχουν εσωτερικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών. Τέτοιοι είναι η κοινωνικοοικονομική 

προέλευση του μαθητή, οι στάσεις και οι αξίες του, δηλαδή η επίδοσή του εξαρτάται 

από το προσωπικό του επίπεδο. 

Τρίτη παραδοχή είναι ότι υπάρχει μια ιεραρχική σχέση σύμφωνα με την οποία τα 

ανώτερα επίπεδα λειτουργούν ως βάση για την εφαρμογή αποτελεσματικής  μάθησης 

στα κατώτερα επίπεδα. Γι' αυτό και τα μαθητικά μαθησιακά επιτεύγματα θεωρείται 
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ότι επηρεάζονται και από το επίπεδο της τάξης  αλλά και του σχολείου, είναι 

αποτέλεσμα από το συνδυασμό και των δυο επιπέδων. 

Τέταρτο, σύμφωνα με τον Creemers (1994), τα διαφορετικά επίπεδα, του μαθητή, της 

τάξης και του σχολείου θα πρέπει να υποστηρίζουν το ένα το άλλο και  μόνο έτσι θα 

υπάρξει βελτίωση της μαθητικής επίδοσης. Έχει δημιουργηθεί μια πολυεπίπεδη δομή 

με την παρακάτω διάταξη: τα σχολεία στηρίζονται στο περιεχόμενο, οι τάξεις στα 

σχολεία και οι μαθητές στις τάξεις ή στους εκπαιδευτικούς.  

 Σύμφωνα με τον Creemers οι παρακάτω αρχές προάγουν την εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα:  

-Η συνέπεια:  Η συνεργασία  όλων των επιπέδων αποτελεί προϋπόθεση για την        

βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Αυτό θεωρείται ως "η αρχή της συνέπειας", 

σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια τόσο μεταξύ των 

χαρακτηριστικών της αποτελεσματικότητας του ίδιου επιπέδου, αλλά και μεταξύ των 

διαφορετικών επιπέδων. 

-Η συνοχή:  Η διδασκαλία όλων των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι εποικοδομητική 

και να αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  Επίσης οι εκπαιδευτικοί, ως 

υπεύθυνοι της διαδικασίας της διδασκαλίας έχουν υποχρέωση να χαρακτηρίζει τη 

διδασκαλία τους μια ομοιομορφία στην αποτελεσματικότητά της. 

 -Η σταθερότητα: σε όλη την πορεία του μαθητή στο σχολείο  πρέπει να του 

παρέχεται εκπαίδευση που θα είναι σταθερά αποτελεσματική. Σε όλη τη διάρκεια της 

φοίτησης του στο σχολείο πρέπει να υπάρχει μια σταθερή ποιότητα παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. 

 -Ο έλεγχος: απαραίτητη κρίνεται η συνεχής αξιολόγηση του κατά πόσο επιτεύχθηκαν 

οι στόχοι που τέθηκαν και του κλίματος που επικρατεί στο σχολείο. Στο μοντέλο 

αυτό θεωρείται αυτονόητη η ανάπτυξη λειτουργιών ελέγχου της 

αποτελεσματικότητάς του, με σκοπό να επιτευχθούν και οι στόχοι αλλά και να 

ελεχθεί η δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος. 

 1.2.3.Το μοντέλο Scheerens (1990) 

      Το μοντέλο αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο 

αποτελεσματικότητας. 
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Πλαίσιο 

 κίνητρα απόδοσης από ανώτερα διοικητικά επίπεδα 

 ανάπτυξη εκπαιδευτικού καταναλωτισμού 

 ¨μεταβλητές¨, όπως το μέγεθος του σχολείου, σύνθεση των μαθητών, 

κατηγορία σχολείου, αστικό/ επαρχιακό 

 

Εισροές (Είσοδοι) 

-εμπειρία 

εκπαιδευτικού 

-δαπάνη ανά 

μαθητή  

-Στήριξη από γονέα 

Διαδικασία  

-Βαθμός επίτευξης- 

προσανατολισμός πολιτικής 

-Εκπαιδευτική ηγεσία 

-Συναίνεση, συνεργατικός 

σχεδιασμός των εκπαιδευτικών 

-Ποιότητα των σχολικών 

προγραμμάτων σπουδών αναφορικά 

με τη διδακτική ύλη που καλύπτεται 

-Περιβάλλον πειθαρχίας 

-Δυνατότητα αξιολόγησης 

 

Εκροές(Αποτελέσματα) 

Η επίδοση του μαθητή 

καθορίζεται από: 

-προηγούμενα 

επιτεύγματα 

- ευφυία  

 

 

Επίπεδο τάξης 

 Χρόνος εργασίας (και η εργασία στο σπίτι) 

 Δομημένη διδασκαλία 

 Ευκαιρία για μάθηση 

 Υψηλές προσδοκίες για την πρόοδο των μαθητών 

 Βαθμός αξιολόγησης και παρακολούθησης της προόδου των 

μαθητών 

 Ενθάρρυνση- ενίσχυση 
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Σχήμα 1: Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο της σχολικής αποτελεσματικότητας Scheerens 

(1990 όπως αναφέρετια στο Μυλωνά, 2005)) 

 

1.2.4.Το μοντέλο Slavin- Stringfield  

 

Χρησιμοποιώντας δύο ακρωνύμια τα QAIT και MACRO, οι Slavin & Stringfield 

(1992), παρουσίασαν ένα πολυεπίπεδο μοντέλο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας,  

Το πρώτο ακρωνύμιο,QAIT,  για να περιγράψουν τους παράγοντες που επιδρούν στη 

διαδικασία της μάθησης επομένως είναι αυτοί που καθορίζουν το επίπεδο της τάξης. 

Αναφέρεται: 

- Quality, στην ποιότητα της διδασκαλίας: παροχή ευκαιριών και κινήτρων μάθησης, 

ανατροφοδότηση και ενεργοποίηση των μαθητών με στόχο την εμπλοκή τους, 

διαθέσιμος χρόνος στη διδασκαλία και μάθηση κάθε ενότητας, παιδαγωγικές αρχές 

που επικρατούν και τηρούνται.  

- Appropriates, στην καταλληλόλητα: ο βαθμός δυσκολίας του αντικειμένου που 

διδάσκεται στους μαθητές. 

 - incentives, στα κίνητρα μάθησης που δίνονται στους μαθητές για την ενεργοποίηση 

τους και την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία .  

- time, στο χρόνο που διατίθεται για την εργασία που ανατίθεται στους μαθητές ο 

οποίος είναι συνδυασμός του πραγματικού χρόνου διδασκαλίας και του επίσημου 

χρόνου όπως ορίζεται από τον προγραμματισμό. 

Το δεύτερο ακρωνύμιο, MACRO, για να περιγράψουν τους παράγοντες που 

καθορίζουν το επίπεδο ενός ευρύτερου πλαισίου, του σχολείου.  

- meaningful,ουσιαστικοί, αποδεκτοί και κατανοητοί  στόχοι από όλους τους 

εμπλεκόμενους.  

- attention,προσοχή και επικέντρωση στις καθημερινές σχολικές δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση.  
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- coordination, συντονισμός μεταξύ των προγραμμάτων και ανάμεσα στο σχολείο και 

τους γονείς. Οι σχέσεις με τους γονείς και την τοπική κοινότητα θεωρείται 

σημαντικές. 

- recruitment, πρόσληψη και εξάσκηση εκπαιδευτικών. Θεωρείται σημαντική η 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών αλλά και η εκμετάλευση του βοηθητικού προσωπικού. 

- organization, οργάνωση του σχολείου .  

Το μοντέλο  αυτό είναι πολυδιάστατο και περιλαμβάνει τέσσερις βαθμίδες: 

1. Το επίπεδο που αφορά το μαθητή  

2. Το επίπεδο που αφορά τους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς, ειδικούς και 

βοηθητικό προσωπικό  που βρίσκονται σε επαφή και αλληλεπίδραση με τους μαθητές  

3. Το επίπεδο του σχολείου, όπως διαμορφώνεται από τον διευθυντή, το προσωπικό, 

τις δραστηριότητες που υλοποιούνται και τα προγράμματα 

4. Το επίπεδο που πλαισιώνει το σχολείο και αφορά την κοινωνία, την περιοχή στην 

οποία βρίσκεται το σχολείο και την πολιτεία που χρηματοδοτεί και αξιολογεί. Εδώ  

περιλαμβάνονται και οι σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο με τους γονείς και την 

τοπική κοινότητα και τους φορείς . 

    Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο γίνεται αποδεκτό ότι η παιδαγωγική και διοικητική 

οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας επηρεάζει την ποιότητα της 

διδακτικής διαδικασίας, τη χρήση του διδακτικού χρόνου και κατ’ επέκταση τα 

επιτεύγματα και τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών (Creemers & Reezigt, 1996). 

Επίσης το μοντέλο αυτό θεωρεί ότι ένα σχολείο κινδυνεύει να οδηγηθεί στην 

αναποτελεσματικότητα όταν το εκπαιδευτικό προσωπικό κρίνεται ανεπαρκές και 

όταν οι μη προνομιούχοι μαθητές υπερέχουν αριθμητικά των προνομιούχων.  

 

1.2.5.Το δυναμικό μοντέλο 

 

       Στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες οι απαιτήσεις για την εκπαίδευση  

αλλάζουν και γι αυτό το λόγο καταστούν τη διδασκαλία μια δυναμική διαδικασία,η 
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οποία οφείλει να μην παραμένει ακίνητη και ανεπηρέαστη, αλλά να προσαρμόζεται 

στις νέες απαιτήσεις. Βασιζόμενοι σε αυτό, το δυναμικό μοντέλο των Creemers και  

Kyriakides (2008) αποδέχεται την αποτελεσματική εκπαίδευση ως μια δυναμική 

διαδικασία. Και αυτό το μοντέλο είναι ένα πολυεπίπεδο μοντέλο, κατά το οποίο η 

επιτυχία στις μαθητικές επιδόσεις οφείλονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο 

σχολείο.  Το επίπεδο της τάξης έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τη μαθητική επίδοση 

καθώς και οι δράσεις που υλοποιούν τα πρόσωπα και όχι τα ίδια τα πρόσωπα.  Όταν 

ένα σχολείο μπορεί να κάνει την αυτοαξιολόγησή του , να διαπιστώσει ποια είναι τα 

μειονεκτήματά του και να προχωρήσει σε σχεδιασμό και προγραμματισμό 

αντιμετώπισης τους, τότε έχει τη δυνατότητα να γίνει αποτελεσματικότερο (Creemers 

& Kyriakides, 2009). Το επίπεδο της τάξης θεωρείται ότι είναι  η βάση για τη 

σχολική αποτελεσματικότητα σε αυτό το μοντέλο.  

    Έχοντας ως βάση πέντε κριτήρια το δυναμικό μοντέλο ορίζει όλους τους 

παράγοντες για την επίτευξη της σχολικής αποτελεσματικότητας:  

1. Συχνότητα: προσδιορίζει το πόσο συχνά επαναλαμβάνεται μια δράση που έχει 

άμεση σχέση με κάποιο παράγοντα αποτελεσματικότητας. 

 2. Εστίαση: αναφέρεται στην εξειδίκευση μιας δράσης  και που στοχεύει, για ποιο 

λόγο υλοποιείται.  

3. Στάδια: προσδιορίζει το χρονικό διάστημα που λαμβάνει χώρα μια δράση κάποιου 

παράγοντα αποτελεσματικότητας.  

4. Ποιότητα: αναφέρεται στους παράγοντες αποτελεσματικότητας και στα 

χαρακτηριστικά τους όπως τα συναντούμε στη βιβλιογραφία. 

 5. Διαφοροποίηση: προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται μια δράση από 

τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και αν υπάρχουν ομοιότητες 

στον τρόπο υλοποίησης. Η ενίσχυση της επιτυχίας των παραγόντων 

αποτελεσματικότητας και συνεπώς η βελτίωση των μαθητικών επιδόσεων εξαρτάται 

από το πόσο ευέλικτη είναι η δράση και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί στις 

ανάγκες αυτού που την εφαρμόζει. (Creemers & Kyriakides, 2009).    
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      Τελειώνοντας αυτή την υποενότητα αξίζει να αναφερθεί ότι ο Cameron (1984, 

όπως αναφ. στο Κοντάκο, 2010) ορίζει τα παρακάτω μοντέλα σχολικής 

αποτελεσματικότητας: 

Το Στοχοκεντρικό Μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο αποτελεσματικό είναι το σχολείο 

που έχει στοχοθεσία και προγραμματίζει και σχεδιάζει για την εκπλήρωσή της. Οι 

στόχοι είναι σαφείς, κατανοητοί, αποδεκτοί και με ορισμό έναρξης και λήξης για την 

επίτευξή τους.  

Το Μοντέλο Συστημικών Πόρων, σύμφωνα με το οποίο αποτελεσματικό σχολείο 

είναι αυτό που επιθυμεί και δύναται να εξασφαλίσει σπάνιους πόρους, ενώ υπάρχει 

σύνδεση μεταξύ δεδομένων και αποτελεσμάτων. 

Το Μοντέλο Εσωτερικής Διαδικασίας, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει αρμονία στην 

δομή και λειτουργία του σχολείου. 

Το Μοντέλο Ικανοποίησης/Στρατηγικών Παραγόντων, σε αυτό το μοντέλο το 

αποτελεσματικό σχολείο στοχεύει στο να αναγνωρίσει τις απαιτήσεις όσων 

εμπλέκονται σε αυτό και να τις ικανοποιήσει. 

Το Μοντέλο Νομιμότητας, σ’αυτό το αποτελεσματικό σχολείο δύναται να 

κυριαρχήσει συγκρινώμενο με άλλα γειτονικά ή όχι σχολεία. 

 Το Μοντέλο Οργανωσιακής Μάθησης, εδώ το αποτελεσματικό σχολείο είναι 

ευπροσάρμοστο και ευέλικτο στις αλλαγές της κοινότητας που το πλαισιώνει και 

ανταποκρίνεται σε αυτές χωρίς δυσκολία. 

Το Μοντέλο Αναποτελεσματικότητας, απλά αποτελεσματικό είναι το σχολείο που 

δεν είναι  αναποτελεσματικό. 

Το Μοντέλο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π), σύμφωνα με το οποίο ο 

εκπαιδευτικός οργανισμός αλληλεπιδρά με το περιβάλλον που το πλαισιώνει αφού 

αρχικά το παρατηρήσει. Το σχολείο με αρχές της Δ.Ο.Π, εφαρμόζει δημοκρατική και 

συμμετοχική διοίκηση με όραμα και στόχους, πιστεύει στον καταμερισμό των 

ευθυνών, δημιουργεί θετικό σχολικό κλίμα και αρμονική, συνεργατική και 

υποστηρικτική περιρρέουσα ατμόσφαιρα. 

       Ανεξάρτητα του μοντέλου σχολικής αποτελεσματικότητας που εφαρμόζεται, 

κοινή στρατηγική τους αποτελεί ο καθορισμός κριτηρίων, παραγόντων, μεθόδων, ένα 

άθροισμα από στοιχεία που θα κάνουν την προσπάθεια του σχολείου για βελτίωση 

πραγματικότητα, με συνέπεια τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και 

ταυτόχρονα την αυτοβελτίωση των εκπαιδευτικών. Το σχολείο αυτό με αυτή την 
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ανοδική πορεία θα μπορεί να εκμεταλευτεί  αποτελεσματικά την αλλαγή και τις 

καινοτόμες δράσεις (Ζαβλανός, 2003 ). 

 

 

 

1.3.Μοντέλα οργανωσιακής αποτελεσματικότητας 

      Η θεωρία της διοίκησης προτείνει τα παρακάτω μοντέλα αποτελεσματικότητας:       

 1. Στρατηγική προσέγγιση: η  αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τις προσδοκίες 

του εκπαιδευτικού προσωπικού και αν και σε ποιο βαθμό η σχολική μονάδα δύναται 

να ανταποκριθεί σε αυτές.  

2. Συστηματική προσέγγιση των μέσων: η αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται με την 

ανέυρεση των πόρων που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας 

και για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.  

3. Εσωτερική λειτουργική προσέγγιση: υπάρχει αυστηρή προσήλωση στον 

κατάλληλο σχεδιασμό, ο οποίος ακολουθείται πιστά, χωρίς να  υπάρχουν παρεκλίσεις 

και έτσι πραγματοποιούνται ευκολότερα οι στόχοι (Κέφης,1998).  

4. Προσέγγιση των τελικών σκοπών: αποτελεσματικότητα είναι η επίτευξη των 

στόχων που έχει θέσει η  σχολική μονάδα, ανεξάρτητα από απρόβλεπτες συνθήκες 

και συγκυρίες.  

    Αντίστοιχα στην εκπαίδευση συναντάμε τα παρακάτω μοντέλα οργανωσιακής 

αποτελεσματικότητας (Μυλωνά,  2005):  

 1.Το μοντέλο ανοιχτού συστήματος.  Το μοντέλο περιγράφει την ανάπτυξη του 

σχολείου και την απόκτηση πόρων. Εξετάζει την αντίδραση του σχολείου στις 

προκλήσεις της κοινότητας που το πλαισιώνει, σε ποιο βαθμό το σχολείο μπορεί να 

αντιμετωπίζει προκλήσεις και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που του προσφέρει το 
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εξωτερικό περιβάλλον για να βελτιωθεί. Δίνει αξία στην ανταπόκριση των σχολείων 

στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Αυτό έχει διπλή σημασία : ότι από τη μία πλευρά 

τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας φραγμών απέναντι σε προκλήσεις που 

προέρχονται από την κοινότητα και ταυτόχρονα μέσα από τις δοκιμασίες και τις 

προκλήσεις να βγαίνει πιο βελτιωμένο και πιο ασφαλές. Σημαντικά στοιχεία, 

χαρακτηριστικά  και δυνατότητες που επιτρέπουν στα σχολεία να ανταποκρίνονται 

στο απαιτητικό και προκλητικό περιβάλλον είναι: 

 η ισχυρή διεύθυνση με σταθερή λειτουργία, απέναντι από σχολεία χαλαρής 

οργάνωσης  

η ομαδική δομή και η συναδελφική συνεργατικότητα και υποστήριξη, απέναντι από 

σχολεία διαιρεμένης δομής  

η αποτίμηση του έργου που έχουν παράγει οι εκπαιδευτικοί καθώς αξιολογούν 

συνεχώς την διδακτική και μαθησιακή διαδικασία  

η τόλμη για ανάληψη πρωτοβουλιών για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που 

προωθούν το σχολείο 

και η ενεργοποίηση των γονέων και η εμπλοκή τους.  

2.Το μοντέλο ανθρωπίνων σχέσεων. Σχετίζεται με την ικανοποίηση που αντλούν οι 

εκπαιδευτικοί από την εργασία τους. Σκοπός του μοντέλου είναι η ανάπτυξη των 

ανθρωπίνων πόρων, επίκεντρο του είναι η εργασιακή ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών. Επτά δείκτες ποιότητας καθορίζουν την ποιότητα της εργασίας των 

εκπαιδευτικών:  

- από τον σεβασμό και την αναγνώριση που απολαμβάνουν από τους συναδέλφους 

τους, από τους τοπικούς επίσημους,  από τους προϊσταμένους τους, τους γονείς και 

από την κοινότητα γενικότερα. 

-τους διαθέσιμους πόρους, οι οποίοι θα καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα 

περιβάλλον εργασίας που θα προκαλεί πολύ ευχάριστα συναισθήματα.  
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- άριστες σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, συχνή συνεργασία, υποστήριξη και 

αλληλεπίδραση. 

 - δομές και διαδικασίες που δημιουργούν την αίσθηση επίτευξης των στόχων,  

-την πλήρη αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, των ικανοτήτων τους και γνώσεών 

τους. Η αίσθηση ότι τίποτα δεν πάει χαμένο, αλλά αποκτούν και νέες γνώσεις  

-τον συνδυασμό προσωπικών στόχων και σχολικών στόχων 

- τη συμμετοχή τους στην λήψη αποφάσεων δημιουργώντας τους την αίσθηση ότι 

έχουν τον έλεγχο της κατάστασης και την επηρεάζουν με τις δικές τους αποφάσεις  

3. Το μοντέλο λογικού στόχου. Σχετίζεται με την παραγωγικότητα και την 

αποτελεσματικότητα δεν ορίζει όμως τους  επιδιωκόμενους εκπαιδευτικούς στόχους.    

Οι στόχοι είναι νοητικοί, κοινωνικοί, ηθικοί, αισθηματικοί και το πιο σημαντικό όλων 

αξιακοί ενώ δεν αποσκοπούν στην απλή εκμάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων στα 

απλά γνωστικά αντικείμενα. Η ηλικία είναι το κριτήριο για την κατηγοριοποίηση με 

αποτέλεσμα την καλύτερη κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. 

Ρυθμίσεις στην οργάνωση του σχολείου εξομαλύνουν τον ανταγωνισμό και όλες οι 

προσπάθειες συντείνουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα θαλπωρής, ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης για τους μαθητές που φοιτούν στη σχολική μονάδα.  

4. Το μοντέλο εσωτερικής  διαδικασίας. Σχετίζεται με την σταθερότητα και τον 

έλεγχο. Η ύπαρξη σταθεερότητας και ελέγχου είναι ο βασικός στόχος σε αυτό το 

μοντέλο. Τα βασικά στοιχεία του μοντέλου είναι οι παρακάτω παράγοντες: ο σαφής 

σχεδιασμός (έγγραφα προγραμματισμού, όπως το αναλυτικό πρόγραμμα), οι 

ξεκάθαροι κανονισμοί και οι κανόνες πειθαρχίας που έχουν γίνει γνωστοί και είναι 

πια καθιερωμένοι, οι καθορισμένες θέσεις, η αρμονική λειτουργία στις σχέσεις 

διευθυντή και εκπαιδευτικών, συνοχή αναμεσά τους και τέλος η ενιαία διαδακτική 

ύλη  (Μυλωνά,  2005). Δείκτες που λαμβάνονται υπόψη για να επαληθευτεί η 

σταθερότητα των σχολείων είναι τα ποσοστά παρακολούθησης, το πλήθος των 

διδακτικών περιόδων και τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εργασία των 

εκπαιδευτικών(Quinn & Rohrbaugh,1983) 
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1.4.Παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας 

 Η σχολική αποτελεσματικότητα αποτελείται από ένα πλήθος παραγόντων που 

σχετίζονται με την απόδοση των μαθητών. 

   Ο Edmonds (1979, όπως αναφ. στο Ανδρεαδάκης, 2010) περιγράφει τους παρακάτω 

παράγοντες σχολικής αποτελεσματικότητας: 

 -Η ισχυρή θέση του διευθυντή του σχολείου 

-Το σχολικό κλίμα το οποίο εξασφαλίζει τη μαθησιακή βελτίωση 

-Η προώθηση απόκτησης απλών γνωστικών δεξιοτήτων  

-Οι υψηλές προσδοκίες για τα επιτεύγματα των μαθητών 

-Το σαφές και οριοθετημένο πλαίσιο αξιολόγησης της μαθητικής απόδοσης 

(Ανδρεαδάκης, 2010) 

Η σχολική αποτελεσματικότητα  έχει τα παρακάτω γνωρίσματα: 

–Αξιολόγηση των σχολικών επιτευγμάτων των μαθητών: η αξιολόγηση των 

προγραμμάτων που εφαρμόσθηκαν και της διδακτικής διδικασίας γίνεται μέσα από 

την αποτίμηση της μαθητικής απόδοσης.  

–Εκπαιδευτική ηγεσία- διεύθυνση:  Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει καθήκον 

να δημιουργεί ένα περιβάλλον αρμονίας και άμεσης επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευτικούς καθώς και να τους εμπλέκει στην αποστολή του σχολείου τους. 

Αποστολή του είναι υψηλής ποιότητας παρεχόμενη εκπαίδευση. 

–Έμφαση στη διδασκαλία: η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας εξαρτάται από το 

χρόνο διδασκαλίας και από τη συνεργατική σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών.  

–Διαπροσωπικές σχέσεις: Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της σχολικής 

μονάδας είναι η δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος καθώς βελτιώνει θεαματικά 

τη μάθηση και τη διδασκαλία.  
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– Ύπαρξη  χωριστού προϋπολογισμού για κάθε σχολική μονάδα: με αυτό τον τρόπο η 

αποκέντρωση και η αυτονομία γίνονται πραγματικότητα και η σχολική μονάδα 

μπορεί να ακολουθήσει τη δική της εσωτερική πολιτική η οποία ασχολείται 

ουσιαστικά με τις πραγματικές και όχι με τις  φαινομενικές ανάγκες των μαθητών 

(Πασιαρδής, 2001). 

–Υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για όλους τους μαθητές:οι εκπαιδευτικοί 

έχουν καθήκον να αντιμετωπίζουν όλους τους μαθητές με συμπεριφορά που προάγει 

την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Να μην κάνουν διακρίσεις και να παρέχουν τις ίδιες 

ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. Πρέπει το σχολείο να διαχέεται από την πεποίθηση 

ότι όλοι  οι μαθητές δύνανται να μάθουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. 

-Ενεργός συμμετοχή των γονέων στο σχολείο: Η εμπλοκή των γονέων στη σχολική 

πραγματικότητα, διευκολύνει και βελτιώνει τη διαδικασία της μάθησης. 

       Στην βελτίωση της σχολικής μονάδας συμβάλλουν πολλοί ενδοσχολικοί 

παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην επιτυχία ή στην αποτυχία του. Ο διευθυντής του 

σχολείου είναι ο εμπνευστής του οράματος για τη σχολική μονάδα και ταυτόχρονα 

οφείλει να έχει τη δεξιότητα να το επικοινωνήσει και να το μεταδώσει σε όλα τα μέλη 

του οργανισμού(Ρες, 2005).   Καθήκον του είναι η έμπνευση και η μετάδοση του 

οράματος για να μπορέσει αυτό να υλοποιηθεί.  Είναι επίσης και ο διαμορφωτής της 

κουλτούρας του σχολείου. Όταν ένα σχολείο έχει γνώση της αποστολής του, οι 

εκπαιδευτικοί του, λειτουργώντας σε ένα θετικό κλίμα, καταφέρνουν να εμπνεύσουν 

τους μαθητές τους, τότε το σχολείο αυτό παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και 

χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματικό ( Roueche & Baker, 1986). 

 Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί καταλήγουν σε 13 παράγοντες που 

αποτελούν τη βάση του αποτελεσματικού σχολείου. Κάθε ένας από αυτούς τους 

παράγοντες συμπεριλαμβάνει μια σειρά στοιχείων. Παρακάτω θα αναφερθούν οι 

παράγοντες αυτοί και τα στοιχεία που τους αποτελούν: 

1. Επίτευξη, υψηλές προσδοκίες: προσήλωση στην υλοποίηση στόχων, υψηλές 

προσδοκίες και σε επίπεδο σχολείου και σε επίπεδο δασκάλων 

2. Εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση: ηγετικές ικανότητες, επαγγελματική 

στήριξη, συντονισμός, ενορχήστρωση, συμμετοχική λήψη αποφάσεων, 

σύμβουλος, αξιολόγητης 
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3. Συνεργατική δομή λειτουργίας: περιεχόμενο συνεργασίας, συχνότητα 

συμβουλίων, ικανοποίηση από την αλληλεπίδραση, δείκτες πετυχημένης 

συνεργασίας 

4. Ευκαιρίες για μάθηση: επιλογή και εφαρμογή μεθόδων και διδακτικών 

βιβλίων 

5. Σχολικό κλίμα: κανόνες πειθαρχίας, συμπεριφορά μαθητών, σχέσεις μεταξύ 

μαθητών, μεταξύ δασκάλων και μαθητών και μεταξύ των εκπαιδευτικών, ο 

ρόλος του διευθυντή, αποτίμηση στις συνθήκες εργασίας,τις εγκαταστάσεις 

και την εργασιακή ικανοποίηση 

6. Δυναμική αξιολόγησης: σημασία στην αποτίμηση έργου, αξιολόγηση της 

μαθητικής προόδου, επιλεκτική χρήση συστημάτων αξιολόγησης, εκτίμηση 

και εκμετάλευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, τήρηση αρχείου 

μαθητικής απόδοσης 

7. Εμπλοκή γονέων: επικοινωνία και επαφή με τους γονείς, ικανοποίηση από τη 

σχέση με τους γονείς 

8. Κλίμα σε επίπεδο τάξης: σχέσεις μέσα στην τάξη, στάση απέναντι στη 

μάθηση και άντληση ικανοποίησης  

9. Αποτελεσματικός χρόνος μάθησης: χρόνος στο σχολείο και στην τάξη, 

λειτουργία τάξης, εργασίες για το σπίτι, χρόνος και σπουδαιότητα 

αποτελεσματικής μάθησης 

10. Δομή διδακτικής διαδικασίας: έμφαση στη δομή της διδακτικής διαδικασίας 

και στην προετοιμασία αυτής 

11. Ανεξάρτητη μάθηση 

12. Διαφοροποίηση: γενικός προσανατολισμός και έμφαση στους μαθητές με 

ειδικές ανάγκες και δεξιότητες 

13. Ενθάρρυνση και ανατροφοδότηση: καλλιέργεια στους μαθητές της θέλησης 

για μάθηση, μέσω της συνεχούς ενθάρρυνσης και ανατροφοδότησης. 

(Μυλωνά, 2005) 

  Παρατηρώντας τους παράγοντες και τα στοιχεία τους θα μπορούσαμε να 

συμπεράνουμε ότι συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο πλήθος στοιχείων. Αυτό το 

γεγονός δυσκολεύει τον προσδιορισμό των πιο βασικών στοιχείων σε κάθε 

παράγοντα.  Επίσης υπάρχουν στοιχεία που τα συναντούμε σε περισσότερους από ένα 

παράγοντες.  
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   Σε αυτή την εργασία θα ξεχωρίσουμε και θα αναλύσουμε 6 παράγοντες οι οποίοι 

είναι κοινοί σε όλους τους ερευνητές: εκπαιδευτική ηγεσία- υψηλές προσδοκίες 

εκπαιδευτικών- έμφαση στη διδασκαλία- σχολικό κλίμα- αξιολόγηση και αποτίμηση 

της μαθητικής επίδοσης- ενεργή συμμετοχή γονέων. 

 

 

 

1.5.Ανάλυση παραγόντων 

 

   Σε αυτή την υποενότητα θα αναλύσουμε σύντομα τους 6 παράγοντες 

αποτελεσματικότητας που καταλήξαμε στην προηγούμενη υποενότητα: 

Εκπαιδευτική ηγεσία 

    Η ηγεσία αποτελεί µια από τις κεντρικές έννοιες στη θεωρία της διοικητικής 

επιστήµης. Θεωρείται ως ένας από τους βασικούς παράγοντες στην επιτυχία ή στην 

αποτυχία των οργανώσεων γενικότερα. Αυτό όμως είναι εντονότερο και ισχύει 

ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς οργανισµούς. ( Σαΐτης 2008). Θεωρείται και είναι 

αποδεκτό από όλους σχεδόν τους ερευνητές ότι η ηγεσία έχει τις ακόλουθες τρείς 

συνισταµένες: επιρροή, αξίες, όραµα. Η ηγεσία είναι άσκηση επιρροής ενός ατόµου 

σε άλλα προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Η επιρροή αποτελεί τη δυναµική,  

αµφίδροµη όψη της δύναµης που ωθεί κάποιον να συµµορφωθεί εθελοντικά 

(Μπουραντάς, 2002). Η συνεργασία μεταξύ των ατόμων είναι ο σκοπός της ηγεσίας 

και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την υιοθέτηση θεµελιωδών αξιών. Οι 

πανανθρώπινες εκπαιδευτικές αξίες  που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα του 

ηγέτη καθορίζουν και την αποστολή και τους σκοπούς του  εκπαιδευτικού 

οργανισμού. Ο ηγέτης δεν πρέπει μόνο να είναι ο εμπνευστής του οράματος, αλλά και 

να μετατρέπει με την επιροή του, τους άλλους, σε κοινωνούς και μετόχους. Ο ηγέτης 

που αναζητούμε  είναι αυτός που έχει όραµα για το σχολείο του και το µεταδίδει και 

στους συνεργάτες του. Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, θα µπορούσαµε να 

ισχυριστούµε ότι η ηγεσία είναι η τέχνη να επηρεάζεις τους άλλους να εργασθούν 

οµαδικά για να επιτύχουν στόχους που είναι κοινοί. 
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   Ο Διευθυντής βρίσκεται στα κατώτερα στελέχη  της διοίκησης της εκπαίδευσης και 

είναι ο κρίκος που ενώνει την αλυσίδα της  επικοινωνίας μεταξύ των ανώτερων 

εκπαιδευτικών στελεχών και των εκπαιδευτικών. Τα προγράμματα σπουδών του 

Υπουργείου, κατευθύνονται από την κορυφή, σε όλα τα σχολεία της χώρας και εκεί 

παρεμβαίνει ο διευθυντής, με όση αυτονομία του δίνεται, να τα προσαρμόσει, να τα 

φιλτράρει και στη συνέχεια το σχολείο να τα υλοποιήσει.. 

Υψηλές προσδοκίες εκπαιδευτικών 

    Οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα της κοινωνικής, 

πολιτιστικής και οικονομικής τους προέλευσης, μπορούν να μάθουν και έτσι δίνουν 

τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, εργάζονται σε αποτελεσματικά σχολεία. 

Πιστεύουν  ότι οι μαθητές τους αποφοιτώντας θα έχουν αποκτήσει τις βασικές 

γνώσεις (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000). Είναι πεπεισμένοι ότι υποχρεούνται να 

παρέχουν ότι χρειάζονται οι μαθητές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και τις 

απαιτήσεις τους.  Αποτέλεσμα αυτών είναι να επικρατεί μέσα στις τάξεις ένα 

αισιόδοξο κλίμα υψηλών προσδοκιών. Η λειτουργία και η οργάνωση της τάξης είναι 

παιδοκεντρική και όχι υλικοκεντρική και η εξέλιξη και επίδοση των μαθητών 

υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση. Αναφορικά με τη διδακτική και μαθησιακή 

διαδικασία ιδιαίτερη αξία έχουν η πραγμάτωση ανώτερων στόχων όπως η ανάλυση, η 

σύνθεση, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλήματος, σύμφωνα πάντα με τις 

δυνατότητες του κάθε μαθητή.  

Έμφαση στη διδασκαλία 

  Η διδασκαλία είναι μια διαδικασία σύνθετη και αποσκοπεί στην ομαλή και 

ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. Χαρακτηρίζεται σαν μια διαδικασία πολυδιάστατη, 

δυναμική, σκόπιμη και λογική (Χατζηδήμου, 1988).  

 Σύμφωνα με το Δερβίση (1983, όπως αναφ. στη Μυλωνά, 2005) ο δάσκαλος στο 

σχεδιασμό της διδασκαλίας του πρέπει να λάβει υπόψη του ότι απευθύνεται σε 

νεαρούς μαθητές και σε αυτών την ομαλή εξέλιξη πρέπει να συμβάλλει με την 

διδασκαλία του. Επίσης πρέπει να λάβει υπόψη του τους παιδαγωγικούς σκοπούς, τα 

μορφωτικά αγαθά και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για την καλύτερη διδασκαλία  

   Η διδασκαλία πρέπει να σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά 

των μαθητών και όχι των δασκάλων, άρα οι μαθητές είναι πάντα το επίκεντρο. Τέλος 
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η κατάλληλη οργάνωση και προετοιμασία της διδασκαλίας δεν επιτρέπει το χάσιμο  

χρόνου και η μετάδοση των στόχων από το δάσκαλο προς τους μαθητές έχει ως 

αποτέλεσμα να τους ενθαρρύνει και να τους οδηγεί στην επιτυχία.. 

Σχολικό κλίμα 

Στο σχολείο που επικρατεί θετικό, ευνοϊκό και συνεργατικό κλίμα, οι εκπαιδευτικοί 

είναι ικανοποιημένοι από την μεταξύ τους επικοινωνία και από τη συλλογική 

προσπάθεια με κοινό σκοπό την πρόοδο και την εξέλιξη των μαθητών. Υπάρχει 

αλληλεπίδραση και συνεργασία όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με το διευθυντή και 

τους μαθητές. Η δημοκρατική λήψη αποφάσεων οδηγεί στην ομαλή επίλυση των 

προβλημάτων που προκύπτουν. Ο δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας αποτελεί ένα 

από τους πιο σημαντικούς παράγοντες αποτελεσματικότητας και επιδρά στην 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα του σχολείου και επηρρεάζει όλους όσους εμπλέκονται σε 

αυτό.  

Αξιολόγηση και αποτίμηση της μαθητικής επίδοσης   

  Υπάρχει ένα πλήθος μεθόδων αξιολόγησης για την αποτίμηση της μαθητικής 

επίδοσης η οποία επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα. Η αποτίμηση αυτή 

χρησιμοποιεί τα αποτελέσματά της για διάφορους σκοπούς. Μερικές φορές για 

επανασχεδιασμό, άλλες για αναπροσαρμογή και βελτίωση του προγραμματισμού,  για 

ανατροφοδότηση, για αλλαγή των διδακτικών μέσων και υλικών, για τη βελτίωση 

των κανόνων που κυριαρχούν στη σχολική μονάδα και για αλλαγή κατεύθυνσης προς 

την δημιουργία θετικής στάσης απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία και την 

ενθάρρυνση των μαθητών (Πασιαρδής, 2001). 

  Το σχολείο με τη στοχοθεσία του προσμένει ο μαθητής να αποκτήσει: 

   γνώσεις με την έννοια των αντικειμενικών στοιχείων, βασικές αντιλήψεις, βασικές 

αρχές, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις όπως η επιμονή, η υπομονή, η αυτενέργεια, 

η κριτική και δημιουργική σκέψη, η ικανότητα γλωσσικής έκφρασης, η ικανότητα 

δημιουργικής γραφής, η ικανότητα συνεργασίας, η αναζήτηση κ.ά. 

    Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων χαρακτηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία 

στο σχολείο. Οι αποκτημένες γνώσεις όταν αποκτώνται με δομημένη μορφή και 

συγκρατώνται στη μνήμη και αναπαράγονται. Γι αυτό το λόγο ο εκπαιδευτικός έχει 
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την υποχρέωση όταν κάνει αποτίμηση του έργου του, να γνωρίζει ότι η διδασκαλία 

δεν έχει στόχο την στείρα απομνημόνευση αλλά την καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης.  

  Τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι δύο είδων: τα ποιοτικά και τα ποσοτικά. Έτσι η 

αξιολόγηση πρέπει να αφορά το βάθος των γνώσεων, την εφαρμογή τους, καθώς και 

τον τρόπο  παρουσίασης τους από τον μαθητή που τις έχει κατακτήσει(Χατζησάββας, 

1996). 

    Η αποτελεσματική διδασκαλία προϋποθέτει αξιολόγηση της μαθητικής επίδοσης. 

Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα από τα μέσα 

ανατροφοδότησης του σχολικού συστήματος. Είναι ο μηχανισμός που παρέχει 

πληροφορίες σε όλους τους εμπλεκόμενους: μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και 

γενικά το σχολείο πληροφορείται για την επιτυχία ή αποτυχία του τόσο σε θεωρητικό 

όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Άρα λοιπόν η αξιολόγηση και τα επακόλουθά της, 

αφορούν και τα άτομα αλλά και το περιβάλλον τους. Από την πρώτη μέρα της 

φοίτησης του ο μαθητής αντιλαμβάνεται το αίτημα του σχολείου να αποδεικνύει ότι 

έχει κατακτήσει (Κωνσταντίνου, 2002).  Ο καταλληλότερος τρόπος για να 

αξιολογηθεί η μαθητική επίδοση είναι να έχει προηγηθεί ο καθορισμός των στοιχείων 

και των πληροφοριών που θέλει να συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός από την 

παρατήρηση του μαθητή. Οι τρόποι αξιολόγησης είναι ένα πλήθος μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε η αξιολόγηση να μην είναι 

παραπλανητική αλλά να δίνει την ξεκάθαρη εικόνα του μαθητή. Τα αποτελεσματικά 

σχολεία εκμεταλεύονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την αυτοααξιολόγησή 

τους και τη βελτίωσή τους  (Πασιαρδής, 2004).    

    Η απόδοση της διδακτικής διαδικασίας αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό 

λαμβάνοντας υπόψιν τη μέθοδο διδασκαλίας που ακολουθεί, τον τρόπο αξιολόγησης 

και τις απρόβλεπτες δυσκολίες που συναντώνται. Η απόδοση της διδασκαλίας 

εξαρτάται από τους στόχους που έχουν τεθεί για αυτό η ανάλυση των στόχων είναι σε 

διαρκή σύνδεση με την ανάλυση της απόδοσης. 

Ενεργή συμμετοχή γονέων 

  Στον Σχολικό Οδηγό που εκδόθηκε για να διανεμηθεί στους γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών του δημοτικού σχολείου, το Μάρτη του 2019, φαίνεται η μεγάλη 
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σημασία που δίνει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας στην επικοινωνία και συνεργασία 

με τους γονείς. Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός κ. Γαβρόγλου τονίζει ότι: η 

ουσιαστική επικοινωνία, η συνεργασία και ο διάλογος ανάμεσα στην οικογένεια και 

στο σχολείο, καθίσταται αναγκαία για την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών. 

Και τελειώνει ζητώντας από τους γονείς να υποστηρίξουν την κοινή προσπάθεια για 

ποιοτική μάθηση, ώστε οι σημερινές μαθήτριες και μαθητές μας να είναι οι αυριανοί 

δημοκρατικοί, ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες με δημιουργική και κριτική σκέψη. 

     Η ενεργή συμμετοχή των γονιών στην καθημερινότητα του σχολείου 

εξουδετερώνει τις δυσκολίες στην επικοινωνία και συμβάλλει στην βελτίωση της 

συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς και κηδεμόνες με αποτέλεσμα να 

βελτιώνει τη διαδικασία μάθησης. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των γονέων, 

όπως ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων, 

περιλαμβάνουν την υποχρέωση της εγγραφής του μαθητή στο σχολείο, της 

παρακολούθησης της φοίτησης του και της επίδοσής του, της συνεχούς επικοινωνίας 

για ενημέρωση όχι μόνο για τα επιτεύγματά του αλλά και για τη στάση και το ήθος 

του, καθώς και της δικής τους ενημέρωσης προς του εκπαιδευτικούς για κάθε τι που 

αφορά το μαθητή. Ο γονέας είναι το πρόσωπο που πρέπει να έχει πλήρη ενημέρωση 

για την παρουσία του μαθητή μέσα στην τάξη και στο σχολείο γενικότερα και οφείλει 

να καλλιεργεί σχέση εμπιστοσύνης με το σχολείο. Επιβάλλεται από την ισχύουσα 

εκπαιδευτική νομοθεσία να υπάρχει ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα για 

τη συμμετοχή του μαθητή σε κάθε σχολική εκδήλωση, επίσκεψη και δράση που έχει 

προγραμματιστεί από το σχολείο. 

Η αρμονική και ομαλή  επικοινωνία με τους γονείς, η ενημέρωσή τους για όλα όσα 

σχεδιάζει και προγραμματίζει το σχολείο καθώς και για τη στοχοθεσία του και οι τις 

προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τους μαθητές τους είναι χαρακτηριστικά του 

αποτελεσματικού σχολείου (Πασιαρδής&Πασιαρδή,2000). Οι μορφές επικοινωνίας 

που μπορεί να υιοθετήσει ένα σχολείο ποικίλουν. Μια μορφή είναι οι συναντήσεις 

που ορίζονται από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και γίνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και αναφέρονται και στον ετήσιο προγραμματισμό της σχολικής 

μονάδας. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και επιμόρφωση των γονέων μέσα από 

σχολές γονέων και άλλες δράσεις που το ίδιο το σχολείο έχει τη δυνατότητα να 

οργανώσει. Επίσης λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των γονέων, η επικοινωνία, 
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μπορεί να επιτευχθεί με τηλεφωνήματα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με την 

ιστοσελίδα του σχολείου, όπου αναρτώνται όλα τα νέα, οι δράσεις και οι 

ανακοινώσεις του σχολείου. Υποχρέωση του αποτελεσματικού σχολείου είναι να 

κρατήσει τους γονείς κοντά του και να τους διδάξει με ποιο τρόπο μπορούν να το 

στηρίξουν το σχολικό έργο. 

       Η κατάλληλη επικοινωνία με τους γονείς αποτελεί στόχο και φροντίδα του 

διευθυντή. Γονείς, σχολείο, φορείς και η τοπική κοινωνία θεωρείται απαραίτητο να 

συνεργάζονται για την πολυδιάστατη αποστολή του σχολείου. Η σχέση μεταξύ 

σχολείου και κοινότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων 

του και της αποστολής του. 

    Οι παράγοντες που περιγράφηκαν αποτελούν βάση στην οποία στηρίζεται ο 

προγραμματισμός, οι αποφάσεις που καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων του 

Συλλόγου Διδασκόντων και η εφαρμογή των προγραμμάτων στο σχολείο που 

επιθυμεί την αποτελεσματικότητα. Στο πέρασμα των χρόνων έχει διαπιστωθεί ότι και 

άλλοι παράγοντες επιδρούν στην αποτελεσματικότητα των σχολείων. Η πειθαρχία, η 

τάξη, οι ξεκάθαροι κανονισμοί, η δικαιοσύνη και η υπευθυνότητα δείχνουν ένα 

σχολείο με υγιές κλίμα με στόχο την εκπλήρωση  της αποστολής του καθώς 

ταυτόχρονα εμπνέει τους μαθητές του και δημιουργεί στους εμπλεκόμενους αίσθημα 

συνοχής, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. 

    Όλοι οι παράγοντες που περιγράφηκαν και αναλύθηκαν εν συντομία παραπάνω 

είναι βασική πρϋπόθεση για ένα αποτελεσματικό σχολείο. Όμως εμείς πιστεύουμε ότι 

τα αποτελεσματικά σχολεία σφραγίζουν η αποτελεσματική ηγεσία και το σχολικό 

κλίμα και προάγουν τη βελτίωσή τους. Έτσι σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε 

εκτενέστερα με αυτούς τους δύο παράγοντες: το ρόλο του διευθυντή στην 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας και το σχολικό κλίμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

 

2.1.Έννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «σχολικό κλίμα» 

   

    Στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «σχολικό 

κλίμα», στη συνέχεια θα εξεταστούν οι κατηγορίες του σχολικού κλίματος, η 

σημασία του, καθώς και οι διαστάσεις και οι παράγοντες διαμόρφωσής του. 

   Το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο, σύμφωνα με τους Sergiovanni & Starratt(1 

998, όπως αναφ. στο Σαΐτης,2008) είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε 

σχολείο, σχετίζεται με τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτό και αποτελεί τη βάση για 

προβλέψεις εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. 

    Το σχολικό κλίμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα της σχολικής 

αποτελεσματικότητας και ως τέτοιος μελετήθηκε από τους ερευνητές. Οι ερευνητές 

συμφώνησαν ότι διαμορφώνει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του οργανισμού 

και συμβάλλει στη βελτίωση του έργου των εκπαιδευτικών αλλά και της επίδοσης 

των μαθητών. Οι διαπροσωπικές σχέσεις, η επικοινωνία και οι αλληλεπιδράσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών καθώς και των 

εκπαιδευτικών μεταξύ τους, συνθέτουν το σχολικό κλίμα. Η διαμόρφωση του 

σχολικού κλίματος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον τρόπο άσκησης της εξουσίας 

στη σχολική μονάδα, από τη στάση, τις αξίες και την συμπεριφορά του διευθυντή, 

από τις διαπροσωπικές σχέσεις όπως αυτές εξελίσσονται μέσα στην επαγγελματική 

καθημερινότητα, από την συνεργασία, από την ανάληψη πρωτοβουλιών και 

δραστηριοτήτων κ.ά. (Γουρναρόπουλος,2007). Το κλίμα δυσαρέσκειας, μερικές 

φορές και εχθρότητας, δυσπιστίας και διάσπασης, δεν μπορεί να περάσει 

απαρατήρητο και τις περισσότερες φορές μεταφέρεται και στους μαθητές. Αντίθετα 

όταν η σχολική ατμόσφαιρα είναι ευχάριστη, με αίσθημα οικειότητας, ευφρόσυνη, 

δημοκρατική, συνερχατική και συνοχική, στο σχολείο επικρατεί μια αρμονία και 

ομαλότητα, που επίσης διαχέεται και στους μαθητές. Επομένως το σχολικό κλίμα 

είναι ο παράγοντας που προσδίδει στον εκπαιδευτικό οργανισμό την ιδιαιτερότητα 

και τη μοναδικότητα του χαρακτήρα. Κάθε άτομο έχει τη δική του ξεχωριστή 
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προσωπικότητα έτσι και η σχολική μονάδα, ανάλογα με το κλίμα που επικρατεί, έχει 

τη δική της μοναδική οντότητα  (Hoy & Miskel, 1987). 

    Οι Hoy & Miskel (2005, όπως αναφ. στο Καρυπίδου, 2009) λένε ότι το σχολικό 

κλίμα μιας σχολικής μονάδας αποτελείται από ένα πλήθος χαρακτηριστικών που 

διακρίνουν έναν οργανισμό από έναν άλλο και επηρεάζουν τη συμπεριφορά όλων 

όσων εργάζονται και φοιτούν σε αυτήν. Ειδικά το σχολικό κλίμα είναι μια σχετικά 

σταθερή ποιότητα του σχολείου στο σύνολό του,  που βιώνουν όλοι όσοι εμπλέκονται 

στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, περιγράφει τις συλλογικές τους αντιλήψεις για 

τη συμπεριφορά και επηρεάζει τη συμπεριφορά τους στο σχολείο. 

     Όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το χαρακτήρα του σχολείου, όπως η πολιτική του 

σχολείου, οι άτυποι κανόνες, οι κανονισμοί που έχουν συμφωνηθεί, οι σχέσεις, οι 

επικρατούσες συνθήκες και οι αξίες, θεωρούνται σχολικό κλίμα (Everard & Morris, 

1999). 

     Σχολικό κλίμα επίσης είναι  ένα αξιακό σύστημα, ένα σύνολο από πιστεύω, 

πρότυπα και τρόπους σκέψης που ασπάζονται και εφαρμόζουν συνειδητά ή 

ασυνείδητα όλα τα μέλη του οργανισμού (Ζαβλανός, 2003). 

   Συμπερασματικά, όλων όσων προαναφέρθηκαν, θα λέγαμε ότι σχολικό κλίμα είναι 

το είδος της ατμόσφαιρας που διαχέει κάθε σχολική μονάδα, σχετίζεται άμεσα με 

τους εμπλεκόμενους σε αυτήν, στηριζόμαστε σε αυτήν για πρόβλεψη εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων και είναι αυτό που την καταστά μοναδική. Το σχολικό κλίμα έχει 

ερευνηθεί για πολλές δεκαετίες και οι έρευνες συνεχίζονται γιατί αποτελεί σημαντική 

παράμετρος στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών.  

2.2.Κατηγορίες  του σχολικού κλίματος 

 

  Χαρακτηριστική είναι η έρευνα, με ερωτηματολόγιο, των Halpin and Croft (1963, 

όπως αναφ. στο Καρυπίδου, 2009), σχετικά με τον εννοιολογική αποσαφήνιση και τη 

μέτρηση του εργασιακού κλίματος στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, για την εξακρίβωση των διαστάσεων που αναφέρονται στις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ αυτών και του διευθυντή τους. 
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Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, προτείνεται ένας 

διαχωρισμός στο σχολικό κλίμα  σε έξι κατηγορίες:  

α) Το ανοιχτό κλίμα: οι σχέσεις μεταξύ του διευθυντή του σχολείου και των 

εκπαιδευτικών είναι πολύ στενές, συνεργάζονται αρμονικά και χαρακτηρίζονται από 

ελευθερία και ειλικρίνεια. Κατά την άσκηση εξουσίας υπάρχει ειλικρινής συνεργασία 

μεταξύ  διοικούντων και διοικουμένων και η εργασιακή συμπεριφορά διαμορφώνεται 

με αυθεντικότητα.  

β) Το αυτόνομο κλίμα: ο διευθυντής του σχολείου ασκεί μικρό έλεγχο στους 

εκπαιδευτικούς. Επικρατεί υψηλό πνεύμα ομαδικότητας, που απορρέει, κυρίως, από 

την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των εκπαιδευτικών και των υπολοίπων 

μελών του σχολείου και λιγότερο από την ικανοποίηση της εκτέλεσης των 

καθηκόντων τους.  

 γ) Το ελεγχόμενο κλίμα: προσανατολίζεται αποκλειστικά στην εκτέλεση του 

καθήκοντος, ενώ δίνεται ελάχιστη προσοχή στην ικανοποίηση των κοινωνικών 

αναγκών των εκπαιδευτικών.  

 δ) Το οικείο κλίμα: κυριαρχούν οι φιλικές σχέσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

ικανοποιούν τις κοινωνικές ανάγκες τους, χωρίς να προσδίδουν μεγάλη σημασία για 

τον κοινωνικό έλεγχο σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τους. 

  ε) Το πατερναλιστικό κλίμα: ο διευθυντής του σχολείου λειτουργεί εγωκεντρικά, 

παρουσιάζει τις σχολικές δραστηριότητες ως συνέπεια της προσωπικής του στάσης 

και δράσης. Δεν υπάρχει ομαδικό πνεύμα μεταξύ του προσωπικού, αφού η 

ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών τους είναι μικρή σε σχέση με την εκτέλεση 

του καθήκοντος. Θεωρεί το σχολείο προσωπική υπόθεση με αποτέλεσμα την απουσία 

ομαδικού πνεύματος και κοινωνικών σχέσεων.   

στ) Το κλειστό κλίμα: χαρακτηρίζεται για τον χαμηλό βαθμό ομαδικού πνεύματος και 

τις ψυχρές εργασιακές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. Είναι ακριβώς το αντίθετο 

του ανοιχτού κλίματος. Εδώ ανήκουν τα σχολεία με αυστηρά τυπικές σχέσεις μεταξύ 

των εργαζομένων (Σαΐτης,2002). 

    Οι Hoy and Clover (1986, όπως αναφ. στη Καρυπίδου, 2009) αναθεώρησαν το 

ερωτηματολόγιο των Halpin and Croft για να εντοπίσουν την κοινωνική 
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αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και με τον διευθυντή της σχολικής 

μονάδας. Στο ερωτηματολόγιο αυτό ο βαθμός επαγγελματικής συναδελφικότητας, 

οικειότητας και αποστασιοποίησης, σε συνδυασμό με το υποστηρικτικό στυλ ηγεσίας 

του διευθυντή δημιουργούν τέσσερα είδη κλίματος.  Συγκεκριμένα, αναφέρονται:  

α) στο κλειστό κλίμα, όταν οι εκπαιδευτικοί συμπεριφέρονται με απάθεια στην 

κατευθυντική στάση του ηγέτη-διευθυντή τους και απομονώνονται. Ο διευθυντής 

δίνει εντολές και κατευθύνσεις  και  περιορίζει περισσότερο παρά διευκολύνει το 

έργο των εκπαιδευτικών  

β) στο ανοιχτό κλίμα, όταν υπάρχει αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των μελών της 

σχολικής μονάδας και ένας ανοικτός, εξωστρεφής και επικοινωνιακός διευθυντής 

παρέχει πλήρη στήριξη χωρίς αυστηρές εντολές, κατευθύνσεις και περιορισμούς  

γ) στο κλίμα αποστασιοποίησης, όταν ο διευθυντής και το προσωπικό απλά 

συμβιώνουν χωρίς επαφή και συνεργασία. Βασικό χαρακτηριστικό η έλλειψη 

διαπροσωπικής σχέσης. Ο διευθυντής χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό 

κατεύθυνσης και περιορισμών και οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλό βαθμό 

συνεργασίας, επαγγελματισμού και οικειότητας  

δ) στο κλίμα ενεργούς εμπλοκής, όταν οι εκπαιδευτικοί παίρνουν πρωτοβουλία για 

δράση με στόχο να δημιουργήσουν, προσπερνώντας την κλειστή στάση των 

διευθυντών. Οι εκπαιδευτικοί έχουν δεσμευτεί απέναντι στο σχολείο και την 

αποστολή του, είναι ενωμένοι, αφοσιωμένοι και ανοικτοί και ασχολούνται με ζήλο με 

τους μαθητές τους και το έργο τους σε αντίθεση με το διευθυντή τους.   

   Η Καβούρη (1998), ανάλογα με τη στάση του διευθυντή απέναντι στους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου, διακρίνει τέσσερα είδη σχολικού κλίματος:  

α) Το ανοικτό σχολικό κλίμα, που διακρίνεται για την αρμονική συνεργασία και το 

αίσθημα ευθύνης των εκπαιδευτικών. Ο διευθυντής του σχολείου κατευθύνει 

διακριτικά και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μαζί του,  

β) το κλειστό σχολικό κλίμα, όπου ο διευθυντής χαρακτηρίζεται για απόλυτα  

κατευθυντική και περιοριστική στάση, παρά για ενθαρρυντική, ενώ οι εκπαιδευτικοί 

αδιαφορούν και απομονώνονται. Καμία αυθεντικότητα δεν παρατηρείται στη 

συμπεριφορά και τις σχέσεις των μελών και υπάρχει παθητική οργάνωση, 
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γ) το κλίμα της συμμετοχής-αφοσίωσης, οι εκπαιδευτικοί, αν και ο διευθυντής είναι 

αυστηρός, είναι ενωμένοι μεταξύ τους, χαρακτηρίζονται από αίσθημα ευθύνης, 

αφοσιώνονται στο εκπαιδευτικό έργο και αγνοούν τον διευθυντή. Χαρακτηρίζεται 

από εκπαιδευτικούς με ανοικτή συμπεριφορά και διευθυντές με κλειστή 

συμπεριφορά. Οι διευθυντές κριτικάρουν και επιβλέπουν διαρκώς τις δραστηριότητες 

και τη συμπεριφορά δασκάλων και μαθητών, ενώ οι δάσκαλοι δεσμεύονται στους 

μαθητές τους και δείχνουν   ζήλο  για το έργο τους, 

δ) το κλίμα αποχής-αποφυγής, όπου υπάρχει ένας υποστηρικτικός διευθυντής, που 

στηρίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που 

παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό συνεργασίας και υψηλό βαθμό απάθειας. ,Δεν 

αποδέχονται την ανοιχτή συμπεριφορά του διευθυντή τους, τον αγνοούν και 

εναντιώνονται στις προσπάθειές του. Ο διευθυντής υποστηρίζει και φροντίζει το 

προσωπικό και δεν το επιφορτίζει με επιπλέον καθήκοντα, αλλά αντιμετωπίζει από 

την πλευρά του προσωπικού την απάθεια, την απομόνωση και την απροθυμία καθώς 

και την απουσία διάθεσης για συνεργασία και συμμετοχή. 

   Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), τρία είναι τα είδη του σχολικού κλίματος: α) το 

τυπικό-απρόσωπο κλίμα, στο οποίο οι δομές καθορίζουν την προσωπική επικοινωνία 

και τη συνεργασία μεταξύ των μελών του σχολείου ,β) το άτονο κλίμα, όπου η 

σχολική μάθηση και, γενικότερα, όλη η σχολική δραστηριότητα παραμελείται, καθώς 

τα μέλη του δεν έχουν επίγνωση του ρόλου  που καλούνται να ασκήσουν στο σχολείο 

και δε σέβονται την ιδιότητά τους. Στην περίπτωση αυτή, το σχολείο γίνεται 

αναποτελεσματικό, με αποτέλεσμα αυτό να αποβαίνει σε βάρος των μαθητών και στη 

βελτίωση του γνωστικού τους επιπέδου, γ) το τυπικό-προσωπικό κλίμα, που 

επικρατεί στα δημοκρατικά σχολεία . Εδώ η συνεργασία και  η ισορροπία μεταξύ 

εξωτερικού και εσωτερικού συστήματος  αποτελεί προτεραιότητα, με αποτέλεσμα να 

συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης.  

  Παρουσιάζοντας τις κατηγορίες σχολικού κλίματος που αναφέρθηκαν, 

διαπιστώνεται ότι για να υπάρξει  θετικό σχολικό κλίμα χρειάζονται καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μελών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σε ένα καλό σχολικό κλίμα οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται αρμονικά, με 

στόχους υψηλούς και ταυτόχρονα υλοποιήσιμους. Οι μαθητές μαθαίνουν σ’ ένα 

περιβάλλον ασφαλές, ευχάριστο, αρμονικό, επιθυμητό, με οργάνωση και 
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προγραμματισμό. Οι διευθυντές έχοντας όραμα για το σχολείο τους κάνουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια να εμπλέξουν τους εκπαιδευτικούς ώστε αυτό να 

πραγματοποιηθεί. Σ’ ένα σχολείο με θετικό κλίμα η στάση και συμπεριφορά του 

διευθυντή διακρίνεται από αίσθημα αφοσίωσης και είναι υποστηρικτική, 

ενθαρρυντική  και δίκαιη και όχι κατευθυντήρια, τυπική, άκαμπτη και περιοριστική. 

Γενικά ένα σχολείο με θετικό σχολικό κλίμα, είναι οργανωμένο με δημοκρατικότητα 

και υπάρχει ισορροπία μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος με 

αποτέλεσμα να στέφεται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο στο σύνολό του, να 

επηρεάζεται η ποιότητα των εργασιών του καθώς και η αποδοτικότητα των 

εκπαιδευτικών του. Παρουσιάζει συνοχή και επικρατούν αυθεντικές σχέσεις.  

2.3.Σημασία του σχολικού κλίματος 

    Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες αποτελεσματικότητας του σχολείου 

είναι το θετικό σχολικό κλίμα. Η σημασία του σχολικού κλίματος για την ομαλή και 

εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας έχει αναγνωριστεί εδώ και δεκαετίες, 

όμως η οργανωμένη και μεθοδική μελέτη ξεκίνησε στη δεκαετία του ’50, όταν οι 

μελετητές ενδιαφέρθηκαν για την έρευνα στη σχολική αποτελεσματικότητα (Κούλα, 

2011, όπως αναφ. στο Τσατσούλη, 2017).  

    Η δημιουργία καλού σχολικού κλίματος θεωρείται απαραίτητη για τον 

εκπαιδευτικό αφού περνάει τον περισσότερο χρόνο του στον χώρο της εργασίας του 

και είναι ανάγκη να διαμορφώνεται το επιθυμητό σχολικό κλίμα γιατί αυξάνει τις 

πιθανότητες για τη βελτίωση της σχολικής επιτυχίας(Σαΐτη & Σαΐτης, 2012).  Στην  

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας επιδρά η καλλιέργεια της 

συνεργασίας μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών και των  εκπαιδευτικών με τους 

μαθητές τους. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, προκαλεί στο εσωτερικό των σχολείων, 

ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα, τα οποία επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά  

όχι μονο την ψυχολογία,  αλλά και την απόδοση και την αποτελεσματικότητα  των 

εκπαιδευτικών. Το σχολείο αποδίδει και επιτυγχάνει όταν οι εκπαιδευτικοί 

επιτυγχάνουν συλλογική προσπάθεια για το έργο τους και την επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων, αυθεντικότητα  στις διαπροσωπικές σχέσεις τους και με τους 

μαθητές, αισθήματα αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών, καταστάσεις ευέλικτες και 

περιβάλλον οικειότητας.. Το καλό και ευχάριστο κλίμα προκαλεί ικανοποίηση και 

αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης, σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς, προωθώντας την 
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προσπάθεια για υλοποίηση των κοινών στόχων (Πασιαρδή, 2001).  Σύμφωνα με τους 

Sweetland & Hoy (2000, όπως αναφ. στο Τσατσούλη, 2017) επιπλέον  επηρεάζει την 

ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών στον εργασιακό τους χώρο, με αποτέλεσμα να 

βελτιώνεται η παραγωγικότητά τους και η αποτελεσματικότητά τους στο 

εκπαιδευτικό τους έργο. Βοηθά τον σχηματισμό ενεργών πυρήνων μάθησης μέσα από 

το κοινό όραμα, την έμφαση στη μάθηση, μέσα από συνεργασία, και από  τις σχέσεις 

που βασίζονται στις αξίες, το κοινό όραμα και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων.  

  Επειδή οι εκπαιδευτικοί όταν νιώθουν αποτελεσματικοί αφοσιώνονται με 

μεγαλύτερη δέσμευση στο έργο τους, θα λέγαμε ότι η αίσθηση της συλλογικής 

αποτελεσματικότητας αποτελεί κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς.  Κατά συνέπεια  το 

θετικό κλίμα δημιουργεί την αίσθηση της αποτελεσματικότητας στους 

εκπαιδευτικούς, ενώ αντίθετα σε μια σχολική μονάδα όπου το κλίμα  είναι 

δυσάρεστο, άκαμπτο, αδιάφορο και απαθές επικρατεί η απογοήτευση και η 

παραίτηση  που έχει ως αποτέλεσμα να μην δεσμεύεται ο εκπαιδευτικός στο 

εκπαιδευτικό έργο του, να γίνεται αδιάφορος και απαθής προκαλώντας αρνητικές  

επιπτώσεις στη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του σχολείου (Μαρούδας & 

Μπελαδάκης,2006) .  

    Οι  εκπαιδευτικοί,  σε ένα αποτελεσματικό σχολείο με καλό σχολικό κλίμα, 

πιστεύουν ότι οφείλουν να διδάξουν με ευθύνη και προσήλωση στο καθήκον τους και 

με την ίδια επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, αγνοώντας την κοινωνική, 

οικονομική και πολιτιστική τους προέλευση. Πιστεύουν ακράδαντα ότι όλοι οι 

μαθητές τους είναι ικανοί να μάθουν και έχουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση. 

Αυτή η στάση και συμπεριφορά έχει αντίκτυπο στους μαθητές της σχολικής μονάδας, 

επηρεάζει την μάθηση και την επιτυχία τους, βελτιώνοντας την αυτοεκτίμησή τους 

και την αυτοεικόνα τους,  αλλά και τη γενικότερη συμπεριφορά τους. Οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε μια σχολική μονάδα με τέτοιο κλίμα, έχουν την 

αίσθηση ότι δεν περνούν απαρατήρητοι, αναγνωρίζεται το έργο τους και ότι οι στόχοι 

που έχουν τεθεί μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από την εμπιστοσύνη, την 

οικειότητα και την συνεργασία που χαρακτηρίζουν τον εργασιακό χώρο τους.  

  Ανακεφαλαιώνοντας  το σχολικό κλίμα αποτελεί έναν από τους παράγοντες που 

χαρακτηρίζουν το αποτελεσματικό σχολείο, αφού προσδιορίζει την ατμόσφαιρα, την 

οργανωτική και διοικητική κατάσταση, τις σχέσεις όλων των εμπλεκόμενων μελών 
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καθώς και τη σχέση του σχολείου με την τοπική κοινότητα. Το σχολικό κλίμα, όπως 

έχει αποδειχτεί από διάφορους ερευνητές, έχει επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της 

εκπαιδευτικής πράξης. Για παράδειγμα, ένα θετικό σχολικό κλίμα έχει συνδεθεί με 

βελτίωση των συμπεριφορικών διαταραχών των μαθητών, αποτελεί όπλο κατά του 

σχολικού εκφοβισμού και φαινομένων βίας. Ακόμη το ευνοϊκό σχολικό κλίμα 

σχετίζεται με υψηλές επιδόσεις, με υψηλές προσδοκίες, με φιλοδοξίες,με αισιοδοξία, 

με οικειότητα, με ζεστασιά, με υψηλότερη επαγγελματική ικανοποίηση, με αφοσίωση 

και δέσμευση, με λιγότερο άγχος, απογοήτευση και μοναχικότητα. 

   Τελειώνοντας αυτή την υποενότητα αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη και η μέτρηση 

του σχολικού κλίματος θεωρείται από τους σημαντικότερους παράγοντες για την 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.  

 

2.4.Διαστάσεις που διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα 

 

   Το κλίμα, σύμφωνα με τον Γουναρόπουλο (2007, όπως αναφ. στο Τσατσούλη, 

2017), είναι η προσωπικότητα κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού, είναι ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών που τον περιγράφει, τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους, του 

προσδίδει διάρκεια και διαμορφώνει τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

εργάζονται και κινούνται σε αυτόν. Αναλύοντας τις διαστάσεις του σχολικού 

κλίματος ανακαλύπτουμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα. Οι 

διαστάσεις του σχολικού κλίματος είναι τρεις: 

1.Η οικολογική διάσταση: αφορά στις υποδομές του σχολείου, την κατάσταση του 

κτηρίου, την διαμόρφωση των αιθουσών, τον εξοπλισμό με ηλεκτρονικά και 

εποπτικά μέσα, την επίπλωση, την ενεργειακή κατάσταση, τα αναλώσιμα. 

2. Η κοινωνική διάσταση: αφορά τον κώδικα και τους κανόνες  που κυριαρχούν στις 

διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στο σχολικό γίγνεσθαι.  

3. Η μαθησιακή διάσταση: αφορά τον τρόπο που λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί κατά 

την διδακτική διαδικασία και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων τους σε όλα τα 

επίπεδα του εκπαιδευτικού τους έργου από τον προγραμματισμό και την 
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προετοιμασία ως την αποτίμηση της μαθητικής επίδοσης, οι οποίες έχουν ένα στόχο 

να οδηγήσουν το μαθητή να ανακαλύψει τη γνώση. 

 

2.5. Παράγοντες που διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα 

      Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κλίμα είναι οι ακόλουθοι (Σαΐτης, 

2008):  

α) Η δομή: το κλίμα εργασίας γίνεται δυσάρεστο όταν η εργασία που ανατίθεται 

στους εκπαιδευτικούς είναι τυποποιημένη και άκαμπτη.  Όταν όμως ο εκπαιδευτικός 

νιώθει ότι έχει αυτονομία και ελευθερία αποφάσεων και κινήσεων και ότι η 

διεύθυνση του σχολείου ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση των αναγκών του, τότε το 

κλίμα γίνεται ευχάριστο. 

 β) Το μέγεθος: Στις μικρότερες  σχολικές μονάδες συνήθως επικρατεί πιο ευνοϊκό 

κλίμα από ότι στα μεγάλου μεγέθους και πολυπληθή σχολεία. Στα μικρά σχολεία οι 

εκπαιδευτικοί πλησιάζουν ο ένας τον άλλο και δημιουργείται πιο ζεστή 

διαπροσωπική σχέση. 

 γ) Το εξωτερικό περιβάλλον: Η κοινότητα που πλαισιώνει το σχολείο επηρεάζει 

ριζικά το κλίμα του σχολείου.Το εξωτερικό περιβάλλον είναι το οικονομικό, 

πολιτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό κ.ά.  

δ) Οι ατομικές διαφορές των ανθρώπων: το σύνολο των ατόμων που αφορούν το 

σχολικό γίγνεσθαι διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το φύλο, την προϋπηρεσία, τις 

σπουδές, το θεωρητικό υπόβαθρο, τις προσδοκίες, τις μαθησιακές δυσκολίες ή 

δεξιότητες, άρα όλες αυτές οι διαφορές επηρεάζουν τη διαμόρφωση του σχολικού 

κλίματος. Οποιαδήποτε διάσταση μεταξύ των διαθέσεων των εκπαιδευτικών και του 

κλίματος ερμηνεύεται με απουσία ικανοποίησης των εκπαιδευτικών . 

  Σύμφωνα με την Πασιαρδή (2001), οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν στη 

διαμόρφωση θετικού κλίματος είναι: 

α) Η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων και των ατόμων της σχολικής μονάδας. 

Επικοινωνία είναι η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών που 

ολοκληρώνεται με την εδραίωση αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες.   
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Στη διαδικασία της επικοινωνίας συμπεριλαμβάνεται η προσπάθεια να γίνουν 

κατανοητές οι αντιλήψεις των άλλων ανθρώπων, η προσπάθεια να επηρεαστεί η 

συμπεριφορά τους, αλλά και να βελτιωθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τα στοιχεία 

της επικοινωνίας είναι τέσσερα: ο πομπός, το μήνυμα, το μέσο και ο δέκτης 

(Πιπερόπουλος,1996).  

     Στο σχολείο η διαρκής και σταθερή επικοινωνία συμβάλλει στη δημιουργία 

θετικού σχολικού κλίματος. Υπάρχουν πολλά επίπεδα επικοινωνίας στο χώρο του 

σχολείου. Αρχικά είναι η επικοινωνία της διεύθυνσης του σχολείου με τις υψηλότερες 

βαθμίδες, όπως το Υπουργείο Παιδείας, τις κατά τόπους διευθύνσεις της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αφορά, κυρίως, στη λειτουργία, στα προγράμματα, 

τις δράσεις, στην αξιολόγηση και στις δομές (Πασιαρδή, 2001).  Στο κομμάτι της 

ενημέρωσης και πληροφόρησης το πιο σημαντικό ρόλο έχει ο διευθυντής ο οποίος 

κάνει κοινωνούς στις πληροφορίες τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους 

γονείς. Βασική του φροντίδα  είναι η διαμόρφωση κλίματος μέσω του οποίου η 

επικοινωνία θα είναι συνεχής και θα υποβοηθά στη συνεργασία. Επομένως στην 

αποτελεσματική επικοινωνιακή ικανότητα του διευθυντή οφείλεται η επιτυχία μιας 

σχολικής μονάδας. 

   Σύμφωνα με τον Sergiovanni, ο διευθυντής επιθυμεί να αφήσει τη σφραγίδα του 

στη σχολική μονάδα, έτσι φροντίζει να επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδας με τέτοιο τρόπο, ώστε οι στάσεις και οι συμπεριφορές που 

επικρατούν να δημιουργήσουν μια αποδεκτή κουλτούρα.  

   Ακόμη ο διευθυντής συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός κλίματος που αναπτύσσει 

την ελεύθερη επικοινωνία και γόνιμη συνεργασία ανάμεσα σε αυτόν και τους 

εκπαιδευτικούς, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η πληροφόρηση και η ενημέρωση 

επηρεάζει την αποδοτικότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους. Δεσμεύεται 

στους συνεργάτες του, στους μαθητές, στους γονείς, αλλά και στην κοινότητα, για να 

τους ακούσει και να τους μιλήσει. Έχοντας ενσυναίσθηση και κατανοώντας τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες των συναδέλφων του διευκολύνει ώστε η επικοινωνία να 

γίνεται αποτελεσματικότερη. 

β) Η συνεργασία των εκπαιδευτικών. Η συνεργατική σχέση των εκπαιδευτικών έχει 

αντίκτυπο σε όλες τις λειτουργίες του σχολείου. Το σύνολο των ατόμων της σχολικής 

μονάδας συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες και συνεργάζονται, δεδομένου 
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ότι η συνεργασία αποτελεί μια ανώτερη κοινωνική διαδικασία, που συμβάλλει στη 

δημιουργία ανθρωπίνων σχέσεων και ομάδων των οποίων τα μέλη αναπτύσσουν 

δεσμούς (Καρακατσάνη, 1985). 

   Είναι αποδεκτό από όλους ότι η  συνεργασία συμβάλλει στη δημιουργία θετικού 

σχολικού κλίματος τοοποίο αποτυπώνεται σε κάθε συμπεριφορά μέσα και έξω από το 

σχολείο. Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2001, όπως αναφ. στην Τσατσούλη, 2017) 

βασική προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι του Αναλυτικού 

Προγράμματος είναι η συνεργασία των μελών του σχολείου στον σχεδιασμό και στην 

εφαρμογή του, καθώς επίσης και στην ιεράρχηση των μαθησιακών προτεραιοτήτων 

για τη σχολική μονάδα. Γενικότερα η αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία 

των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη  για την επίλυση των προβλημάτων ενός 

σχολείου, γιατί συζητούν και βρίσκουν τις κατάλληλες λύσεις. Διάφορες έρευνες 

έδειξαν ότι η συνεργασία βελτιώνει και αναπτύσσει τόσο τις σχολικές μονάδες όσο 

και τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ψυχική ισορροπία των μαθητών, 

εκπαιδευτικών και διευθυντών.  Το σχολείο πρέπει να είναι τόπος συνεργασίας, 

επικοινωνίας, συναναστροφής, ομαδικής εργασίας, και ενεργής συμμετοχής. 

   Επίσης, το σχολικό κλίμα διαμορφώνεται από τον βαθμό ικανοποίησης των 

εκπαιδευτικών, από το εκπαιδευτικό τους έργο, την αίσθηση αποτελεσματικότητας 

και το βαθμό συνεργασίας με τους συναδέλφους τους . 

 γ) Η οργάνωση και διοίκηση του σχολείου. Η οργάνωση και διοίκηση είναι το 

σύνολο των σκόπιμων ενεργειών και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με 

σκοπό τη δημιουργία όλων των προϋποθέσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων που τίθενται από τους συγκεκριμένους φορείς. Η οργάνωση κατόπιν μελέτης 

και σχεδιασμού αποτελεί  μέσο για μια αποτελεσματική διοίκηση, η οποία με τη 

σειρά της αποτελεί το μέσο για αποτελεσματική μάθηση. Ο διευθυντής φροντίζει για 

την δημιουργία ενός θετικού κλίματος, που θα διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στις 

γραφειοκρατικές δομές και τις  ανθρώπινες σχέσεις, θα ενεργοποιεί τους 

εκπαιδευτικούς με ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας και δεν θα 

παραμένουν παθητικοί.  Το στυλ ηγεσίας που θα υιοθετήσει ο διευθυντής-ηγέτης της 

σχολική μονάδας δημιουργεί και το αντίστοιχο κλίμα στη σχολική μονάδα. Η 

οργάνωση και διοίκηση ενός οργανισμού βασίζεταιι σε διάφορα μοντέλα διοίκησης 
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και σε διαφορετικές αρχές. Στην διοίκηση της εκπαίδευσης έχουν επικρατήσει τρεις 

θεωρίες: 

Η επιστημονική προσέγγιση της διοίκησης με εκπρόσωπο τον Taylor και 

αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1930. 

Η διοίκηση μέσω των ανθρώπινων σχέσεων με εκπρόσωπο τον Mayo και 

αναπτύχθηκε μετά τη δεκαετία του 1930. Σε αυτή τη θεωρία, σε αντίθεση με 

παλιότερα που κυριαρχεί η αυστηρά τυπική και άκαμπτη οργάνωση, παρατηρείται 

μια στροφή στον άνθρωπο, γίνεται το επίκεντρο στον εργασιακό χώρο. Σε ένα 

περιβάλλον χωρίς πίεση από συνεχείς υποδείξεις, ο εκπαιδευτικός εργάζεται πιο 

αποδοτικά γιατί νιώθει ικανοποιημένος και ευτυχισμένος (Πασιαρδής, 2000). 

Η διοίκηση μέσω του ανθρώπινου δυναμικού, με εκπροσώπους τους Barnard, Simon, 

Argyris κ.ά. και αναπτύχθηκε μετά τη δεκαετία του 1950. Στη θεωρία αυτή κυριαρχεί 

η ικανοποίηση που νιώθει ο εκπαιδευτικός όταν αξιολογεί το έργο του ως σημαντικό 

και επιτυγχάνοντας στον εργασιακό του χώρο.   

Έτσι προέκυψε το μοντέλο της συμμετοχικότητας. Το συμμετοχικό μοντέλο 

διοίκησης επιζητεί και επιβραβεύει την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στην οργάνωση 

του σχολείου. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί προωθούν την ανάπτυξη γιατί με την εμπλοκή 

τους κατανοούν καλύτερα τα προβλήματα του οργανισμού. Ο διευθυντής είναι ο 

ενορχηστρωτής που με σχέση εμπιστοσύνης θα τους εμπλέξει να  συναποφασίσουν το 

όραμα της σχολικής μονάδας.  Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα θετικό κλίμα, μια 

ισορροπία μεταξύ γραφειοκρατίας και ανθρώπινης δύναμης. Ο διευθυντής είναι ο 

ενορχηστρωτής αυτού του κλίματος, μέσα στο οποίο δίνεται έμφαση στις ανθρώπινες 

σχέσεις, υπάρχει αλληλοκατανόηση, υποστήριξη, ενθάρρυνση και ομαδικότητα. Η 

δημιουργία ενός σχολείου ως μία κοινότητα  μέσα στην οποία εκπαιδευτικοί, μαθητές 

και κοινωνία συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων, είναι  το πρωταρχικό 

μέλημα του διευθυντή (Μαραθεύτης, 1981). 

δ) Ο μαθητής.  Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ταυτόχρονα η αυτομόρφωση του 

μαθητή μέσα από την καθοδήγηση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού είναι ο 

σύγχρονος εκπαιδευτικός στόχος . Εμψυχώνοντας και ενθαρρύνοντας  τους μαθητές 

στην προσπάθειά τους, ο εκπαιδευτικός τους παρέχει κίνητρα και ερεθίσματα για 

μάθηση και κατευθύνει. Η διαφορετικότητα των μαθητών είναι αποδδεκτή και 
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σεβαστή από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων με θετικό κλίμα.  Οι εκπαιδευτικοί 

παρατηρούν τους μαθητές τους και τους αντιμετωπίζουν ως μοναδικές οντότητες με 

σκοπό να  αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν  τις δυνατότητες του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να τους εφοδιάσουν με τα απαραίτητα 

προσόντα και τις γνώσεις που θα αποτελέσουν το βασικό τους εξοπλισμό για τα 

μελλοντικά τους σχέδια. Το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα και οι κατάλληλες 

διδακτικές μέθοδοι συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.   

Ο κάθε μαθητής γίνεται εκπρόσωπος του εαυτού του γιατί έχει τα δικά του 

ενδιαφέροντα, τις κλίσεις του, τις αγωνίες του  και τις ανησυχίες του και επιζητεί την 

μάθηση και την εξέλιξή του. Αυτό μπορεί να το πετύχει σε ένα σχολικό περιβάλλον 

που δρα προς όφελος του μαθητή και κάθε δράση υλοποιείται με τη συμμετοχή του, 

από εκείνον για εκείνον, που του μαθαίνει πώς να μαθαίνει και πως να γίνεται ικανός 

απέναντι σε κάθε κατάσταση. 

  Τελειώνοντας αυτήν την υποενότητα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι παράγοντες του 

σχολικού κλίματος επιδρούν στο σύνολο των διαθέσεων, στάσεων και 

συναισθημάτων  των μελών του. Τέλος, το σχολικό κλίμα αντικατοπτρίζει την 

ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται τόσο μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, που όπως θα 

δούμε, στο επόμενο κεφάλαιο, διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του κλίματος στο σχολείο (Τσατσούλη, 2017).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

3.1. Διοίκηση και Σχολική μονάδα  

  Η λειτουργία του σχολείου είναι η λειτουργία ενός συστήματος που είναι ανοιχτό 

και επικρατούν σε αυτό σχέσεις αλληλεπίδρασης εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος (Ζαβλανός, 2003). Στο εσωτερικό του και το εξωτερικό του υπάρχουν 

υποσυστήματα τα οποία και επηρεάζονται και επηρεάζουν τις δράσεις όλων των 

εμπλεκόμενων μελών στο σύστημα. Η λειτουργία αυτή είναι μια κυκλική διαδικασία 
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αλληλοτροφοδότησης δεδομένων από το εξωτερικό περιβάλλον προς το σύστημα και 

αντίθετα (Katz&Kahn, 1978, όπως αναφ. στο Ζιάκα,2014). 

  Το σχολείο έχει ορισμένα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν μια οργάνωση, όπως το 

ότι έχει μια συγκεκριμένη δομή η οποία αποτελεί τη βάση της λειτουργίας του, ότι 

επιτελεί κοινωνικό σκοπό. Τα σχολεία, ως εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν την 

υποχρέωση της αποτελεσματικής λειτουργίας και οφείλουν να βελτιώνουν συνεχώς 

την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν μέσω της σωστής διαχείρισης των υλικών 

και άυλων πόρων (Πετρίδου,1998). Το σχολείο είναι ένα κοινωνικό σύστημα που 

παίρνει από το περιβάλλον πόρους, δασκάλους, μαθητές κ.ά., και τους 

μετασχηματίζει μέσω της διδακτικής διαδικασίας σε μορφωμένους μαθητές και στη 

συνέχεια αποφοίτους (Hoy & Miskel, 1996). 

   Στη χώρα μας, η πολιτεία με την εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει, 

παρεμβαίνει με δράσεις για την αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων, έχοντας 

την εκπαίδευση ως βασική αποστολή. Υπάρχουν δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών 

συστημάτων, ανάλογα με την εκχώριση αρμοδιοτήτων στα μέλη του εκπαιδευτικού 

συστήματος: τα συγκεντρωτικά και τα αποκεντρωτικά. Όπου  η διοίκηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος είναι αποκεντρωτικός, το σχολείο έχει τη δυνατότητα να 

διαμορφώσει τη δική του ιδιαίτερη εσωτερική πολιτική, στα πλαίσια πάντα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής του υπουργείου. Ενώ όπου ο τρόπος διοίκησης είναι 

συγκεντρωτικός, το σχολείο είναι ο τελικός αποδέκτης της κεντρικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, υπάρχει παντελής απουσία αυτονομίας και οι αποφάσεις λαμβάνονται 

κεντρικά. Δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας είναι συγκεντρωτικό 

και το ελληνικό σχολείο δεν είναι το κέντρο λήψης αποφάσεων, αλλά είναι ο 

αποδέκτης ενός συστήματος που ελέγχεται από κεντρική εξουσία. 

   Η διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι η λειτουργία του συντονισμού 

συνολικά των πόρων, ανθρώπινων, υλικών και τεχνικών, για την παροχή εκπαίδευσης 

με αποτελεσματικό τρόπο. Είναι μια δραστηριότητα που ασκείται συστηματικά και 

περιλαμβάνει τις λειτουργίες του διοικητικού στελέχους που είναι: ο 

προγραμματισμός,η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος (Σαϊτης, 2008).  Οι 

τέσσερις λειτουργίες της έχουν η κάθε μια τη δική της συμβολή  κατά την άσκηση 

της διοίκησης, ωστόσο ο προγραμματισμός αποτελεί τη βασική λειτουργία της 
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διοίκησης γιατί καταρτίζει ορθολογικό πρόγραμμα δράσεων και ενεργειών και στη 

συνέχεια το προσαρμόζει στις ισχύουσες καταστάσεις (Σαϊτης, 2008).  

   Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός για να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί και 

για να λειτουργεί αποτελεσματικά πρέπει η ∆ιεύθυνση του να έχει την εποπτεία, την 

ενθάρρυνση, την επιμόρφωση, την επικοινωνία, την καθοδήγηση και την παρώθηση  

των εργαζομένων καθώς και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων του. Ο 

διευθυντής οφείλει να οργανώνει το κατάλληλο περιβάλλον και μέσα από αυτό να 

ασκεί την εξουσία, να καταμερίζει το έργο, να εκχωρεί αρμοδιότητες να δημιουργεί 

ομάδες και να αναθέτει δραστηριότητες. Μέσω της λειτουργίας του ελέγχου διερευνά 

την αποτελεσματικότητα του οργανισμού, κατά πόσο η πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων από τους εργαζόμενους οδήγησαν στην επίτευξη των στόχων και αν 

υπάρχουν αποκλίσεις. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις  διερευνώνται 

οι αιτίες και γίνεται επανασχεδιασμός με διορθώσεις και προσαρμογές.  

3.2. Σχολική Διεύθυνση 

 

     Σύμφωνα με το   Νόμο 1566/85, άρθρο 11 «Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως 

υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, τον συντονισμό της σχολικής 

ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την 

εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων». Μετέχει, επίσης, «στην 

αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου και συνεργάζεται με τους 

σχολικούς συμβούλους», ενώ ασκεί διδακτικό έργο περιορισμένου εβδομαδιαία 

χρόνου ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου και συμμετέχει ως πρόεδρος στο 

σχολικό συμβούλιο και στη σχολική επιτροπή, υποβοηθητικών οργάνων για την 

εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου και τη διαχείριση των οικονομικών 

πόρων.  

   Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 27 της 105657/Δ1/2002 υπουργικής απόφασης, ο 

διευθυντής: 

1. Βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά 

και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. 
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2.α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους, για ένα σχολείο δημοκρατικό 

και ανοικτό στην κοινωνία. 

β) Καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και ιδιαίτερα τους 

νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα 

και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. 

γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά.  

δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί 

τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί τη συνοχή του Συλλόγου 

Διδασκόντων. 

ε)  Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να 

ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος αξιολογεί τους 

εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της αξιολόγησης του 

τους στόχους της αξιολόγησης. 

    Ο διευθυντής, από όσα λέει η εκπαιδευτική νομοθεσία, ασκεί εξουσία ως 

ορισμένος να εκτελεί συγκεκριμένες δραστηριότητες της διοίκησης, του ελέγχου και 

της εποπτείας.  

     Η διεύθυνση του σχολείου αποτελεί την πρώτη βαθμίδα διοίκησης στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα (Σαΐτης, 2008). Το σχολείο είναι ένας οργανωτικός 

σχεδιασμός της πολιτείας που έχει εκπαιδευτική και μορφωτική αποστολή και για την 

επίτευξη των στόχων του, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, την υποστήριξη της 

διδακτικής διαδικασίας και τη διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος επιβάλλεται να 

υπάρχει αποτελεσματική διευθυντική παρουσία. Όντας δημόσιος υπάλληλος ο 

διευθυντής σχολικής μονάδας  οφείλει να εφαρμόζει την κεντρική εκπαιδευτική 

πολιτική, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να χαράζει και την δική του εσωτερική πολιτική 

στη σχολική μονάδα με βάση τις ιδιαιτερότητές της και τις αρχές της παιδαγωγικής 

επιστήμης ( Ρεντίφης, 2015).  Ο σχολικός διευθυντής αξιοποιεί δημιουργικά τις 

δυνατότητες όλου του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και 

αρμοδιοτήτων του,  συντονίζει, κατανέμει αρμοδιότητες, μεριμνά μαζί με το Σύλλογο 

Διδασκόντων για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων και 
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εφοδιάζει το σχολείο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, επικοινωνεί και συνεργάζεται με 

όλα τα μέλη, λειτουργεί το σχολείο εύρυθμα και σύννομα, εφαρμόζοντας τις 

νομοθετικές διατάξεις και τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ( Σαΐτης, 1992). 

Φροντίζει με κάθε τρόπο και με τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην 

καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Οι αξίες, οι στάσεις του διευθυντή και η δράση 

του επιδρούν ριζικά στην ποιότητα διδακτικής διαδικασίας, αλλά και στην  

ικανοποίηση που αντλούν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους.  

    Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2002), ο διευθυντής λειτουργεί σε πολλά διαφορετικά 

επίπεδα και έχει ευθύνη απέναντι σε αυτά. Η ευθύνη του αφορά το διδακτικό 

προσωπικό, τους μαθητές, την επικοινωνία με τους γονείς καθώς και με φορείς της 

κοινότητας που το πλαισιώνει, την κτιριακή υποδομή και τον εξοπλισμό, τους τομείς  

της διοικητικής εργασίας. 

   Η σχολική διεύθυνση ασκείται σε δύο επίπεδα: 

Το πρώτο είναι το δομικό- οργανωτικό, που αφορά το σχολείο ως θεσμό που 

λειτουργεί μέσα σε ένα αυστηρά οργανωμένο πλαίσιο, το οποίο έχει καθορισμένους 

κανόνες λειτουργίας, και καθορισμένο πρωτόκολο  σχέσεων με τα ανώτερα 

διοικητικά κλιμάκια ( Μυλωνά, 2005). 

Το δεύτερο είναι το ατομικό- διαπροσωπικό, που αφορά το σχολείο από τον τρόπο 

που τα μέλη της αντιλαμβάνονται το έργο τους και το ρόλο τους μέσα σε αυτήν. 

Επειδή η επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας πραγματοποιείται μέσα από τις 

σχέσεις όλων των μελών της, ο διευθυντής οφείλει να αναπτύξει διαπροσωπικές 

σχέσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη και η σχέση του να μην είναι απόμακρη και 

αποστασιοποιημένη.  

3.3. Μέθοδοι άσκησης εξουσίας 

 

    Η προσωπικότητα, οι ικανότητες, το αξιακό του σύστημα καθώς και η κουλτούρα 

του ηγέτη βάζουν τη σφραγίδα τους στη μέθοδο άσκησης της εξουσίας του. Τα έργα 

του και η συμπεριφορά του έχουν τη δύναμη να κάνουν αποτελεσματική ή 

αναποτελεσματική τη σχολική μονάδα. Μπορεί με τα προτερήματα της 

προσωπικότητάς του να μειώσει το εργασιακό άγχος των εργαζομένων, να τους 
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εμπνεύσει την αφοσίωση απέναντι στον οργανισμό και να τους καταστήσει πιο 

αποδοτικούς (Κανελλόπουλος, 1990). Ακόμη με την παρώθηση μπορεί να τους 

κατευθύνει σε δραστηριότητες και συμπεριφορές που θα βελτιώσουν το έργο τους και 

θα αντλήσουν ικανοποίηση από αυτό και με τη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος να 

βελτιώσει την απόδοση όλου του οργανισμού (Zαβλανού, 1998).  

Σε αυτή την εργασία θα περιοριστούμε σε τρεις διαφορετικούς τρόπους ηγεσίας: 

1. Η αυταρχική ηγεσία. Βασίζεται στην γραφειοκρατική σχέση  προϊσταμένου και 

υφισταμένων που κυριαρχείται από τυπικούς κανόνες και ένα αυστηρό πρωτόκολο 

συμπεριφοράς με εντολές και κυρώσεις. Ο διευθυντής θεωρεί ότι οι νόμοι 

αιτιολογούν τις πράξεις του και αποζητά την απόλυτη υπακοή από τους 

εκπαιδευτικούς λαμβάνοντας αυτός όλες τις αποφάσεις, οργανώνοντας, 

προγραμματίζοντας, μη επιτρέποντας καμία πρωτοβουλία από κανέναν και 

αποκλείοντάς τους υπόλοιπους από τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.  

2. Η χαλαρή ή εξουσιοδοτική ηγεσία. Βασίζεται στη χαλαρότητα και την 

ελευθεριάζουσα συμπεριφορά  όπου ο διευθυντής δεν τηρεί τη γραφειοκρατική 

ιεραρχία, παρέχει απλά πληροφορίες  και δεν ασκεί την εξουσία που του παρέχει η 

θέση του και η ιδιότητά του, μεταβιβάζοντάς την στους εκπαιδευτικούς. Υπολογίζει 

ιδιαίτερα τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών και ενισχύει τη συμμετοχή τους στη 

λήψη αποφάσεων. Αυτή η μέθοδος χαρακτηρίζεται ως αναποτελεσματική γιατί 

υπολειτουργούν ο έλεγχος και η εποπτεία του ηγέτη στην αποδοτικότητα των μελών 

του οργανισμού.  

3. Η δημοκρατική ή συμμετοχική ηγεσία.  Βασίζεται στη συμμετοχή όλων στη λήψη 

αποφάσεων, στην συνυπευθυνότητα, αλλά πάντα στα πλαίσια της εποπτείας και της 

καθοδήγησης από τον ηγέτη.  Απορρίπτοντας τα δύο προηγούμενα μοντέλα 

αποδεχόμαστε το συμμετοχικό μοντέλο γιατί μέσω αυτού επιτυγχάνεται η βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. 

     Η ύπαρξη ενός κοινωνικού περιβάλλοντος που πλαισιώνει το σχολείο είναι και ο 

λόγος λειτουργίας του σχολείου. Συνδέεται με αυτό με σχέσεις αλληλεπίδρασης και 

σκοπός του σχολείου είναι η προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Για την 

εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, ο διευθυντής ελέγχει, εποπτεύει και συντονίζει όλες 

τις δράσεις των μελών που ανήκουν σε αυτό. Για να ληφθεί μια απόφαση, προηγείται 
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συζήτηση, ανταλλάσσονται απόψεις και καταλήγουν μέσα από την ανταλλαγή και 

την αλληλεπίδραση σε αποφάσεις που χαρακτηρίζονται από σύμπνοια και 

ομαδικότητα.  

     Όχι μόνο εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς στη λήψη αποφάσεων, ο δημοκρατικός 

διευθυντής, αλλά τηρεί διακριτική εποπτεία, καθοδήγηση και στήριξη καθώς διαθέτει 

πείρα και γνωρίζει να αξιοποιεί τους πόρους και να διαχειρίζεται το ανθρώπινο 

δυναμικό. 

     Τελειώνοντας θα λέγαμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη η εκπαιδευτική διοίκηση 

και η ηγεσία και απαιτούνται πλήθος ικανότητες για να λειτουργήσει ομαλά και με 

επιτυχία μια σχολική μονάδα. Ο διευθυντής όμως που είναι δημοκρατικός και 

εμπλέκει ενεργά τα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού, αλλά κρατάει πάντα τον 

τελευταίο λόγο όταν δεν υπάρχει ομοφωνία και  έχει πλήρη συναίσθηση της ευθύνης 

απέναντι στον οργανισμό, θα καταφέρει να την οδηγήσει στην επιτυχία.  

 

 

3.4. Ο πολυδιάστατος ρόλος του Διευθυντή  

3.4.1. Τα καθήκοντα του σχολικού διευθυντή  

  

Στα άρθρα 27 εως και 32 της 105657/Δ1/2002 Υπουργικής Απόφασης ο διευθυντής 

σχολείου  οφείλει να διεκπεραιώσει καθήκοντα σε σχέση με το Σύλλογο 

Διδασκόντων, σε σχέση με τους Διευθυντές εκπαίδευσης και τους παιδαγωγικούς 

συνεργάτες, σε σχέση με τους μαθητές, σε σχέση με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής 

και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης. Σε πολλά επίπεδα οφείλει λοιπόν να 

δράσει και να λειτουργήσει ένας διευθυντής σχολικής μονάδας. 

 Κατευθύνει και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς, φροντίζοντας παράλληλα και την 

ανάπτυξή τους. Καλλιεργεί την σύμπνοια και την ομαδικότητα όχι με παραινέσεις, 

αλλά  λειτουργώντας ως πρότυπο συνεργασίας. Δημιουργεί  το κατάλληλο εργασιακό 

περιβάλλον ωθώντας του σε επιτεύγματα με την παροχή  ηθικών κινήτρων. 

Ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα εκπαιδευτικής νομοθεσίας, υπουργικών 
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αποφάσεων και εγκυκλίων σε θέματα λειτουργίας σχολείων και σε θέματα εφαρμογής 

προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

  Συντονίζει τους εκπαιδευτικούς, προγραμματίζει τις συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων και δρα για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν. Ενθαρρύνει 

και επικροτεί τις αναλήψεις πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών. 

Καθήκον του είναι η διευκόλυνση και η εποπτεία των εκπαιδευτικών κατά την 

υλοποίηση των δράσεών τους.  

Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων 

και των μαθητών και είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τους διδάσκοντες για την 

τήρηση της πειθαρχίας. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να 

ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους. 

Φροντίζει τις υλικοτεχνικές υποδομές με την πραγματοποίηση τυχόν επισκευών και 

κύριο μέλημά του είναι η ύπαρξη της απαιτούμενης υγιεινής στις εγκαταστάσεις του 

σχολείου. 

Καταρτίζει πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες.Ενημερώνει  τους γονείς σχετικά με την πορεία των μαθητών και 

επιζητά τη συνεργασία μαζί τους και συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους, όταν 

προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο. 

 Έχει την πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου σχετικά με 

τη διδασκαλία και το ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά και την ολοκλήρωση των 

γραφειοκρατικών εργασιών (τήρηση των υπηρεσιακών βιβλίων, αλληλογραφία, 

εγγραφές, μετεγγραφές, έκδοση τίτλων, παροχή πληροφοριών σε κάθε πολίτη που 

έχει έννομο συμφέρον κ.ά.)   

Διατηρεί υψηλές προσδοκίες και κατευθύνει  το σχολείο προς την εκπλήρωση 

υψηλών στόχων, προσπαθώντας να είναι δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία.  

  Η αποτελεσματικότητα  του σχολικού διευθυντή κρίνεται  από την ηγετική 

συμπεριφορά, αλλά και από το πώς ενεργεί, (Μπουραντάς, 2005). Παρακάτω θα 

εξετάσουμε τους ρόλους του σχολικού διευθυντή, καθώς και τα χαρακτηριστικά του 

ηγέτη που ορίζουν τον τρόπο άσκησης των ρόλων αυτών.  
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3.4.2. Ρόλοι σχολικού διευθυντή  

  

   Πολλές προσπάθειες και έρευνες έχουν γίνει για να αναλυθεί το έργο των 

διοικητικών στελεχών. Μια από τις σημαντικότερες είναι του Mintzberg  (1970 ,όπως 

αναφ. στο Λαινάς 2004)  που κατέληξε να διακρίνει και να αναδείξει  δέκα 

διακριτούς ρόλους και τους ομαδοποίησε σε τρεις κατηγορίες: ο τομέας των 

διαπροσωπικών σχέσεων, ο τομέας της διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών και 

της λήψης και υλοποίησης αποφάσεων: 

Διαπροσωπικές σχέσεις. Ρόλοι: ο διευθυντής έχει επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα 

μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ως επικεφαλής του σχολείου, ή αλλιώς η 

συμβολική κεφαλή της υπηρεσίας, είναι  αυτός που ηγείται καθοδηγώντας και που 

αποτελεί το σύνδεσμο  με τους εξωτερικούς φορείς.  

     Οι δράσεις που αναλαμβάνει, όντας στην κορυφή της ιεραρχίας, είτε καθορίζονται 

από την εκπαιδευτική νομοθεσία, είτε από τις ιδιαίτερες εσωτερικές ανάγκες της 

σχολικής μονάδες, αλλά σε κάθε περίπτωση φέρουν τη σφραγίδα του.  

     Αποστολή του, ως συμβολική κεφαλή της υπηρεσίας, να υποστηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς, με υποκίνηση και ενθάρρυνση, προάγοντας παράλληλα την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι σχέσεις που καλλιεργεί με  τους εκπαιδευτικούς 

είναι αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συλλογικής ευθύνης και διαρκούς επικοινωνίας, με 

αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του καλού εργασιακού κλίματος. Το ευνοϊκό εργασιακό 

κλίμα βελτιώνει τη μαθησιακή διαδικασία, επηρεάζει τον τρόπο δράσης των 

εργαζόμενων στο σχολείο και έτσι επιτυγχάνεται η αύξηση αποτελεσματικότητας 

του(Πασιαρδής, Πασιαρδή, 2000).   

      Μια ακόμη αποστολή του είναι να επιφέρει την ισορροπία και την αρμονία 

μεταξύ των αναγκών των εκπαιδευτικών και της βασικής αποστολής του σχολείου. 

Επίσης επικοινωνεί με τους μαθητές με δικαιοσύνη και ισότητα. Επικοινωνεί με τους 

γονείς και τους ενημερώνει για τους στόχους που έχουν τεθεί, τις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών και την πρόοδο των μαθητών. Έχοντας το ρόλο του συνδέσμου του 

σχολείου  με το  εξωτερικό περιβάλλον, ο διευθυντής αναπτύσσει δίκτυα φιλικών 



59 
 

σχέσεων με άτομα και φορείς εκτός σχολείου με στόχο τη διευκόλυνση της 

λειτουργίας του σχολείου  και την εξασφάλιση ωφέλιμων πληροφοριών. 

 Διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών. Ρόλοι: εποπτεύει και συγκεντρώνει 

πληροφορίες, διαχέει τις πληροφορίες και εκπροσωπεί το σχολείο (Λαινάς ,2004). Ο 

διευθυντής καθίσταται ένα νευραλγικό κέντρο συγκέντρωσης και επεξεργασίας 

πληροφοριών για τη λειτουργία του σχολείου. Με  την αναζήτηση πληροφοριών 

εντοπίζει προβλήματα και οφείλει να έχει σωστή ερμηνεία των μηνυμάτων για να 

προβαίνει στους κατάλληλους χειρισμούς για το αν θα προβεί σε αλλαγές ή αν πρέπει 

να λάβει σημαντικές αποφάσεις και να δράσει Παράλληλα  συγκεντρώνει 

πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου αλλά και για το εξωτερικό 

περιβάλλον και αποφασίζει αν θα κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές (Λαινάς, 

2004).  

   Η εποπτεία και ο έλεγχος είναι μια από τις δυσκολότερες αρμοδιότητες του 

διευθυντή. Οφείλει να παρακολουθεί τις δράσεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών, 

να έχει πλήρη εικόνα και να επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς συμβουλεύοντάς τους, 

όταν εντοπίζει παραλείψεις και λάθη.  Η επιβράβευση των εκπαιδευτικών για το έργο 

τους,  παρωθεί τους συναδέλφους τους να προσπαθήσουν περισσότερο και αυξάνει 

την ευσυνειδησία τους και την αφοσίωσή τους. (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012).  

Ως διαβιβαστής πληροφοριών. Ρόλοι: ως διαβιβαστής  οφείλει να μεταβιβάζει  

χρήσιμες πληροφορίες σε όλα τα μέλη του σχολείου για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους χρησιμοποιώντας τες κατά την άσκηση του ρόλου τους. Για αυτό 

πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε απαραίτητο μέσο για την παροχή των απαραίτητων και 

κατανοητών μηνυμάτων (Σταμάτης, 2013). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη 

διαβίβαση των πληροφοριών που συγκεντρώνει για να μην παρέχει περιττές 

πληροφορίες και προκαλεί σύγχυση, αλλά να μπορεί να διακρίνει τις χρήσιμες από τις 

άχρηστες πληροφορίες.         

Είναι αυτός που εκπροσωπεί το σχολείο στο εξωτερικό περιβάλλον: έχει την ευθύνη 

να ενημερώνει και να συνεργάζεται με τους διοικητικά ανώτερους, αλλά και με τους 

γονείς και με φορείς της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς 

που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του. Το σχολείο λειτουργώντας ως  ανοιχτό 

σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε επικοινωνία με το περιβάλλον του και να 

συνεργάζεται παραγωγικά και αρμονικά με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη (Σαΐτη &  
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Σαΐτης, 2012). Εκφράζεται εκ μέρους του σχολείου και εκφράζει τις επίσημες θέσεις 

του. Ως σύνδεσμος του σχολείου με το εξωτερικό περιβάλλον του ανταλλάσσει 

πληροφορίες με αυτό. 

Λήψη και υλοποίηση αποφάσεων Ρόλοι: εισάγει καινοτομίες και είναι φορέας 

αλλαγών και μεταρυθμίσεων, ρυθμιστής και διαχειριστής προβλημάτων,  

διαπραγματευτής και αυτός που μοιράζει τα διαθέσιμα μέσα, κατανεμητής πόρων 

(Λαινάς, 2004).  

 Ως φορέας αλλαγής βοηθά και καθοδηγεί τους  νέους εκπαιδευτικούς στα καθήκοντα 

για να ανταποκριθούν στο έργο τους. Παρακολουθεί αέναα τη λειτουργία του 

σχολείου, λαμβάνει πληροφορίες και αναδεικνύονταιι ευκαιρίες για αλλαγές. Οι 

αλλαγές είναι ελεγχόμενες , προϊόν ελεύθερης επιλογής και σχεδιασμού από την 

πλευρά  του διευθυντή και όχι εξαναγκασμού από το εσωτερικό ή εξωτερικό 

περιβάλλον του σχολείου (Λαϊνάς, 2004). Φροντίζει ώστε ο εκπαιδευτικός 

οργανισμός να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης και αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλίες παιδαγωγικού χαρακτήρα λειτουργεί ως παράδειγμα.  

Ρυθμιστής προβλημάτων: Ο διευθυντής καλείται να επιλύσει σύνθετα και έκτακτα 

προβλήματα που προκύπτουν και μάλιστα άμεσα. (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 

2003).  Λειτουργεί πολλές φορές ως «ασπίδα», αντιδρώντας όταν δημιουργείται μια 

κρίση. Τέτοιες κρίσεις μπορεί να είναι προστριβές των εκπαιδευτικών ή τριβές με 

κάποιον φορέα ή προβλήματα λειτουργίας. 

Κατανεμητής πόρων:  οι διαθέσιμοι πόροι είναι οι άνθρωποι, ο υλικοτεχνικός 

εξοπλισμός, οι πιστώσεις που διατίθενται αλλά και ο διαθέσιμος χρόνος και του 

διευθυντή και των εκπαιδευτικών. Οφείλει να αξιοποιεί αυτούς τους πόρους προς 

όφελος του σχολείου και να τους προστατεύει ταυτόχρονα. Παράλληλα οφείλει να 

ρυθμίσει λειτουργικά ζητήματα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου πάντα 

σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ένα από αυτά είναι η εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων, οπότε δίνεται η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς να χειρίζονται ζητήματα 

του σχολείου. Η εκχώρηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να μοιράζονται 

σωστά οι αρμοδιότητες. 

 Διαπραγματευτής: Ο διευθυντής κάποιες φορές διαπραγματεύεται με εξωτερικούς 

φορείς για θέματα που αφορούν τον εκπαιδευτικό οργανισμό.  Εκφράζει τα 
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συμφέροντα του σχολείου του και η διαπραγμάτευση με υπηρεσίες και επιτροπές 

είναι αναπόφευκτη. Χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους, ανθρώπινους και 

υλικούς, με στόχο την εκπλήρωση του οράματος του  (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 

2000).  

Ο διευθυντής λειτουργεί επίσης στο σχολείο ως οργανωτής,  ως εκπαιδευτής και ως 

συντονιστής (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012 ): Ως οργανωτής: πρέπει να διαθέτει οργανωτικές 

ικανότητες, έτσι ώστε να αξιοποιούνται οι πόροι του σχολείου με τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο. Το γραφείο του αποτελεί τον τόπο συνάντησης του με 

όλους τους εμπλεκομένους και πρέπει να είναι καθαρό, τακτικό και σωστά 

οργανωμένο. Ο διευθυντής τηρεί το αρχείο του σχολείου, εκδίδει υπηρεσιακά  

έγγραφα και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία τηρώντας το πρωτόκολο. Η ορθή 

αρχειοθέτηση των εγγράφων λειτουργεί θετικά στην διαχρονική αναζήτηση 

δεδομένων και εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρέπει να φροντίζει για την 

αποτελεσματική διακίνηση και οργάνωση της σχολικής βιβλιοθήκης, την προστασία , 

τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής. Η 

επίβλεψη της ασφάλειας των εγκαταστάσεων καθώς και η υγιεινή των χώρων  του 

σχολείου είναι τομείς του ρόλου του.   Ως συντονιστής: συνδυάζει, συσχετίζει και 

εναρμονίζει όλες τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο. Το σχολείο 

διακρίνεται από μια ποικιλία λειτουργιών. Εκτός από τη διδακτική διαδικασία και τις 

διοικητικές λειτουργίες,  που είναι απλά η βάση της λειτουργίας του, λαμβάνουν 

χώρα πλήθος άλλων δράσεων, όπως οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι μαθητικές 

γιορτές και εκδηλώσεις, η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, εκπαιδευτικές 

δράσεις, διασχολικές συναντήσεις, συμμετοχή σε δράσεις των φορέων της κοινότητας 

κτλ. Ο διευθυντής είναι αρμόδιος, αναθέτοντας  εργασίες στους εκπαιδευτικούς, να 

τις συνδυάζει προς την ενότητα των στόχων και την επίτευξη τους.  

 

 

   3.5.  Γνωρίσματα του αποτελεσματικού διευθυντή σχολείου  

 Για να είναι αποτελεσματικός στο ρόλο ένας διευθυντής σχολείου πρέπει:  

•Να κάνει ορθή και λογική χρήση του χρόνου του, όντας ορθολογιστής και 

πραγματιστής. Έχει λίγο χρόνο στη διάθεσή του και τα καθήκοντά του σε σχέση με 
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τον διαθέσιμο χρόνο είναι πολλά, έτσι  οφείλει να εργάζεται συστηματικά για την 

καλύτερη αξιοποίηση αυτού του χρόνου προς όφελος του οργανισμού που διευθύνει.   

• Να εξασφαλίζει αποδοτική και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 

σύμφωνα με τους σκοπούς που έχουν τεθεί(Λαϊνάς, 2004). Να επιδιώκει 

συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το εκπαιδευτικό έργο για να αποδώσει πρέπει να 

διεξάγεται ομαλά και πρέπει να έχει στόχο συγκεκριμένα αποτελέσματα.  

• Να αξιοποιεί τις δυνατότητες, τόσο τις δικές του όσο και αυτές των συνεργατών 

του. Αξιολογεί την κατάσταση που αντιμετωπίζει και ενεργεί ανάλογα πάντα με 

γνώμονα τη βελτίωση του σχολείου.. 

 • Να δίνει έμφαση σε συγκεκριμένα θέματα και να επιτυγχάνει σε αυτά, όπως η 

διδασκαλία και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. 

 • Να είναι προσεκτικός στη λήψη αποφάσεων ώστε να αποβαίνουν αποτελεσματικές. 

Ο διευθυντής πρέπει να είναι ο ίδιος αποτελεσματικός στους χειρισμούς του ώστε να 

καταστεί  και η σχολική μονάδα αποτελεσματική. 

    Ο επιτυχημένος διευθυντής δρα προληπτικά και αναλαμβάνει δράση, η οποία ωθεί 

στη δημιουργία «οράματος σχολείου». Η έννοια του οράματος αποτελεί τη βάση στη 

σχολική ηγεσία και διοίκηση. Το όραμα υπάρχει στην ψυχή και το μυαλό των μελών 

του εκπαιδευτικού οργανισμού, τα παρωθεί σε δράση και λειτουργεί ως ερέθισμα και 

κίνητρο. Την έννοια αυτή πρόβαλαν και άλλες έρευνες και έτσι προέκυψε η κοντινή 

έννοια «ήθος σχολείου», η οποία αναφέρεται στη σημασία που έχουν οι κοινοί στόχοι 

από τη μια, αλλά και δράση για την επίτευξή  τους, από την άλλη.     

Παράλληλα, μία σειρά ερευνών έχει ασχοληθεί με την αποτελεσματικότητα 

διευθυντών σχολείων. Μέσα από τις έρευνες αυτές έχουν συγκεντρωθεί 

συμπεράσματα που δίνουν το προφίλ του αποτελεσματικού διευθυντή: 

•Με τη δράση του, ως παράδειγμα, προωθεί τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, 

επιδεικνύει αμείωτο ενδιαφέρον για την εξέλιξη των μαθητών και την πρόοδό τους, 

αλλά και για το έργο των δασκάλων και τα αποτελέσματα αυτού του έργου. 

 • Επιβλέπει διακριτικά αν εφαρμόζεται το αναλυτικό πρόγραμμα από τους 

εκπαιδευτικούς.  
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• Η σκληρή δουλειά του και η συνέπειά του είναι παράδειγμα για μίμηση.  

• Ενθαρρύνει, στηρίζει και βοηθά τους εκπαιδευτικούς σε κάθε προσπάθειά τους και 

επιδιώκει την επαγγελματική πρόοδο του εκπαιδευτικού προσωπικού έχοντας υψηλές 

προσδοκίες.  

• Οπαδός του συμμετοχικού μοντέλου ηγεσίας εμπλέκει όλους τους εκπαιδευτικούς 

στη λήψη αποφάσεων. 

• Φροντίζει για την ικανοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών και των δικών του και 

των εκπαιδευτικών του. 

 • Διατηρεί και καλλιεργεί προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς, δείχνοντας 

ενδιαφέρον για τα προσωπικά τους προβλήματα.  

• Φροντίζει κάθε τι που λαμβάνει χώρα στο σχολείο του και ενημερώνεται για τα 

προβλήματα, με ενδιαφέρον για τις προτάσεις των εκπαιδευτικών. 

 •Είναι ο μαέστρος και ενορχηστρωτής της προσπάθειας για τη χάραξη της 

εσωτερικής πολιτικής του σχολείου.  

• Διατηρεί και καλλιεργεί το κατάλληλο σχολικό κλίμα ευνοώντας την αλληλεγγύη 

μεταξύ των διδασκόντων. 

 • Έχει σαφείς στόχους και αναζητεί διαρκώς δράσεις και τρόπους για τη συνολική 

ανάπτυξη του σχολείου. 

 • Εμπλέκει εξωτερικούς φορείς και την κοινότητα στη σχολική ζωή και εξασφαλίζει 

τη θετική εικόνα του σχολείου του και των εκπαιδευτικών. 

   Καταλήγοντας οφείλουμε να πούμε ότι ο αποτελεσματικός διευθυντής έχει 

συγκεκριμένο όραμα για το σχολείο του και εργάζεται συστηματικά, με συνέπεια και 

μεθοδικά για την πραγμάτωσή του. Θέτει για το σχολείο συναινετικούς στόχους, 

καταρτίζει από κοινού με το εκπαιδευτικό προσωπικού σχεδιασμό υλοποίησης των 

στόχων και εργάζεται συστηματικά για την εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού. Ο 

αποτελεσματικός διευθυντής είναι ηγετική φυσιογνωμία μέσα στη σχολική μονάδα 

και, με το δικό του παράδειγμα, δίνει το στίγμα του ήθους της μονάδας που διευθύνει. 

Αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους εκπαιδευτικούς, δημιουργεί ατμόσφαιρα 

ασφάλειας ασκώντας γόνιμη κριτική, μεταδίδει το πάθος του για το εκπαιδευτικό 
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έργο και προάγει τη συνεργατικότητα με την ενεργητική ακρόαση, με τη δημιουργία 

κουλτούρας, με ισονομία, ταπεινότητα και αξιοπιστία. 

    Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η ηγεσία είναι μια σημαντική πλευρά της 

διοικητικής λειτουργίας που όμως δεν ταυτίζεται με τη διοίκηση, αλλά αναφέρεται 

στον κατάλληλο συνδυασμό ανθρώπινων και υλικών πόρων για την επίτευξη των 

στόχων στηριζόμενη στην επίσημη θέση εξουσίας. Έχει σκοπό την καθοδήγηση, την 

ενθάρρυνση, τη δημιουργία καλού σχολικού κλίματος και την βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας.  

     Ο αποτελεσματικός διευθυντής αξιολογεί τον εαυτό του με σκοπό να εντοπίσει τις 

αδυναμίες και τα τρωτά του σημεία και να βελτιώσει την επίδοσή του. Αναπτύσσει 

έντονη δέσμευση απέναντι στο σχολείο, είναι αφοσιωμένος στις αξίες του και έχει 

μια σπάνια δεξιότητα, τη διαχείρηση του άγχους του. Μπορεί να αντιλαμβάνεται τις 

διαθέσεις των άλλων και να εναρμονίζεται με αυτές βελτιώνοντας έτσι την 

επικοινωνία (Goleman, 2000). Μπορεί να εκφραστεί με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, να 

εξηγεί στους άλλους την οπτική του και αν δημιουργηθούν διαφωνίες και προστριβές, 

έχει τη διπλωματία, ώστε να εξισορροπεί τις αντιθέσεις. Είναι άτομο ευέλικτο, 

ευπροσάρμοστο, μπορεί να μεταδίδει το όραμα, να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και 

τελικά να ηγείται (Μπρίνια, 2008α). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

    Πλήθος από έρευνες τόσο στο διεθνή όσο και στον ελλαδικό χώρο έχουν 

πραγματοποιηθεί και έχουν αποδείξει τη συμβολή του διευθυντή μιας σχολικής 

μονάδας και το ρόλο του στην πρόοδο και την μετέπειτα εξέλιξή της. Επιπροσθέτως ο 

ρόλος του διευθυντή έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες της αποτελεσματικότητάς της σχολικής μονάδας. 

       Ορόσημο των ερευνών για το αποτελεσματικό σχολείο υπήρξε η μελέτη του 

Coleman (Coleman et al. 1966). Η έρευνα του παραμένει η μεγαλύτερη έρευνα που 

έγινε ποτέ για τα δημόσια σχολεία των ΗΠΑ με τίτλο «Ισότητα στις εκπαιδευτικές 
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ευκαιρίες». Ο Coleman και οι συνεργάτες του μελέτησαν 4.000 σχολεία και έλαβαν 

ερωτηματολόγια από 645.000 μαθητές. Από την επεξεργασία των στοιχείων που 

συνέλεξαν διαπιστώθηκαν μεγάλες διαφορές κατά περιοχές και κοινωνικές ομάδες. 

Βασικό θέμα των ερευνών τους ήταν ο βαθμός επίδρασης του σχολείου στην 

αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι μελέτες αυτές υποστήριξαν ότι το 

οικογενειακό καθώς και το κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών καθορίζει 

αποφασιστικά την ακαδημαϊκή τους επίδοση και κατά συνέπεια το σχολείο έχει, σε 

σχέση με το περιβάλλον, μικρή επίδραση στα μορφωτικά αποτελέσματα. 

Σημαντικότερος παράγοντας σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας θεωρήθηκε η κοινωνική 

και οικονομική προέλευση των μαθητών. Διαπιστώθηκε ότι στην πορεία των 

μαθητών τα σχολείο ασκεί μικρή επίδραση, ενώ η ανισότητα επιβάλλεται από το 

οικείο περιβάλλον, της γειτονιάς, του σπιτιού και των φίλων  (Kirk & Jones, 

2004,όπως αναφ. στο Καγκάνη, 2016).  Η αρνητική αυτή στάση για το έργο του 

σχολείου, αποτέλεσε το δυνατότερο όπλο μέσω του οποίου ασκήθηκε έντονη, και τις 

περισσότερες φορές άδικη, κριτική εναντίον του σχολείου γιατί πρέσβευε ότι ο πιο 

σημαντικός παράγοντας για την επιτυχημένη ζωή ενός ατόμου δεν είναι η εκπαίδευση 

που του παρέχεται, αλλά η κοινωνική του προέλευση. Θεωρήθηκε ότι το σχολείο και 

το έργο του δεν κάνουν καμία διαφορά. Τα όχι αισιόδοξα συμπεράσματα της έρευνας 

του Coleman, συγκεντρώνονται στη φράση «τα σχολεία λίγα μπορούν να κάνουν για 

τους μαθητές τους». Το κεντρικό συμπέρασμαήταν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν 

εγγυάται τη σχολική επιτυχία των μαθητών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα. 

  Τα συμπεράσματα των προηγούμενων ερευνών αμφισβητήθηκαν από μια σειρά 

μεταγενέστερων μελετών κατά τη δεκαετία του ’70, οι οποίες έδωσαν ώθηση στην 

ανάπτυξη του λεγόμενου Κινήματος των Αποτελεσματικών Σχολείων (Movement of 

Effective Schools). Σε αυτές τις μελέτες ειπώθηκε ότι υπάρχουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των σχολείων τα οποία επηρεάζουν την πρόοδο των μαθητών και 

επιτυγχάνουν ακαδημαϊκές επιδόσεις ανώτερες από εκείνες που προσδοκούνταν 

ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο των μαθητών. Οι ερευνητές αυτοί είναι 

περισσότερο αισιόδοξοι από τους προηγούμενους για την ικανότητα των 

εκπαιδευτικών των σχολείων να επηρεάζουν και να μεταβάλουν την μορφωτική 

κατάσταση των μαθητών καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «τα σχολεία κάνουν τη 

διαφορά» σε αντιπαράθεση του προηγούμενου συμπεράσματος.  
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    Τελειώνοντας η δεκαετία του 1970 και ξεκινώντας του 1980, το γνωστό ως Κίνημα 

των Αποτελεσματικών Σχολείων παρουσίασε τους βασικούς παράγοντες του 

αποτελεσματικού σχολείου. Σε αυτό τον τομέα η πιο σημαντική έρευνα, ήταν εκείνη 

του R. Edmonds (R. Edmonds, 1979). Η έρευνά του διαπίστωσε ότι η οικονομική και 

κοινωνική προέλευση των μαθητών δεν είναι ο κύριος λόγος επιτυχίας ή αποτυχίας 

τους. Διαπίστωσε ότι η εκπαίδευση μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή της, η οποία 

είναι η μάθηση για όλους και βασικό ρόλο στην ποιότητα της εκπαίδευσης ασκεί ο 

τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σχολείο (Lezotte, 1991, όπως αναφ. στο Καγκάνη, 

2016). Ο  Edmonds παρουσίσε τους πέντε παράγοντες που καθιστούν ένα σχολείο 

αποτελεσματικό. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα λοιπόν στην ισχυρή διοίκηση του 

σχολείου, στο σχολικό κλίμα που επικρατεί και το οποίο εξασφαλίζει την πρόοδο των 

μαθητών, στις υψηλές προσδοκίες για την επίδοση των μαθητών, αξιολόγηση των 

μαθητικών γνώσεων και επιδόσεων τέλος ξεχωριστή σημασία στις μορφωτικές 

δεξιότητες.    

   Τη δεκαετία του’ 80 δόθηκαν από τον Schoemaker (1982) τα χαρακτηριστικά των 

αποτελεσματικών σχολείων ως εξής: α.η ατμόσφαιρα ασφάλειας και το  κατάλληλα  

δομημένο περιβάλλον μάθησης με στόχο τη διευκόλυνση της διδασκαλίας, β.η 

καθοδήγηση του διευθυντή προς τους εκπαιδευτικούς γιατί εστιάζει στην ποιότητα 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης και γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας, γ. έχει όραμα και εμπνέει και εμπλέκει σε αυτό όλα τα μέλη, δ.ύπαρξη 

υψηλών προσδοκιών από τους εκπαιδευτικούς για όλους τους μαθητές, αναμένοντας 

από όλους να φτάσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης, ε. εστίαση στο χρόνο που 

διατίθεται για να κατακτήσουν όλοι οι μαθητές βασικές δεξιότητες, στ.διαρκής 

έλεγχος της προόδου των μαθητών, με στόχο τη βελτίωση της ατομικής επίδοσης 

αλλά και της διδασκαλίας, η αξιολόγηση της επίδοσής τους οδηγεί στην αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών  προγραμμάτων που εφαρμόζονται και ζ. κατάλληλη  επικοινωνία 

ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο. Οι γονείς όχι μόνο υποστηρίζουν την 

αποστολή του σχολείου, αλλά συμμετέχουν ενεργά στην πραγμάτωσή της. 

   Άλλη μία ερευνητική προσέγγιση είναι αυτή του 1988 από το Mortimore, σύμφωνα 

με την οποία παράγοντες και συντελεστές του αποτελεσματικού σχολείου είναι η 

σωστή ηγετικά στάση του διευθυντή, η συμμετοχή των αρχαιότερων εκπαιδευτικών 

στη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, η συλλογική λήψη αποφάσεων, η δέσμευση 

των εκπαιδευτικών στην πολιτική του σχολείου, η  καλή επικοινωνία ανάμεσα σε 
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δασκάλους και μαθητές, η  βαρύνουσα σημασία στην ενθάρρυνση και στην 

επιβράβευση και αποφυγή της κριτικής και της τιμωρίας, η διδασκαλία που προκαλεί 

τη νόηση και έχει ακαδημαϊκό προσανατολισμό, η ακριβής και λεπτομερής τήρηση 

αρχείων με τις εργασίες των μαθητών και η συστηματική, όχι ευκαιριακή,  

ενασχόληση των γονέων με θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή. Δόθηκε, τέλος,  

μεγάλη σημασία στην έλλειψη οράματος, στην αόριστη ηγεσία, στις δυσλειτουργικές 

σχέσεις των εκπαιδευτικών, στις αναποτελεσματικές πρακτικές στην τάξη και 

θεωρήθηκαν ως αιτίες που μπορούν να επιδεινώσουν τη σχολική 

αποτελεσματικότητα (Mortimore, 1998, όπως αναφ. στο Καγκάνη, 2016). 

   Τη δεκαετία του 1990 παρουσιάστηκαν άπειρες, αξιόλογες συνθετικές εργασίες, 

όπως του Sergiovanni (1991) σύμφωνα με την οποία τα αποτελεσματικά σχολεία 

είναι: α. μαθητοκεντρικά, β. παρέχουν πλούσια ακαδημαϊκά προγράμματα, γ. 

παρέχουν οδηγίες που προωθούν τη μάθηση, δ. έχουν ένα θετικό σχολικό κλίμα, 

ε.ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση, στ. ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη προσωπικού, 

ζ. έχουν κοινή και επιμεριστική εργασία (shared leadership), η. ενθαρρύνουν τη 

δημιουργική επίλυση προβλήματος, θ. συνεργάζονται με τους γονείς και την 

κοινότητα. 

   Αξίζει να αναφερθούν  επίσης οι Levine και Lezotte (1990) οι οποίοι διαπίστωσαν 

ότι συντελεστές του αποτελεσματικού σχολείου είναι η αίσθηση αισιοδοξίας από τους 

μαθητές, η πολυπολιτισμική διδασκαλία και ευαισθησία, η  προσωπική ανάπτυξη των 

μαθητών, οι  ισότιμες πρακτικές προώθησης των μαθητών και η υπευθυνότητα των 

μαθητών απέναντι στη μάθηση.   

   Ο Gaziel (1996, όπως αναφ. στο Καγκάνη, 2016) με έρευνα που διεξήγαγε, 

διαπίστωσε ότι οι γονείς αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στα σχολικά 

αποτελέσματα από ότι οι άλλες υποομάδες των μαθητών, καθηγητών και 

διευθυντών.Οι μαθητές δίνουν μεγάλη σημασία στην εκμάθηση δεξιοτήτων. Οι 

καθηγητές δίνουν σημασία στη διάχυση των αξιών μεταξύ των μαθητών, ενώ οι 

διευθυντές αντιλαμβάνονται τη σχολική αποτελεσματικότητα ως τη συλλογή των 

συντελεστών παραγωγής που μπορούν να οδηγήσουν το σχολείο σε επιτυχία. 

   Σύμφωνα με τις απόψεις του Ninan (2006), η σχολική αποτελεσματικότητα 

εξαρτάται περισσότερο από τις εκροές παρά από τις εισροές. Αντιτίθεται σε ύστερες 

έρευνες, που υποστηρίζουν ότι διαφορετικές σχολικές επιδράσεις για διαφορετικές 
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ομάδες μαθητών έχουν διαφορετικά αποτελέσματα ή τα διαφορετικά προηγούμενα 

μορφωτικά επίπεδα επιδρούν στην σχολική αποτελεσματικότητα (Teddlie & 

Reynolds, 2000, όπως αναφ. στο Καγκάνη, 2016). 

    Άλλη μια ερευνητική προσέγγιση είναι αυτή του 2003 από την κ. Ζαφειρούλα 

Μυλωνά, σύμφωνα με την οποία ο διευθυντής καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο 

τόσο στην αποτελεσματική λειτουργία και στη δημιουργία θετικού κλίματος, όσο και 

στην επίτευξη των στόχων του σχολείου. Η προσωπικότητα, οι δεξιότητες και 

ικανότητες του καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή λειτουργία της σχολικής 

μονάδας που διοικεί.  

    Από όλες τις προηγούμενες έρευνες διαφαίνεται ότι το κίνημα της σχολικής 

αποτελεσματικότητας αρχίζει να αποδέχεται την ιδέα ότι τα σχολεία είναι πολύπλοκοι 

οργανισμοί με ποικιλία δράσεων και επιρροών και ότι κάθε σχολείο είναι μοναδικό 

και διαφορετικό. Επίσης ότι  το σχολείο έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη του μαθητή και ότι οι μαθητές μαθησιακά και κοινωνικά επηρεάζονται από 

τους εκπαιδευτικούς τους. Αυτά τα συμπεράσματα οδήγησαν πολλές χώρες να 

πραγματοποιήσουν σπουδαίες αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική τους, αλλά και να 

αποδώσουν την ευθύνη στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς για την παροχή 

δυνατοτήτων σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές για υψηλά επιτεύγματα.  

  Αρκετοί ερευνητές προτείνουν, σε μελέτες που θα ακολουθήσουν, να αναδειχθεί η 

σχέση αιτίας αποτελέσματος μέσα από πειραματικές διαδικασίες γιατί η μέχρι 

πρότινος  έρευνα για τη σχολική αποτελεσματικότητα βασίστηκε σε τεστ γνώσεων ή 

σε ποσοτικές μετρήσεις. Αυτή η μέτρηση αποδοκιμάστηκε και δέχτηκε αυστηρή 

κριτική γιατί απέτυχε να περιγράψει την εικόνα που πραγματικά ισχύει στα σχολεία.  

   Είναι αφελές να πιστεύεται ότι αφού έγιναν γνωστοί οι  παράγοντες σχολικής 

αποτελεσματικότητας, ακολουθώντας ένα σχεδιασμό, θα γίνεται αμέσως και με 

μεγάλη ευκολία, ένα σχολείο αποτελεσματικό. Η διαφορετικότητα στο προφίλ των 

μαθητών που φοιτούν στο κάθε σχολείο δημιουργεί και διαφορετικές ανάγκες. 

Μεγάλο ρόλο παίζουν και οι αξίες που πρεσβεύει το κοινωνικό σύνολο που 

πλαισιώνει το σχολείο. Έτσι οι εκπαιδευτικοί του κάθε σχολείου οφείλουν να 

μπορούν να προσαρμόζουν τα συμπεράσματα των ερευνών αυτών στις ανάγκες του 

σχολείου τους για να μπορούν να επανασχεδιάζουν έχοντας ως στόχο τη βελτίωση 

του σχολείου τους. 



69 
 

   Τέλος τα σχολεία πρέπει να οργανώνονται έχοντας υπόψη τους συγκεκριμένους 

σκοπούς και λειτουργίες και η δομή τους να είναι τέτοια ώστε να διευκολύνεται η 

υλοποίηση αυτών των στόχων (Πασιαρδής Π., Πασιαρδή Γ., 2000). 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

5.1.Σκοπός της έρευνας – ερευνητικά ερωτήματα  

   Η παρούσα ερευνητική μελέτη διερευνά τις στάσεις, τις αντιλήψειςκαι τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότητα των 

σχολείων που υπηρετούν σε σχέση με τη συμβολή του Διευθυντή. Η έρευνα 

στηρίζεται σε τεχνικές και διαδικασίες με στόχο τη διερεύνηση μιας κατάστασης ή 

ενός προβλήματος (Ζαφειρόπουλος, 2005). Η αύξηση της γνώσης σχετικά με την 

κατάσταση που διερευνάται και στη συνέχεια η βελτίωσή της αποτελεί  τον τελικό 

στόχο της έρευνας. Η έρευνα αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί συμμετοχική αφού 

εφαρμόζεται στον πραγματικό χώρο εργασίας των συμμετεχόντων. Αυτού του είδους 

οι έρευνες είναι δημοφιλείς στο χώρο της εκπαίδευσης . 

   Συγκεκριμένα απευθυνθήκαμε στους δασκάλους και διευθυντές των  Δημοτικών 

Σχολείων του Δήμου Προποντίδας Χαλκιδικής. Επιχειρήθηκε να καταγραφεί η 

άποψή τους σε σχέση με 6 παράγοντες αποτελεσματικότητας:  

Εκπαιδευτική ηγεσία 

Υψηλές προσδοκίες – Συμπεριφορά εκπαιδευτικών 
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Έμφαση στη διδασκαλία 

Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης 

Συμμετοχή γονέων 

Σχολικό κλίμα  

 

5.2. Σημασία της έρευνας 

     Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αποτελεί την κορυφή της εξουσίας και τον 

βασικό υπεύθυνο για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της καθώς και για 

την κατάλληλη αξιοποίηση όλων των εμπλεκομένων μελών. Σε αυτή λοιπόν τη 

μελέτη είναι αντιληπτό ότι θα αποτελέσει το υποκείμενο της έρευνας. Όλες οι μελέτες 

που προηγήθηκαν έχουν αποδώσει ποικιλία παραγόντων αποτελεσματικότητας, ενώ 

συμφωνούν όλες για τη σπουδαιότητα της ηγετικής φυσιογνωμίας του διευθυντή της 

σχολικής μονάδας. Το έργο του, όπως αποδείχτηκε σε αυτή την εργασία, είναι 

πολυσύνθετο και η ηγετική φυσιογνωμία του είναι σημαντική για τη σχολική 

αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας, όπως και 

κάθε κοινωνικής οργάνωσης, οφείλεται σε ορισμένους παράγοντες, ένας από τους 

σημαντικότερους, είναι και η ικανή διοίκηση. Είναι επίσης γενικά αποδεκτό ότι ο 

σχολικός ηγέτης- διευθυντής θα συνεχίσει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στη 

λειτουργία του σχολείου και για αυτό κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση του έργου 

του. Τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής μελέτης μπορούν να βοηθήσουν στο 

σχεδιασμό καταλληλότερων τρόπων επικοινωνίας, αλλά και διοίκησης των σχολείων 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

 

5.3. Ερευνητικά ερωτήματα 

   Η παρούσα ποσοτική έρευνα θα αποτυπώσει αναλυτικά τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα διερευνήσει τα παρακάτω 

ερευνητικά ερωτήματα: 
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1. Τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των απόψεων εκπαιδευτικών και διευθυντών 

αναφορικά με κάθε παράγοντα. 

2. Τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά 

με κάθε παράγοντα βάση του φύλλου. 

3. Τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ σύγκριση των απόψεων των διευθυντών 

αναφορικά με κάθε παράγοντα βάση του φύλλου. 

4. Αν επηρεάζει η ύπαρξη ξεχωριστού γραφείου του Διευθυντή τη συνεργασία 

καθώς και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

5. Τη σχέση ηλικίας του εκπαιδευτικού με την επιλογή μεθόδου διδασκαλίας. 

 

 

 

5.4. Δείγμα της έρευνας 

 

 

   Το δείγμα της έρευνας το αποτέλεσαν δάσκαλοι και διευθυντές των δημόσιων 

σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας 

Χαλκιδικής. Στο Δήμο Νέας Προποντίδας λειτουργούν 18 Δημοτικά Σχολεία, 

από τα οποία τα δύο είναι ολιγοθέσια (ένα διθέσιο και ένα τριθέσιο), τα ένδεκα 

είναι εξαθέσια και τα υπόλοιπα πέντε με μεγαλύτερη οργανικότητα.  

 Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε προσωπικά και παραδόθηκαν στους 

ίδιους, τις περισσότερες φορές, από εμένα και σε ελάχιστες περιπτώσεις 

προωθήθηκαν στους εκπαιδευτικούς από τους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων. Χρειάστηκαν τακτικές διακριτικές υπενθυμήσεις και μετά από 45 

ημέρες περισυλλέχθηκαν τα 67 συνολικά ερωτηματολόγια. 

 

  5. 5. Εργαλείο ποσοτικής έρευνας- Ερωτηματολόγιο 

 

   Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην ποσοτική έρευνα είναι το 

γραπτό δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου της πενταβάθμιας  

κλίμακας τύπου Likert. Είναι δομημένο γιατί έχει αυστηρά καθορισμένη σειρά των 

γραπτών ερωτήσεων και είναι οργανωμένο σε ομάδες ερωτήσεων του ίδιου θέματος ( 

Ζαφειρόπουλος,2005). Αρχικά υπάρχουν οι ερωτήσεις με δημογραφικές 
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πληροφορίες, δηλαδή τα βιογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου: φύλλο, ηλικία, χρόνια 

υπηρεσίας γενικά αλλά και στο συγκεκριμένο σχολείο που τώρα εργάζονται και θέση. 

     Πιο αναλυτικά το ερωτηματολόγιο στηρίχτηκε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας 

της Μυλωνά Ζαφειρούλας (2003), Διευθύντριας Εκπαίδευσης, Σχολικής Συμβούλου 

και συγγραφέα,  στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας της, από την οποία λάβαμε 

τη γραπτή συγκατάθεση για τη χρήση του εργαλείου στην παρούσα έρευνα. Σκοπό 

έχει τη συγκέντρωση πληροφοριών που στοχεύουν στην τεκμηρίωση των στόχων. 

Πολύ σημαντική υπήρξε η τήρηση της ανωνυμίας των ερωτηματολογίων που κρίθηκε 

απαραίτητη για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας των απαντήσεων των 

ερωτηθέντων. Ακόμη η ανωνυμία παρέχει τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων με 

στόχο την στατιστική ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων συγκρίσημων 

με αξιόπιστο τρόπο (Βάμβουκας, 2006). Το εργαλείο στηρίχτηκε στις έρευνες που 

προηγήθηκαν για τη σχολική αποτελεσματικότητα στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Προηγήθηκε η θεωρητική προσέγγιση και απομονώθηκαν οι 6 παράγοντες που 

προαναφέρθηκαν και διερευνήθηκαν.  

 Συνολικά υπήρχαν 49 ερωτήσεις και διαχωρίζονταν ως εξής για κάθε παράγοντα: 

Εκπαιδευτική ηγεσία: Ερωτήσεις 1 ως 4 με την ερώτηση τέσσερα να έχει επτά 

υποερωτήματα. 

Υψηλές προσδοκίες- Συμπεριφορά του εκπαιδευτικού: Ερωτήσεις 5 ως 7. 

Έμφαση στη διδασκαλία: Ερωτήσεις 8 ως 15, σύνολο 15 ερωτήσεις. 

Σχολικό κλίμα: Ερωτήσεις 16 ως 22, συνολικά 8 ερωτήσεις. 

Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης: Ερωτήσεις 23 ως 25, συνολικά 3 ερωτήσεις. 

Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων: Ερωτήσεις 26 ως 31, συνολικά 10 

ερωτήσεις. 

      Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησε η επεξεργασία τους. 

Έγινε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με δείκτες περιγραφικής στατιστικής 

με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού SPSS, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα 

στατιστικής που δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής και επεξεργασίας μεγάλου όγκου 
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δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα και χρησιμοποιείται ευρέως στις κοινωνικές 

επιστήμες (Δημητριάδης, 2010). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

6.1.Περιγραφική Στατιστική 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν μέσω ποσοστών, μέσων τιμών και 

τυπικών αποκλίσεων, οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων που αφορούν τις απόψεις 

διευθυντών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο 

χωρίζεται σε 2 θεματικές ενότητες, τα Δημογραφικά στοιχεία και την έκφραση 

γνώμης σε θέματα αποτελεσματικότητας των σχολείων που υπηρετούν. 

 

 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται τα δημογραφικά στοιχεία των 

διευθυντών/εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, τα οποία είναι το φύλο, η 

ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, η προϋπηρεσία στο σχολείο που εργάζονται και η θέση 

που κατέχουν στο αντίστοιχο σχολείο. 

Στον παρακάτω Πίνακα 1 και Γράφημα 1, παρουσιάζεται το φύλο των 

ερωτηθέντων. Όπως βλέπουμε, οι γυναίκες αποτελούν το 74.6% του δείγματος, ενώ 

οι άντρες το υπόλοιπο 25.4%. 

Πίνακας 1: Φύλο 

 Frequency 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άντρας 17 25.4 25.4 

Γυναίκα 50 74.6 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 1: Φύλο 

 
 

 

Παρακάτω, στον Πίνακα 2 και το στο Γράφημα 2, βλέπουμε την ηλικιακή 

κατηγορία των ατόμων του δείγματος. Η ηλικιακή κατηγορία των 50-59 ετών 

καλύπτεται από το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος που αντιστοιχεί στο 41.8%. 

Ακολουθεί η κατηγορία των 40-49 ετών έναντι 37.3%, οι ηλικίες των 30-39 ετών με 

17.9%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνουν όσοι είναι έως 29 ετών, της τάξης 

του 3%.  

Πίνακας 2: Ηλικία 

 Frequency 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έως 29 

ετών 

2 3.0 3.0 

30-39 ετών 12 17.9 20.9 

40-49 ετών 25 37.3 58.2 

50-59 ετών 28 41.8 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 2: Ηλικία 

 
 

 

 

 

Στον Πίνακα 3 και Γράφημα 3, παρατίθενται τα χρόνια υπηρεσίας των 

διευθυντών/εκπαιδευτικών. Όπως παρατηρούμε, το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων 

συγκέντρωσαν όσοι εργάζονται από 20 έως 29 έτη με 31.3% και ακολουθούν όσοι 

έχουν προϋπηρεσία από 15 έως 19 έτη, έναντι 26.9%. Εν συνεχεία, το 25.4% 

καλύπτουν όσοι εργάζονται από 10 έως 14 έτη, ενώ τέλος τα χαμηλότερα ποσοστά 

καταλαμβάνουν οι κατηγορίες «5-9 έτη» και «30 έτη και άνω», με 9% και 7.5% η 

κάθε μία αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 3: Χρόνια υπηρεσίας 

 Frequency 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5-9 έτη 6 9.0 9.0 

10-14 έτη 17 25.4 34.3 

15-19 έτη 18 26.9 61.2 

20-29 έτη 21 31.3 92.5 

30 έτη και 

άνω 

5 7.5 100.0 
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Total 67 100.0  

 

Γράφημα 3: Χρόνια υπηρεσίας 

 
 

Στον επόμενο Πίνακα 4 και Γράφημα 4, παρουσιάζονται τα έτη υπηρεσίας 

των ερωτηθέντων στο σχολείο που εργάζονται. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία σε 

ποσοστό 40.3% εργάζεται από 5 έως 9 έτη, το 32.8% έως 4 έτη και το 14.9% από 10 

έως 14 έτη. Επιπλέον, το 7.5% αφορά όσους έχουν προϋπηρεσία από 15 έως 19 έτη, 

ενώ μόλις το 4.5% του δείγματος καλύπτουν οι διευθυντές/εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

υπηρετούν στο σχολείο τους από 20 έως 29 έτη. 

 

Πίνακας 4: Πόσα χρόνια υπηρετείτε σε αυτό το σχολείο; 

 Frequency 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έως 4 έτη 22 32.8 32.8 

5-9 έτη 27 40.3 73.1 

10-14 έτη 10 14.9 88.1 

15-19 έτη 5 7.5 95.5 

20-29 έτη 3 4.5 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 4: Πόσα χρόνια υπηρετείτε σε αυτό το σχολείο; 

 
 

Στον Πίνακα 5 και το Γράφημα 5 που ακολουθούν, βλέπουμε την θέση που 

κατέχουν οι ερωτηθέντες. Όπως φαίνεται, η πλειοψηφία αποτελείται από 

εκπαιδευτικούς καταλαμβάνοντας το 91%, ενώ μόλις το 9% καλύπτουν οι διευθυντές. 

Πίνακας 5: Θέση που κατέχετε 

 Frequency 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Διευθυντής/τρι

α 

6 9.0 9.0 

Εκπαιδευτικός 61 91.0 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 5: Θέση που κατέχετε 

 
 

Έκφραση γνώμης των διευθυντών/εκπαιδευτικών σε θέματα 

αποτελεσματικότητας των σχολείων που υπηρετούν 

Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται οι ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τις 

αντιλήψεις, στάσεις και απόψεις των διευθυντών/εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότητα των σχολείων στα οποία εργάζονται. Πιο 

συγκεκριμένα, οι απόψεις τους επικεντρώθηκαν στους εξής παράγοντες: 

«Εκπαιδευτική ηγεσία», «Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορά του εκπαιδευτικού», 

«Έμφαση στη διδασκαλία», «Σχολικό κλίμα», «Μέτρηση και αξιολόγηση της 

επίδοσης» και «Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων», οι οποίοι 

παρουσιάζονται αναλυτικά ο κάθε ένας ξεχωριστά. Επιπλέον, οι απαντήσεις οι οποίες 

δόθηκαν μέσω της κλίμακας Likert είναι από το 1 έως το 5, όπου το 1 σημαίνει 

«Καθόλου», το 2 σημαίνει «Λίγο», το 3 «Αρκετά», το 4 «Πολύ» και το 5 «Πάρα 

πολύ», ενώ τέλος η παρουσίασή τους θα γίνει υπό μορφή μέσων τιμών, όπου όσο 

αυξάνεται η τιμή τόσο αυξάνεται και η συμφωνία των ερωτηθέντων στα αντίστοιχα 

θέματα. 
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Εκπαιδευτική ηγεσία 

Παρακάτω, στον Πίνακα 6 και Γράφημα 6, βλέπουμε το κατά πόσο υπάρχει 

χωριστό γραφείο διευθυντή στο σχολείο των ερωτηθέντων. Το 85.1% απάντησε 

θετικά, ενώ όσοι δήλωσαν «Όχι» αποτελούν το υπόλοιπο 14.9% του δείγματος. 

Πίνακας 6: Υπάρχει χωριστό γραφείο διευθυντή 

 Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 57 85.1 85.1 

Όχι 10 14.9 100.0 

Total 67 100.0  

 

Γράφημα 6: Υπάρχει χωριστό γραφείο διευθυντή 

 
 

 

 

 

Στον επόμενο Πίνακα 7 και Γράφημα 7, οι ερωτηθέντες απαντούν στην ομάδα 

ερωτήσεων που αφορούν την ικανοποίησή τους από τη συνεργασία και την 

επικοινωνία μεταξύ του διευθυντή και του προσωπικού. Όπως βλέπουμε, οι 

διευθυντές/εκπαιδευτικοί κυμαίνονται μεταξύ των κλιμάκων «Πολύ» και «Πάρα 
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πολύ» με τάση προς το πρώτο, τόσο όσον αφορά τον τομέα της συνεργασίας, όσο και 

την επικοινωνία που έχουν μεταξύ τους. 

 

 

 

 

Πίνακας 7: Ικανοποίηση από τη συνεργασία και την επικοινωνία 

 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία μεταξύ διευθυντή και προσωπικού; 
4.33 0.746 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία μεταξύ διευθυντή και προσωπικού; 
4.33 0.746 

 

 

 

Στον Πίνακα 8 και Γράφημα 8, παρατίθενται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

αναφορικά με την ικανότητα του διευθυντή σε συγκεκριμένους τομείς. 

Αναλυτικότερα, τα άτομα της έρευνας κυμαίνονται μεταξύ του «Πολύ» και του 

«Πάρα πολύ», όσον αφορά την ικανότητα του διευθυντή να συντονίζει τις δράσεις 

του σχολείου (4.52) και να προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο (4.46), ενώ τείνουν 

προς την πρώτη κλίμακα σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων που 

δημιουργούνται (4.34), το σεβασμό που εκφράζει στις συλλογικές αποφάσεις (4.33), 

το γεγονός του ότι ενθαρρύνει τις καινοτομίες (4.30), ότι παρέχει στήριξη και 
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πληροφορίες επαγγελματικού περιεχομένου (4.19) και τέλος την έμπνευση που 

δημιουργεί στους εκπαιδευτικούς (4.13). 

 

 

Πίνακας 8: Ικανότητα του Διευθυντή σε διάφορους τομείς 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Ενθαρρύνει τις καινοτομίες 4.30 0.798 

Προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο 4.46 0.636 

Παρέχει στήριξη και πληροφορίες επαγγελματικού 

περιεχομένου 
4.19 0.973 

Συντονίζει τις δράσεις του σχολείου 4.52 0.704 

Επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται 4.34 0.770 

Εμπνέει τους εκπαιδευτικούς 4.13 0.998 

Σέβεται τις συλλογικές αποφάσεις 4.33 0.944 
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Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορά του εκπαιδευτικού 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η ομάδα ερωτήσεων η οποία σχετίζεται με τις υψηλές 

προσδοκίες και τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρούμε πως οι ερωτηθέντες κυμαίνονται μεταξύ του «Πολύ» και του «Πάρα 

πολύ» με τάση προς το πρώτο, αναφορικά με του ότι δίνονται ίσες ευκαιρίες σε 

όλους/ες τους μαθητές και τις μαθήτριες (4.30). Επιπλέον, μεταξύ των κλιμάκων 

«Αρκετά» και «Πολύ» τείνοντας και πάλι στο «Πολύ», τοποθετούνται ως προς το 

κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στις τάξεις, καθώς επίσης και τις υψηλές προσδοκίες 

που έχουν για όλους τους/τις μαθητές/τριες (3.70), ενώ τέλος η γενική άποψη δείχνει 

να βρίσκεται μεταξύ του «Καθόλου» και του «Λίγο» σχετικά με τις διακρίσεις που 

γίνονται από μέρους τους, με βάση το φύλο, την καταγωγή και την εθνικότητα των 

μαθητών (1.63). 

Πίνακας 9: Ερωτήσεις αναφορικά με τις ευκαιρίες, τις διακρίσεις και τις 

προσδοκίες για τους μαθητές 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως στο σχολείο σας δίνονται ίσες ευκαιρίες 

σε όλους/ες τους μαθητές και τις μαθήτριες; 
4.30 0.835 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι γίνονται διακρίσεις από μέρους των 

εκπαιδευτικών με βάση το φύλο, την καταγωγή, την εθνικότητα; 
1.63 1.027 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι στις τάξεις επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας 

και υψηλών προσδοκιών για όλους τους /τις μαθητές/τριες; 
3.70 0.871 
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Έμφαση στη διδασκαλία 

Στον Πίνακα 10 και το Γράφημα 10, φαίνεται το επίκεντρο διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών. Όπως βλέπουμε, η πλειοψηφία υποστηρίζει πως είναι ο μαθητής, 

καταλαμβάνοντας ποσοστό της τάξης του 94%, ενώ το υπόλοιπο 6% καλύπτουν όσοι 

έχουν ως επίκεντρο την διδακτική ύλη. 

Πίνακας 10: Επίκεντρο της διδασκαλίας σας είναι: 

 Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ο/η 

μαθητής/τρια 
63 94.0 94.0 

Η διδακτική 

ύλη 
4 6.0 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 10: Επίκεντρο της διδασκαλίας σας είναι: 

 
 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά το 

κατά πόσο χρησιμοποιούν σταθερά μια μέθοδο διδασκαλίας. Αναλυτικότερα, όπως 

παρατηρούμε από τον Πίνακα 11 και το αντίστοιχο Γράφημα 11, το 74.6% απάντησε 

«Όχι», εν αντιθέσει με όσους απάντησαν «Ναι» οι οποίοι αποτελούν το υπόλοιπο 

25.4% του δείγματος. 

 

Πίνακας 11: Έχετε επιλέξει μια μέθοδο διδασκαλίας 

την οποία χρησιμοποιείτε σταθερά; 

 Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 17 25.4 25.4 

Όχι 50 74.6 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 11: Έχετε επιλέξει μια μέθοδο διδασκαλίας την οποία χρησιμοποιείτε 

σταθερά; 
 

 
 

 

 

 

 

Στον Πίνακα 12 και το Γράφημα 12, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων αναφορικά με τους παράγοντες οι οποίοι προσαρμόζουν τη μέθοδο 

διδασκαλίας τους. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να κυμαίνονται μεταξύ των 

κλιμάκων «Πολύ» και «Πάρα πολύ» με τάση προς το πρώτο, όσον αφορά την 

προσαρμογή τη σύνθεση της τάξης (4.28), τη φύση του μαθήματος (4.26) και τέλος 

τους στόχους που θέτουν σε κάθε μάθημα (4.22). 

 

Πίνακας 12: Παράγοντες που προσαρμόζουν τη μέθοδο διδασκαλίας 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Τη σύνθεση της τάξης 4.28 0.656 

Τους στόχους που θέτετε σε κάθε 

μάθημα 
4.22 0.572 
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Τη φύση του μαθήματος 4.26 0.620 

 

 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 13 και Γράφημα 13, βλέπουμε το κατά πόσο 

χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες εποπτικά μέσα. Η πλειοψηφία σε ποσοστό 35.8% 

θεωρεί ότι τα χρησιμοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, το 31.3% αρκετά, το 26.9% πάρα 

πολύ, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σημείωσαν οι απαντήσεις «Καθόλου» ή «Λίγο», 

με 4.5% και 1.5% αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 13: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κάνετε χρήση 

εποπτικών μέσων; 

 Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 1 1.5 1.5 

Λίγο 3 4.5 6.0 

Αρκετά 21 31.3 37.3 

Πολύ 24 35.8 73.1 

Πάρα πολύ 18 26.9 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 13: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κάνετε χρήση εποπτικών μέσων; 

 
 

 

Στον Πίνακα 14 και το Γράφημα 14, παρατίθενται οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών ως προς τους τομείς στους οποίους κάνουν προετοιμασία του 

μαθήματος. Αναλυτικότερα, βλέπουμε πως τοποθετούνται μεταξύ του «Αρκετά» και 

του «Πολύ με τάση προς το δεύτερο, όσον αφορά την προετοιμασία τους για κάθε 

μάθημα (3.75), ενώ τείνουν ελαφρώς προς το «Αρκετά» μόνο για τις νέες ενότητες 

(3.46) και μόνο για τα νέα βιβλία (3.39). 

 

Πίνακας 14: Τομείς αναφορικά με την προετοιμασία του μαθήματος 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Για κάθε μάθημα 3.75 0.943 

Μόνο για τις νέες ενότητες 3.46 1.172 

Μόνο για τα νέα βιβλία 3.39 1.348 
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Στον Πίνακα 15 και το Γράφημα 15, παρατίθενται οι απαντήσεις αναφορικά 

με το κατά πόσο προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους σε διάφορες χρονικές 

περιόδους. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί κυμαίνονται μεταξύ των κλιμάκων 

«Αρκετά» και «Πολύ» ως προς τον προγραμματισμό στην αρχή της σχολικής χρονιάς 

(3.78) και κάθε μήνα (3.60), ενώ τείνουν προς το «Αρκετά» όσον αφορά τον 

προγραμματισμό της διδασκαλίας κάθε εβδομάδα (3.36) και μετά από τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων (3.28). 

Πίνακας 15: Προγραμματισμός διδασκαλίας σε διάφορες χρονικές περιόδους 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 3.78 1.012 

Κάθε μήνα 3.60 0.818 

Μετά από αποτελέσματα εξετάσεων 3.28 1.191 

Κάθε εβδομάδα 3.36 1.083 
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Συνεχίζοντας, στον Πίνακα 16 και το Γράφημα 16 παρουσιάζεται το κατά 

πόσο συχνά συμμετέχουν οι ερωτηθέντες σε σεμινάρια ή ημερίδες για εκπαιδευτικά 

θέματα. Αναλυτικότερα, το 40.3% συμμετέχει δύο φορές το χρόνο και ακολουθούν 

όσοι παρακολουθούν μία φορά το χρόνο, έναντι 32.8%. Επιπλέον, το 19.4% 

αποτελούν οι εκπαιδευτικοί με συχνότητα συμμετοχής περισσότερο από τρεις φορές 

το χρόνο, ενώ μόλις το 7.5% καταλαμβάνουν όσοι παρακολουθούν τρεις φορές το 

χρόνο. 

Πίνακας 16: Πόσο συχνά συμμετέχετε σε σεμινάρια ή ημερίδες για 

εκπαιδευτικά θέματα; 

 Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Μία φορά το χρόνο 22 32.8 32.8 

Δύο φορές το χρόνο 27 40.3 73.1 

Τρεις φορές το χρόνο 5 7.5 80.6 

Περισσότερο από τρεις 

φορές το χρόνο 
13 19.4 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 16: Πόσο συχνά συμμετέχετε σε σεμινάρια ή ημερίδες για 

εκπαιδευτικά θέματα; 

 
 

 

Στον επόμενο Πίνακα 17 και Γράφημα 17, βλέπουμε το κατά πόσο τα άτομα 

της έρευνας είναι συνδρομητές σε κάποιο εκπαιδευτικό περιοδικό. Όπως 

παρατηρούμε, το 91% συγκέντρωσαν όσοι δεν είναι συνδρομητές, σε αντίθεση με 

όσους είναι, οι οποίοι κατέχουν το υπόλοιπο 9%. 

 

Πίνακας 17: Είστε συνδρομητής/τρια σε κάποιο 

εκπαιδευτικό περιοδικό; 

 Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 6 9.0 9.0 

Όχι 61 91.0 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 17: Είστε συνδρομητής/τρια σε κάποιο εκπαιδευτικό περιοδικό; 

 
 

 

Σχολικό κλίμα 

Παρακάτω, ακολουθούν οι ερωτήσεις που αφορούν το σχολικό κλίμα. Πιο 

συγκεκριμένα, στον Πίνακα 18 και το Γράφημα 18, παρουσιάζονται οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών ως προς το κατά πόσο θεωρούν ότι λαμβάνονται συλλογικές 

αποφάσεις για τη λειτουργία του σχολείου. Όπως βλέπουμε, το 49.3% ισχυρίζεται ότι 

συμβαίνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ακολουθούν όσοι υποστηρίζουν πως ισχύει 

πολύ, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καλύπτουν οι απαντήσεις «Αρκετά» ή «Λίγο», με 

10.4% και 3% αντίστοιχα. 

Πίνακας 18: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως λαμβάνονται 

συλλογικές αποφάσεις για τη λειτουργία του σχολείου; 

 Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Λίγο 2 3.0 3.0 

Αρκετά 7 10.4 13.4 

Πολύ 25 37.3 50.7 

Πάρα πολύ 33 49.3 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 18: Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως λαμβάνονται συλλογικές αποφάσεις 

για τη λειτουργία του σχολείου; 

 
 

Στον Πίνακα 19 και το Γράφημα 19 που ακολουθούν, παρατίθενται οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με το κατά πόσο ευχάριστο θεωρούν το 

περιβάλλον του σχολείου για τους μαθητές και τους ίδιους. Πιο συγκεκριμένα, 

δείχνουν να τοποθετούνται μεταξύ του «Πολύ» και του «Πάρα πολύ» με τάση προς 

το πρώτο, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους ίδιους. 
 

Πίνακας 19: Σε ποιο βαθμό θεωρούν πως το περιβάλλον του σχολείου είναι 

ευχάριστο για:  

  Mean 
Std. 

Deviation 

Για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες 
4.19 0.783 

Για τους εκπαιδευτικούς 4.16 0.931 
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Στον Πίνακα 20 και το Γράφημα 20, παρουσιάζεται το κατά πόσο 

ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί από τη διάχυση πληροφοριών στο σχολείο 

τους. Ειδικότερα, το 50.7% είναι πολύ ικανοποιημένο, το 31.3% πάρα πολύ, το 14.9% 

αρκετά, ενώ μόλις το 3% αποτελούν όσοι είναι λίγο. 

Πίνακας 20: Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη 

διάχυση πληροφοριών στο σχολείο; 

 Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Λίγο 2 3.0 3.0 

Αρκετά 10 14.9 17.9 

Πολύ 34 50.7 68.7 

Πάρα πολύ 21 31.3 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 20: Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη διάχυση πληροφοριών 

στο σχολείο; 

 
 

Στον επόμενο Πίνακα 21 και Γράφημα 21, παρουσιάζεται το κατά πόσο συχνά 

γίνονται συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Πιο συγκεκριμένα, το 35.8% 

απάντησε «Κάθε μήνα», το 26.9% «Μόνο όταν προκύπτει κάποιο ζήτημα», το 13.4% 

«Κάθε εβδομάδα», το 10.4% «Κάθε δύο εβδομάδες», ενώ τέλος τα χαμηλότερα 

ποσοστά καλύπτουν οι απαντήσεις «Κάθε μέρα» και «Κάθε τρεις μέρες», με 7.5% και 

6% αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 21: Πόσο συχνά γίνονται συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων; 

 Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Κάθε μέρα 5 7.5 7.5 

Κάθε τρεις μέρες 4 6.0 13.4 

Κάθε εβδομάδα 9 13.4 26.9 

Κάθε δύο εβδομάδες 7 10.4 37.3 

Κάθε μήνα 24 35.8 73.1 

Μόνο όταν προκύψει 

κάποιο ζήτημα 
18 26.9 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 21: Πόσο συχνά γίνονται συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων; 

 
 

Στον Πίνακα 22 και Γράφημα 22, βλέπουμε το κατά πόσο ικανοποιημένοι 

είναι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας από τη συνεργασία και την επικοινωνία που έχουν 

μεταξύ τους. Όπως φαίνεται, οι ερωτηθέντες κυμαίνονται μεταξύ των κλιμάκων 

«Πολύ» και «Πάρα πολύ» τείνοντας στο πρώτο, τόσο ως προς τη συνεργασία (4.36), 

όσο και προς την επικοινωνία που έχουν αναπτύξει (4.31). 

 

Πίνακας 22: Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την μεταξύ τους συνεργασία 

και επικοινωνία 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου; 
4.36 0.773 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου; 
4.31 0.802 
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Στον Πίνακα 23 και το αντίστοιχο Γράφημα 23, βλέπουμε το κατά πόσο 

επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί να παραμείνουν στο σχολείο που εργάζονται. Η 

πλειοψηφία σε ποσοστό 91% απάντησε θετικά, εν αντιθέσει με το υπόλοιπο 9% το 

οποίο απάντησε «Όχι». 

Πίνακας 23: Επιθυμείτε να παραμείνετε στο σχολείο αυτό; 

 Frequency 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

Valid 

Ναι 61 91.0 91.0 

Όχι 6 9.0 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 23: Επιθυμείτε να παραμείνετε στο σχολείο αυτό; 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης 

Στον Πίνακα 24 και το Γράφημα 24, παρατίθενται οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων σε θέματα αξιολόγησης. Όπως παρατηρούμε, οι εκπαιδευτικοί 

κυμαίνονται μεταξύ του «Πολύ» και του «Πάρα πολύ» με τάση προς το πρώτο, όσον 

αφορά την αναγκαιότητα της συνεργασίας του σχολείου και των γονέων (4.21). 

Επιπλέον, μεταξύ των κλιμάκων «Αρκετά» και «Πολύ» με τάση και πάλι στο 

«Πολύ», δείχνουν να τοποθετούνται ως προς την αξιοποίηση της αξιολόγησης των 

μαθητών, με σκοπό την ανατροφοδότηση για το έργο τους (3.79) και το γεγονός του 

ότι η αξιολόγηση γίνεται με πολλαπλούς και διαφορετικούς τρόπους (3.60), ενώ 

τέλος ως προς το κατά πόσο η αξιολόγηση που γίνεται στο σχολείο αφορά την 

κριτική ικανότητα των μαθητών, η γενική άποψη τείνει στην κλίμακα «Αρκετά». 

Πίνακας 24: Ερωτήσεις αναφορικά με την αξιολόγηση και τη συνεργασία 

σχολείου-γονέων 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η αξιολόγηση της επίδοσης των 

μαθητών/τριών αξιοποιείται ως ανατροφοδότηση για το έργο των 

εκπαιδευτικών; 

3.79 0.880 
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Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η αξιολόγηση που γίνεται στο σχολείο 

αφορά την κριτική ικανότητα των μαθητών/τριών; 
3.33 0.877 

Σε ποιο βαθμό η αξιολόγηση γίνεται με πολλαπλούς και διαφορετικούς 

τρόπους; 
3.60 0.906 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η συνεργασία σχολείου - 

γονέων; 
4.21 0.913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονεών 

Στον παρακάτω Πίνακα 25 και Γράφημα 25, παρατίθενται οι τομείς στους 

οποίους θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι υπάρχει ενεργός συμμετοχή των γονέων. 

Αναλυτικότερα, βλέπουμε να κυμαίνονται μεταξύ του «Αρκετά» και του «Πολύ» με 

ελαφρώς τάση προς το πρώτο, όσον αφορά τη συμμετοχή των γονέων σε θέματα 

οικονομικής στήριξης (3.42), στην επίλυση προβλημάτων που έχουν οι μαθητές 

(3.10) και σε δραστηριότητες εκτός τάξης (3.09). Ωστόσο μεταξύ του «Λίγο» και του 

«Αρκετά» με τάση και πάλι προς την δεύτερη κλίμακα, κυμαίνονται ως προς τη 

συμμετοχή τους σε ζητήματα λειτουργίας του σχολείου (2.75), ενώ τέλος φαίνεται να 

θεωρούν ότι συμμετέχουν σε μικρότερο βαθμό στην εφαρμογή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, τείνοντας στην κλίμακα «Λίγο» (2.37). 
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Πίνακας 25: Τομείς που υπάρχει ενεργός συμμετοχή των γονέων 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Επίλυση προβλημάτων μαθητών 3.10 1.089 

Ζητήματα λειτουργίας του σχολείου 2.75 1.020 

Δραστηριότητες εκτός τάξης 3.09 1.041 

Οικονομική στήριξη 3.42 0.972 

Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2.37 0.998 

 

 

Στον Πίνακα 26 και το αντίστοιχο Γράφημα 26, παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το κατά πόσο συχνά θεωρούν ότι γίνεται 

προγραμματισμένη συνάντηση με τους γονείς των μαθητών/τριών. Όπως βλέπουμε, 

το 47.8% των ατόμων θεωρούν ότι πραγματοποιείται κάθε μήνα, το 35.8% κάθε 

τρίμηνο, το 13.4% κάθε εβδομάδα, ενώ όσοι ισχυρίζονται ότι γίνεται κάθε δύο 

εβδομάδες καλύπτουν μόλις το 3% του δείγματος. 

 

Πίνακας 26: Πόσο συχνά γίνεται προγραμματισμένη συνάντηση 

με τους γονείς των μαθητών/τριών; 

 Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κάθε εβδομάδα 9 13.4 13.4 
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Κάθε δύο 

εβδομάδες 
2 3.0 16.4 

Κάθε μήνα 32 47.8 64.2 

Κάθε τρίμηνο 24 35.8 100.0 

Total 67 100.0  

 

Γράφημα 26: Πόσο συχνά γίνεται προγραμματισμένη συνάντηση με τους γονείς 

των μαθητών/τριών; 

 
 

Στον Πίνακα 27 και το Γράφημα 27 που ακολουθούν, φαίνεται το κατά πόσο 

θεωρούν οι ίδιοι ότι υπάρχει προκαθορισμένη ώρα κάθε εβδομάδα συνάντησης 

γονέων-εκπαιδευτικού. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία σε ποσοστό 86.6% 

απάντησε θετικά, σε αντίθεση με όσους απάντησαν «Όχι» οι οποίοι καταλαμβάνουν 

το υπόλοιπο 13.4%. 

 

Πίνακας 27: Υπάρχει προκαθορισμένη ώρα κάθε 

εβδομάδα συνάντησης γονέων - εκπαιδευτικού; 

 Frequency 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 58 86.6 86.6 

Όχι 9 13.4 100.0 

Total 67 100.0  
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Γράφημα 27: Υπάρχει προκαθορισμένη ώρα κάθε εβδομάδα συνάντησης γονέων 

- εκπαιδευτικού; 

 
 

Στον τελευταίο Πίνακα 28 και Γράφημα 28 της περιγραφικής στατιστικής, 

παρατίθενται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με την ικανοποίηση που 

υπάρχει από τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και του 

συλλόγου γονέων. Όπως βλέπουμε, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται μεταξύ των 

κλιμάκων «Αρκετά» και «Πολύ» με τάση προς το δεύτερο, τόσο ως προς την 

επικοινωνία (3.78), όσο και ως προς την επικοινωνία που υπάρχει (3.75). 

Πίνακας 28: Ικανοποίηση από τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ του 

σχολείου και του συλλόγου γονέων 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μεταξύ 

σχολείου και συλλόγου γονέων; 
3.75 0.823 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την επικοινωνία μεταξύ 

σχολείου και συλλόγου γονέων; 
3.78 0.885 
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6.2. Ερευνητική Στατιστική 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν οι απαντήσεις των ερευνητικών 

ερωτημάτων, που αφορούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τους 

παράγοντες αποτελεσματικότητας των σχολείων. Πιο συγκεκριμένα θα διερευνηθούν: 

 «Οι ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των απόψεων των 

εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολικών μονάδων ως προς κάθε 

παράγοντας ξεχωριστά.» 

 «Οι ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των απόψεων των 

εκπαιδευτικών ως προς κάθε παράγοντα ξεχωριστά, με βάση τον παράγοντα 

φύλο.» 

 «Οι ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των απόψεων των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων ως προς κάθε παράγοντα ξεχωριστά, με 

βάση τον παράγοντα φύλο.» 

 «Κατά πόσο επηρεάζει η ύπαρξη χωριστού γραφείου Διευθυντή τη συνεργασία 

και επικοινωνία των εκπαιδευτικών;» 
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 «Η σχέση ηλικίας του εκπαιδευτικού με την επιλογή μεθόδου διδασκαλίας.» 

 

Προεργασία στο ερωτηματολόγιο 

Αρχικά, χρειάστηκε να γίνουν κάποιες ενέργειες διαδικαστικού χαρακτήρα 

που διευκολύνουν τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος, οι οποίες σχετίζονται 

με τις 6 διαστάσεις που μετράει το ερωτηματολόγιο της έρευνας (Εκπαιδευτική 

ηγεσία, Υψηλές προσδοκίες, έμφαση στη διδασκαλία, Σχολικό κλίμα, Μέτρηση και 

αξιολόγηση της επίδοσης, Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων). Για 

λόγους έγκυρων αποτελεσμάτων και μιας πλήρης εικόνας του ερωτηματολογίου, 

παρακάτω παρατίθενται οι αξιοπιστίες για κάθε διάσταση-παράγοντα ξεχωριστά. 

Πιο συγκεκριμένα, για τη διάσταση «Εκπαιδευτική ηγεσία», υπολογίστηκε η 

αξιοπιστία στις 10 μεταβλητές που τη συντελούν (Ερωτήσεις 1 έως 4 του 

ερωτηματολογίου), μέσω του δείκτη Cronbach’s Alpha, η οποία διαπιστώθηκε 

εξαιρετικά υψηλή, της τάξης του 0.935.  

Για τη διάσταση «Υψηλές προσδοκίες», ελέγχθηκε η αξιοπιστία των 3 

μεταβλητών που τη συνθέτουν (Ερωτήσεις 5 έως 7 του ερωτηματολογίου), η οποία 

προέκυψε υψηλή, της τάξης του 0.707.  

Όσον αφορά τη διάσταση «Έμφαση στη διδασκαλία» ο έλεγχος της 

αξιοπιστίας των 15 μεταβλητών (Ερωτήσεις 8 έως 15 του ερωτηματολογίου) από τις 

οποίες αποτελείται, απέδωσε επίσης υψηλή αξιοπιστία, της τάξης του 0.749.  

Η τέταρτη διάσταση αναφέρεται στο σχολικό κλίμα, η οποία αποτελείται από 

8 μεταβλητές (Ερωτήσεις 16 έως 22 του ερωτηματολογίου). Κατόπιν υπολογισμού 

του δείκτη Cronbach’s Alpha, η τιμή που προέκυψε ήταν για ακόμα μία φορά αρκετά 

υψηλή, της τάξης του 0.737. 

Η πέμπτη διάσταση είναι η διάσταση «Μέτρηση και αξιολόγηση της 

επίδοσης». Για την διάσταση αυτή, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος αξιοπιστίας 3 

μεταβλητών (Ερωτήσεις 23 έως 25 του ερωτηματολογίου), ο οποίος διαπιστώθηκε 

πολύ υψηλός, της τάξης του 0.842. 

Για την διάσταση «Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων», 

ελέγχθηκε η αξιοπιστία στις 10 μεταβλητές (Ερωτήσεις 26 έως 31 του 
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ερωτηματολογίου) που  τη συνθέτουν, η οποία διαπιστώθηκε υψηλή της τάξης του 

0.702. 

Τέλος, υπολογίστηκε η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 

(συμπεριλαμβανομένου και των 6 διαστάσεων-παραγόντων), μέσω του δείκτη 

Cronbach’s Alpha, η οποία προέκυψε ιδιαίτερα υψηλή, της τάξης του 0.901, γεγονός 

που υποδηλώνει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων 

Μετά την παραπάνω προεργασία, μπορούν να απαντηθούν πλέον τα 

ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί. 

 

1
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα 

«Οι ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών 

και των διευθυντών των σχολικών μονάδων ως προς κάθε παράγοντας ξεχωριστά.» 

Για την διερεύνηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος, απαιτείται χρήση 

επαγωγικών μεθόδων προκειμένου να απαντηθεί αξιόπιστα. Το στατιστικό τεστ που 

εφαρμόστηκε για την ανάδειξη πιθανών συσχετίσεων, είναι το μη παραμετρικό τεστ 

των Mann-Whitney. Το τεστ αυτό ελέγχει αν τα δείγματα προέρχονται από το ίδιο 

πληθυσμό ή όχι. Η αρχική υπόθεση είναι ότι τα k δείγματα προέρχονται από τον ίδιο 

πληθυσμό και γίνεται δεκτή όταν Αssymp.Sig  0.05 ενώ απορρίπτεται όταν 

Αssymp.Sig<0.05. Συνεπώς όταν απορρίπτεται η αρχική υπόθεση έχουμε στατιστικά 

σημαντική εξάρτηση των μεταβλητών. 

 Η επιλογή του κατάλληλου τεστ, έγινε με βάση το κεντρικό οριακό θεώρημα, 

βάσει του οποίου όταν μία κατηγοριοποιούσα μεταβλητή, χωρίζει τον πληθυσμό σε 

υποομάδες μεγέθους άνω του 30 η καθεμία, τότε χρησιμοποιείται παραμετρικό τεστ, 

ενώ αν έστω και μία υποομάδα έχει μέγεθος μικρότερο του 30, χρησιμοποιείται μη 

παραμετρικό. Τα παραμετρικά είναι το t test (χρησιμοποιείται για δίτιμες 

κατηγοριοποιούσες μεταβλητές) και το Anova (χρησιμοποιείται για όταν η 

κατηγοριοποιούσα μεταβλητή χωρίζει τον πληθυσμό σε πάνω από 2 ομάδες), ενώ τα 

μη παραμετρικά τους ανάλογα, είναι το Mann-Whitney και το Kruskal-Wallis. 

Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότητες όλων των τεστ που έγιναν, μεταξύ 

της μεταβλητής «Θέση που κατέχετε» (Διευθυντής-Εκπαιδευτικός) και των 6 
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διαστάσεων παραγόντων. Από το σύνολο των 49 τεστ, αναδείχθηκαν συνολικά 9 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες φαίνονται μέσω των πινάκων 29- 

34 και επεξηγούνται αναλυτικά, μέσω των γραφημάτων 29-34. 

Διαφοροποιήσεις των απόψεων μεταξύ των διευθυντών και των εκπαιδευτικών ως 

προς τους παράγοντες της έρευνας 

Όπως παρατηρούμε, όσον αφορά τον παράγοντα «Εκπαιδευτική ηγεσία» δεν 

αναδείχθηκε καμία σημαντική διαφοροποίηση (Πίνακας 29). 

Πίνακας 29: Παράγοντας «Εκπαιδευτική ηγεσία» 

 

Υπάρχει χωριστό γραφείο διευθυντή 0.188 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μεταξύ 

διευθυντή και προσωπικού; 
0.075 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την επικοινωνία μεταξύ 

διευθυντή και προσωπικού; 
0.170 

Ενθαρρύνει τις καινοτομίες 0.176 

Προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο 0.125 

Παρέχει στήριξη και πληροφορίες επαγγελματικού περιεχομένου 0.506 

Συντονίζει τις δράσεις του σχολείου 0.672 

Επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται 0.270 

Εμπνέει τους εκπαιδευτικούς 0.131 

Σέβεται τις συλλογικές αποφάσεις 0.553 

 

Ομοίως και για τον παράγοντα «Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού», δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση των απόψεων μεταξύ των 

διευθυντών και των εκπαιδευτικών (Πίνακας 30). 

 

Πίνακας 30: Παράγοντας «Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού» 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως στο σχολείο σας δίνονται ίσες 

ευκαιρίες σε όλους/ες τους μαθητές και τις μαθήτριες; 
0.718 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι γίνονται διακρίσεις από μερους 

των εκπαιδευτικών με βάση το φύλο, την καταγωγή, την 

εθνικότητα; 

0.867 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι στις τάξεις επικρατεί κλίμα 0.221 
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αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών για όλους τους /τις 

μαθητές/τριες; 

 

Αναφορικά με τον παράγοντα «Έμφαση στη διδασκαλία», φαίνεται ότι 

αναδείχθηκαν δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις (Πίνακας 31). Πιο συγκεκριμένα, τα 

Γραφήματα 29-30 δείχνουν τις διαφοροποιήσεις των μέσων τιμών των μεταβλητών. 

Όπως παρατηρούμε, όσον αφορά το κατά πόσο χρησιμοποιούν σταθερά μια μέθοδο 

διδασκαλίας, φαίνεται ότι οι διευθυντές εφαρμόζουν μια συγκεκριμένη μέθοδο 

τείνοντας στο «Ναι», σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δείχνουν να είναι 

περισσότερο διαλλακτικοί χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές-μεθόδους, 

καθώς τείνουν στο «Όχι». Επιπλέον, αναφορικά με το κατά πόσο συχνά συμμετέχουν 

σε σεμινάρια ή ημερίδες για εκπαιδευτικά θέματα, βλέπουμε ότι οι διευθυντές 

τοποθετούνται μεταξύ των κλιμάκων «Αρκετά» και «Πολύ» με τάση προς το 

δεύτερο, ενώ οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να συμμετέχουν λίγο. 

Πίνακας 31: Παράγοντας «Έμφαση στη διδασκαλία» 

Επίκεντρο της διδασκαλίας σας είναι: 0.250 

Έχετε επιλέξει μια μέθοδο διδασκαλίας την οποία 

χρησιμοποιείτε σταθερά; 
0.016 

Τη σύνθεση της τάξης 0.704 

Τους στόχους που θέτετε σε κάθε μάθημα 0.518 

Τη φύση του μαθήματος 0.469 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κάνετε χρήση εποπτικών 

μέσων; 
0.103 

Για κάθε μάθημα 0.151 

Μόνο για τις νέες ενότητες 0.523 

Μόνο για τα νέα βιβλία 0.520 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 0.464 

Κάθε μήνα 0.347 

Μετά από αποτελέσματα εξετάσεων 0.874 

Κάθε εβδομάδα 0.665 

Πόσο συχνά συμμετέχετε σε σεμινάρια ή ημερίδες 

για εκπαιδευτικά θέματα; 
0.001 

Είστε συνδρομητής/τρια σε κάποιο εκπαιδευτικό 

περιοδικό; 
0.491 
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Γραφήματα 29-30: Διαφοροποιήσεις μέσων τιμών των μεταβλητών ως προς τον 

παράγοντα «Έμφαση στη διδασκαλία» 

  
 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ως προς τον παράγοντα 

«Σχολικό κλίμα». Όπως φαίνεται αναδείχθηκαν τρεις σημαντικές διαφοροποιήσεις 

(Πίνακας 32). Αναλυτικότερα, τα Γραφήματα 31-33 παρουσιάζουν τις 

διαφοροποιήσεις των μεταβλητών αυτού του παράγοντα. Όπως βλέπουμε, ως προς 

τον βαθμό ικανοποίησης τόσο από τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, όσο και 

από την επικοινωνία που έχουν αναπτύξει, οι διευθυντές κυμαίνονται μεταξύ του 

«Αρκετά» και του «Λίγο» με τάση προς το δεύτερο, σε σχέση με τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι τοποθετούνται μεταξύ των κλιμάκων «Πολύ» και «Πάρα 

πολύ». Τέλος, όσον αφορά την επιθυμία τους να παραμείνουν στο σχολείο που 

εργάζονται, παρατηρούμε ότι και οι δύο πλευρές παρουσιάζουν μια θετική στάση, με 

τους εκπαιδευτικούς ωστόσο να εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την επιθυμία αυτή. 
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Πίνακας 32: Παράγοντας «Σχολικό κλίμα» 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως λαμβάνονται 

συλλογικές αποφάσεις για τη λειτουργία του 

σχολείου; 

0.981 

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες 0.385 

Για τους εκπαιδευτικούς 0.795 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη διάχυση 

πληροφοριών στο σχολείο; 
0.239 

Πόσο συχνά γίνονται συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων; 
0.260 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

σχολείου; 

0.045 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

σχολείου; 

0.062 

Επιθυμείτε να παραμείνετε στο σχολείο αυτό; 0.030 

 

Γραφήματα 31-33: Διαφοροποιήσεις μέσων τιμών των μεταβλητών ως προς τον 

παράγοντα «Σχολικό κλίμα» 
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Στη συνέχεια, βλέπουμε ότι αναφορικά με τον παράγοντα «Μέτρηση και 

αξιολόγηση της επίδοσης», η μόνη διαφοροποίηση που αναδείχθηκε ήταν ως προς το 

κατά πόσο θεωρούν ότι η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών αξιοποιείται ως 

ανατροφοδότηση για το έργο των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, τόσο οι 

διευθυντές, όσο και οι εκπαιδευτικοί κυμαίνονται μεταξύ των κλιμάκων «Αρκετά» 

και «Πολύ», με τους δεύτερους ωστόσο να τείνουν σε υψηλότερα επίπεδα. 

 

Πίνακας 33: Παράγοντας «Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης» 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η αξιολόγηση της 

επίδοσης των μαθητών/τριών αξιοποιείται ως 

ανατροφοδότηση για το έργο των εκπαιδευτικών; 

0.043 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η αξιολόγηση που 

γίνεται στο σχολείο αφορά την κριτική ικανότητα 

των μαθητών/τριών; 

0.318 

Σε ποιο βαθμό η αξιολόγηση γίνεται με πολλαπλούς 

και διαφορετικούς τρόπους; 
0.367 

 

Γράφημα 34: Διαφοροποιήσεις μέσων τιμών των μεταβλητών ως προς τον 

παράγοντα «Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης» 

 

 

Τέλος, όσον αφορά τον παράγοντα «Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των 

γονέων», βλέπουμε από τον Πίνακα 34 ότι δεν υπήρξε καμία σημαντική 

διαφοροποίηση μεταξύ των απόψεων των δύο πλευρών. 
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Πίνακας 34: Παράγοντας «Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων» 

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η 

συνεργασία σχολείου - γονέων; 
0.236 

Επίλυση προβλημάτων μαθητών 0.119 

Ζητήματα λειτουργίας του σχολείου 0.739 

Δραστηριότητες εκτός τάξης 0.243 

Οικονομική στήριξη 0.275 

Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 0.925 

Πόσο συχνά γίνεται προγραμματισμένη συνάντηση 

με τους γονείς των μαθητών/τριών; 
0.792 

Υπάρχει προκαθορισμένη ώρα κάθε εβδομάδα 

συνάντησης γονέων - εκπαιδευτικού; 
0.137 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία μεταξύ σχολείου και συλλόγου γονέων; 
0.833 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία μεταξύ σχολείου και συλλόγου γονέων; 
0.991 

 

2
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα 

«Οι ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών 

ως προς κάθε παράγοντα ξεχωριστά, με βάση τον παράγοντα φύλο.» 

Ομοίως και σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα, χρησιμοποιήθηκε το ίδιο τεστ, 

με τη μόνη διαφορά ότι χρειάστηκε να απομονωθούν οι εκπαιδευτικοί από το δείγμα, 

με σκοπό την εστίαση στις δικές τους απόψεις και την ανάδειξη των διαφορών τους 

ως προς το φύλο. Παρ όλη την προσπάθεια, από το σύνολο των 49 σχετικών τεστ, δεν 

αναδείχθηκα καμία σημαντική διαφοροποίηση για κανέναν από τους παράγοντες της 

έρευνας (Πίνακες 35-40). 

Πίνακας 35: Παράγοντας «Εκπαιδευτική ηγεσία» 

Υπάρχει χωριστό γραφείο διευθυντή 0.086 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία μεταξύ διευθυντή και προσωπικού; 
0.690 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία μεταξύ διευθυντή και προσωπικού; 
0.978 

Ενθαρρύνει τις καινοτομίες 0.963 

Προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο 0.294 

Παρέχει στήριξη και πληροφορίες επαγγελματικού 

περιεχομένου 
0.442 

Συντονίζει τις δράσεις του σχολείου 0.380 
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Επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται 0.559 

Εμπνέει τους εκπαιδευτικούς 0.649 

Σέβεται τις συλλογικές αποφάσεις 0.863 

 

Πίνακας 36: Παράγοντας «Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού» 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως στο σχολείο σας 

δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους/ες τους μαθητές 

και τις μαθήτριες; 

0.912 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι γίνονται διακρίσεις από 

μερους των εκπαιδευτικών με βάση το φύλο, την 

καταγωγή, την εθνικότητα; 

0.875 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι στις τάξεις επικρατεί 

κλίμα αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών για 

όλους τους /τις μαθητές/τριες; 

0.299 

 

Πίνακας 37: Παράγοντας «Έμφαση στη διδασκαλία» 

Επίκεντρο της διδασκαλίας σας είναι: 0.721 

Έχετε επιλέξει μια μέθοδο διδασκαλίας την οποία 

χρησιμοποιείτε σταθερά; 
0.389 

Τη σύνθεση της τάξης 0.925 

Τους στοόχους που θέτετε σε κάθε μάθημα 0.460 

Τη φύση του μαθήματος 0.129 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κάνετε χρήση εποπτικών 

μέσων; 
0.937 

Για κάθε μάθημα 0.427 

Μόνο για τις νέες ενότητες 0.187 

Μόνο για τα νέα βιβλία 0.502 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 0.930 

Κάθε μήνα 0.296 

Μετά από αποτελέσματα εξετάσεων 0.717 

Κάθε εβδομάδα 0.774 

Πόσο συχνά συμμετέχετε σε σεμινάρια ή ημερίδες 

για εκπαιδευτικά θέματα; 
0.809 

Είστε συνδρομητής/τρια σε κάποιο εκπαιδευτικό 

περιοδικό; 
0.805 
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Πίνακας 38: Παράγοντας «Σχολικό κλίμα» 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως λαμβάνονται 

συλλογικές αποφάσεις για τη λειτουργία του 

σχολείου; 

0.619 

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες 0.730 

Για τους εκπαιδευτικούς 0.935 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη διάχυση 

πληροφοριών στο σχολείο; 
0.114 

Πόσο συχνά γίνονται συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων; 
0.634 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

σχολείου; 

0.119 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

σχολείου; 

0.409 

Επιθυμείτε να παραμείνετε στο σχολείο αυτό; 0.241 

 

Πίνακας 39: Παράγοντας «Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης» 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η αξιολόγηση της 

επίδοσης των μαθητών/τριών αξιοποιείται ως 

ανατροφοδότηση για το έργο των εκπαιδευτικών; 

0.531 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η αξιολόγηση που 

γίνεται στο σχολείο αφορά την κριτική ικανότητα 

των μαθητών/τριών; 

0.474 

Σε ποιο βαθμό η αξιολόγηση γίνεται με πολλαπλούς 

και διαφορετικούς τρόπους; 
0.080 

 

 

Πίνακας 40: Παράγοντας «Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων» 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η 

συνεργασία σχολείου - γονέων; 
0.584 

Επίλυση προβλημάτων μαθητών 0.931 

Ζητήματα λειτουργίας του σχολείου 0.726 

Δραστηριότητες εκτός τάξης 0.275 

Οικονομική στήριξη 0.846 

Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 0.538 

Πόσο συχνά γίνεται προγραμματισμένη συνάντηση 

με τους γονείς των μαθητών/τριών; 
0.103 

Υπάρχει προκαθορισμένη ώρα κάθε εβδομάδα 0.237 
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συνάντησης γονέων - εκπαιδευτικού; 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία μεταξύ σχολείου και συλλόγου γονέων; 
0.567 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία μεταξύ σχολείου και συλλόγου γονέων; 
0.328 

 

 

3
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα 

«Οι ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των απόψεων των διευθυντών 

των σχολικών μονάδων ως προς κάθε παράγοντα ξεχωριστά, με βάση τον παράγοντα 

φύλο.» 

 

Σε αυτό το ερευνητικό, αρχικά απομονώθηκαν οι διευθυντές από το δείγμα 

και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για ακόμα μία φορά το μη παραμετρικό τεστ των 

Mann-Whitney, με σκοπό την ανάδειξη πιθανών συσχετίσεων με βάση τον 

παράγοντα φύλο. Κατόπιν διερεύνησης των απόψεων των διευθυντών, διεξήχθησαν 

επιπλέον 49 τεστ, από τα οποία αναδείχθηκαν 3 στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις. 

Για τον παράγοντα «Εκπαιδευτική ηγεσία», προέκυψε μία σημαντική 

διαφοροποίηση αναφορικά με την μεταβλητή «Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι 

από τη συνεργασία μεταξύ διευθυντή και προσωπικού;», η οποία παρουσιάζεται στο 

παρακάτω Γράφημα 35. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι οι άντρες διευθυντές είναι 

αρκετά ικανοποιημένοι από τη συνεργασία που έχουν με το εκπαιδευτικό προσωπικό, 

σε σχέση με τις γυναίκες διευθύντριες οι οποίες τοποθετούνται μεταξύ του «Πολύ» 

και του «Πάρα πολύ», τείνοντας στην πρώτη κλίμακα. 

 

 

Πίνακας 41: Παράγοντας «Εκπαιδευτική ηγεσία» 

Υπάρχει χωριστό γραφείο διευθυντή 0.576 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία μεταξύ διευθυντή και προσωπικού; 
0.046 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία μεταξύ διευθυντή και προσωπικού; 
0.171 
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Ενθαρρύνει τις καινοτομίες 0.171 

Προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο 0.480 

Παρέχει στήριξη και πληροφορίες επαγγελματικού 

περιεχομένου 
0.480 

Συντονίζει τις δράσεις του σχολείου 0.114 

Επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται 0.480 

Εμπνέει τους εκπαιδευτικούς 0.134 

Σέβεται τις συλλογικές αποφάσεις 0.576 

 

Γράφημα 35: Διαφοροποιήσεις μέσων τιμών των μεταβλητών ως προς τον 

παράγοντα «Εκπαιδευτική ηγεσία» 

 

Στη συνέχεια, παρατηρώντας τους πίνακες (Πίνακας 42 και Πίνακας 43) 

φαίνεται ότι ως προς τους παράγοντες «Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού» και «Έμφαση στη διδασκαλία» δεν αναδείχθηκε καμία σημαντική 

διαφοροποίηση. 

Πίνακας 42: Παράγοντας «Υψηλές προσδοκίες-Συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού» 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως στο σχολείο σας 

δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους/ες τους μαθητές 

και τις μαθήτριες; 

0.803 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι γίνονται διακρίσεις από 

μερους των εκπαιδευτικών με βάση το φύλο, την 

καταγωγή, την εθνικότητα; 

0.273 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι στις τάξεις επικρατεί 

κλίμα αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών για 
0.617 
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όλους τους /τις μαθητές/τριες; 

 

Πίνακας 43: Παράγοντας «Έμφαση στη διδασκαλία» 

Επίκεντρο της διδασκαλίας σας είναι: 0.157 

Έχετε επιλέξει μια μέθοδο διδασκαλίας την οποία 

χρησιμοποιείτε σταθερά; 
0.576 

Τη σύνθεση της τάξης 0.317 

Τους στοόχους που θέτετε σε κάθε μάθημα 1.000 

Τη φύση του μαθήματος 1.000 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι κάνετε χρήση εποπτικών 

μέσων; 
0.480 

Για κάθε μάθημα 0.576 

Μόνο για τις νέες ενότητες 0.803 

Μόνο για τα νέα βιβλία 0.211 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 1.000 

Κάθε μήνα 0.264 

Μετά από αποτελέσματα εξετάσεων 0.317 

Κάθε εβδομάδα 0.803 

Πόσο συχνά συμμετέχετε σε σεμινάρια ή ημερίδες 

για εκπαιδευτικά θέματα; 
0.157 

Είστε συνδρομητής/τρια σε κάποιο εκπαιδευτικό 

περιοδικό; 
0.480 

 

Όσον αφορά τον παράγοντα «Σχολικό κλίμα», αναδείχθηκε μία σημαντική 

διαφοροποίηση ως προς το κατά πόσο επιθυμούν οι διευθυντές να παραμείνουν στο 

σχολείο που εργάζονται. Το Γράφημα 36 δείχνει αυτή τις διαφοροποιήσεις των 

μέσων τιμών αυτής της μεταβλητής. Αναλυτικότερα, βλέπουμε ότι οι άντρες 

διευθυντές δείχνουν να είναι δυσαρεστημένοι, καθώς τείνουν στην κλίμακα «Όχι», εν 

αντιθέσει με τις γυναίκες διευθύντριες, οι οποίες φαίνεται να θέλουν να παραμείνουν 

στο σχολείο. 

Πίνακας 44: Παράγοντας «Σχολικό κλίμα» 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως λαμβάνονται 

συλλογικές αποφάσεις για τη λειτουργία του 

σχολείου; 

0.617 

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες 1.000 
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Για τους εκπαιδευτικούς 0.617 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη διάχυση 

πληροφοριών στο σχολείο; 
0.157 

Πόσο συχνά γίνονται συνεδριάσεις του συλλόγου 

διδασκόντων; 
0.134 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

σχολείου; 

0.325 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

σχολείου; 

0.325 

Επιθυμείτε να παραμείνετε στο σχολείο αυτό; 0.025 

 

Γράφημα 36: Διαφοροποιήσεις μέσων τιμών των μεταβλητών ως προς τον 

παράγοντα «Σχολικό κλίμα» 

 

 

Ως προς τον παράγοντα «Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης» δεν 

αναδείχθηκε καμία σημαντική διαφοροποίηση. 

Πίνακας 45: Παράγοντας «Μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης» 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η αξιολόγηση της 

επίδοσης των μαθητών/τριών αξιοποιείται ως 

ανατροφοδότηση για το έργο των εκπαιδευτικών; 

0.480 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως η αξιολόγηση που 

γίνεται στο σχολείο αφορά την κριτική ικανότητα 

των μαθητών/τριών; 

0.171 

Σε ποιο βαθμό η αξιολόγηση γίνεται με πολλαπλούς 

και διαφορετικούς τρόπους; 
0.576 
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Αναφορικά με τον παράγοντα «Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των 

γονέων», παρατηρούμε ότι αναδείχθηκε μια σημαντική διαφοροποίηση ως προς την 

μεταβλητή «Υπάρχει προκαθορισμένη ώρα κάθε εβδομάδα συνάντησης γονέων - 

εκπαιδευτικού;», η οποία φαίνεται στο Γράφημα 37 που ακολουθεί. Ειδικότερα, οι 

γυναίκες διευθύντριες θεωρούν ότι πράγματι υπάρχει προκαθορισμένη ώρα κάθε 

εβδομάδα για τη συνάντηση γονέων και εκπαιδευτικού, σε αντίθεση με τους άντρες 

διευθυντές, οι οποίοι διαφωνούν τοποθετούμενοι στην κλίμακα «Όχι». 

 

Πίνακας 46: Παράγοντας «Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως είναι απαραίτητη η 

συνεργασία σχολείου - γονέων; 
0.171 

Επίλυση προβλημάτων μαθητών 0.411 

Ζητήματα λειτουργίας του σχολείου 0.617 

Δραστηριότητες εκτός τάξης 0.617 

Οικονομική στήριξη 0.134 

Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 0.140 

Πόσο συχνά γίνεται προγραμματισμένη συνάντηση 

με τους γονείς των μαθητών/τριών; 
0.480 

Υπάρχει προκαθορισμένη ώρα κάθε εβδομάδα 

συνάντησης γονέων - εκπαιδευτικού; 
0.025 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία μεταξύ σχολείου και συλλόγου γονέων; 
0.803 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την 

επικοινωνία μεταξύ σχολείου και συλλόγου γονέων; 
0.803 
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Γράφημα 37: Διαφοροποιήσεις μέσων τιμών των μεταβλητών ως προς τον 

παράγοντα «Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονέων» 

 

4
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα 

«Κατά πόσο επηρεάζει η ύπαρξη χωριστού γραφείου Διευθυντή τη συνεργασία και 

επικοινωνία των εκπαιδευτικών;» 

Σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα, συσχετίστηκε η μεταβλητή «Υπάρχει 

χωριστό γραφείο διευθυντή;» με τις ερωτήσεις 20 και 21 του ερωτηματολογίου, οι 

οποίες αφορούν τον παράγοντα «Σχολικό κλίμα» και συγκεκριμένα την ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών από την μεταξύ τους συνεργασία και επικοινωνία. Για την 

ανάδειξη πιθανών συσχετίσεων έτσι ώστε να δούμε το κατά πόσο επηρεάζονται αυτά 

τα δύο στοιχεία από την ύπαρξη χωριστού γραφείου διευθυντή, εφαρμόστηκε για 

άλλη μια φορά το μη παραμετρικό τεστ των Mann-Whitney, ενώ παράλληλα 

πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των εκπαιδευτικών από το συνολικό δείγμα.  

Όπως παρατηρούμε από τον Πίνακα 47, δεν αναδείχθηκε καμία σημαντική 

διαφοροποίηση ούτε ως προς τη συνεργασία (0.557), ούτε ως προς την επικοινωνία 

των διευθυντών (0.470), γεγονός που υποδηλώνει ότι η αρχική υπόθεση δεν 

απορρίπτεται (Αssymp.Sig ≥0.05) και άρα δεν έχουμε στατιστικά σημαντική 

εξάρτηση των μεταβλητών. 
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Πίνακας: 47 Test Statistics
a,b

 

 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από τη 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

σχολείου; 

Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από 

την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

του σχολείου; 

Kruskal-Wallis H .345 .522 

Df 1 1 

Asymp. Sig. .557 .470 

a. Mann-Whitney Test 

b. Grouping Variable: Υπάρχει χωριστό γραφείο διευθυντή 

 

 

5
ο
 Ερευνητικό Ερώτημα 

«Η σχέση ηλικίας του εκπαιδευτικού με την επιλογή μεθόδου διδασκαλίας.» 

 

Όπως και προηγουμένως, για την συσχέτιση αυτών των δύο μεταβλητών 

«Ηλικία» και «Έχετε επιλέξει μια μέθοδο διδασκαλίας την οποία χρησιμοποιείτε 

σταθερά;» χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό τεστ των Mann-Whitney, καθώς 

επίσης διαχωρίστηκαν για ακόμα μία φορά οι διευθυντές από το συνολικό δείγμα, με 

σκοπό την ανάδειξη πιθανών σημαντικών διαφοροποιήσεων. Όπως φαίνεται και από 

τον Πίνακα 48, η ηλικία των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την 

επιλογή μεθόδου διδασκαλίας (0.303>0.05). 

Πίνακας 48: Test Statistics
a,b

 

 

Έχετε επιλέξει μια μέθοδο διδασκαλίας την οποία 

χρησιμοποιείτε σταθερά; 

Kruskal-Wallis H 3.644 

df 3 

Asymp. Sig. .303 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Ηλικία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

    Με την παρούσα ερευνητική διερεύνηση καταγράψαμε τις απόψεις όσων 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετείχαν ως προς την σχολική 

αποτελεσματικότητα. 

   Η επεξεργασία των δεδομένων μας κατευθύνει στο συμπέρασμα ότι οι 

εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές που ερωτήθηκαν θεωρούν στην πλειοψηφία τους τα 

σχολεία τους αποτελεσματικά.  

  Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε μέτρησε έξι διαστάσεις της σχολικής 

αποτελεσματικότητας: 

   Την Εκπαιδευτική ηγεσία 

  Η ηγεσία του σχολείου έχει ως βασικούς στόχους της: α) την δημιουργία κοινών 

σκοπών, στόχων και αξιών που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου, β) τον 

προγραμματισμό και επανασχεδιασμό αν κριθεί αναγκαίο, γ) την εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία του σχολείου, και δ) τη 

στήριξη και έμπνευση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να δρουν ως ηγέτες σε επίπεδο 

τάξης. 

Την έμφαση στη διδασκαλία 

   Η τοποθέτηση του μαθητή στο επίκεντρο της διδασκαλίας, η εναλλαγή και 

προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας, η προετοιμασία της διδακτικής διαδικασίας, 

η έμφαση στα μαθησιακά επιτεύγματα, η σωστή ανατροφοδότηση, η συνεχή 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται ότι συντελούν στην αύξηση των 

επιτευγμάτων. 

Τις υψηλές προσδοκίες 

   Έχοντας υψηλές προσδοκίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη 

μαθησιακή βελτίωση των μαθητών. Οι υψηλές προσδοκίες πρέπει να αφορούν το 

σύνολο των μαθητών χωρίς εξαιρέσεις και να συνδέονται με το προφίλ των μαθητών 

των σχολείων. Αποδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν προσδοκίες ότι 

όλοι οι μαθητές μπορούν να έχουν επιτυχία.  
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Το σχολικό κλίμα 

  Τα αποτελεσματικά σχολεία έχουν ήσυχη ατμόσφαιρα και όχι χαοτική. Το ήρεμο 

σχολικό περιβάλλον όχι μόνο επιτρέπει αλλά και προάγει την αποτελεσματική 

διδασκαλία και επιδρά θετικά στις στάσεις και στα επιτεύγματα των μαθητών. Το 

σχολικό κλίμα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που μπορεί να 

δημιουργήσει τη βάση για υψηλή αποτελεσματικότητα. Μέσα σε ένα κλίμα 

συνεργασίας και οι μαθητές εργάζονται υπεύθυνα και οδηγούνται σε επιτυχίες, αλλά 

και οι εκπαιδευτικοί επιτυγχάνουν αντλώντας ικανοποίηση από τη δουλειά τους και 

νοιώθοντας δέσμευση για την ανάπτυξή τους και την επίτευξη των κοινών στόχων 

όλης της σχολικής κοινότητας. 

Τη μέτρηση και αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 

   Με την μέτρηση της επίδοσης των μαθητών οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εστιάσουν 

στη διδασκαλία και στη μάθηση και να διαπιστώσουν αν οι μαθητές έχουν 

κατανοήσει τους στόχους που έχουν τεθεί από τη σχολική μονάδα. Κατά την 

αξιολόγηση και μέτρηση της επίδοσης, ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός δέχονται 

ανατροφοδότηση για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της σχολικής μονάδας.  

Τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των γονέων 

    Όταν εκπαιδευτικοί και γονείς συνεργάζονται και υποστηρίζουν την αποστολή του 

σχολείου και έχουν κοινούς στόχους οδηγούνται στην αύξηση της ποιότητας και των 

μαθησιακών επιτευγμάτων. 

  Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την 

αποτελεσματικότητα των σχολείων και τη συμβολή του Διευθυντή σε αυτήν. Το 

πλήθος των ερευνών δείχνουν ότι οι παράγοντες αποτελεσματικότητας και η συμβολή 

του διευθυντή σε αυτήν προβληματίζουν. Ποιο είναι το αποτελεσματικό σχολείο; 

Μπορεί το ίδιο σχολείο να είναι αποτελεσματικό για μια ομάδα μαθητών και για 

κάποια άλλη να μην είναι. Ένα σύνολο παραγόντων μπορούν να αποδώσουν το 

χαρακτηρισμό αποτελεσματικό σε μια σχολική μονάδα. Ένα σχολείο με υψηλές 

επιδόσεις των μαθητών του θεωρείται πιο αποτελεσματικό από κάποιο άλλο, επίσης 

ένα σχολείο που δίνει κίνητρα για επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών του θεωρείται πιο αποτελεσματικό. Ακόμη ένα σχολείο με θετικό 
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σχολικό κλίμα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα γιατί είναι στενά 

συνδεδεμένο με την αποτελεσματικότητα. 

   Το σχολείο δεν έχει αποστολή μόνο την παροχή γνώσεων αλλά και την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη της κοινότητας που το πλαισιώνει και αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μαέστρος και ενορχηστρωτής σε 

όλα αυτά σίγουρα είναι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Η εκπαιδευτική πολιτική 

χαράσσεται κεντρικά και είναι κοινή για όλες τις σχολικές μονάδες, αλλά η 

διαφορετικότητα του κάθε σχολικού συγκροτήματος στο οποίο διαμορφώνονται 

πολλαπλές εκπαιδευτικές ταυτότητες λόγω της πολυμορφίας των εμπλεκόμενων 

(εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, φορείς), καταστούν το διευθυντή της κάθε σχολικής 

μονάδας υπεύθυνο για την χάραξη εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής που θα 

ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της. 

   Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας φαίνεται πόσο 

σπουδαίος είναι ο ρόλος του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην αποτελεσματική 

παιδαγωγική και διοικητική λειτουργία της και στη δημιουργία θετικού κλίματος. 

Ένας διευθυντής με το που τοποθετείται στη θέση του του ζητείται  να αναλάβει 

καθήκοντα και να φέρει εις πέρας ένα, όπως έχει διαπιστωθεί στις προηγούμενες 

ενότητες, δύσκολο έργο για το οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει ούτε ενημερωθεί, 

ούτε εκπαιδευτεί και επιμορφωθεί. Τίθεται  υπεύθυνος σε κάθε τι που λαμβάνει χώρα 

στην σχολική μονάδα χωρίς να γνωρίζει το τίμημα και τις συνέπειες των ευθυνών και 

υποχρεούται να λογοδοτεί στην υπηρεσία, στους ανωτέρους, στην κεντρική εξουσία, 

στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους φορείς. Αναλαμβάνει ένα έργο 

πολυδιάστατο και απαιτητικό χωρίς όμως προηγούμενη εκπαίδευση και καθοδήγηση. 

Είναι επιφορτισμένος με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και του πολλαπλού 

ρόλου που πρέπει να διαδραματίσει: η οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, ο 

συντονισμός του ανθρώπινου δυναμικού και η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, να 

συνεργάζεται, να αναμορφώνει, να βελτιώνει, να εποπτεύει, να ενημερώνει κτλ.  

 Συγκρίνοντας τα ευρήματα της παρούσας έρευνας με αποτελέσματα παλαιότερων 

ερευνών παρατηρούμε μικρές διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα με την έρευνα της κ. 

Μυλωνά, που πραγματοποιήθηκε προ δεκαπενταετίας με μεγαλύτερο δείγμα σε 

πολλά σχολεία της πόλης της Θεσσαλονίκης, βρίσκουμε πολλά κοινά σημεία και 

λιγότερες διαφορές αν και η σύνθεση του μαθητικού δυναμικού διαφέρει γιατί και 
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προέλευσή τους είναι διαφορετική. Και στις δύο φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 

υψηλές προσδοκίες και δίνουν έμφαση στην προετοιμασία της διδασκαλίας. 

Συμφωνούν επίσης ότι επίκεντρο της διδασκαλίας είναι ο μαθητής και όχι η ύλη. 

Συμφωνουν επίσης στο ότι οι γονείς συνεισφέρουν περισσότερο οικονομικά στη 

στήριξη του σχολείου. Γενικότερα και στις δύο έρευνες μπορούμε να πούμε ότι τα 

σχολεία που πήραν μέρος μπορούν να χαρακτηριστούν ως αποτελεσματικά. 

Άρα: Ένα εκπαιδευτικό σύστημα, όπως της χώρας μας, που είναι συγκεντρωτικό και 

πλαισιώνεται από μια κοινωνία με ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες, δέχεται πιέσεις 

για να καταφέρει  η εκπαίδευση ως θεσμός να ανταποκριθεί στους στόχους της.  Σ’ 

αυτό το σύστημα λοιπόν εμφανίζεται επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης και βελτίωσης της σχολικής Διεύθυνσης.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού προτείνουμε, ύστερα από προσεκτικό σχεδιασμό, 

λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη και των ίδιων των εκπαιδευτικών να γίνεται 

εκπαίδευση και επιμόρφωση των διευθυντών πάνω σε θέματα του πολυσχιδή ρόλου 

τους όπως είναι η διοίκηση και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού πριν την 

ανάληψη των καθηκόντων τους.  

Να γίνει αναβάθμιση των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών 

της εκπαίδευσης γιατί αποτελούν τη βάση για βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Να θεσμοθετηθούν, σε επίπεδο διευθύνσεων ή ακόμα και περιφέρειας,  προγράμματα 

κατάρτισης σε διοικητικά θέματα για να πάψουν οι διευθυντές να ασκούν τα 

καθήκοντά τους με εμπειρικό τρόπο και πολλές φορές ως ερασιτέχνες που κινούνται 

από ένστικτο. 

Να οργανωθούν, στα κατά περιφέρειες ΠΕΚ, ταχύρυθμα, έστω, σεμινάρια πάνω σε 

θέματα που ταλανίζουν την πλειονότητα των διευθυντών και πολλές φορές τους 

φέρνουν στην άσχημη θέση του απολογούμενου απέναντι στους εμπλεκόμενους στην 

εκπαίδευση. Επίσης αυτά τα σεμινάρια να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα για την ενημέρωση τους σε νομοθετικές αλλαγές και εισαγωγή 

καινοτομιών και να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Δια βίου εκπαίδευση και 

επιμόρφωση με περιοδική μορφή και μάλιστα με αντικείμενο τις έρευνες που έχουν 
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πραγματοποιηθεί στο αντικείμενο της αποτελεσματικότητας, ώστε οι διευθυντές 

γνωρίζοντας τα πορίσματα να τα χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν το έργο τους 

Οι αλλαγές των Υπουργικών Αποφάσεων είναι συχνές γι αυτό θα ήταν καλό να 

δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα που θα αφορά μόνο την εκπαιδευτική νομοθεσία και θα 

επιτρέπει την είσοδο μόνο στα στελέχη της εκπαίδευσης για ενημέρωση υποστήριξη 

του διοικητικού τους έργου. 

Να δημιουργηθούν κίνητρα για την αυτοεπιμόρφωση των στελεχών αλλά και τη 

συμμετοχή τους σε επιμορφώσεις εφόσον αυτές δεν είναι υποχρεωτικές. 

Να υλοποιηθούν έρευνες για τα θέματα που επιθυμούν οι ίδιοι οι διευθυντές, να 

ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους και να αποκτήσουν επιστημονική γνώση. 

 Να δημιουργηθούν περισσότερα και οικονομικότερα, ώστε να έχουν και οι 

οικονομικά ασθενέστεροι πρόσβαση, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με 

κατεύθυνση την Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

Σε γενικές γραμμές πιστεύουμε ότι η παρούσα μελέτη συμφωνεί με τα συμπεράσματα 

και άλλων ερευνητών. Σίγουρα η παρούσα έρευνα δεν εξάντλησε πλήρως το θέμα της 

συμβολής του διευθυντή στην σχολική αποτελεσματικότητα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει 

χώρος για νέες έρευνες και μελλοντικά θα εξεταστεί και από άλλες οπτικές πλευρές 

το αντικείμενό μας. Τα δεδομένα στην εκπαίδευση συνεχώς αλλάζουν, αλλάζει η 

σύσταση του μαθητικού δυναμικού με την εισροή προσφύγων, αλλάζει η σύσταση 

του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας με την είσοδο πολλών ειδικοτήτων 

από τη δευτεροβάθμια κ.ά. Άρα λοιπόν νέα πράγματα θα ακουστούν στο μέλλον.. 

Μια πρόταση είναι να γίνει μελλοντικά μία έρευνα για τη συμβολή του διευθυντή 

στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας με μεγαλύτερο δείγμα. Να 

πραγματοποιηθεί και στους πέντε δήμους της νομαρχιακής ενότητας της Χαλκιδικής 

και όχι μόνο στο Δήμο Ν. Προποντίδας. 

Επίσης θα ήταν καλό στην έρευνα αυτή να συμπεριληφθούν και σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να εξεταστούν οι απόψεις και οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών αυτής της βαθμίδας εκπαίδευσης. 
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Ακόμη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η έρευνα σε σχέση με περισσότερους 

παράγοντες αποτελεσματικότητας και όχι μόνο σε σχέση με τους έξι που 

αποδεχτήκαμε αρχικά στην παρούσα μελέτη. 

Καλή δύναμη και πίστη στους μελλοντικούς ερευνητές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

   Στο παράρτημα της παρούσας εργασίας περιλαμβάνεται το ερωτηματολόγιο της 

ερευνητικής διερεύνησης, όπως αυτό διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή στους 

εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, καθώς και η ενυπόγραφη βεβαίωση της κ. 

Μυλωνά Ζαφειρούλας, στην οποία βεβαιώνεται η συγκατάθεσή της για τη χρήση του 

ερωτηματολογίου. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Προς τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

 

 

Θέμα : «Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των σχολείων» 

 

 

  Σκοπός της διανομής του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή στοιχείων για τις 

εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα των σχολείων. 

  Η έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια της Διπλωματικής μου Εργασίας, του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, με 

κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία». 

   Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και την πολύτιμη συμβολή σας. 

 

 

                                                              Με εκτίμηση 

 

                                                        Γεθσημανή Τογανίδου 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

  Βεβαιώνω ότι εγώ, η κάτωθι υπογραφόμενη Ζαφειρούλα Μυλωνά του Δημητρίου, 

έχω δώσει την συγκατάθεση μου στην Τογανίδου Γεθσημανή του Μαΐου, ώστε να 

χρησιμοποιήσει το ερωτηματολόγιό της δικής μου έρευνας, στο πλαίσιο της δικής της 

Διπλωματικής Εργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονία, με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία». 

 

 

 

  

                                                                         Θεσσαλονίκη    27-11-2018 

                                                                                 Η υπογράφουσα 

                                                                     

                                                   Ζαφειρούλα Μυλωνά 
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