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Περίληψη 

 

 Η σημερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές στον οικονομικό, 

στον πολιτικό, στον τεχνολογικό τομέα, οι οποίες αυξάνουν τις απαιτήσεις της 

κοινωνίας για τους σχολικούς οργανισμούς. Το σχολείο οφείλει να παρέχει στους 

μαθητές όχι μόνο τις απαραίτητες γνώσεις αλλά, και συναισθηματικές και κοινωνικές 

δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

Συνεπώς, είναι επιτακτική η διαμόρφωση αποτελεσματικών σχολείων, τα οποία θα 

συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Η παρούσα ερευνητική μελέτη 

πραγματεύεται τη σχολική αποτελεσματικότητα καθώς, και τον ρόλο της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας σε αυτή.  

 

 Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 375 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Για την 

ανάλυση των ποσοτικών ευρημάτων αξιοποιούνται η περιγραφική και η επαγωγική 

στατιστική ανάλυση. 

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι 

σχολικές μονάδες είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματικές. Πιο συγκεκριμένα, 

μελετήθηκαν ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι φαίνεται πως συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα των σχολείων. Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, 

φαίνεται πως το θετικό σχολικό κλίμα που αναπτύσσεται σε αυτά, αναπτύσσεται σε 

υψηλότερο βαθμό σε σχέση με τους υπόλοιπους παράγοντες. Ωστόσο, προέκυψε πως 

η προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης κυμαίνεται σε μέτριο επίπεδο. 

 

 Επίσης, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, φαίνεται πως οι 

διευθυντές των σχολείων εφαρμόζουν όλα τα ηγετικά στυλ, με μικρή υπεροχή του 

παιδαγωγικού στυλ ηγεσίας. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: σχολική αποτελεσματικότητα, παράγοντες αποτελεσματικότητας, 

εκπαιδευτική ηγεσία, ηγετικά στυλ. 
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Abstract   

 

Today's society is characterized by profound changes in the economic, 

political, and technological spheres, which increase the demands of society for school 

organizations. The school has to provide students with not only the necessary 

knowledge, but also emotional and social skills to help them cope with the demands 

of society. It is therefore imperative to set up effective schools, which will contribute 

to the development of pupils. This research study reported to school effectiveness as 

well as the role of educational leadership in it. 

 

The survey sample consists of 375 primary school teachers who were asked to 

complete a questionnaire. The descriptive and inductive statistical analysis is used to 

analyze the quantitative findings. 

 

According to the results of the survey, teachers believe that schools are quite- 

very efficient. More specifically, some factors have been studied, which seem to 

contribute to the effectiveness of schools. According to the views of teachers, it seems 

that the positive school climate that develops in them brings together the most 

satisfactory rates. However, it has emerged that the promotion of professional 

development is moderate 

 

Also, according to the teachers' opinions, it seems that the school principals 

apply all the leading styles, and more the pedagogical leadership style. 

 

 

Keywords: school effectiveness, effectiveness factors, educational leadership, 

leadership styles. 
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Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ραγδαίες εξελίξεις στον επιστημονικό, 

στον τεχνολογικό και στον κοινωνικό τομέα, οι οποίες δημιουργούν την ανάγκη για 

πραγματοποίηση αλλαγών στον τομέα της γνώσης και της εκπαίδευσης. Η 

εκπαίδευση δεν πρέπει να αγνοεί το παρόν διότι αποτελεί ένα τμήμα του κοινωνικού 

συστήματος που αντανακλάται στο σχολείο (Καζαμίας & Κασσωτάκης, 1995). Για να 

προσαρμοστεί στα νέα κοινωνικά δεδομένα οφείλει να εφοδιάζει τους μαθητές με τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις 

νέες απαιτήσεις της κοινωνίας. Παρατηρείται, λοιπόν, ένα διεθνές ενδιαφέρον για τη 

σχολική επιτυχία, για το πώς μπορεί να βελτιωθεί και με ποια κριτήρια, για την 

προσμέτρηση της «προστιθέμενης αξίας», την εξασφάλιση της ποιότητας στην 

εκπαίδευση, την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων καθώς, και την 

«αποτελεσματικότητά» τους (Παμουκτσόγλου, 2001). Επίσης, σύμφωνα με τους 

MacBeath και Mortimore (2001), αυξάνονται συνεχώς οι συζητήσεις σχετικά με την 

διασαφήνιση του ρόλου του σχολείου καθώς, και με το αν ένα σχολείο μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «αποτελεσματικό» ή όχι.  

 

Κάθε σχολείο αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα το οποίο αποτελείται από 

επιμέρους υποσυστήματα που οφείλουν να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους, έτσι 

ώστε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό σχολείο (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000). 

Ωστόσο, η «σχολική αποτελεσματικότητα» είναι δύσκολο να οριστεί γιατί το σχολείο 

είναι ένας σύνθετος οργανισμός με πληθώρα στόχων που επηρεάζονται από το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ( Πασιαρδής, 2004· Παπαναούμ, 1995). Σύμφωνα με 

τους Stoll και Fink (1994), ένα σχολείο θεωρείται αποτελεσματικό όταν προάγει την 

πρόοδο όλων των παιδιών, όποιο κι αν είναι το κοινωνικό- οικονομικό τους 

υπόβαθρο, και σύμφωνα με τον Lezotte (1989), είναι αυτό στο οποίο συνυπάρχουν η 

ποιότητα και η ισότητα. Ένας ακόμη ορισμός του αποτελεσματικού σχολείου 

αναφέρει πως οι μαθητές του έχουν μεγαλύτερη επίδοση από αυτή που αναμένεται, 

σύμφωνα με τα δεδομένα και τα αποτελέσματά του (Mortimore, 1991). Ωστόσο, 

πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αποτελεσματικότητα (effectiveness) δεν πρέπει να 

ταυτίζεται με την αποδοτικότητα (efficiency), η οποία σχετίζεται κυρίως με τους 

πόρους που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί μία διαδικασία (Scriven, 1991). 
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Το κίνημα για τη σχολική αποτελεσματικότητα ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄70, 

από τους Lezotte (1979) και Edmonds (1979), ως απάντηση στην έρευνα του 

κοινωνιολόγου Coleman (1966) με τίτλο «Ισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες». 

Αυτή η έρευνα ανέδειξε ως σημαντικό παράγοντα για τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία 

των μαθητών την κοινωνική- οικονομική τους προέλευση και κατ ΄ επέκταση 

θεωρούσε πως το σχολείο μπορεί να ασκήσει μικρή επίδραση στα μαθητικά 

αποτελέσματα. Έπειτα, ακολούθησε πλήθος ερευνών (Brookover, 1978· Edmonds, 

1979) οι οποίες κατέληξαν πως «τα σχολεία μπορούν να κάνουν τη διαφορά» 

(Θεοφιλίδης, 2012) διότι το σχολείο επιδρά στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των 

μαθητών (Mortimore, 1992) και μέσω αυτού μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερες 

μαθητικές επιδόσεις. Έτσι, εμφανίστηκε το «κίνημα για τα αποτελεσματικά σχολεία». 

 

Σήμερα, οι έρευνες που πραγματοποιούνται σχετικά με τα αποτελεσματικά 

σχολεία, εστιάζουν στους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους. 

Ο πρώτος που προσδιόρισε αυτούς τους βασικούς παράγοντες ήταν ο Edmonds 

(1979). Ακολούθησαν και άλλες σχετικές έρευνες, όπως αυτές των Mortimore (1995), 

Sammons, Hillman και Mortimore (1995), MacBeath και Mortimore (2001), 

Πασιαρδή (2001), Teddlie και Reynolds (2003) και του Θεοφιλίδη (2012). 

Μελετώντας αυτές τις έρευνες, γίνεται αντιληπτό πως όλες συγκλίνουν σε κάποιους 

βασικούς παράγοντες- γνωρίσματα του αποτελεσματικού σχολείου, οι οποίοι είναι: η 

εκπαιδευτική ηγεσία, η ποιότητα της διδασκαλίας, το σχολικό κλίμα, οι υψηλές 

προσδοκίες, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η συνεργασία και η συμμετοχή των 

γονέων και της κοινωνίας στο έργο του σχολείου. 

 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη θα εστιάσει στη σχολική ηγεσία, που αποτελεί 

έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες του αποτελεσματικού σχολείου 

(Φασουλής, 2011). Η ηγεσία που αναπτύσσεται στη σχολική μονάδα στοχεύει στην 

επιρροή της στάσης και της συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων μελών έτσι ώστε να 

επιτύχει την εθελοντική και πρόθυμη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων του 

σχολείου (Σαΐτης, 2000). Οι σχολικοί ηγέτες μπορούν να επηρεάσουν τα κίνητρα, τις 

ικανότητες και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και κατ ΄ επέκταση τις 

συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας (Pont κ.ά., 2008). 
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Ένα ηγετικό στέλεχος οφείλει να έχει κάποιες απαραίτητες δεξιότητες για να 

ανταπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις του ρόλου του (Katz, 1974 ό.α. Σαΐτης, 

2008). Οφείλει να έχει τεχνικές δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με την ικανότητα 

του ατόμου να εκτελεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με συγκεκριμένη μεθοδολογία 

εφαρμόζοντας τις γνώσεις του, ανθρώπινες δεξιότητες, μέσω των οποίων 

διαχειρίζεται αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό και νοητικές που θεωρούν το 

σχολείο ως ένα σύνολο, οι συντελεστές του οποίου αλληλοεξαρτώνται. Συνεπώς, ο 

συνδυασμός των κατάλληλων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των 

απαραίτητων γνώσεων αλλά, και δεξιοτήτων διαμορφώνουν το προφίλ ενός 

αποτελεσματικού σχολικού ηγέτη. 

 

Πολλοί μελετητές (Cuban,1984· Hallinger & Murphy, 1986)  διερεύνησαν αν 

υπάρχει ένα μοντέλο ηγεσίας που να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις σχολικές 

μονάδες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προέκτασή τους σε όλα τα σχολεία δεν ήταν 

ξεκάθαρη ( Hallinger & Wang, 2015). Σε κάθε αποτελεσματική σχολική μονάδα 

εφαρμόζονται διαφορετικές πρακτικές (Hallinger & Murphy, 1986). Σύμφωνα με τον 

Barth (1986), εφόσον τα σχολεία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις ανάγκες και 

τους πόρους που εξασφαλίζουν τότε, και το στυλ του ηγέτη που απαιτείται γι ΄ αυτά 

δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα μόνο τύπο. Σύμφωνα με το Ολιστικό Μοντέλο 

Ηγεσίας (Brauckmann & Pashiardis, 2011), η εκπαιδευτική ηγεσία συμπεριλαμβάνει 

πέντε στυλ ηγεσίας, τα οποία είναι: το παιδαγωγικό, το δομικό, το συμμετοχικό, το 

επιχειρηματικό και το στυλ της ανάπτυξης του προσωπικού. Κάθε διευθυντής είναι 

πιθανό να αναπτύξει κάποια από αυτά τα στυλ ηγεσίας ή ακόμη και όλα, ανάλογα με 

το συγκείμενο. Συνεπώς, δεν υπάρχει ένα και μόνο στυλ ηγεσίας που εφαρμόζεται 

στα αποτελεσματικά σχολεία. Είναι ένας συνδυασμός των στυλ που προωθείται 

ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η συνεισφορά στην έρευνα που αφορά 

τη σχολική αποτελεσματικότητα, η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο στη χώρα μας. 

Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια σύνδεσης της σχολικής αποτελεσματικότητας με 

τους παράγοντες που συμβάλλουν στο να αναδειχθεί ένα σχολείο σε αποτελεσματικό 

και συγκεκριμένα, εστιάζοντας στον ρόλο και στην επιρροή του παράγοντα της 

σχολικής ηγεσίας. Πιο συγκεκριμένα τίθενται τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:  
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1) Πόσο αποτελεσματική θεωρούν οι εκπαιδευτικοί τη σχολική μονάδα στην 

οποία εργάζονται, σε σχέση με τους επτά παράγοντες που συμβάλλουν στη σχολική 

αποτελεσματικότητα;  

2) Σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν οι διευθυντές των σχολείων κάθε ηγετικό στυλ, 

σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών; 

 

Η μελέτη πραγματοποιείται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ποσοτικής 

έρευνας. Τον πληθυσμό της έρευνας αποτελούν οι  εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Χρησιμοποιείται δειγματοληπτική προσέγγιση με πιθανότητα και πιο 

συγκεκριμένα, δειγματοληψία κατά στρώματα. Η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολόγιου. Ως 

μέσω συλλογής δεδομένων επιλέγεται το ερωτηματολόγιο, διότι η χρήση του έχει 

πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με άλλα εργαλεία. Η ανάλυση των δεδομένων 

γίνεται με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS (Statistical Package for 

Social Science). 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, το 

οποίο αποτελείται από την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας και 

από την περιγραφή των ερευνητικών ερωτημάτων. Αναλυτικότερα, γίνεται μια 

προσπάθεια προσδιορισμού της έννοιας της σχολικής αποτελεσματικότητας και 

ορισμένων κοινών παραγόντων που φαίνεται ότι συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων. Εν συνεχεία, αναλύεται ο ένας εξ 

αυτών των παραγόντων, που είναι η εκπαιδευτική ηγεσία. Μελετάται η έννοια της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας, ο ρόλος και η συμβολή της στο αποτελεσματικό σχολείο, 

προσδιορίζεται η έννοια του αποτελεσματικού ηγέτη και έπειτα παρουσιάζονται 

σχετικές έρευνες. Στη συνέχεια, γίνεται μία προσπάθεια σύνδεσης της σχετικής 

βιβλιογραφίας με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στο τέλος του αυτού 

του κεφαλαίου, παρατίθενται τα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η 

παρούσα έρευνα και δίνουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πορεία της 

έρευνας. 

 

Το επόμενο κεφάλαιο αφορά την μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την 

διεξαγωγή και την ανάλυση της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται 

αναλυτικά η διαδικασία επιλογής του δείγματος και τα χαρακτηριστικά του, η 
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διαδικασία και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων καθώς, και οι μέθοδοι ανάλυσης 

δεδομένων. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά σε ζητήματα δεοντολογίας 

καθώς, επίσης, και σε περιορισμούς της εν λόγω έρευνας. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της ερευνητικής μελέτης, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα. Αρχικά, μέσω της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης, γίνεται η 

παρουσίαση του δείγματος της έρευνας μέσα από γραφήματα και σχετικούς πίνακες. 

Έπειτα, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων, για κάθε ερώτηση, με 

πίνακες συχνοτήτων και με γραφήματα καθώς, επίσης, και οι μέσες τιμές τους και η 

τυπική απόκλιση. Εν συνεχεία, μέσω της επαγωγικής στατιστικής, γίνεται η 

προσπάθεια να βρεθούν σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο, της συζήτησης, ερμηνεύονται και σχολιάζονται 

κριτικά τα αποτελέσματα που περιγράφηκαν στο τρίτο κεφάλαιο. Η συζήτηση 

πραγματοποιείται σε σχέση με το θεωρητικό πλαίσιο, τον σκοπό της έρευνας και τα 

ερευνητικά ερωτήματα. 

 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, κατατίθενται προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα. Οι προτάσεις αυτές βασίζονται στα ευρήματα της παρούσας έρευνας και 

στοχεύουν στην προαγωγή της έρευνας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης. 
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1. Θεωρητικό πλαίσιο 

  

1.1. Σχολική αποτελεσματικότητα 

 

1.1.1. Ιστορική αναδρομή 

 

 Ο όρος «αποτελεσματικότητα» κατέχει εξέχουσα σημασία για την εκπαίδευση 

από τη δεκαετία του ΄70. Πολλές έρευνες πραγματοποιήθηκαν στον διεθνή χώρο, οι 

οποίες προσπάθησαν να μελετήσουν την επίδραση της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη 

των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, προσπάθησαν να καταγράψουν αν, και κατά πόσο, 

το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών και το σχολικό πλαίσιο μπορούν να 

μεταβάλλουν τις επιδόσεις των μαθητών.  

 

Οι πρώτες έρευνες ξεκίνησαν στην Αμερική, φανερά επηρεασμένες από 

οικονομικά πρότυπα, έχοντας ως δεδομένο ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί ένα 

ανοιχτό κοινωνικό σύστημα που αποτελείται από εισροές, τις οποίες μετασχηματίζει 

και τις αποδίδει στο περιβάλλον ως εκροές (Reynolds, Creemers, Stringfield, Teddlie, 

Schaffer & Nesselrodt, 1994). Ως εισροές θεωρούνται το κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο των μαθητών, τα εφόδια των εκπαιδευτικών, το σχολικό περιβάλλον ενώ, 

ως εκροές οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, η συμπεριφορά και οι δεξιότητες των μαθητών. 

 

Το μοντέλο των εισροών- εκροών αξιοποίησαν ερευνητές, στα μέσα της 

δεκαετίας του ΄60, όπως ο κοινωνιολόγος Coleman. Ο  James Coleman και οι 

συνεργάτες του πραγματοποίησαν μια έρευνα ορόσημο για τα εκπαιδευτικά 

δεδομένα, με τίτλο «Equality of Educational Opportunity»  (Coleman, Campbell, 

Hobson, McPartland, Mood, Weinfeld & York, 1966). Αυτή η έρευνα θεωρήθηκε 

ιδιαίτερα σημαντική γιατί ήταν η μεγαλύτερη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί μέχρι 

τότε για τη δημόσια εκπαίδευση στις Η.Π.Α. και διεξήχθη σε 4.000 σχολεία, 

συλλέγοντας 645.000 ερωτηματολόγια. Το θέμα το οποίο μελέτησε ήταν η επίδραση 

που είχε το σχολείο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως σημαντικός παράγοντας σχολικής επιτυχίας 

θεωρούταν το κοινωνικό- οικονομικό υπόβαθρο των μαθητών και πως το σχολείο 

μπορούσε να συμβάλλει σε μικρό βαθμό στα μαθησιακά αποτελέσματα (schools 
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make no difference). Σύμφωνα με τους Kirk και Jones (2004), το περιβάλλον του 

σπιτιού και των φίλων είναι αυτό που επιβάλλει τις ανισότητες.  

 

Τα επόμενα χρόνια, πραγματοποιήθηκαν κάποιες ακόμη σχετικές έρευνες που 

επιβεβαίωσαν τα ευρήματα του Coleman. Στο βιβλίο του Jenks με τίτλο «Inequality» 

(Jenks, Smith, Acland, Bane, Cohen, Gintis, κ.ά., 1972), μελετήθηκαν τα αίτια της 

σχολική αποτυχίας. Ο Jenks κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο πιο σημαντικός 

παράγοντας που καθορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι το οικογενειακό 

υπόβαθρο (Verdis, Kriemadis & Pashiardis, 2003). Την ίδια χρονική περίοδο στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Plowden (1967) κατέληξε και αυτή σε παρόμοια 

συμπεράσματα, θεωρώντας πως η οικογένεια είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας 

στην σχολική επιτυχία και επεσήμανε πως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εντάξουν 

τους γονείς στη σχολική εργασία (Verdis, Kriemadis & Pashiardis, 2003). 

Χαρακτηριστική φράση για εκείνη την περίοδο αποτελεί η φράση του Bernstein 

(1970) «schools cannot compensate for society» δηλαδή, ότι τα σχολεία δεν μπορούν 

να επανορθώσουν σχετικά με τις κοινωνικές ανισότητες. 

 

Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών εκείνης της 

περιόδου ήταν απογοητευτικά για τον ρόλο του σχολείου γιατί φάνηκε πως το 

σχολείο δεν μπορούσε να κερδίσει τη μάχη εναντίον των κοινωνικών ανισοτήτων 

(Verdis, Kriemadis & Pashiardis, 2003). Η αμφισβήτηση του ρόλου του σχολείου 

αποθάρρυνε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θεωρήθηκε πως δεν μπορούν να 

συμβάλουν ουσιαστικά στις προσπάθειες ενάντια στην κοινωνική αδικία. Σύμφωνα 

με τον Πασιαρδή και την Πασιαρδή (2000), ασκήθηκε έντονη και άδικη κριτική 

εναντίον του σχολείου γιατί θεωρήθηκε πως ο πιο καθοριστικός παράγοντας για μια 

επιτυχημένη ζωή ήταν το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο του ατόμου και όχι η 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 

 Όλα αυτά αποτέλεσαν πρόκληση και έδωσαν το έναυσμα για την 

πραγματοποίηση νέων ερευνών. Υπήρξαν ερευνητές (Brookover, Beady, Flood, 

Schweitzer & Wisenbaker, 1979) που αμφισβήτησαν τα συμπεράσματα του Coleman 

και των συνεργατών του, στηριζόμενοι στο επιχείρημα πως η μελέτη τους έπασχε 

μεθοδολογικά. Τότε λοιπόν, τη δεκαετία του ΄70, δημιουργήθηκε το «κίνημα για τα 

αποτελεσματικά σχολεία». Στόχος του ήταν να μελετήσει πώς επιδρά η εκπαίδευση 
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στην ανάπτυξη των μαθητών αλλά, και πώς η μετέπειτα ζωή τους επηρεάζεται από 

την εκπαίδευση (Θεοφιλίδης, 2012).  

 

Το «κίνημα για τα αποτελεσματικά σχολεία» στηρίχθηκε σε μελέτες των 

Rutter, Manghan, Mortimore, Ouston και Smith (1979) στην Αγγλία, και των 

Brookover, Beady, Flood, Schweitzer και Wisenbaker (1979), και Edmonds (1979) 

στις Η.Π.Α.. Ωστόσο, τα θεμέλιά του έθεσαν οι Brookover και Lezotte (1979) και ο 

Edmonds (1979), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το κοινωνικό- 

οικονομικό υπόβαθρο των μαθητών δεν ήταν ο καθοριστικότερος παράγοντας για την 

αποτυχία ή την επιτυχία τους. Αντιθέτως, εκείνο το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά ήταν 

η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και το κλίμα του σχολείου που 

αποτυπώνεται στην αγάπη και στην κατανόηση που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί προς 

τους μαθητές (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000).  

 

Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα των Brookover κ.ά. (1979) που 

πραγματοποιήθηκε σε 159 σχολεία των Η.Π.Α., αποδείχθηκε πως το κοινωνικό και το 

φυλετικό υπόβαθρο των μαθητών δεν εξηγεί πλήρως το εύρος των σχολικών 

αποτελεσμάτων αλλά, αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με τις σχολικές κοινωνικές 

δομές. Κατ ΄ επέκταση, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να υπάρξουν αποτελεσματικά 

σχολεία για όλους τους μαθητές, αρκεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες 

μεταρρυθμίσεις (Edmonds, 1979). Ο Edmonds, ολοκληρώνοντας τη μελέτη του 

σχετικά με τα αποτελεσματικά σχολεία, υπογράμμισε τρία βασικά σημεία: α) ότι 

πρέπει να δοθεί έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, β) ότι τα σχολεία πρέπει να 

καθορίζουν τα ελάχιστα προσδοκώμενα αποτελέσματα για όλα τα παιδιά και γ) ότι τα 

σχολεία και οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους για 

την προώθηση των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών, ανεξάρτητα από την 

κοινωνική ή φυλετική προέλευσή τους (Verdis, Kriemadis & Pashiardis, 2003).    

 

Όμως, επικρίσεις δέχθηκε και το «κίνημα για τα αποτελεσματικά σχολεία». 

Αυτή, η πρώτη γενιά ερευνών σχετικά με τα αποτελεσματικά σχολεία, δέχθηκε 

επικρίσεις κυρίως για μεθοδολογικά ζητήματα. Οι ερευνητές προσπάθησαν να 

αντιμετωπίσουν αυτά τα σφάλματα με νέες στατιστικές τεχνικές. Έτσι, μετά τα μέσα 

της δεκαετίας του ΄80, έχουμε τη δεύτερη γενιά μελετών για τα αποτελεσματικά 

σχολεία που αξιοποιεί νέα, βελτιωμένα στατιστικά μοντέλα. Εκείνη την περίοδο, οι 
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έρευνες που πραγματοποιούνται επεκτείνονται και σε άλλες χώρες όπως, στην Κίνα, 

στον Καναδά, στην Ολλανδία. Δύο από τις πιο σημαντικές μελέτες εκείνης της 

περιόδου ήταν αυτές των Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis και Ecob (1988) και των 

Teddlie και Stringfield (1993). Ο Mortimore (1988) μέσα από τις μελέτες του 

προσπαθεί να εντοπίσει γιατί κάποια σχολεία είναι πιο αποτελεσματικά από κάποια 

άλλα, γιατί κάποιες ομάδες μαθητών είναι πιο αποτελεσματικές από κάποιες άλλες 

και τέλος, προσπαθεί να προσδιορίσει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 

σχολική αποτελεσματικότητα. 

 

Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι η σχολική αποτελεσματικότητα απασχόλησε 

τους ερευνητές για πολλά χρόνια, έχοντας πάρει διάφορες διαστάσεις. Μπορεί να 

ξεκίνησε από την Αμερική, ωστόσο, επεκτάθηκε σε πολλές χώρες του πλανήτη, 

έχοντας ισχυρές πολιτικές επιπτώσεις. Το «κίνημα για τα αποτελεσματικά σχολεία» 

κατάφερε να αντικαταστήσει την απογοήτευση των ανθρώπων που κατάγονταν από 

χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα, με μια αισιοδοξία και ένα όραμα για το 

μέλλον των παιδιών τους, ευελπιστώντας πως θα ξεπεράσουν την κοινωνική τους 

μοίρα. Πλέον θεωρείται ως δεδομένο ότι «schools can make a difference» (Brookover 

κ.ά., 1979), δηλαδή, ότι τα σχολεία μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ωστόσο, το 

βασικό ερώτημα πλέον, είναι πώς τα σχολεία μπορούν να κάνουν τη διαφορά δηλαδή, 

από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αποτελεσματικότητά τους, το οποίο μπορεί να 

διερευνηθεί, αφού πρώτα προσδιοριστεί η έννοια της σχολική αποτελεσματικότητα. 

 

1.1.2. Η έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας 

 

1.1.2.1. Ορισμοί 

 

 Στο πλαίσιο της μελέτης της αποτελεσματικότητας των σχολείων διερευνάται 

γιατί τα σχολεία που στην αρχή είχαν μαθητές με συγκρίσιμο επίπεδο, τελικά 

διαφέρουν ως προς την επίτευξη των στόχων τους (Reynolds κ.ά., 1994). Είναι 

δύσκολο να υπάρξει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τη σχολική 

αποτελεσματικότητα γιατί το σχολείο είναι ένας σύνθετος οργανισμός με πληθώρα 

στόχων που επηρεάζονται από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Πασιαρδής, 2014· 

Παπαναούμ, 1995). Σύμφωνα με τη Sammons (1999), η διερεύνηση της σχολικής 
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αποτελεσματικότητας εξαρτάται από παράγοντες που διαφέρουν μεταξύ τους όπως, 

το δείγμα των σχολείων, τη μεθοδολογία που ακολουθείται, τον προσδιορισμό των 

εκροών, το χρονοδιάγραμμα αλλά, και από την ύπαρξη ακροατηρίων με διαφορετικές 

προτεραιότητες, γι ΄ αυτό ποικίλλουν και οι σχετικοί ορισμοί. 

 

 Κατά τη δεκαετία του 1980, η έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας 

εστίαζε στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών (Creemers & Reezigt, 1997), 

αγνοώντας τους υπόλοιπους τομείς ανάπτυξης. Ο κυριότερος στόχος των 

εκπαιδευτικών συστημάτων ήταν η πρόοδος των μαθητών που διαφαίνονταν από την 

επίτευξη υψηλών βαθμολογιών σε εξετάσεις και τεστ (Farhat, Zarghuna, Khaldid, 

Ashiq & Munhammad, 2012).  

 

Με το πέρασμα των χρόνων, παρατηρήθηκε μία μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος προς του στόχους που θέτει το κάθε σχολείο. Υπάρχουν στόχοι που 

σχετίζονται με αυτούς των προγραμμάτων σπουδών αλλά, υπάρχουν και στόχοι που 

προσδιορίζονται από την εκάστοτε σχολική μονάδα και έχουν σχέση με το 

συγκείμενο στο οποίο λειτουργεί δηλαδή, με το προφίλ των μαθητών και με το 

ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται. Έτσι, σύμφωνα με τον Gaskell (1995), 

σχολική αποτελεσματικότητα είναι η μέτρηση της επιτυχίας ενός σχολείου, ως 

απάντηση των αναγκών που έχουν οι μαθητές, συνδυάζοντας τους στόχους με το 

πρόγραμμα σπουδών. Ακόμη, αξίζει να προσθέσουμε πως, με βάση αυτή την 

αντίληψη, αποτελεσματικός θεωρείται ένας οργανισμός όταν πετυχαίνει τους στόχους 

του (Βάθης, Μπουραντάς, Παπακωνσταντίνου & Ρεκλείτης, 1999).  

  

Μετά το 1990, επαναπροσδιορίζεται η έννοια της σχολικής 

αποτελεσματικότητας, θέτοντας στο επίκεντρο την επίδραση που ασκεί το σχολείο 

όχι μόνο στην ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών αλλά, και κοινωνικών 

και συναισθηματικών δεξιοτήτων (Reynolds, 1991), όπως η συμμετοχή, η 

συμπεριφορά, η στάση και η αυτοεκτίμηση (Sammons, 2007). Ένας ακόμη ορισμός 

αναφέρει πως αποτελεσματικότητα υπάρχει όταν οι μαθητές έχουν μεγαλύτερη 

επίδοση από αυτή που αναμένεται, σύμφωνα με τα δεδομένα και τα αποτελέσματα 

του σχολείου (Mortimore, 1991· Sammons, 2007). Με αυτό τον τρόπο μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας φαίνεται πως συμφωνεί και ο OECD. Σύμφωνα με τον εν λόγω 

οργανισμό, η σχολική αποτελεσματικότητα μελετάει την πρόοδο των μαθητών τόσο 
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σε γνωστικό όσο και σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 

την οικογενειακή τους κατάσταση, το κοινωνικό-οικονομικό τους υπόβαθρο καθώς, 

και την προηγούμενη επίδοσή τους (Chapman, 1991). 

 

Αναλυτικότερα, ο OECD (2015) οριοθετεί τους τομείς στους οποίους οφείλει 

να εστιάσει το σχολείο για να συμβάλλει στην πρόοδο των μαθητών και κατ ΄ 

επέκταση στη σχολική αποτελεσματικότητα. Αρχικά, δίνεται εξέχουσα σημασία στην 

ανάπτυξη προσωπικών αξιών και δεξιοτήτων που βοηθούν τον μαθητή να γίνει 

ανεξάρτητος, υπεύθυνος, τίμιος και να αναζητά τη γνώση. Εν συνεχεία, η απόκτηση 

προσόντων και ικανοτήτων που θα συμβάλλουν στον επιτυχή ανταγωνισμό στην 

αγορά εργασίας είναι σημαντική για τον μελλοντικό πολίτη της κοινωνίας της 

γνώσης. Ενώ, ιδιαίτερη σημασία κατέχει και η δημιουργία πολιτών της παγκόσμιας 

κοινότητας. Άρα, ο OECD (2015) θεωρεί πως η εκπαίδευση οφείλει να εστιάζει στη 

συνεχή καλλιέργεια των ικανοτήτων του ατόμου και στη διαμόρφωση αξιών που θα 

νοηματοδοτήσουν τη ζωή του και θα την αναγάγουν σε μια αξιόλογη και ανεξάρτητη 

ζωή.  

  

Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε πως κάθε σχολικός οργανισμός θέτει κάποιους 

γενικότερους στόχους που σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα και την ευρύτερη 

εκπαιδευτική πολιτική καθώς, και ειδικότερους στόχους που διαμορφώνονται 

ανάλογα με το συγκείμενο και προσπαθεί να τους επιτύχει στον μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό. Άρα, η αποτελεσματικότητα των σχολείων είναι μία πολυδιάστατη έννοια 

διότι, δεν υπάρχει κανένα απόλυτο κριτήριο που να την καθορίζει (Hoy & Ferguson, 

1989). Γι ΄ αυτό προκύπτουν διαφορετικοί ορισμοί της σχολικής 

αποτελεσματικότητας, ανάλογα με τον τρόπο θεώρησής της. 

 

1.1.2.2. Τρόποι θεώρησης της σχολικής αποτελεσματικότητας  

  

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2014), υπάρχουν τρία μοντέλα, με βάση τα οποία 

μπορεί να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα ενός σχολικού οργανισμού. Κάθε ένα από 

αυτά έγκειται στο πού εστιάζει το ενδιαφέρον του κάθε οργανισμός και έτσι, 

προκύπτουν η στοχοκεντρική θεώρηση, η θεώρηση της προστιθέμενης αξίας και η 

διαφορική αποτελεσματικότητα.  
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 Ένας οργανισμός μπορούσε να θεωρηθεί αποτελεσματικός όταν επιτύγχανε 

τους στόχους του, με τη μικρότερη σπατάλη πόρων (Πασιαρδής, 2014). Ο 

«στοχοκεντρικός», λοιπόν, ορισμός της αποτελεσματικότητας είχε στο επίκεντρο τα 

αποτελέσματα του εκπαιδευτικού οργανισμού. Συνήθως, τα αποτελέσματα ήταν 

συνυφασμένα με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών δηλαδή, με τις επιδόσεις 

τους σε διάφορες εξετάσεις και διαγωνισμούς και δε λάμβαναν υπόψη άλλους τομείς 

που είχαν σχέση με τη διδασκαλία και την κατοχή συναισθηματικών, κοινωνικών και 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Scheerens & Bosker, 1997). Ωστόσο, γεννούνται 

κάποιες απορίες σε σχέση με τον καθορισμό των στόχων των οργανισμών. Ποιοι 

στόχοι θα κρίνουν την αποτελεσματικότητα, οι επίσημοι- θεσμικοί στόχοι που 

καθορίζονται από την ηγεσία ή οι λειτουργικοί που διαμορφώνονται από τα ίδια τα 

μέλη του σχολικού οργανισμού με βάση τις πραγματικές του ανάγκες; Μία ακόμη 

αδυναμία αυτής της θεώρησης σχετίζεται με το ποσοστό επιτυχίας των στόχων. 

Δηλαδή, δεν καθορίζεται αν πρέπει όλοι οι μαθητές να επιτύχουν τους στόχους ή αν 

υπάρχει ένα επιθυμητό ποσοστό επιτυχίας. 

  

Έχοντας ως έναυσμα αυτή την αδυναμία της στοχοκεντρικής θεώρησης, οι 

Stoll και Fink (1994) δημιουργούν μία νέα θεώρηση της αποτελεσματικότητας, 

σύμφωνα με την οποία αποτελεσματικό είναι το σχολείο που συμβάλλει στην πρόοδο 

όλων των μαθητών και διασφαλίζει ότι θα επιτύχουν τις μέγιστες δυνατότητές τους, 

ανεξαρτήτου κοινωνικό-οικονομικής προέλευσης. Αυτή είναι η «θεωρία της 

προστιθέμενης αξίας» (value added), σύμφωνα με την οποία αξιολογείται η πρόοδος 

των μαθητών. Αυτή η θεώρηση δεν είναι μια απλή εξέταση των αποτελεσμάτων, μια 

εγκάρσια τομή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο αλλά, η μελέτη των επιδόσεων 

των μαθητών σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές και συνήθως εφαρμόζεται σε ένα 

σχολικό έτος ή και περισσότερα (Sammons, 2007). Γι ΄ αυτό τον λόγο η θεωρία της 

προστιθέμενης αξίας υπερέχει της στοχοκεντρικής θεώρησης (Creemers, 1997· 

McPherson, 1997 όπ. αν. στο Πασιαρδής, 2014).  

 

Το τρίτο μοντέλο της σχολική αποτελεσματικότητας έχει ως βάση τη θεώρηση 

της προστιθέμενης αξίας και την προεκτείνει. Είναι η θεώρηση της «διαφορικής 

σχολικής αποτελεσματικότητας» (differential school effectiveness). Με βάση αυτή 

την προσέγγιση, εξετάζεται η αποτελεσματικότητα ανάμεσα σε μαθήματα, σε 
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τμήματα, σε μαθητές ενός σχολείου αλλά, και μεταξύ διαφορετικών σχολείων 

(Scheerens, 1992· Sammons, Hillman & Mortimore, 1995). Η συμβολή της είναι 

σημαντική γιατί είναι ορθότερο, όταν γίνεται λόγος για την αποτελεσματικότητα των 

σχολικών μονάδων να προκύπτει από την αποτελεσματικότητα των υποομάδων του 

μαθητικού δυναμικού διότι, η επίδραση του σχολείου σε μαθητές χαμηλής επίδοσης 

είναι μεγαλύτερη από αυτή που πραγματοποιείται στους μέσους μαθητές (Scheerens 

& Bosker, 1997).  

  

Προσπαθώντας να μελετήσουμε την έννοια της σχολικής 

αποτελεσματικότητας αντιλαμβανόμαστε την αδυναμία κάλυψής της μέσω μιας και 

μόνο θεώρησης. Γι ΄ αυτό τον λόγο, ο Πασιαρδής (2014) πιστεύει πως ο 

ασφαλέστερος τρόπος θεώρησής της είναι χρησιμοποιώντας ένα «συνδυαστικό 

μοντέλο» δηλαδή, ένα συνδυασμό όλων των σχετικών θεωρήσεων. Με αυτό τον 

τρόπο  μελετώνται όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα 

του οργανισμού, οι οποίοι διαφαίνονται σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας του. 

Δηλαδή, η αποτελεσματικότητα ενός σχολικού οργανισμού εξαρτάται από 

παράγοντες που σχετίζονται με τις δομές του, με τις διαδικασίες του καθώς, και με τα 

αποτελέσματά του.   

   

1.1.3. Οι παράγοντες της σχολική αποτελεσματικότητας         

 

Για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα της αποτελεσματικότητας ενός σχολικού 

οργανισμού πρέπει να μελετάται ένα σύνολο παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτή. 

Διάφοροι ερευνητές (Brookover κ.ά., 1979· Fullan, 1985· Sammons κ.ά., 1995· Fink 

& Stoll, 1997) εντόπισαν σχολικούς οργανισμούς που θεωρούσαν αποτελεσματικούς, 

μελέτησαν τον τρόπο λειτουργίας τους και κατέληξαν σε κάποιους παράγοντες 

σχολικής αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν κατέληξαν 

όλοι οι ερευνητές στα ίδια χαρακτηριστικά, λόγω των διαφορετικών κριτηρίων και 

ορισμών της σχολικής αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, υπήρξαν διαφορετικοί 

συνδυασμοί και διαφορετικός αριθμός χαρακτηριστικών, που φαίνεται ότι 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των σχολικών 

οργανισμών (Πασιαρδής, 2014).  
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Στις περισσότερες έρευνες που έγιναν σχετικά με το αποτελεσματικό σχολείο 

και τους παράγοντες που διέπουν τη λειτουργία του, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες 

που έχουν επισημανθεί πολλάκις σε διεθνείς έρευνες  (Edmonds, 1979· Θεοφιλίδης, 

2012· MacBeath & Mortimore, 2001· Mortimore, 1995· Πασιαρδή, 2001· Sammons 

κ.ά., 1995· Teddlie & Reynolds, 2003). Οι κυριότεροι από αυτούς τους κοινούς 

παράγοντες- γνωρίσματα είναι: 

✓ η εκπαιδευτική ηγεσία 

✓ η ποιότητα της διδασκαλίας 

✓ το σχολικό κλίμα 

✓ οι υψηλές προσδοκίες 

✓ η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 

✓ η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

✓ η συνεργασία και η συμμετοχή των γονέων και της κοινωνίας στο έργο του 

σχολείου. 

 

Εν συνεχεία, επιχειρείται συνοπτική προσέγγιση- ανάλυση των κυριότερων 

κοινών παραγόντων – γνωρισμάτων των αποτελεσματικών σχολείων, με βάση τις 

έρευνες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

 

Εκπαιδευτική ηγεσία: Ένας από τους βασικότερους συντελεστές του 

αποτελεσματικού σχολείου είναι η άσκηση ηγετικού ρόλου (Edmonds, 1979· 

Θεοφιλίδης, 2012· MacBeath & Mortimore, 2001· Mortimore, 1995· Πασιαρδή, 

2001· Sammons κ.ά., 1995· Teddlie & Reynolds, 2003). Ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας οφείλει να μην είναι απλά ένας διεκπεραιωτής αλλά, να αναδειχθεί σε ηγέτη.  

Ο ηγέτης έχει ένα όραμα για το σχολείο, το οποίο οφείλει να επικοινωνήσει στο 

υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και να καθορίσουν συλλογικά την αποστολή του, 

μέσα από συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους. Ακόμη, οφείλει, με την απαραίτητη 

οξυδέρκεια του τον διακρίνει, να αξιοποιεί όλες τις ικανότητες και τις δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών, γνωρίζοντας την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους, 

προκειμένου να συμβάλλουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους προς όφελος της 

σχολικής μονάδας. Επίσης, προσπαθεί να εμπλέκει όλους τους εκπαιδευτικούς στις 

διαδικασίες διοίκησης – ηγεσίας. Ο διευθυντής είναι αυτός ο οποίος θα καλλιεργήσει 

ένα καλό εργασιακό κλίμα και θα αναπτύξει μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, 

επικοινωνίας και συνεργασίας. 
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Ποιότητα της διδασκαλίας: Η έμφαση στη διδασκαλία και στη μάθηση είναι 

ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στο να χαρακτηριστεί ένα σχολείο 

αποτελεσματικό (Θεοφιλίδης, 2012· MacBeath & Mortimore, 2001· Mortimore, 

1995· Πασιαρδή, 2001· Sammons κ.ά., 1995· Teddlie & Reynolds, 2003). Η 

επικέντρωση στην ποιότητα της διδασκαλίας είναι καθοριστική για τους μαθητές 

διότι, είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στη γνωστική και συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών (Kyriakides, Creemers & Antoniou, 2009). Είναι προφανές ότι 

τα ζητήματα διδασκαλίας σχετίζονται άμεσα και με τα αναλυτικά προγράμματα, τα 

οποία έχουν ευελιξία, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του 

συγκείμενου, μόνο σε αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα. Συνεπώς, oι σκοποί 

και οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος οφείλουν να είναι σαφείς και ξεκάθαροι 

και να εκφράζουν τους σκοπούς και τις προσδοκίες του σχολείου εστιάζοντας στην 

απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και στην προαγωγή ανώτερων νοητικών 

λειτουργιών. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η προσθήκη επιμέρους στόχων, 

ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.. Η 

διδασκαλία πρέπει να είναι μία σκόπιμη, λογική, δυναμική, πολύπλοκη και 

πολυδιάστατη διαδικασία (Χατζηδήμου, 1988 ό.α. στο Πασιαρδής, 2014). Σύμφωνα 

με τον Ματσαγγούρα (2000), η διαδικασία και η ποιότητα της διδασκαλίας, μέσα από 

την οποία προσφέρεται γνώση, είναι εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο της 

γνώσης. Σε ένα αποτελεσματικό σχολείο, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η επιτυχία ή 

αποτυχία των μαθητών είναι συνδεδεμένη με τη διδασκαλία τους και γι ΄ αυτό τη 

θεωρούν προσωπική τους υπόθεση (Πασιαρδής, 2014). Επίσης, προσπαθούν να 

μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των μαθητών και να αυξήσουν το 

αίσθημα του «ανήκειν» στην ομάδα. Η αύξηση του διδακτικού χρόνου συμβάλλει 

επίσης, στην ποιότητα της διδασκαλίας μέσω ενός καλά σχεδιασμένου πλάνου της 

και χωρίς αδικαιολόγητες παρεμβάσεις και διακοπές των μαθημάτων. Επίσης, όταν οι 

εκπαιδευτικοί είναι φιλικοί και ευγενικοί με τους μαθητές, διασφαλίζεται ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συνεργασίας. 

 

Σχολικό κλίμα: Στα αποτελεσματικά σχολεία αναπτύσσεται ένα θετικό κλίμα 

δηλαδή, μια καλή ατμόσφαιρα μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Edmonds, 

1979· Θεοφιλίδης, 2012· MacBeath & Mortimore, 2001· Mortimore, 1995· 

Πασιαρδή, 2001· Teddlie & Reynolds, 2003). Το σχολικό κλίμα μπορεί να επηρεάσει 
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τον ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών για τα καθήκοντά τους, την παραγωγικότητα 

του εκπαιδευτικού τους έργου, την ψυχολογική διάθεσή τους καθώς, και, τη 

γενικότερη απόδοσή τους (Πασιαρδή, 2001). Το οργανωσιακό κλίμα δίνει στοιχεία 

για την ποιότητα του περιβάλλοντος κάθε σχολικού οργανισμού και μπορεί να 

επηρεάσει την αποτελεσματικότητά του διότι, ασκεί επιρροή στις επιδόσεις των 

μαθητών, οι οποίες κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να βελτιωθούν 

(MacNeil, Prater & Bush, 2009). Ο διευθυντής της εκάστοτε σχολικής μονάδας είναι 

αυτός ο οποίος πρέπει να διασφαλίζει ένα υγιές, φιλικό και θετικό κλίμα. Σε ένα 

αποτελεσματικό, σχολείο οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να επικοινωνούν μεταξύ 

τους, να συζητούν τα προβλήματά τους και να τα επιλύουν συλλογικά. Καλλιεργείται 

μια κουλτούρα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των μελών του σχολικού 

οργανισμού. Υπάρχει τήρηση και υπακοή των κανόνων του σχολείου, για την 

επίτευξη του κοινού οράματος. Το σχολικό κλίμα είναι χαρακτηριστικό και ιδιαίτερο 

για κάθε σχολική μονάδα όπως, η προσωπικότητα για τον άνθρωπο (Πασιαρδή, 

2001).      

 

Υψηλές προσδοκίες: Οι υψηλές προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για 

τους μαθητές, είναι ακόμη ένας παράγοντας που συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Edmonds, 1979· MacBeath & 

Mortimore, 2001· Mortimore, 1995· Πασιαρδή, 2001· Sammons κ.ά., 1995· Teddlie 

& Reynolds, 2003). Οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλές προσδοκίες για όλους τους 

μαθητές, ανεξάρτητα από προσωπικές προτιμήσεις και ανεξάρτητα από το κοινωνικό-

οικονομικό τους  υπόβαθρο. Πιστεύουν ότι όλοι μπορούν να μάθουν και 

γνωστοποιούν τις προσδοκίες τους τόσο στους ίδιους τους μαθητές, όσο και στους 

γονείς τους. Αυτό αποτελεί ένα κίνητρο για τους μαθητές και καλλιεργεί ένα θετικό 

αυτοείδωλο, το οποίο έχει συνήθως ως αποτέλεσμα την εξύψωση του ηθικού τους 

καθώς, και, υψηλότερες επιδόσεις. Στα αποτελεσματικά σχολεία, αναπτύσσεται ένα 

κλίμα αισιοδοξίας στις τάξεις, το οποίο προέρχεται από την πεποίθηση των 

εκπαιδευτικών για βελτίωση, ανάπτυξη και πρόοδο. Η πρόοδος των μαθητών 

παρακολουθείται, μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς αν επιτυγχάνεται η μάθηση (Nance, 1991 όπ. αν. στο 

Πασιαρδής, 2014). 
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Παρακολούθηση και η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών: Η 

παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών καθώς, και, η αξιολόγησή της είναι 

εξέχουσας σημασίας για ένα αποτελεσματικό σχολείο (Edmonds, 1979· Θεοφιλίδης, 

2012· MacBeath & Mortimore, 2001· Mortimore, 1995· Πασιαρδή, 2001· Sammons 

κ.ά., 1995· Teddlie & Reynolds, 2003). Η παρακολούθηση της προόδου των μαθητών 

πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και στόχους, που ορίζονται στην 

αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και υλοποιείται εφαρμόζοντας διάφορες διαδικασίες 

αξιολόγησης. Η αποτίμηση της προόδου των μαθητών αφορά τους ίδιους τους 

μαθητές, διότι πρέπει να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους και τις ικανότητές τους, τους 

γονείς, γιατί πρέπει να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους και κυρίως, 

τους εκπαιδευτικούς για να έχουν μία ανατροφοδότηση, να εντοπίσουν τι αποδίδει 

στη διδασκαλία τους και τι όχι και έπειτα να την προσαρμόσουν στις απαιτήσεις των 

μαθητών. 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: Τα αποτελεσματικά σχολεία 

ενισχύουν τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Θεοφιλίδης, 

2012· Mortimore, 1995· Sammons κ.ά., 1995· Teddlie & Reynolds, 2003). Στην 

κοινωνία της γνώσης, όπου ζούμε σήμερα, υπάρχει η απαίτηση για συνεχή ανανέωση 

και βελτίωση των γνώσεων διότι, οι βασικές γνώσεις δεν επαρκούν σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα 

είναι πολλές και συνεχώς αυξανόμενες γι ΄ αυτό οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

επικαιροποιούν τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει στα αρχικά στάδια της καριέρας 

τους και να επενδύουν στη «συνεχιζόμενη εκπαίδευση» που οδηγεί στη «δια βίου 

μάθηση». Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε πως τα αποτελεσματικά σχολεία λειτουργούν 

ως οργανισμοί μάθησης δηλαδή, ως οργανισμοί που συνεχίζουν να μαθαίνουν. Οι 

οργανισμοί μάθησης αναπτύσσουν κοινούς στόχους, δημιουργούν συνεργατικά 

περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης, ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες και την 

ανάληψη ρίσκου, αναγνωρίζουν και ενισχύουν την καλή δουλειά και παρέχουν 

ευκαιρίες για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (Silins, Zarins & Mulford, 1998). 

Σύμφωνα με τον Senge (1990a), οι οργανισμοί «μαθαίνουν», μόνο μέσω ατόμων που 

μαθαίνουν. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μπορούν να μαθαίνουν και να βελτιώνονται 

συνεχώς, έτσι ώστε, η δια βίου μάθηση των ενηλίκων να συμβάλλει στην προώθηση 

της δια βίου μάθησης των μαθητών (Isaacson & Bamburg , 1992). 
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Συνεργασία και η συμμετοχή των γονέων και της κοινωνίας στο έργο του 

σχολείου: Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των αποτελεσματικών σχολείων είναι πως 

έχουν συνεργασία με τους γονείς (Θεοφιλίδης, 2012· MacBeath & Mortimore, 2001· 

Mortimore, 1995· Πασιαρδή, 2001· Sammons κ.ά., 1995· Teddlie & Reynolds, 2003). 

Οι γονείς οφείλουν να έρχονται σε επαφή τόσο με τον διευθυντή, όσο και με τους 

εκπαιδευτικούς για να ενημερώνονται για τους στόχους που τίθενται κάθε σχολική 

χρονιά, για τις επιδόσεις των παιδιών τους και για τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών. 

Η επικοινωνία μεταξύ γονέων και σχολείου μπορεί να πραγματοποιείται μέσω 

ενημερωτικών φυλλαδίων που εκδίδει το σχολείο, μέσω της παρακολούθησης 

σχολικών εκδηλώσεων καθώς, και μέσω επισκέψεων στο σχολείο για την 

προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων σχετικά με την πρόοδο των μαθητών. Εκτός 

αυτού, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων πρέπει να συμμετέχει σε επιτροπές που 

έχουν σχέση με εκπαιδευτικά θέματα και να εκφράζει τη γνώμη του. Η σχολική 

κοινότητα πρέπει να κάνει τους γονείς να νιώθουν ότι είναι ευπρόσδεκτοι στον χώρο 

του σχολείου και να αξιοποιεί τις γνώσεις και τα προσόντα τους για τη βελτίωσή του. 

Επιτακτική ανάγκη των ημερών μας είναι και το «άνοιγμα του σχολείου στην 

κοινωνία». Τα αποτελεσματικά σχολεία γνωρίζουν πως η συνεργασία του σχολείου 

και της κοινωνίας μόνο ανάπτυξη και βελτίωση μπορούν να φέρουν.  

 

Εκτός από αυτούς, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα ενός σχολείου ωστόσο, δεν απαντώνται τόσο συχνά στη 

βιβλιογραφία. Η θετική ενίσχυση των μαθητών και η αναγνώριση της σχολικής 

επιτυχίας ανυψώνει το ηθικό των μαθητών και δημιουργεί μεγαλύτερα κίνητρα 

(Θεοφιλίδης, 2012· Mortimore, 1995· Sammons κ.ά., 1995). Όταν το εκπαιδευτικό 

προσωπικό είναι σταθερό σε μία σχολική μονάδα, τότε ανυψώνεται το ηθικό των 

εκπαιδευτικών, αυξάνονται οι επιδόσεις των μαθητών και βελτιώνεται η 

αποδοτικότητα του σχολείου (Θεοφιλίδης, 2012· MacBeath & Mortimore, 2001). 

Τέλος, ο χωριστός προϋπολογισμός για κάθε σχολείο κατέχει εξέχουσα σημασία γιατί 

μέσω αυτού μπορεί να επιτευχθεί η αποκέντρωση του συστήματος (Πασιαρδή, 2001). 

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να αξιοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο, 

έτσι ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. Δεν 

αποτελούν μία λίστα χαρακτηριστικών που οφείλει να αποκτήσει το κάθε σχολείο, 

εάν θέλει να θεωρείται αποτελεσματικό, αλλά, είναι μία κατευθυντήρια γραμμή προς 
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εκείνο τον δρόμο. Αυτό ισχύει διότι, για κάθε σχολείο ο «δρόμος» προς την 

αποτελεσματικότητα είναι διαφορετικός, αφού σχετίζεται με την ταυτότητά του. 

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη σύσταση του μαθητικού δυναμικού κάθε σχολείου, 

στις ανάγκες των μαθητών άρα, και στις ανάγκες των σχολείων. Ανάλογα, λοιπόν, με 

το συγκείμενο, οφείλει κάθε σχολική μονάδα να προσαρμόζεται με βάση τα 

ερευνητικά δεδομένα (Πασιαρδής, 2014), έτσι ώστε να αναδειχθεί σε 

αποτελεσματική. Επίσης, σύμφωνα με τη Sammons (1999), ο μηχανισμός που 

χρησιμοποιείται από ένα μη αποτελεσματικό σχολείο προκειμένου να γίνει 

αποτελεσματικό, ίσως είναι διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιείται από ένα 

άλλο που θέλει απλά να παραμείνει αποτελεσματικό. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πως 

η αποτελεσματικότητα για ένα σχολικό οργανισμό δεν είναι στατική ούτε αποτελεί 

μόνιμο χαρακτηριστικό του, γιατί μπορεί μια συγκεκριμένη χρονιά να είναι 

αποτελεσματικός ενώ, μια άλλη όχι. Γι ΄ αυτό ο διευθυντής- ηγέτης του σχολείου 

οφείλει να βρίσκεται σε εγρήγορση  έτσι, ώστε, μέσω διαδικασιών προσαρμογής, να 

διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού του οποίου ηγείται.  

  

Συμπερασματικά, αντιλαμβανόμαστε ότι η εκπαιδευτική ηγεσία είναι ένας 

παράγοντας ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά, άμεσα και έμμεσα, στην 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Η ηγεσία ασκεί άμεση επιρροή στην 

αποτελεσματικότητα τόσο των εκπαιδευτικών όσο, και των μαθητικών επιτευγμάτων 

(Hallinger & Murphy, 1986· OECD, 2001· Pont, Nusche & Moorman, 2008 όπ. αν. 

στο  OECD, 2009). Γι ΄ αυτό ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο σχολικός 

ηγέτης είναι ιδιαίτερα σημαντικός και απαιτητικός έτσι ώστε, να καταφέρει να 

διαμορφώσει μία αποτελεσματική σχολική μονάδα. Γι ΄ αυτό τον λόγο, στο επόμενο 

κεφάλαιο μελετάται διεξοδικότερα η έννοια της εκπαιδευτικής ηγεσίας και η 

συμβολή της στη σχολική αποτελεσματικότητα.    

 

1.2. Ηγεσία και σχολική αποτελεσματικότητα 

 

1.2.1. Η ηγεσία στον χώρο της εκπαίδευσης 

 

1.2.1.1. Ηγεσία: Ορισμός και περιεχόμενο 
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Τα τελευταία χρόνια, ο όρος ηγεσία (leadership) έχει απασχολήσει σε μεγάλο 

βαθμό την επιστημονική κοινότητα που πραγματεύεται τη διοίκηση των 

εκπαιδευτικών μονάδων. Έχει διατυπωθεί πληθώρα ορισμών που προσπαθούν να 

οριοθετήσουν την έννοια της ηγεσίας και οι περισσότεροι συγκλίνουν στο ότι 

αποτελεί μία διαδικασία σκόπιμης επιρροής των δράσεων ενός οργανισμού, 

προκειμένου τα μέλη του να εργαστούν με προθυμία για την επίτευξη των στόχων 

του (Stogdill, 1950·  Koontz & O’Donnell,1982, όπ. αν. στο Κατσαρός, 2008). 

 

Η ηγεσία αποτελεί τη δυναμική, άτυπη, αμφίδρομη και αλληλεπιδραστική 

όψη της δύναμης που προκαλεί την εθελοντική συμμόρφωση της συμπεριφοράς και 

διακρίνεται σαφώς από την εξουσία, που αποτελεί τη δομική και τυπική όψη της 

δύναμης (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). Ωστόσο, στην Ελλάδα, η λέξη ηγεσία 

παραπέμπει στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια ενός οργανισμού (Κουτούζης, 1999). 

 

Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2005), η ηγεσία είναι μια διαδικασία άσκησης 

επιρροής, είναι η διαδικασία μετατροπής-αλλαγής της σκέψης, των συναισθημάτων, 

των στάσεων και των συμπεριφορών μιας ομάδας ανθρώπων (οπαδοί), από ένα άτομο 

(ηγέτη), με τέτοιο τρόπο ώστε, εθελοντικά και πρόθυμα να δίνουν τον καλύτερό τους 

εαυτό για ένα καλύτερο μέλλον. Η επιρροή μπορεί να ασκηθεί σε μία ομάδα ατόμων, 

έτσι ώστε να μετατρέψει τη συμπεριφορά τους και τη στάση τους, επιδιώκοντας 

κάποια επιθυμητά αποτελέσματα. 

 

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ηγεσίας είναι ότι οι άνθρωποι εθελοντικά 

και πρόθυμα προσπαθούν βελτιώσουν τον οργανισμό και να τον οδηγήσουν σε ένα 

καλύτερο μέλλον, έχοντας μία προοπτική. Μέσω της δημιουργίας του οράματος, της 

έμπνευσης και της φιλοδοξίας για πρόοδο και ανάπτυξη, πραγματοποιούνται αλλαγές 

και καινοτομίες στον οργανισμό. Στόχος της ηγεσίας είναι η ανάληψη ευθύνης και 

πρωτοβουλιών από όλα τα μέλη του οργανισμού (Zaleznik, 2004). Σύμφωνα με τον 

Cohen (1990), ηγετική ικανότητα είναι το να καταφέρεις να καθοδηγείς τους 

ανθρώπους να δημιουργούν πράγματα τα οποία δε γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι ότι 

μπορούν να επιτύχουν ενώ, σύμφωνα με τους Greenfield και Ribbins (1993), η ηγεσία 

αρχίζει με τον «χαρακτήρα» των ηγετών, εκφραζόμενη σε προσωπικές αξίες, την 

αυτογνωσία και τη συναισθηματική και ηθική ικανότητα. 
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Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο όρος ηγεσία διαφέρει ουσιαστικά από τον όρο 

διοίκηση (management), αν και έχει δημιουργηθεί, λανθασμένα, η εντύπωση πως 

πρόκειται για ταυτόσημες έννοιες. Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), η διοίκηση 

είναι μία γραφειοκρατική, μία εκτελεστική διαδικασία που πραγματοποιείται σε 

καθημερινή βάση σε έναν οργανισμό προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι απαραίτητες 

εργασίες του. Η διοίκηση εστιάζει στη λειτουργικότητα του οργανισμού ενώ, η 

ηγεσία εστιάζει στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για τον οργανισμό μέσα από 

την ανάπτυξη των ανθρώπων (Μπουραντάς, 2005). Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα οι διαφορές του μάνατζερ και του ηγέτη (Μπουραντάς, 2005, σ.203).      

  

Πίνακας 1: Οι διαφορές μεταξύ του μάνατζερ και του ηγέτη (Μπουραντάς, 2005, σ. 203). 

Ο Μάνατζερ:  Ο Ηγέτης:  

 

• διορίζεται 

• χρησιμοποιεί νόμιμη εξουσία 

• δίνει οδηγίες – εντολές, ανταμοιβές –

τιμωρίες, παρακινεί μέσω 

«κατώτερων» αναγκών  

• ελέγχει 

• επικεντρώνεται στις διαδικασίες, στα 

συστήματα και στη λογική –μυαλό 

• κινείται σε προκαθορισμένα πλαίσια  

• ενδιαφέρεται για το «πώς»  

• δέχεται και διαχειρίζεται την 

κατεστημένη κατάσταση 

• αποδέχεται την πραγματικότητα  

• δίνει έμφαση στο παρόν, 

βραχυπρόθεσμη προοπτική  

• κάνει τα πράγματα σωστά  

 

 

• αναδεικνύεται  

• χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη  

• διαμορφώνει όραμα, εμπνέει, 

πείθει, κινητοποιεί μέσω 

ιδανικών, αξιών, «ανώτερων» 

αναγκών  

• κερδίζει εμπιστοσύνη, 

ενδυναμώνει  

• επικεντρώνεται σε ανθρώπους, 

καρδιά συναισθήματα, διαίσθηση   

• ανοίγει ορίζοντες, διευρύνει τα 

πλαίσια  

• ενδιαφέρεται για το «γιατί» 

• προκαλεί το κατεστημένο, κάνει 

αλλαγές, καινοτομεί  

• ερευνά την πραγματικότητα  

• δίνει έμφαση στο μέλλον, 

μακροπρόθεσμη προοπτική  

• κάνει τα σωστά πράγματα  
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 Σύμφωνα με την προσέγγιση του Κουτούζη (2012), η διαχείριση 

(administration) περιλαμβάνεται στην έννοια της διοίκησης και μπορεί να διευρύνεται 

ή να συρρικνώνεται ανάλογα με το συγκείμενο. Πιο συγκεκριμένα, όσο περισσότερο 

ελέγχεται η διαχείριση από την κεντρική εξουσία- συγκεντρωτικό σύστημα- τόσο 

διευρύνεται ενώ, όσο λιγότερο ελέγχεται- αποκεντρωμένο σύστημα- τόσο 

συρρικνώνεται. Το περιθώριο της σχετικής αυτονομίας, στο οποίο μπορεί να κινείται 

ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας, μπορεί να αποτελέσει το υπόλοιπο κομμάτι της 

διοίκησης. Σε αυτό το κομμάτι μπορεί να διαμορφωθεί η ηγεσία, η οποία στηρίζεται 

στη διαχείριση και σχετίζεται άμεσα με τη διοίκηση (Κουτούζης, 2012).  Οι σχέσεις 

που αναπτύσσονται μεταξύ διαχείρισης, διοίκησης και ηγεσίας παρουσιάζονται στον 

πίνακα 2 (Κουτούζης, 2012).  

 

Πίνακας 2: Οι σχέσεις μεταξύ διαχείρισης, διοίκησης και ηγεσίας (Κουτούζης,2012). 

 

  

Επιτακτική ανάγκη του 21ου αιώνα είναι η βέλτιστη αξιοποίηση αυτών των 

σχέσεων, έτσι ώστε να προσαρμοστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα στις απαιτήσεις 

των ημερών. Η παγκοσμιοποίηση, η ευρεία μετανάστευση, οι απατήσεις για 

κοινωνική λογοδοσία, οι πιέσεις για ποιότητα και ισότητα στην εκπαίδευση αυξάνουν 

τις προσδοκίες της κοινωνίας για την εκπαίδευση και αποτελούν προκλήσεις για τους 

σχολικούς ηγέτες. Μέσα σε αυτό το γενικότερα μεταβαλλόμενο πλαίσιο έχει αλλάξει 

και ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος δεν αναμένεται να είναι απλά ένας 

διαχειριστής- διεκπεραιωτής. Η παρουσία ενός ηγέτη στον χώρο του σχολείου 
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θεωρείται το κλειδί για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και συμβάλλει καθοριστικά 

στην αναγωγή ενός σχολείου σε αποτελεσματικό (OECD, 2009). 

  

Γι ’ αυτό τον λόγο οι κυβερνήσεις, πλέον, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη 

σχολική ηγεσία, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Οι χώρες 

μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, έτσι ώστε να προετοιμάσουν τους 

νέους με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται σε αυτά τα νέα 

δεδομένα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να 

διαδραματίσουν ένα πιο δυναμικό ρόλο και να γίνουν κάτι περισσότερο από έναν 

διαχειριστή κανόνων από πάνω προς τα κάτω(OECD, 2009).   

 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο ηγεσίας το οποίο θα είναι 

προσαρμοσμένο σε νέα δεδομένα (Pont, Nusche & Moorman, 2008). Οι επικείμενες 

αλλαγές σχετίζονται με την εργασιακή ζωή, με την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών καθώς, και με την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση. Οι 

διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να επικεντρώνονται στις μαθησιακές και 

διδακτικές διαδικασίες καθώς, και στα μαθησιακά αποτελέσματα (OECD, 2009). 

Σύμφωνα με τον Wiseman (2002), ίσως, η πιο σημαντική αλλαγή στάσης σχετικά με 

τη διαχείριση του σχολείου είναι η επικέντρωση και η εφαρμογή της «εκπαιδευτικής 

ηγεσίας».  

 

1.2.1.2. Η εκπαιδευτική ηγεσία 

 

Η αποτελεσματική σχολική διοίκηση προέρχεται από τη δέσμευση για 

εκπαιδευτική ηγεσία (Pont, Nusche & Moorman, 2008). Ο όρος «εκπαιδευτική 

ηγεσία» άρχισε να χρησιμοποιείται από την αρχή του κινήματος για τα 

αποτελεσματικά σχολεία (βλ. προηγούμενο κεφάλαιο), στις αρχές του 1980 στις 

Ηνωμένες Πολιτείες (Blumberg & Greenfield, 1980· Bossert κ.ά., 1981, όπ. αν. στο 

OECD, 2009) και συνεχίζει να είναι επίκαιρος, καθοδηγώντας τους διευθυντές για να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα (Heck, Larsen & Marcoulides, 1990· 

Duke, 1987· Kleine-Kracht, 1993· Boyd, 1996· Hallinger & Murphy, 1986· 

Lemahieu, Roy& Foss, 1997· Reitzug, 1997· Blase & Blase, 1998· Fullan, 2000, όπ. 

αν. στο OECD, 2009).  
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Σύμφωνα με τους Bush και Glover (2003), η εκπαιδευτική ηγεσία είναι η 

διαδικασία επιρροής των ενδιαφερόμενων μελών ενός σχολείου, η οποία στηρίζεται 

σε σαφείς αξίες και οράματα, με σκοπό να εξασφαλίσει τη δέσμευσή τους για ένα 

καλύτερο μέλλον. Σε αυτό τον ορισμό μπορεί να προστεθεί ακόμη ένας σκοπός της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας, ο οποίος είναι η ανάδειξη του σχολείου σε κοινότητα 

μάθησης (Δεμερτζή & Μπαγάκης, 2006).  

 

Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει η ηγεσία στις προκλήσεις του 

περιβάλλοντος, έχουν αναπτυχθεί διάφορες ηγετικές προσεγγίσεις. Αρχικά, υπήρξαν 

προσεγγίσεις της ηγεσίας οι οποίες διαμορφώθηκαν με βάση ορισμένους τύπους 

ηγετικής συμπεριφοράς, κάποιες που εστίαζαν στις δύο διαστάσεις της ηγεσίας 

(ενδιαφέρον για τον άνθρωπο ή ενδιαφέρον για την παραγωγή) και τέλος, οι 

ενδεχομενικές προσεγγίσεις. Πλέον, όμως, έχουν διαμορφωθεί ορισμένες σύγχρονες 

προσεγγίσεις της ηγεσίας. Ορισμένες από αυτές είναι η παιδαγωγική ηγεσία, η 

μετασχηματιστική, η συνναλακτική, η ηθική, η συμμετοχική και πολλές ακόμη. Όλες 

αυτές οι προσεγγίσεις αντικατοπτρίζουν το έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και 

την επιτυχή εφαρμογή της σχολικής ηγεσίας. Το ζητούμενο όμως, είναι πώς η ηγεσία 

που αναπτύσσεται στις σχολικές μονάδες μπορεί να συμβάλλει στα μαθητικά 

αποτελέσματα.  

 

Με την παρούσα εργασία, επιχειρείται η μελέτη της εκπαιδευτικής ηγεσίας, 

υπό το πρίσμα του Ολιστικού Μοντέλου Ηγεσίας των Brauckmann και Pashiardis 

(2011). Οι Brauckmann και Pashiardis (2011), αφού μελέτησαν την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαιδευτική ηγεσία, κατέληξαν στο Ολιστικό Μοντέλο 

Ηγεσίας, το οποίο αξιοποίησαν στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα LISA 

(Leadership Improvement for Student Achievement, 2010). Στο πρόγραμμα LISA 

συμμετείχαν επτά ευρωπαϊκές χώρες, 28 διευθυντές σχολείων και 1.287 

εκπαιδευτικοί. Το βασικό ερώτημα του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος 

σχετίζεται με τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ηγετικά στυλ των διευθυντών των 

σχολικών μονάδων στη σχολική αποτελεσματικότητα, εστιάζοντας στα μαθησιακά 

αποτελέσματα και τις δεξιότητες, έτσι όπως μελετώνται από το πρόγραμμα PISA 

(Program for International Student Achievement) (Πασιαρδής, 2014).  
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Με βάση το Ολιστικό Μοντέλο Ηγεσίας (Brauckmann & Pashiardis, 2011), η 

εκπαιδευτική ηγεσία συμπεριλαμβάνει πέντε στυλ ηγεσίας, τα οποία είναι πιθανό να 

υιοθετήσουν οι διευθυντές στη διοίκηση των σχολείων. Αναφερόμενοι στο στυλ 

εκπαιδευτικής ηγεσίας εννοούμε τις πρακτικές, τις δράσεις και τις συμπεριφορές που 

αναπτύσσουν οι διευθυντές των σχολείων έχοντας ως στόχο την επιρροή της 

συμπεριφοράς των άλλων (Πασιαρδής, 2014). Τα πέντε στυλ ηγεσίας που 

αναπτύσσονται από τους Brauckmann και Pashiardis (2011) είναι: το παιδαγωγικό, το 

συμμετοχικό, το στυλ της ανάπτυξης του προσωπικού, το δομικό και το 

επιχειρηματικό. 

  

Το παιδαγωγικό στυλ (instructional/pedagogical style) δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης. Ο ηγέτης που υιοθετεί 

αυτό το ηγετικό στυλ θέτει υψηλούς και σαφείς διδακτικούς στόχους, εστιάζει στην 

ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και  αναπτύσσει υψηλές προσδοκίες τόσο 

για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ακόμη, εφαρμόζει καινοτόμες 

δράσεις και προωθεί διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης για τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς. Οι τρεις βασικές διαστάσεις αυτού του ηγετικού στυλ είναι ο 

καθορισμός της αποστολής του σχολείου, η εστίαση σε ένα θετικό κλίμα μάθησης 

καθώς, και η διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος (Murphy, 2010). 

   

Το συμμετοχικό στυλ (participate style) προωθεί την ενεργό συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε όλες τις διαδικασίες του σχολείου. Η συνεργασία του προσωπικού 

μέσω της δημιουργίας ομάδων και η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης απόφασης, 

δημιουργούν αισθήματα αφοσίωσης και δέσμευσης των εκπαιδευτικών. Οι 

αποτελεσματικοί ηγέτες προωθούν την ομαδική ηγεσία, η οποία έχει εμφανή θετικά 

αποτελέσματα στα μαθησιακές επιδόσεις (Pashiardis & Brauckmann, 2008). 

Συνεπώς, αυτή η προσέγγιση σχετίζεται με την κατανεμημένη ηγεσία (distributed 

leadership), σύμφωνα με την οποία τα μέλη του προσωπικού της σχολικής μονάδας 

αλληλεπιδρούν αμοιβαία και η συμμετοχή τους βελτιώνει την αποτελεσματικότητα 

του σχολείου (Bush & Glover, 2003).  

 

Το στυλ ανάπτυξης προσωπικού (personal development style) όταν υιοθετηθεί 

από έναν ηγέτη, μπορεί να επηρεάσει τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των μαθητών 

(Πασιαρδής, 2014). Πιο συγκεκριμένα, όταν ο διευθυντής επενδύει στην ανάπτυξη 
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και στην εξέλιξη του προσωπικού του σχολείου, στην παροχή κινήτρων και 

ενθάρρυνσης για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα καθώς, και στην 

επιβράβευση του έργου του, λειτουργεί καταλυτικά και για την ανάπτυξη και εξέλιξη 

των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται ένα κλίμα και μια κουλτούρα 

αλληλοϋποστήριξης, αλληλοβοήθειας, ανάπτυξης και προόδου σε όλα τα επίπεδα της 

σχολικής μονάδας.  

 

Το δομικό στυλ (structuring style) εστιάζει στη δημιουργία οράματος για τη 

σχολική μονάδα. Όταν σε μία σχολική μονάδα εφαρμόζεται το εν λόγω ηγετικό στυλ, 

τότε τίθενται ξεκάθαροι ρόλοι, κανόνες και κανονισμοί. Γίνεται η κατάλληλη 

διαχείριση των εγκαταστάσεων και επιδιόρθωση και αναδόμηση των ανεπαρκειών. 

Οι ηγέτες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία αναλαμβάνουν ρίσκο και 

εστιάζουν στη διεκπεραίωση καθηκόντων, στη διαχείριση των δομών και στην 

εξασφάλιση τάξης και πειθαρχίας (Πασιαρδής, 2014).  

 

 Το επιχειρηματικό (καινοτόμο και δημιουργικό) στυλ (entrepreneurial style) 

είναι αυτό που δίνει έμφαση στη δημιουργική αξιοποίηση εξωτερικών δικτύων και 

πόρων με σκοπό να προωθηθεί η αποστολή του σχολείου (Πασιαρδής, 2014). 

Αναλυτικότερα, ο ηγέτης που υιοθετεί αυτό το στυλ ηγεσίας προσπαθεί να 

οικοδομήσει μία σχέση συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς όπως, τους γονείς των 

μαθητών, την τοπική κοινότητα, κοινωνικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ακόμη 

και με άλλες σχολικές μονάδες. Δημιουργώντας συνεργασίες και δεσμούς με αυτούς 

τους φορείς, δίνεται η δυνατότητα να εξασφαλιστούν με μεγαλύτερη ευκολία οι 

απαραίτητοι πόροι για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής μονάδας. 

 

Οι Brauckmann και Pashiardis (2011), καταλήγουν πως δεν υπάρχει ένα στυλ 

ηγεσίας που να είναι το καλύτερο για όλους τους διευθυντές των σχολείων διότι, 

κανένα στυλ δεν είναι εξίσου αποτελεσματικό σε όλες τις περιπτώσεις. Ανάλογα με 

την περίπτωση, κάθε ηγετικό στέλεχος πρέπει να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα 

δράσει και ποιο ηγετικό στυλ θα υιοθετήσει, εφόσον, πρώτα, έχει εξετάσει το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο λειτουργεί το συγκεκριμένο σχολείο. Αναλυτικότερα, ο διευθυντής 

διαμορφώνει το προσωπικό του ηγετικό στυλ, ανάλογα με το όραμα και τους στόχους 

του σχολείου, με τις προκλήσεις του περιβάλλοντος, με τις ικανότητες και τις ανάγκες 

των υφιστάμενών του καθώς, και του μαθητικού δυναμικού. Συνεπώς, ο 
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εκπαιδευτικός ηγέτης οφείλει να δημιουργεί κάθε φορά τον κατάλληλο συνδυασμό 

των στυλ ηγεσίας και τις κατάλληλες αναλογίες, με βάση το συγκείμενο του σχολείου 

του οποίου ηγείται (Πασιαρδής, 2014). 

  

Συνεπώς, είναι αποδεκτό πως η εκπαιδευτική ηγεσία ασκεί επίδραση στις 

επιδόσεις των μαθητών. Σκοπός, πλέον, είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η 

ηγεσία επιδρά στις μαθητικές επιδόσεις (Pashiardis & Brauckmann, 2008).     

 

1.2.2 Ο ρόλος της ηγεσίας στο αποτελεσματικό σχολείο 

.  

Ο ρόλος της ηγεσία στο σχολείο του 21ο αιώνα, είναι απαιτητικός γιατί πρέπει 

να προσαρμόζεται σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον, 

με σκοπό τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Οι προκλήσεις που 

έχει να αντιμετωπίσει η ηγεσία είναι πολλές και αυξανόμενες.  

 

Η μετανάστευση, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η πολυμορφία των 

χαρακτηριστικών των μαθητών (κοινωνικό- οικονομικό υπόβαθρο και νοητικές 

αναπηρίες) δημιουργούν ένα νέο και απαιτητικό εκπαιδευτικό περιβάλλον 

(Leithwood & Riehl, 2003). Η διασφάλιση καλής διδασκαλίας και μάθησης, η 

απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από ένα ευρύ και ισορροπημένο 

πρόγραμμα σπουδών, η διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών αλλά, και η 

κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης των πόρων, η ανάπτυξη συνεργασιών πέραν του 

σχολείου και η ανάδειξη του σχολείου ως κοινότητας μάθησης αποτελούν βασικές 

προκλήσεις για την ηγεσία των σχολείων (Day & Sammons, 2016) στη σημερινή 

εποχή. 

 

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό πως η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ηγεσίας είναι 

καθοριστική για τα σχολεία της κοινωνίας της γνώσης. Η ηγεσία που αναπτύσσεται 

στις εκπαιδευτικές μονάδες, αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ίδια τη μονάδα 

και ενισχύει τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητά της (Day & Sammons, 2016).  
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Τα τελευταία χρόνια, φαίνεται πως αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ερευνών 

που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της σχολικής ηγεσίας στην επιτυχία των μαθητών 

(Πασιαρδής, 2015). Οι Day και Sammons (2016), κατόπιν μελέτης διάφορων 

ερευνητικών ευρημάτων, κατέληξαν πως η ηγεσία έχει άμεσες και έμμεσες 

επιπτώσεις στα μαθητικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, η ηγεσία μπορεί να 

επηρεάσει άμεσα τις επιδόσεις των μαθητών, όταν εστιάζει στη διδασκαλία και στη 

μάθηση και έπειτα να επηρεάσει έμμεσα τα κίνητρα, τη συμπεριφορά, τη μάθηση, τη 

δέσμευση των μαθητών και τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

 Σύμφωνα με ερευνητική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Κάνσας 

(Rothschild και Scott, 2006) και στην οποία συμμετείχαν 21.000 εκπαιδευτικοί, η 

ηγεσία είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας της σχολικής 

μονάδας. Ωστόσο, αυτή η διαπίστωση δε γίνεται ευρέως αποδεκτή διότι, αναφέρεται 

σε αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα, στα οποία ο εκπαιδευτικός ηγέτης έχει 

περιθώρια ευελιξίας και γι ΄ αυτό δε θα μπορούσε να γενικευθεί. Σύμφωνα με άλλες 

έγκυρες έρευνες, η ηγεσία αποτελεί τον δεύτερο πιο σημαντικό παράγοντα μετά τη 

διδασκαλία (Leithwood κ.ά., 2006· Sammons, 2007). Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες 

μπορούν να βελτιώσουν τα επίπεδα της διδασκαλίας ασκώντας έμμεση επίδραση στις 

συνθήκες εργασίας, στη δέσμευση και στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών 

(Leithwood κ.ά., 2006, όπ. αν. στο Κουτούζης, 2012).   

   

Για να είναι επιτυχημένη η ηγεσία είναι καλό να εστιάζει σε κάποιους 

βασικούς παράγοντες. Οι βασικές διαστάσεις της επιτυχημένης ηγεσίας 

προσδιορίζονται από τη βελτίωση και την ενίσχυση των συνθηκών διδασκαλίας και 

μάθησης, την αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών, τη βελτίωση της ποιότητας 

των εκπαιδευτικών. Ακόμη, στην επιτυχημένη ηγεσία των σχολικών οργανισμών 

συμβάλλει ο καθορισμός του οράματός τους, και των κατευθύνσεών τους, ο 

επανασχεδιασμός της οργάνωσής τους, η έμφαση σε κοινές αξίες, καθώς, και η 

οικοδόμηση καλών σχέσεων τόσο εντός της σχολικής κοινότητας, όσο και έξω από 

αυτή (Day & Sammons, 2016). 

 

Σύμφωνα με τους Leithwood και Riehl (2003), υπάρχει ένα σύνολο καλών 

πρακτικών, οι οποίες συμβάλλουν στην επιτυχημένη ηγεσία. Αρχικά, πρέπει να 

διαμορφώνεται η κατεύθυνση του σχολικού οργανισμού, μέσω της διαμόρφωσης και 
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της επικοινωνίας του οράματος του σχολείου, της δημιουργίας υψηλών προσδοκιών 

και της προώθησης και αποδοχής των στόχων από όλους. Κατόπιν, ιδιαίτερη σημασία 

έχει η ανάπτυξη του προσωπικού. Αυτή επιτυγχάνεται όταν ο ηγέτης ενισχύει την 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη και αποτελεί ο 

ίδιος πρότυπο για τους εκπαιδευτικούς. Ακόμη, ο ηγέτης οφείλει να εστιάζει στην 

ανάπτυξη του σχολικού οργανισμού, μέσω της ενίσχυσης της κουλτούρας του 

σχολείου, της τροποποίησης της δομής του, της οικοδόμησης συνεργατικών 

διαδικασιών και της διαχείρισης του περιβάλλοντος.     

 

 Οι Day και Sammons (2016), κατόπιν μιας σειράς μελετών, κατέληξαν πως η 

επιτυχημένη ηγεσία αποτελείται από τρεις φάσεις, τη θεμελιώδη, την αναπτυξιακή 

και τέλος τη φάση του εμπλουτισμού. Αρχικά, ο διευθυντής δίνει προτεραιότητα στη 

βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος του οργανισμού και στη δημιουργία θετικών 

συνθηκών για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Επίσης, στο πρώτο αυτό στάδιο 

πραγματοποιεί αναδιάρθρωση της ηγετικής ομάδας, μέσω του επαναπροσδιορισμού 

και της κατανομής των ρόλων και των αρμοδιοτήτων. Έπειτα, ο σχολικός ηγέτης 

πραγματοποιεί ευρύτερη κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων καθώς, επίσης, 

δίνει ιδιαίτερη σημασία στον καθορισμό και στην πραγματοποίηση των μαθησιακών 

στόχων. Στην τελευταία φάση άσκησης της επιτυχημένης ηγεσίας, ο ηγέτης 

εμπλουτίζει το πρόγραμμα σπουδών και δίνει προτεραιότητα στην εξατομίκευση, 

κατανέμοντας την εξουσία με σκοπό να επιτύχει  καλύτερες μαθησιακές επιδόσεις και 

τη δημιουργία αποτελεσματικών σχολείων.   

 

 Συνεπώς, υπάρχουν αποδείξεις πως η παρουσία ικανής ηγεσίας στους 

σχολικούς οργανισμούς μπορεί να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για την 

εργασία των εκπαιδευτικών και να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία τους 

(Ιορδανίδης, 2005). Για τη διασφάλιση της σχολικής αποτελεσματικότητας, πρέπει ο 

σχολικός ηγέτης να επιλέξει τον κατάλληλο συνδυασμό στρατηγικών που θα 

υποστηρίζουν και θα ενισχύουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, μέσω επιπτώσεων 

στους εκπαιδευτικούς και στο έργο τους, και κατ ΄ επέκταση θα αποδίδουν 

υψηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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1.2.3. Ο αποτελεσματικός ηγέτης 

 

  Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαιδευτικής ηγεσίας στον 21ο αιώνα, 

δεν είναι απλά η ομαλή λειτουργία του σχολείου μέσα σε ένα σταθερό νομικό πλαίσιο 

(Senge, 1990b· Fullan, 1993) και περιβάλλον αλλά, η δημιουργία σχολικών μονάδων 

που θα λειτουργούν αποτελεσματικά και θα εφοδιάζουν τους μαθητές με τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις 

νέες προκλήσεις της κοινωνίας. Η συμβολή του διευθυντή- ηγέτη είναι καθοριστική 

διότι αποτελεί την κινητήριο δύναμη του σχολείου και ενισχύει την βελτίωση και την 

αποτελεσματικότητά του (Day & Sammons, 2016).   

 

 Επομένως, η βελτίωση της σχολικής μονάδας αποτελεί μία συνεχή πρόκληση 

για τον διευθυντή (Reynolds, Hopkins, Potter, Chapman, 2001), ο οποίος έχει να 

επιτελέσει ένα απαιτητικό έργο. Σύμφωνα με τον Θεοφιλίδη (2012), ο διευθυντής του 

σχολείου πρέπει να αποδειχθεί αποτελεσματικός στον ρόλο που έχει αναλάβει και να 

συμβάλλει στη δημιουργία αποτελεσματικών σχολικών μονάδων.  

 

 Συνεπώς, απατούνται διευθυντές οι οποίοι θα έχουν γνώση, διάθεση και 

δεξιότητες που θα τους βοηθούν να ανταπεξέλθουν στις σημερινές και μελλοντικές 

ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος (Pashiardis & Brauckmann, 2009· 

Brauckmann, 2008). Δηλαδή, δεν απαιτούνται απλοί διευθυντές- διεκπεραιωτές αλλά, 

διευθυντές οι οποίοι θα είναι ηγέτες. Ηγέτης «είναι αυτός ο οποίος έχει την ικανότητα 

να επηρεάσει κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάτι που θέλει αυτός» (Πασιαρδής, 

2004, σ. 209). Κάνει τους ανθρώπους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και 

επιτυγχάνει την αφοσίωσή τους, τον σεβασμό τους, το μεράκι τους, την εμπιστοσύνη 

και το πάθος τους γιατί νιώθουν ότι έχουν προσωπική ευθύνη για την 

πραγματοποίηση των κοινών στόχων. Ο ηγέτης του οργανισμού έχει 

διαφοροποιημένη συμπεριφορά για κάθε εργαζόμενο γιατί μιλάει στην καρδιά του 

(Kets de Vries, 1993) και νοιάζεται πραγματικά για τις ανησυχίες του, τα άγχη, τις 

αγωνίες του και του το δείχνει (Μπουραντάς, 2002). Επομένως, ένας 

αποτελεσματικός ηγέτης πρέπει να έχει ένα κράμα γνώσεων, ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων έτσι ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτό τον σύνθετο και πολυδιάστατο ρόλο 

του. 
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Σε αυτή τη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, ο ρόλος του σχολικού ηγέτη 

έχει επαναπροσδιοριστεί. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει διπλό ρόλο μέσα 

στο σχολείο. Έχει τον ηγετικό ρόλο και τον ρόλο του διορισμένου υπαλλήλου των 

διοικητικών εκπαιδευτικών αρχών (Αθανασούλα - Ρέππα, 2002). Μέσω της 

διαμόρφωσης θετικού κλίματος και των κατάλληλων συνθηκών, ο διευθυντής- ηγέτης 

συμβάλλει στην απόδοση των εκπαιδευτικών, που οδηγεί στην αποτελεσματική 

μάθηση (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

 

Στην μελέτη IMPACT  (Day & Sammons, 2016), διερευνήθηκε η συμβολή 

της ηγεσίας στη σχολική αποτελεσματικότητα, για τη διατήρηση και βελτίωση των 

μαθητικών επιδόσεων. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την υπεροχή του σχολικού 

διευθυντή ως καθοριστικό παράγοντα διότι είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να 

βελτιώσει τον οργανισμό και να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αξιοποίηση των 

εκπαιδευτικών (Leithwood κ.ά., 2006)οι οποίοι στη συνέχεια θα βελτιώσουν τις 

συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας. Ο σχολικός ηγέτης έχοντας ως βασική 

στρατηγική την ευθυγράμμιση του οράματος και της κατεύθυνσης του σχολείου με 

τις δομές και την κουλτούρα που έχει οικοδομηθεί σε αυτό, μπορεί να ενισχύσει την 

αποτελεσματικότητά του. Ακόμη, αποδείχθηκε πως ο επιτυχημένος διευθυντής 

χρησιμοποιεί πρακτικές όπως, η οικοδόμηση του σχολικού οράματος και η 

δημιουργία κατευθύνσεων, η κατανόηση και η ανάπτυξη του προσωπικού, ο 

επανασχεδιασμός του σχολικού οργανισμού και η διαχείριση εκπαιδευτικών και 

μαθησιακών προγραμμάτων. Σύμφωνα με την πλειονότητα των διευθυντών που 

πήραν μέρος στην εν λόγω έρευνα, η εστίαση του σχολικού ηγέτη στη βελτίωση της 

διδασκαλίας και της μάθησης συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας 

της μάθησης (Day & Sammons, 2016).  

  

Οι σχολικοί ηγέτες μπορούν να αναδειχθούν αποτελεσματικοί στο έργο τους 

και τα σχολεία στα οποία ηγούνται αποτελεσματικά εφαρμόζοντας τις ακόλουθες 

πρακτικές, στις οποίες κατέληξε η μελέτη IMPACT (Day & Sammons, 2016). 

Αρχικά, ο διευθυντής δεν πρέπει να εφαρμόζει ταυτόχρονα όλες τις στρατηγικές που 

αναφέρει η βιβλιογραφία σχετικά με την αποτελεσματική ηγεσία αλλά, πρέπει να 

προσαρμόζεται με το συγκείμενο. Ο επιτυχημένος διευθυντής έχει την ικανότητα να 

εντοπίζει τις σημαντικές αλλαγές που χρειάζεται ο οργανισμός και να διασφαλίζει ότι 
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είναι επιτεύξιμες και έπειτα να επιδιώκει να τις πραγματοποιήσει συνδυάζοντας μια 

σειρά στρατηγικών. Συνεπώς, ένας αποτελεσματικός ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση 

να διαγνώσει τις ανάγκες του σχολικού οργανισμού και να συντονίσει τις στρατηγικές 

που πρόκειται να εφαρμόσει. 

 

Εν συνεχεία, ο αποτελεσματικός ηγέτης οφείλει να διαμορφώσει μία 

κουλτούρα μάθησης και φροντίδας, μέσω της αλλαγής των προσδοκιών και της 

βελτίωσης της ποιότητας των πρακτικών (Day & Sammons, 2016). Η δημιουργία 

υψηλών προσδοκιών τόσο για τον ίδιο, όσο και για όλους τους εμπλεκόμενους είναι 

καθοριστικής σημασίας. Ο διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων 

συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των σχολείων και ειδικότερα εκείνων που 

βρίσκονται σε μειονεκτικά περιβάλλοντα. Ακόμη, ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και η 

διαμόρφωση μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης και φροντίδας. Ο διευθυντής πρέπει, 

επίσης, να συνεργάζεται παραγωγικά και με εξωτερικούς φορείς καθώς, και να 

συνδέει τη συμπεριφορά των μαθητών με τα αποτελέσματά τους (Day & Sammons, 

2016).      

 

Μια ακόμη πρακτική που καλείται να εφαρμόσει ο ηγέτης για να είναι 

αποτελεσματικός είναι να εστιάζει στη μάθηση. Είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι ο 

σχολικός ηγέτης βελτιώνει τα επίπεδα διδασκαλίας και μάθησης έμμεσα και πιο 

δυναμικά συμβάλλει στη δέσμευση των εκπαιδευτικών, στη δημιουργία κινήτρων και 

στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών εργασίας (Day & Sammons, 2016). Πιο 

συγκεκριμένα, εναρμονίζει το όραμά του με τους στόχους του σχολείου, δίνει 

ιδιαίτερη σημασία στην αυτό-αποτελεσματικότητα, δημιουργεί ομάδες προσωπικού 

και δεσμεύεται για την υλοποίηση ενός επιτυχημένου σχεδίου. Σύμφωνα με τους 

Robinson, Hohepa & Lloyd (2009),  όταν ο διευθυντής προωθεί την επαγγελματική 

αποτελεσματική μάθηση, τα αποτελέσματα των μαθητών είναι δύο φορές καλύτερα 

από οποιαδήποτε άλλη δράση της ηγεσίας. 

 

Τέλος, σύμφωνα με τους Day και Sammons (2016) ο ηγέτης του 

αποτελεσματικού σχολείου προσπαθεί να διευρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής του 

προσωπικού και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνεδριάσεις, οι οποίες 
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πραγματοποιούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις 

ακόμη και με τη συμμετοχή μαθητών.    

  

Σύμφωνα με το National College for School Leadership (2001, οπ. αν στο Day 

& Sammons, 2016), ο αποτελεσματικός ηγέτης παρέχει ένα σαφές όραμα και μία 

αίσθηση κατεύθυνσης για τη σχολική μονάδα. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον του 

προσωπικού σε ό, τι είναι σημαντικό, δεν το αφήνει να αποπροσανατολίζεται και 

αποτρέπει τις πρωτοβουλίες που έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στην εργασία των 

μαθητών. Ακόμη, ο αποτελεσματικός διευθυντής γνωρίζει τι συμβαίνει στις αίθουσες 

διδασκαλίας και έχει σαφή άποψη σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες 

του προσωπικού του ενώ, έχει βρει τους κατάλληλους τρόπους για να βελτιώσει τα 

προσόντα και να μειώσει τις αδυναμίες τους. Αυτό μπορεί να το επιτύχει μέσω της 

ανάπτυξης προγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η καθαρότητα της 

σκέψης, η αίσθηση του σκοπού και η γνώση της προοπτικής του αποτελεσματικού 

ηγέτη μπορούν να επιφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα για το προσωπικό, και κατ ΄ 

επέκταση καλύτερες μαθησιακές επιδόσεις.    

  

 Μπορεί οι αποτελεσματικοί διευθυντές να χρησιμοποιούν κάποιες κοινές 

ηγετικές πρακτικές, ωστόσο, δεν υπάρχει ένα  μόνο μοντέλο για τη διασφάλιση της 

επιτυχίας (Day & Sammons, 2016). Οι επιτυχημένοι ηγέτες εργάζονται διαισθητικά 

και με βάση την εμπειρία τους (Day & Sammons, 2016), προσαρμόζοντας τις 

ηγετικές πρακτικές τους στο πλαίσιο του εκάστοτε σχολείου. Το επίπεδο της 

επιτυχίας τους καθορίζεται από την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις και να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα κίνητρα και τις 

ανάγκες των άλλων. Συνεπώς, η ικανότητα των ηγετών να ανταποκριθούν στις 

ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας τους, καθορίζεται από τον τρόπο που εφαρμόζουν τις 

ηγετικές πρακτικές και όχι, αποκλειστικά από τις πρακτικές καθεαυτές. 

 

 Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό πως το σχολείο του 21ου αιώνα δε 

χρειάζεται έναν διευθυντή- διαχειριστή αλλά, έχει ανάγκη από έναν αποτελεσματικό 

ηγέτη, ο οποίος θα γνωρίζει τις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και θα 

προσπαθεί να ανταπεξέλθει με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο. Στόχος, πλέον, του 

ηγέτη δεν είναι απλά η επιβίωση του σχολικού οργανισμού αλλά, η ανάπτυξη και η 

βελτίωσή του με σκοπό να γίνει αποτελεσματικός. Γι ΄ αυτό οι αποτελεσματικοί 
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ηγέτες οφείλουν να έχουν υψηλές προσδοκίες για όλους τους εμπλεκόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, να είναι φορείς καινοτομιών στο σχολείο και να 

συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της ζωής της σχολικής μονάδας (Πασιαρδής, 2014). 

 

1.3. Το ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο   

 

    Στην κοινωνία των ραγδαίων μεταβολών και εξελίξεων, όπου ζούμε σήμερα, 

κάθε εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος και να υλοποιήσει τους στόχους του. Η εκπλήρωση της αποστολής 

του εκπαιδευτικού συστήματος πραγματοποιείται μέσα από τη λειτουργία 

αποτελεσματικών σχολείων.  

 

Η έρευνα σχετικά με τη σχολική αποτελεσματικότητα, που απασχόλησε τους 

επιστήμονες τα τελευταία χρόνια, κατέδειξε ότι το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη του μαθητή και ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μεταβάλουν τα μαθησιακά 

και τα κοινωνικά αποτελέσματα των εκπαιδευόμενων (Reynolds, 1998). Τα 

αποτελέσματα των σχετικών ερευνών έδωσαν το έναυσμα για σημαντικές αλλαγές 

στην εκπαιδευτική πολιτική αρκετών χωρών, τονίζοντας τον ρόλο και την ευθύνη του 

σχολείου και των εκπαιδευτικών στην παροχή υψηλών επιδόσεων για όλους τους 

μαθητές (Mortimore, 1991) και τη συμβολή τους στη βελτίωση της εκπαίδευσης 

(Renihan & Renihan, 1989, όπ. αν. στο Creemers & Reezigt, 1997· Reynolds, 1998).  

      

 Τα σχολεία της σημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, πρέπει να 

εκπαιδεύσουν μαθητές προωθώντας τους προσωπικές, οικονομικές και κοινωνικές 

ικανότητες, θετικές αξίες όπως, ακεραιότητα, σύμπνοια και δικαιοσύνη, την αγάπη 

για τη δια βίου μάθηση και την καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας (Putnam 

(επιμ.) (2002) για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ωστόσο, 

αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να ευοδωθούν σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα όπως το ελληνικό, το οποίο δεν αφήνει περιθώρια ευελιξίας 

και σχετικής αυτονομίας στη σχολική μονάδα. 

 

 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από έντονη 

γραφειοκρατία, συγκεντρωτισμό και φορμαλισμό. Σε ένα τέτοιο ιεραρχικά δομημένο 
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σύστημα, ο σχολικός οργανισμός έχει κυρίως εκτελεστικές αρμοδιότητες (Ανδρέου & 

Παπακωνσταντίνου, 1994). Οι αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά, από τα υψηλότερα 

στρώματα της διοικητικής πυραμίδας, ενώ η εκπαιδευτική μονάδα, που αποτελεί τη 

βάση αυτής της ιεραρχικής δομής, εφαρμόζει την εθνική εκπαιδευτική πολιτική.      

   

Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος  δε 

δίνει τη δυνατότητα στη σχολική μονάδα να προσαρμόζεται με βάση τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του σχολικού και κοινωνικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιείται 

(Μαυρογιώργος,1999). Αυτό σύμφωνα με κάποιες απόψεις έχει αρνητική επίδραση 

στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας διότι, κάθε μία διαφέρει ως προς τη 

σύσταση του μαθητικού δυναμικού και ως προς τις ανάγκες και τις αξίες του 

συγκείμενου (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000). Άλλωστε, κάθε εκπαιδευτικός 

οργανισμός γνωρίζει καλύτερα τις πραγματικές του ανάγκες, από οποιονδήποτε άλλο 

(Πασιαρδής, 2014). Σύμφωνα με τους Tsakiridou και Stergiou (2013), το τοπικό 

κοινωνικό- οικονομικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε εκπαιδευτική 

μονάδα μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματικότητά της.  

 

 Συνεπώς, κάθε σχολική μονάδα καλείται να εφαρμόζει την εθνική 

εκπαιδευτική πολιτική, προσαρμόζοντάς τη στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές ανάγκες του τοπικού πλαισίου. Κάτω από αυτές συνθήκες, διαμορφώνει 

τη δική της εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, η οποία συμβάλλει στην απόκτηση μια 

σχετικής αυτονομίας της σχολικής μονάδας. 

 

Στις μέρες μας, έχουν διαμορφωθεί κατάλληλες συνθήκες και απαραίτητες 

προϋποθέσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην απόκτηση σχετικής αυτονομίας των 

σχολικών μονάδων (Κουτούζης, 2012). Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (1999), οι 

διευθυντές, πλέον, έχουν το περιθώριο να ασκήσουν ουσιαστική διοίκηση και να 

διαμορφώσουν εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική. Άρα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

ηγέτη είναι καθοριστικός για την άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η 

οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εκάστοτε εκπαιδευτικής μονάδας, με 

αποτέλεσμα να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητά της. 

 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σχολική αποτελεσματικότητα έχει 

απασχολήσει  έντονα τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, στον ελληνικό 
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χώρο, φαίνεται πως βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Οι πρώτες σχετικές έρευνες, που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, ξεκίνησαν περίπου σαράντα χρόνια μετά την 

υλοποίησή τους στον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, δεν αναφέρονται στο σύνολο της 

αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής μονάδας αλλά, μελετούν επιμέρους 

παράγοντες της σχολικής αποτελεσματικότητας.  

 

       Πιο συγκεκριμένα, η Παπαναούμ (1995) πραγματοποίησε μία 

πανελλαδική έρευνα, η οποία απευθύνονταν σε διευθυντές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και είχε ως στόχο να καταγράψει τις αντιλήψεις τους σχετικά με τον 

ρόλο του διευθυντή. Τα αποτελέσματά της έδειξαν πως οι διευθυντές εστιάζουν στην 

ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων και στη δημιουργία καλού και ευχάριστου 

σχολικού κλίματος. Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς διευθυντές δήλωσαν πως 

είναι απογοητευμένοι από τις δυνατότητες επαγγελματικής τους ανάπτυξης, λόγω των 

ελάχιστων επιμορφωτικών δράσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι 

θεωρούν πως έχουν περιορισμένες αρμοδιότητες και θέλουν έναν ενισχυμένο ρόλο 

και περισσότερα περιθώρια αυτονομίας. 

 

 Οι Σαΐτη, Τσιαμάση και Χατζή (1997), στην έρευνά τους, προσπαθούν να 

διερευνήσουν πόσοι διευθυντές έχουν τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη και εάν μπορούν 

να ανταποκριθούν στο έργο τους. Καταλήγουν πως οι διευθυντές των σχολικών 

μονάδων δεν έχουν επιλεγεί με βάση τις δεξιότητές τους σε διοικητικά θέματα και δεν 

έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Ακόμη, δεν έχουν περιθώρια αυτονομίας, με αποτέλεσμα να αποτελούν εκτελεστικά 

όργανα τη διοίκησης.  

 

 Σύμφωνα με την έρευνα του Ζαβλανού (1998), γίνεται μία προσπάθεια να 

μελετηθεί η έννοια του επιτυχημένου διευθυντή. Τα αποτελέσματά της 

καταδεικνύουν τον επιτυχημένο διευθυντή ως υπεύθυνο για τη λειτουργία του 

σχολείου, κατάλληλο, επαρκή και ικανό για τον ρόλο του. 

 

 Στην έρευνά τους, οι Θεοφιλίδης και Στυλιανίδης (2000),  μελετούν την 

έννοια του αποτελεσματικού σχολικού ηγέτη. Θεωρούν πως ο αποτελεσματικός 

ηγέτης ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς με σκοπό να επιτύχει τη δέσμευσή τους, έχει 

υψηλές προσδοκίες για όλους, καθοδηγεί σε θέματα διδασκαλίας και αποτελεί 
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παράδειγμα προς μίμηση. Ακόμη, εστιάζει στους ακαδημαϊκού στόχους του 

σχολείου, αξιοποιεί τον διδακτικό χρόνο και διασφαλίζει την πειθαρχία και την τάξη.   

 

 Η Στραβάκου (2003), αφού πραγματοποίησε την έρευνα της, κατέληξε πως η 

πολιτεία δεν έχει οριοθετήσει τα καθήκοντα του διευθυντή και δεν του παρέχει την 

απαραίτητη στήριξη. Επίσης, προσθέτει πως και οι διευθυντές δεν προωθούν την 

επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του προσωπικού, ούτε διοργανώνουν 

επιμορφωτικές συναντήσεις για τους μαθητές και τους γονείς. 

 

 Μια ακόμη σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο (2010), στο πλαίσιο του προγράμματος «Μείζον Πρόγραμμα 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (2010-2013). Η εν λόγω πανελλαδική έρευνα 

προσπάθησε να μελετήσει τις επιμορφωτικές ανάγκες περίπου 3.500 διευθυντών 

όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι 

διευθυντές δήλωσαν τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με τα επιμορφωτικά προγράμματα, 

ως προς την οργάνωση, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία τους. Επίσης, τονίστηκε 

πως πρέπει στο πρόγραμμα να εισαχθεί και το μάθημα της «Διοίκησης και 

εκπαιδευτικής πολιτικής».            

  

 Όλες αυτές οι μελέτες αποδεικνύουν πως οι Έλληνες ερευνητές έχουν 

ασχοληθεί με το θέμα της σχολικής αποτελεσματικότητας τα τελευταία χρόνια. 

Ωστόσο, μελετούν ενδελεχώς παράγοντες της σχολικής αποτελεσματικότητας όπως 

το σχολικό κλίμα, την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, την ηγεσία που 

αναπτύσσεται στις σχολικές μονάδες.  

 

 Στην παρούσα ερευνητική μελέτη γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η 

αποτελεσματικότητα των ελληνικών σχολικών μονάδων σε σχέση με τους 

παράγοντες της αποτελεσματικότητας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.1.3.. Εν 

συνεχεία, μελετάται η συμβολή ενός εξ ΄ αυτών των παραγόντων, της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας. Πιο συγκεκριμένα, τίθενται τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:  

 

1) Πόσο αποτελεσματική θεωρούν οι εκπαιδευτικοί τη σχολική μονάδα στην 

οποία εργάζονται, σε σχέση με:  

✓ την εκπαιδευτική ηγεσία που εφαρμόζεται σε αυτή 
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✓ την ποιότητα της διδασκαλίας 

✓ το σχολικό κλίμα 

✓ τις προσδοκίες που αναπτύσσονται 

✓ την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 

✓ την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

✓ τη συνεργασία και τη συμμετοχή των γονέων και της κοινωνίας στο έργο του 

σχολείου. 

 

2) Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν οι 

διευθυντές των σχολείων: 

✓ το παιδαγωγικό στυλ ηγεσίας 

✓ το συμμετοχικό στυλ 

✓ το στυλ ανάπτυξης προσωπικού 

✓ το δομικό στυλ 

✓ το επιχειρηματικό στυλ. 
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2. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

2.1. Το δείγμα της έρευνας 

 

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία συγκέντρωσης ερευνητικών 

δεδομένων, πρέπει να προσδιοριστούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα εμπλακούν σε αυτή 

την έρευνα και θα μελετηθούν (Creswell, 2011). Το πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό 

μιας έρευνας είναι ο προσδιορισμός του πληθυσμού της. Σε κάθε ερευνητική μελέτη, 

τον πληθυσμό (population) αποτελεί μια ομάδα ατόμων που έχουν το ίδιο 

χαρακτηριστικό (Creswell, 2011, σ.178).  

  

Η συστηματική μελέτη και συλλογή δεδομένων που αφορούν το σύνολο του 

πληθυσμού μιας έρευνας είναι ανέφικτη. Αυτό συμβαίνει διότι απαιτείται μεγάλο 

χρονικό διάστημα για τη μελέτη ολόκληρου του πληθυσμού καθώς, επίσης, είναι 

αδύνατη η προσέγγιση όλων των ατόμων που αποτελούν τον πληθυσμό. Γι ΄ αυτό τον 

λόγο οι ερευνητές, συνήθως, επιλέγουν να μελετήσουν ένα δείγμα του πληθυσμού. 

Το δείγμα (sample) είναι μια υποομάδα του πληθυσμού, που προσδιορίζει ο 

ερευνητής προκειμένου να το μελετήσει και έπειτα να γενικεύσει για τον πληθυσμό 

(Creswell, 2011). Ωστόσο, για να μπορέσουν να γενικευθούν τα συμπεράσματα, θα 

πρέπει το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό. Αντιπροσωπευτικό (representative) 

θεωρείται ένα δείγμα όταν τα άτομα που επιλέγονται να μελετηθούν, χαρακτηρίζουν 

τον πληθυσμό που μελετάται (Creswell, 2011, σ.178). Συνεπώς, ο τρόπος επιλογής 

του δείγματος συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία κάθε ερευνητικής μελέτης. 

 

 Στην παρούσα έρευνα, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί δειγματοληπτική 

προσέγγιση με πιθανότητα. Με βάση αυτή την προσέγγιση, η επιλογή ή όχι, ενός 

ατόμου ως δείγμα, είναι αποκλειστικά ζήτημα τύχης (Cohen, Manion & Morrison, 

2008). Η δειγματοληψία με πιθανότητα (probability sampling) παρέχει στον ερευνητή 

ένα δείγμα το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και, συνεπώς, μπορεί να 

κάνει γενικεύσεις. Γι ΄ αυτό τον λόγο, η δειγματοληψία με πιθανότητα αποτελεί την 

ακριβέστερη μορφή δειγματοληψίας στην ποσοτική έρευνα (Creswell, 2011, σ.180).  
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Πιο συγκεκριμένα, επιλέγεται η δειγματοληψία κατά στρώματα. Σύμφωνα με 

τη δειγματοληψία κατά στρώματα (stratified sampling), ο πληθυσμός χωρίζεται σε 

στρώματα με βάση κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και στη συνέχεια 

χρησιμοποιείται η απλή τυχαία δειγματοληψία. Η επιλογή των ατόμων που 

αποτελούν το δείγμα πρέπει να είναι ανάλογη με την αντιπροσώπευσή τους στον 

συνολικό πληθυσμό (Creswell, 2011, σ.181).    

 

 Αναλυτικότερα, στην παρούσα ερευνητική μελέτη, τον πληθυσμό αποτελούν 

όλοι οι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) που 

εργάζονται σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με 

βάση τη δειγματοληψία με πιθανότητα και την κατά στρώματα, ο πληθυσμός 

υποδιαιρείται σε στρώματα, με βάση το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εργάζεται. 

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η συμμετοχή εκπαιδευτικών από όλα τα 

γεωγραφικά διαμερίσματα. Έπειτα, με απλή τυχαία δειγματοληψία προκύπτει το 

δείγμα, το οποίο επιλέγεται κατά αναλογία με την αντιπροσώπευση των 

εκπαιδευτικών κάθε γεωγραφικού διαμερίσματος, στον συνολικό πληθυσμό των 

εκπαιδευτικών.  

 

 Όσον αφορά στο μέγεθος του δείγματος, σύμφωνα με τον Creswell (2011), 

είναι καλό να αξιοποιείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δείγμα του πληθυσμού γιατί 

με αυτό τον τρόπο περιορίζεται το σφάλμα δειγματοληψίας. Στη συγκεκριμένη 

έρευνα συμμετείχαν 375 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ωστόσο, 

υπήρξαν ελλιπή στοιχεία και γι ΄ αυτό τον λόγο το δείγμα αποτελούν 373 

εκπαιδευτικοί. 

 

2.2. Το εργαλείο συλλογής δεδομένων   

 

2.2.1. Η επιλογή της ερευνητικής προσέγγισης 

 

 Η επιλογή της ερευνητικής – μεθοδολογικής προσέγγισης επηρεάζει τον 

τρόπο που τίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα, τον τρόπο προσέγγισης, ανάλυσης και 

ερμηνείας των ερευνητικών δεδομένων (Ανδρούσου & Πετρογιάννης, 2008). Στην 

παρούσα εργασία επιλέγεται η ποσοτική προσέγγιση διότι μπορεί να συσχετίσει με 
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ευκολία δύο μεταβλητές (Singh, 2007) και να εξασφαλίσει μεγαλύτερο ποσοστό 

αμεροληψίας και αντικειμενικότητας σε σχέση με την ποιοτική προσέγγιση 

(Creswell, 2011). Επίσης, αξιοποιείται η ποσοτική προσέγγιση διότι έχει ως στόχο να 

συλλέξει πληροφορίες που μπορούν να μετρηθούν ποσοτικά. Δηλαδή, στην ποσοτική 

έρευνα συλλέγονται και ερμηνεύονται δεδομένα, τα οποία παρουσιάζονται ως 

ξεχωριστές μονάδες που συγκρίνονται με άλλες, χρησιμοποιώντας τη στατιστική 

(Verma & Mallick, 2004, όπ. αν. στο Ανδρούσου & Πετρογιάννης, 2008).  

 

 Πιο συγκεκριμένα, σε μία ποσοτική έρευνα γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί 

εννοιολογικά ένα συμπεριφορικό φαινόμενο και να εκφραστεί με μετρήσιμες 

μεταβλητές (Creswell, 2011). Έπειτα, προσδιορίζονται αυτές οι μεταβλητές και 

καθορίζεται το σύστημα μέτρησής τους. Μετά τη πραγματοποίηση της έρευνας, 

διατυπώνονται υποθέσεις που προσδιορίζουν πιθανές σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών. Τέλος, με τη βοήθεια στατιστικών τεχνικών πραγματοποιούνται 

αναλύσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν, ή όχι, τις αρχικές υποθέσεις (Ανδρούσου & 

Πετρογιάννης, 2008).  

 

2.2.2. Το μέσο συλλογής δεδομένων 

 

Η συλλογή των δεδομένων στην παρούσα ερευνητική μελέτη έγινε με τη 

χρήση του ερωτηματολόγιου. Το ερωτηματολόγιο (questionnaire), αποτελεί ένα 

σημαντικό ερευνητικό εργαλείο που αξιοποιείται στην ποσοτική έρευνα. Είναι 

ευρέως διαδεδομένο διότι, είναι το καταλληλότερο εργαλείο για τη συλλογή 

δεδομένων από ένα πολυπληθές δείγμα (Saunders κ.ά., 2009). Χρησιμοποιώντας το 

ερωτηματολόγιο σε μια ποσοτική έρευνα, μπορούν να γενικευθούν τα αποτελέσματα 

από ένα δείγμα, στον πληθυσμό (Creswell, 2011). Σύμφωνα με τον Βάμβουκα (1993), 

δύο είναι οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην επιστημονική αναγνώριση ενός 

ερωτηματολόγιου, ο συντάκτης του και τα υποκείμενα τα οποία θα το απαντήσουν. 

Όσον αφορά στον συντάκτη κάθε ερωτηματολόγιου, θα πρέπει να φροντίσει την 

πλήρη κάλυψη των σχετικών εννοιών και με την κατάλληλη σειρά καθώς, και τη 

σαφή διατύπωση των ερωτήσεων (Βάμβουκας, 2000). 
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Ως καταλληλότερο ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων, για την 

παρούσα μελέτη, επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο διότι, συγκεντρώνει αρκετά 

πλεονεκτήματα (Cohen & Manion, 1994, σ. 375 · Παπαναστασίου, 1996, σσ. 61-72).  

✓ Είναι εύχρηστο διότι, δε χρειάζεται η φυσική παρουσία του ερευνητή. 

✓ Τα υποκείμενα της έρευνας έχουν το ίδιο πλαίσιο αναφοράς. 

✓ Είναι το πιο οικονομικό εργαλείο συλλογής δεδομένων. 

✓ Είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος συλλογής πληροφοριών. 

✓ Διευκολύνει την κωδικοποίηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

✓ Εξασφαλίζει την ανωνυμία και την ειλικρίνεια των υποκειμένων, παράγοντες 

που καθιστούν το ερωτηματολόγιο αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο. 

 

Ωστόσο, η χρήση του ερωτηματολόγιου, ως μέσο συλλογής δεδομένων, έχει 

και μειονεκτήματα (Cohen & Manion, 1994, σ. 375 · Παπαναστασίου, 1996, σσ. 61-

72).  

✓ Λόγω απουσίας του ερευνητή, δε δύναται να γίνουν διευκρινίσεις. 

✓ Τα υποκείμενα συχνά δεν αναφέρονται στην πραγματικότητα αλλά, σε αυτό 

που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είναι η πραγματικότητα. 

✓ Τα κίνητρα των ερωτώμενων μπορεί να μην είναι γνωστά και με αυτό τον 

τρόπο μπορεί να μειωθεί η εγκυρότητα των απαντήσεων. 

✓ Η πιθανότητα μη επιστροφής του ερωτηματολόγιου είναι πολύ μεγάλη, κάτι 

που μειώνει την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.  

 

2.2.3. Ο τρόπος κατασκευής του ερωτηματολόγιου  

 

 Για την παρούσα ερευνητική μελέτη, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί, ως 

εργαλείο, το γραπτό ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε 

ένα ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, το οποίο προσπαθεί 

να αντιμετωπίσει τα μειονεκτήματα που έχουν τα ερωτηματολόγια. Η σύνταξη και η 

διάρθρωσή του είναι έτσι δομημένες ώστε, να είναι εύκολα κατανοητό στους 

συμμετέχοντες. Η σαφήνεια των οδηγιών και η απλή διατύπωση των ερωτήσεων 

μειώνουν πιθανές παρερμηνείες. Η εμφάνιση του ερωτηματολόγιου συμβάλλει 

καθοριστικά στην αύξηση της συμμετοχής των αντικειμένων και ιδιαίτερα όταν 

φαίνεται ελκυστικό και εύκολο (Cohen & Manion, 1994). Ακόμη, η έκταση του 
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ερωτηματολόγιου είναι τόση ώστε, να μην αποθαρρύνονται οι συμμετέχοντες να το 

συμπληρώσουν.  

 

 Η σύνταξη του ερωτηματολόγιου πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή, ο 

οποίος επέλεξε τον καταλληλότερο τύπο των ερωτήσεων. Ο τύπος των ερωτήσεων 

που επιλέγεται, ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες της εκάστοτε έρευνας (Javeau, 

2000, σ. 95). Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου. Στην 

παρούσα έρευνα αξιοποιούνται μόνο ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες 

διασφαλίζουν πληρέστερη στατιστική ανάλυση (Javeau, 2000, σ. 95). Σύμφωνα με 

τους Cohen και Manion (1994), οι ερωτήσεις κλειστού τύπου προσφέρονται όταν 

επιζητείται σαφήνεια των απαντήσεων και ακρίβεια στην κωδικοποίηση και 

καταχώρηση των δεδομένων καθώς, και στην ανάλυση και εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων (Cohen & Manion, 1994). 

 

 Για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου που μπορούν να απαντηθούν με κλίμακα, 

επιλέχθηκε η χρήση της πεντάβαθμης κλίμακας τύπου Likert (1- καθόλου, 2- λίγο, 3- 

αρκετά, 4- πολύ, 5- πάρα πολύ). Οι κλίμακες αυτές θεωρείται ότι αποτελούν τον 

πληρέστερο τύπο αφηρημένων κλιμάκων. Αυτό ισχύει διότι κατά την κατασκευή τους 

απαιτείται ακριβής προσδιορισμός των βαθμίδων της κλίμακας καθώς, και σαφής 

προσδιορισμός του αντικειμένου το οποίο αξιολογείται (Βάμβουκας, 2000).  

 

 Όσον αφορά στη δομή του ερωτηματολόγιου, οι ερωτήσεις γενικού 

περιεχομένου βρίσκονται στην αρχή και έπονται οι ερωτήσεις ειδικού τύπου. Αυτό 

συμβαίνει διότι πρέπει να υπάρχει συνάφεια και λογική σειρά των ερωτήσεων, έτσι, 

ώστε, ο ερωτώμενος να μην παρεκκλίνει (Javeau, 2000, σ. 138). Ακόμη, υπάρχουν 

ενότητες, στις οποίες είναι συγκεντρωμένες οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην ίδια 

κατηγορία. 

 

 Στο παρόν ερευνητικό εργαλείο (βλ. παράρτημα) οι ερωτήσεις είναι 

χωρισμένες σε δύο ενότητες. Η πρώτη αφορά τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας 

και η δεύτερη τη σχολική αποτελεσματικότητα και τον ρόλο της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας. 

 

Α΄ Ενότητα: Τα δημογραφικά στοιχεία 
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 Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από επτά ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν 

στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχόντων. Αναλυτικότερα, εξετάζει το φύλο, την 

ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση, το είδος της 

εργασιακής σχέσης, την ειδικότητα, το επίπεδο σπουδών, και το γεωγραφικό 

διαμέρισμα στο οποίο εργάζονται οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν το δείγμα της 

παρούσας έρευνας.  

 

Β΄ Ενότητα: Η σχολική αποτελεσματικότητα και ο ρόλος της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας 

 

 Το πρώτο μέρος της δεύτερης ενότητας μελετάει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

σχολικών μονάδων στις οποίες εργάζονται. Αποτελείται από είκοσι ερωτήσεις, οι 

οποίες είναι βασισμένες σε ερευνητικές μελέτες των Teddlie και Reynolds (2003, όπ. 

αν. στο Coleman και Earley, 2005). Το εργαλείο που προέκυψε, προσεγγίζει τη 

σχολική αποτελεσματικότητα μέσα από επτά διαστάσεις: 

✓ Τις διαδικασίες της ηγεσίας 

✓ Τις διαδικασίες της διδασκαλίας 

✓ Τη σχολική κουλτούρα και την ανάπτυξη των σχέσεων 

✓ Την ύπαρξη υψηλών προσδοκιών για όλους 

✓ Την παρακολούθηση της προόδου – αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα 

✓ Την επαγγελματική ανάπτυξη 

✓ Τη συμμετοχή των γονέων και της τοπικής κοινωνίας 

 

Οι απαντήσεις που κλήθηκαν να δώσουν οι συμμετέχοντες, εκφράζονται σε 

μια πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert στην οποία το 1 δηλώνει το «καθόλου» και το 

5 το «πάρα πολύ».  

 

Στο δεύτερο μέρος αυτής της ενότητας, αξιοποιείται  το ερωτηματολόγιο των 

Pashiardis και Brauckmann, School Leadership Questionnaire (2009). Το εν λόγω 

ερευνητικό εργαλείο αποτελεί ένα εργαλείο ετεροαξιολόγησης των ηγετικών στυλ. 

Επιλέχθηκε ένα ερωτηματολόγιο ετεροαξιολόγησης για να μελετήσει την ποιότητα 

της εκπαιδευτικής ηγεσίας, διότι, η αποτελεσματικότητα του διευθυντή διαφαίνεται 
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από το πώς τον βλέπουν οι άλλοι ως ηγέτη (Πασιαρδής, 2001). Το ερωτηματολόγιο 

των Pashiardis και Brauckmann στηρίζεται στο Ολιστικό Μοντέλο Ηγεσίας 

(Pashiardis & Brauckmann, 2008). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η εκπαιδευτική 

ηγεσία είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία μέσα από την εφαρμογή των 

κατάλληλων ηγετικών πρακτικών μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα σε πολλούς 

σημαντικούς τομείς της εκπαίδευσης.  

 

Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Pashiardis και Brauckmann (2009), 

αφού πρώτα παραχωρήθηκε η απαραίτητη άδεια χρήσης από τους συγγραφείς του. Το 

συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο αποτελείται από 46 ερωτήσεις. Ωστόσο, στην 

παρούσα έρευνα θεωρήθηκε σκόπιμο να επιλεγούν ερωτήσεις οι οποίες αποκτούν 

νόημα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και γι ΄ αυτό περιορίστηκε ο 

αριθμός των ερωτήσεων στις 18.  

 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δίνονται με βάση την κλίμακα Likert πέντε 

βαθμών. Η απάντηση που αντιστοιχεί στο 1 δηλώνει «καθόλου» και η απάντηση που 

αντιστοιχεί στο 5 «πάρα πολύ». 

 

2.2.4. Η ερευνητική διαδικασία  

 

 Η περίοδος συλλογής των δεδομένων ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου του 2018 

και σταμάτησε στις 5 Μαρτίου του 2018. Θεωρήθηκε ότι είχε παρέλθει αρκετό 

χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους, έτσι ώστε, οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα να έχουν διαμορφώσει άποψη σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

σχολείου στο οποίο εργάζονται καθώς, και σχετικά με την εκπαιδευτική ηγεσία που 

ασκείται σε αυτό.  

 

  Πριν οριστικοποιηθεί το ερωτηματολόγιο, πραγματοποιήθηκε πιλοτική 

εφαρμογή του (Νόβα- Καλτσούνη, 2006) από έξι εκπαιδευτικούς του νομού 

Βοιωτίας. Μέσω της πιλοτικής εφαρμογής (pilot study), έγιναν παρατηρήσεις από τα 

υποκείμενα της έρευνας σχετικά με τη δομή, την κατανόηση και τη σαφήνεια του 

ερωτηματολόγιου, καθώς, επίσης, προσδιορίστηκε και ο απαιτούμενος χρόνος 

συμπλήρωσής του, στα 8 λεπτά. Αφού εφαρμόστηκε ο δοκιμαστικός έλεγχος, έγιναν 
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αναθεωρήσεις και επανεξετάσεις σχετικών ζητημάτων, πραγματοποιήθηκαν οι 

απαραίτητες διορθώσεις και κατόπιν διαμορφώθηκε το ερευνητικό εργαλείο. 

 

 Το ερωτηματολόγιο συνόδευε και ένα εισαγωγικό σημείωμα (βλ. παράρτημα). 

Σύμφωνα με τους Cohen, Manion και Morrison (2008), η πρόσβαση σε έναν 

οργανισμό ή σε κάποια άτομα δεν πρέπει να θεωρείται δικαίωμα του ερευνητή αλλά, 

πρέπει να διασφαλίζεται μέσω κατάλληλων χειρισμών. Γι ΄ αυτό τον λόγο, στην 

εισαγωγική επιστολή έγινε αναφορά του θέματος και του σκοπού της συγκεκριμένης 

έρευνας και διευκρινίστηκε ότι θα υπάρξει ανωνυμία των συμμετεχόντων. Επίσης, 

τονίστηκε ότι τα ερευνητικά δεδομένα θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της εν λόγω έρευνας και σημειώθηκε πως η συμμετοχή όλων των 

υποκειμένων ήταν καθοριστικής σημασίας τόσο, για τη διασφάλιση της επιτυχίας της 

παρούσας έρευνας όσο, και για τη συμβολή της στη βελτίωση της εκπαίδευσης. 

 

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας είναι ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο το οποίο συντάχθηκε, διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε μέσω του 

διαδικτύου. Με τη χρήση του διαδικτύου και των ιστότοπων, διαδόθηκε ευρύτερα η 

ηλεκτρονική συγκέντρωση δεδομένων της ποσοτικής έρευνας καθώς, 

πραγματοποιείται μέσω μιας πιο εύκολης και γρήγορης διαδικασίας (Creswell, 2011). 

Όμως, η χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολόγιων μπορεί να λειτουργήσει 

παρελκυστικά διότι, μπορεί κατά τη διάρκεια της έρευνας να προκύψουν τεχνολογικά 

προβλήματα, να μην υπάρχει ολοκληρωμένος κατάλογος του πληθυσμού και των 

διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους καθώς, επίσης, να αμφισβητηθεί η 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος (Mertler, 2001, όπ. αν. στο Creswell, 2011). Γι 

΄ αυτό τον λόγο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της εγκυρότητας και της 

αξιοπιστίας της παρούσας έρευνας.  

 

2.2.5. Η διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της 

έρευνας 

 

Η επιλογή του καταλληλότερου ερευνητικού εργαλείου για την παρούσα 

έρευνα, έγινε με βάση τον βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας του. Αναλυτικότερα, η 

αξιοπιστία (reliability) ενός εργαλείου αναφέρεται στη σταθερότητα και στη συνέπεια 
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των τιμών του. Όταν το ερευνητικό εργαλείο χορηγείται στα υποκείμενα της έρευνας 

πολλές φορές σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, πρέπει να προκύπτουν οι ίδιες 

σχεδόν τιμές και τα υποκείμενα να απαντούν με τον τρόπο κάθε φορά (Creswell, 

2011). 

 

Η εγκυρότητα (validity) του ερευνητικού εργαλείου σχετίζεται με την 

κατάληξη σε σωστά συμπεράσματα για τον πληθυσμό (γενίκευση), τα οποία 

προήλθαν από τιμές που έχουν σημασία και νόημα (Creswell, 2011). Αν και η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία σχετίζονται μεταξύ τους περίπλοκα, κάποιες φορές 

επικαλύπτονται και κάποιες αντιτίθενται. Ωστόσο, όσον αφορά στην αξιολόγηση ενός 

ερευνητικού εργαλείου, η εγκυρότητα μπορεί να θεωρηθεί πως είναι ο πιο 

περιεκτικός όρος (Creswell, 2011).  

 

Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας: 

• Προτιμήθηκε, ως εργαλείο συλλογής δεδομένων, το ανώνυμο γραπτό 

ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι πιο αξιόπιστο μέσο σε σχέση με τη 

συνέντευξη διότι δεν επηρεάζονται οι συμμετέχοντες από την παρουσία του 

ερευνητή. 

• Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα συμπλήρωσης του ερωτηματολόγιου 

όχι μόνο στο σχολείο αλλά, και στον ιδιωτικό τους χώρο, καθώς, επίσης είχαν 

στη διάθεσή τους εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να το 

συμπληρώσουν. Αυτοί οι λόγοι συμβάλλουν στην έκφραση ειλικρινών 

απαντήσεων από τα υποκείμενα χωρίς ενδοιασμούς (Robson, 2007). 

• Έγινε επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού διότι, ως 

μέθοδος δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία. Η 

δειγματοληψία με πιθανότητα επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων 

και εξασφαλίζει την εσωτερική εγκυρότητα. 

• Πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα με σκοπό να γίνουν βελτιώσεις στο 

εργαλείο, έτσι ώστε, να υπάρξει ακρίβεια, περιεκτικότητα και σαφήνεια στη 

διατύπωση των ερωτήσεων προς αποφυγή των στρεβλώσεων. 

• Υπήρξε ένα εισαγωγικό σημείωμα (βλ. παράρτημα) στο οποίο έγινε αναφορά 

του θέματος και του σκοπού της έρευνας καθώς, επίσης διασφαλίστηκε η 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, κάτι που λειτούργησε ως δικλείδα 



61 

 

ασφαλείας για τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού συμμετεχόντων και για 

την διασφάλιση ειλικρινών απαντήσεων. 

• Έγινε έλεγχος του ερωτηματολόγιου, ως προς τη σταθερότητας των 

αποτελεσμάτων, με τη χρήση του συντελεστή άλφα (coefficient alpha). Ο 

συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιείται για να γίνει έλεγχος της εσωτερικής 

συνέπειας των τιμών σε ένα εργαλείο (Cronbach, 1984 όπ. αν. στο Creswell, 

2011). Ο δείκτης άλφα εφαρμόστηκε σε όλες τις ομάδες ερωτήσεων που 

προέκυψαν.  

 

2.3 Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων  

 

 Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων περιλαμβάνει την προετοιμασία και 

την ανάλυση των δεδομένων, την ανάλυση των περιγραφικών και των επαγωγικών 

ερευνητικών ερωτημάτων και τέλος, τον σχεδιασμό και την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων.  

 

 Αναλυτικότερα, το πρώτο στάδιο αφορά την προετοιμασία και την οργάνωση 

των ερευνητικών δεδομένων (preparing and organizing data for analysis). Σε αυτή τη 

φάση αποδίδονται τιμές στα δεδομένα, δημιουργείται ένας κώδικας, προσδιορίζεται 

το είδος των τιμών που χρησιμοποιούνται, επιλέγεται το στατιστικό πρόγραμμα που 

θα αξιοποιηθεί, εισάγονται τα δεδομένα στο πρόγραμμα και πραγματοποιείται 

έλεγχος για μη αποδεκτές τιμές (Creswell, 2011). Το πρόγραμμα που επιλέχθηκε στην 

παρούσα ερευνητική εργασία είναι το Statistical Package for the Social Science 

(SPSS), διότι είναι ένα οικονομικό πακέτο και υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Εν 

συνεχεία, έγινε η εισαγωγή των δεδομένων προς ανάλυση, αφού πρώτα είχαν 

κωδικοποιηθεί.  

 

 Στη συνέχεια, είναι το στάδιο της ανάλυσης των δεδομένων, το οποίο 

χωρίζεται στην περιγραφική και στην επαγωγική ανάλυση. Η περιγραφική στατιστική 

(descriptive statistics) περιγράφει τις τάσεις στα δεδομένα  για μία μεταβλητή και 

φανερώνει τις γενικές τάσεις, την εξάπλωση των τιμών και συγκρίνει πώς μία τιμή 

σχετίζεται με τις άλλες (Creswell, 2011). Στη συγκεκριμένη έρευνα, γίνεται αρχικά η 

παρουσίαση του δείγματος και η παρουσίαση των συχνοτήτων και έπειτα, 
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περιγράφεται η μέση τιμή (mean (M)) για κάθε ερώτημα. Η μέση τιμή είναι το 

σύνολο των τιμών, διαιρούμενο με το πλήθος των περιπτώσεων και αποτελεί το 

δημοφιλέστερο στατιστικό στοιχείο για την περιγραφή των απαντήσεων (Creswell, 

2011). Επίσης, παρατίθεται και η τυπική απόκλιση (standard deviation(SD)) για τη 

μέση τιμή, η οποία αποτελεί ένα δείκτη διασποράς ή εξάπλωσης των τιμών. 

 

 Η επόμενη τεχνική ανάλυσης είναι η διεξαγωγή της επαγωγικής ανάλυσης 

(inferential statistics) μέσω της σύγκρισης δύο οι περισσότερων ομάδων. Συνεπώς, με 

την επαγωγική ανάλυση μπορούν να συσχετιστούν δύο ή περισσότερες μεταβλητές ή 

ακόμη και να ελεγχθούν υποθέσεις σχετικά με τις ομάδες ή τις μεταβλητές (Creswell, 

2011). Στην παρούσα ερευνητική μελέτη, επιχειρείται η αξιοποίηση της τεχνικής της 

επαγωγικής ανάλυσης, όσον αφορά στις ερωτήσεις της πρώτης ενότητας του 

ερωτηματολόγιου (δημογραφικά στοιχεία) με τις ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας 

και στη συνέχεια μεταξύ των ομάδων ερωτήσεων που δημιουργούνται στη δεύτερη 

ενότητα. Αρχικά, γίνονται οι υποθέσεις, ορίζεται το επίπεδο σημαντικότητας 

(significance level) στο .05 και στη συνέχεια, συγκεντρώνονται τα δεδομένα. 

Κατόπιν, υπολογίζονται τα στατιστικά του δείγματος και λαμβάνονται αποφάσεις 

σχετικά με την απόρριψη ή την αδυναμία απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης.  

 

 Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Στη συγκεκριμένη 

εργασία τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με την αξιοποίηση πινάκων που 

συνοψίζουν τις στατιστικές διαφορές, σχημάτων που παρουσιάζουν τις μεταβλητές 

και με λεπτομερή παράθεση των στατιστικών αποτελεσμάτων. Η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων (presentation of results) γίνεται με λεπτομέρειες σχετικά με τα 

αποτελέσματα της περιγραφικής και της επαγωγικής ανάλυσης και έπεται η ερμηνεία 

τους.   

     

2.4. Ζητήματα δεοντολογίας 

   

 Σε κάθε ερευνητική διαδικασία πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες 

δεοντολογίας, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της έρευνας. Η 

μελέτη οφείλει να είναι αντικειμενική και να μην προκύπτει στρέβλωση από 

προσωπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις των ερευνητών (Creswell, 2011). Ο 
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σεβασμός στα δικαιώματα των συμμετεχόντων και στον τόπο όπου πραγματοποιείται 

η έρευνα είναι κάποιες ηθικές διαστάσεις (Creswell, 2011) που οφείλουν να 

διασφαλίζονται πριν την πραγματοποίηση της έρευνας.   

 

 Στην παρούσα έρευνα υπήρξε σεβασμός στα δικαιώματα των ατόμων που 

συμμετείχαν στη μελέτη και αυτό διαφαίνεται από τις εξής παραμέτρους. Αρχικά, τα 

υποκείμενα ενημερώθηκαν σχετικά με το θέμα της έρευνας, τον σκοπό και τον τρόπο 

χρήσης των αποτελεσμάτων της. Αντιλήφθηκαν ότι με τη συμμετοχή τους σε αυτή, 

συμβάλλουν στη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας αλλά, και γενικότερα στη βελτίωση 

της εκπαιδευτικής επιστημονικής γνώσης.    

 

Ωστόσο, ορισμένα υποκείμενα επέλεξαν να μη συμμετάσχουν στην 

ερευνητική διαδικασία, ένα δικαίωμά τους, που έγινε σεβαστό. Επίσης, ελάχιστοι 

συμμετέχοντες αρχικά συμφώνησαν και στη συνέχεια αποφάσισαν να μην 

ολοκληρώσουν τη συμμετοχή τους. Και αυτή η επιλογή έγινε σεβαστή από τον 

ερευνητή διότι, επιθυμία του ερευνητή είναι να συμμετέχουν τα υποκείμενα 

εκφράζοντας ειλικρινείς και αυθόρμητες απόψεις, χωρίς πιέσεις. 

 

Όσοι επέλεξαν να συμμετάσχουν και να ολοκληρώσουν τη συμβολή τους 

στην παρούσα μελέτη γνώριζαν ότι θα προστατευθεί η ανωνυμία τους και ότι οι 

απαντήσεις τους θα είναι εμπιστευτικές και θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ο σεβασμός 

στην ιδιωτική ζωή των υποκειμένων της έρευνας (Creswell, 2011, σ. 207) και 

αντιμετωπίζονται οι πιθανές επιφυλάξεις σχετικά με τη συμμετοχή τους. 

 

2.5. Περιορισμοί της έρευνας  

 

 Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα, γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθεί η 

έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η 

συμβολή της εκπαιδευτικής ηγεσίας σε αυτή. Ωστόσο, καταγράφονται ορισμένοι 

περιορισμοί της.  
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 Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από όλους τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση και είναι χιλιάδες. Το δείγμα 

όμως, το οποίο συμμετείχε είναι 375 άτομα. Εφόσον το δείγμα είναι 

αντιπροσωπευτικό, μπορούν να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα ωστόσο, 

θεωρείται μικρό δείγμα για ένα πληθυσμό χιλιάδων εκπαιδευτικών. 

 

 Στην παρούσα έρευνα γίνεται αναφορά σε ηγέτες και σε ηγετικά στυλ χωρίς 

να έχει διασφαλιστεί ότι όλοι οι διευθυντές των σχολείων που συμμετέχουν στην 

έρευνα είναι ηγέτες και όχι διευθυντές- διεκπεραιωτές. Θα ήταν καλό να γίνει αρχικά, 

μια μελέτη που να μπορεί να διαχωρίσει τους διευθυντές- ηγέτες και έπειτα να 

πραγματοποιηθεί η παρούσα έρευνα. Ωστόσο, αυτό είναι δύσκολο να γίνει σε επίπεδο 

μεταπτυχιακή εργασίας.   

 

Επίσης, στη ερευνητική διαδικασία συμμετείχαν μόνο εκπαιδευτικοί και όχι 

στελέχη της εκπαίδευσης. Συνεπώς, μελετώνται και αναλύονται μόνο οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των σχολείων όπου εργάζονται 

και την ηγεσία που ασκείται σε αυτά. Θα ήταν καλό να γίνει μία περισσότερο 

σφαιρική μελέτη η οποία να συγκεντρώνει και τις απόψεις των ίδιων των στελεχών 

της εκπαίδευσης σχετικά με τη σχολική αποτελεσματικότητα και τη συμβολή τους σε 

αυτή, διεξάγοντας και συνεντεύξεις.  
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3. Αποτελέσματα της έρευνας 

 

3.1. Η περιγραφή του δείγματος 

 

 Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολόγιου αποτελείται από ερωτήσεις που 

σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Στην παρούσα έρευνα 

συμμετείχαν 375 εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, υπήρξαν δύο ερωτηματολόγια τα οποία 

είχαν ελλιπή στοιχεία και γι ΄ αυτό τον λόγο δεν αξιοποιήθηκαν. Συνεπώς, το δείγμα 

της έρευνας αποτελείται από 373 συμμετέχοντες, εκ των οποίων οι 130 (34,9%) είναι 

άνδρες και οι 243(65,1%) είναι γυναίκες, όπως φαίνεται και στον πίνακα 3 και στο 

γράφημα 1. 

 

Πίνακας 3: Το φύλο των συμμετεχόντων 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας  
130 34,7 34,9 34,9 

Γυναίκα  243 64,8 65,1 100,0 

Total 373 99,5 100,0 
 

Missing System 2 ,5 
  

Total 
375 100,0 

  

 

 

Γράφημα 1: Το φύλο των συμμετεχόντων 

 

  

35%

65%

άνδρας γυναίκα
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Η κατανομή των συμμετεχόντων ως προς την ηλικία τους, παρουσιάζεται 

στον πίνακα 4 και στο γράφημα 2. Φαίνεται ότι η πολυπληθέστερη ομάδα είναι αυτή 

με ηλικία 31-40 έτη που αποτελείται από 121 συμμετέχοντες (32,4%), ενώ η ομάδα 

που συγκεντρώνει τη μειονότητα των συμμετεχόντων είναι αυτή με ηλικία 22- 25 έτη 

και αποτελείται από 11 συμμετέχοντες (2,9%).  

 

 

Πίνακας 4: Η ηλικία των συμμετεχόντων 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 22- 25 11 2,9 2,9 2,9 

26- 30 45 12,0 12,1 15,0 

31- 40 121 32,3 32,4 47,5 

41- 50 96 25,6 25,7 73,2 

51+ 100 26,7 26,8 100,0 

Total 373 99,5 100,0 
 

Missing System 2 ,5 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

Γράφημα 2: Η ηλικία των συμμετεχόντων 

 

  

Όσον αφορά στα έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων, παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων (29%) έχουν προϋπηρεσία 9-15 έτη και είναι 

108 εκπαιδευτικοί, ενώ μόλις 26 εκπαιδευτικοί (7%) εργάζονται από 0-2 έτη (πίνακας 

5, γράφημα 3). 

 

3% 12%

32%
26%

27%

22-25 26-30 31-40 41-50 51+
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Πίνακας 5:  Τα έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0- 2 26 6,9 7,0 7,0 

3- 8 55 14,7 14,7 21,7 

9- 15 108 28,8 29,0 50,7 

16- 20 73 19,5 19,6 70,2 

21- 25 31 8,3 8,3 78,6 

26+ 80 21,3 21,4 100,0 

Total 373 99,5 100,0 
 

Missing System 2 ,5 
  

Total 375 100,0 
  

  

 

 

Γράφημα 3:  Τα έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων 

 

 

 

Η εργασιακή σχέση των συμμετεχόντων παρουσιάζεται στον πίνακα 6 και στο 

γράφημα 4. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε πως το 69,3% των συμμετεχόντων είναι 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί (260 συμμετέχοντες), ενώ το 30,1% αποτελείται από 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (113 συμμετέχοντες). 

 

 

 

7%
15%

29%20%

8%

21%

0-2  3 - 8  9 - 15 16-20 21-25 26+
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Πίνακας 6:  Η εργασιακή σχέση των συμμετεχόντων 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μόνιμος 260 69,3 69,7 69,7 

Αναπληρωτής  113 30,1 30,3 100,0 

Total 373 99,5 100,0 
 

Missing System 2 ,5 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

Γράφημα 4:  Η εργασιακή σχέση των συμμετεχόντων 

 

 

Στον πίνακα 7 και στο γράφημα 5 παρουσιάζεται η ειδικότητα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. Αναλυτικότερα, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος 

των συμμετεχόντων αποτελείται από δάσκαλους (255 συμμετέχοντες) οι οποίοι 

αποτελούν το 68,4%. Η επόμενη πιο πολυπληθής ομάδα είναι αυτή των νηπιαγωγών, 

η οποία αποτελεί μόλις το 13,4% ( 50 συμμετέχοντες).  

  

 

Πίνακας 7:  Η ειδικότητα των συμμετεχόντων 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δάσκαλος  255 68,0 68,4 68,4 

Νηπιαγωγός  50 13,3 13,4 81,8 

Ειδικής 

αγωγής  
31 8,3 8,3 90,1 

Αγγλικών  12 3,2 3,2 93,3 

70%

30%

μόνιμος αναπληρωτής
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Γυμναστής  17 4,5 4,6 97,9 

Άλλο  8 2,1 2,1 100,0 

Total 373 99,5 100,0 
 

Missing System 2 ,5 
  

Total 375 100,0 
  

  

 
Γράφημα 5:  Η ειδικότητα των συμμετεχόντων 

 
 

Όσον αφορά στο επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων, φαίνεται πως σχεδόν 

οι μισοί (194 συμμετέχοντες), ποσοστό 51,7%, έχουν μόνο το βασικό πτυχίο 

σπουδών, ενώ το 38,3 % (143 συμμετέχοντες) έχουν αποκτήσει και μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών (πίνακας 8, γράφημα 6).  

 

Πίνακας 8: Το επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Βασικό 

πτυχίο  
194 51,7 52,0 52,0 

Δεύτερο 

πτυχίο 
26 6,9 7,0 59,0 

Μεταπτυ

χιακό  
143 38,1 38,3 97,3 

Διδακτορι

κό  
10 2,7 2,7 100,0 

Total 373 99,5 100,0 
 

Missing System 2 ,5 
  

Total 375 100,0 
  

69%
13%

8%
3% 5% 2%

δάσκαλος νηπιαγωγός ειδικής αγωγής

αγγλικών γυμανστής άλλο
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Γράφημα 6: Το επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων 

 
 

Στην έρευνα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι εργάζονται στη Στερεά 

Ελλάδα, που είναι η πιο πολυπληθής ομάδα, και αποτελούν το 26% (97 

συμμετέχοντες). Ωστόσο, οι συμμετέχοντες από τα νησιά του Ιονίου πελάγους είναι 

μόλις το 5,1% ( 19 συμμετέχοντες), όπως φαίνεται στον πίνακα 9 και στο γράφημα 7. 

   

 

Πίνακας 9:  Το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εργάζονται οι συμμετέχοντες 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Θράκη  21 5,6 5,6 5,6 

Μακεδονία  64 17,1 17,2 22,8 

Θεσσαλία  60 16,0 16,1 38,9 

Ήπειρος  38 10,1 10,2 49,1 

Στερεά 

Ελλάδα 
97 25,9 26,0 75,1 

Πελοπόνν

ησος  
36 9,6 9,7 84,7 

Κρήτη  26 6,9 7,0 91,7 

Νησιά 

Αιγαίου 

πελάγους 

19 5,1 5,1 96,8 

Νησιά 

Ιονίου 

πελάγους 

12 3,2 3,2 100,0 

Total 373 99,5 100,0 
 

Missing System 2 ,5 
  

Total 375 100,0 
  

52%

7%

38%

3%

βασικό πτυχίο δεύτερο πτυχίο μεταπτυχιακό διδακτορικό
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Γράφημα 7:  Το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εργάζονται οι συμμετέχοντες 

 

 

 

3.2. Περιγραφική στατιστική ανάλυση 

 

 Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολόγιου, οι συμμετέχοντες καλούνται να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την αποτελεσματικότητα του σχολείου 

στο οποίο εργάζονται καθώς, και ερωτήσεις που σχετίζονται με την εκπαιδευτική 

ηγεσία που εφαρμόζει ο διευθυντής του σχολείου. Οι ερωτήσεις δόθηκαν σύμφωνα 

με την πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert, στην οποία το 1 αντιστοιχούσε στο 

καθόλου, το 2 στο λίγο, το 3 στο αρκετά, το 4 στο πολύ και το 5 στο πάρα πολύ. 

 

 Η δεύτερη ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, που σχετίζεται με 

τη σχολική αποτελεσματικότητα, αποτελείται από 20 ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις 

χωρίζονται σε 7 ομάδες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 7 γνωρίσματα- παράγοντες του 

αποτελεσματικού σχολείου. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ομάδα (ερωτήσεις 1-4) παρατίθενται οι 

απόψεις των συμμετεχόντων για την αποτελεσματικότητα της σχολικής τους μονάδας 

σε σχέση με την «εκπαιδευτική ηγεσία» που εφαρμόζεται. Η μέση τιμή της πρώτης 

ομάδας είναι 3,43625 με τυπική απόκλιση 1,1439. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων 

κυμαίνονται από το 3,269 μέχρι το 3,656 (πίνακας 10) δηλαδή, αρκετά έως πολύ, με 

τυπική απόκλιση από 1,0412 μέχρι 1,2981. Αναλυτικότερα, το 26% των 

συμμετεχόντων θεωρούν ότι το σχολείο στο οποίο εργάζονται είναι πάρα πολύ 

6%
17%

16%

10%

26%

10%

7% 5% 3%

Θράκη Μακεδονία

Θεσσαλία Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος

Κρήτη Νησιά Αιγαίου Πελάγους

Νησιά Ιονίου Πελάγους
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αποτελεσματικό ως προς την ύπαρξη ισχυρής ηγεσίας (γράφημα 8). Σύμφωνα με τα 

γραφήματα 9 και 10, το 33% των συμμετεχόντων πιστεύει πως η σχολική του μονάδα 

είναι πολύ αποτελεσματική ως προς την εμπλοκή όλων στις διαδικασίες διοίκησης- 

ηγεσίας και τη συστηματική προσωπική παρακολούθηση και ανατροφοδότηση. Ενώ, 

43 συμμετέχοντες (12%) πιστεύουν ότι το σχολείο τους δεν είναι καθόλου 

αποτελεσματικό σε σχέση με την παροχή από τον διευθυντή σαφών οδηγιών και 

κατευθύνσεων για τη διδασκαλία και το εκπαιδευτικό έργο (γράφημα 11).     

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6%
10%

23%

35%

26%

Γράφημα 8: Ύπαρξη ισχυρής ηγεσίας

καθόλου λίγο

αρκετά πολύ

πάρα πολύ

6%
16%

30%33%

15%

Γράφημα 9: Εμπλοκή όλων στις 

διαδικασίες διοίκησης- ηγεσίας 

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ

4%
14%

33%33%

17%

Γράφημα 10: Συστηματική 

προσωπική παρακολούθηση και 

ανατροφοδότηση  

καθόλου λίγο

αρκετά πολύ

πάρα πολύ

12%

19%

21%28%

20%

Γράφημα 11: Παροχή από τον 

διευθυντή σαφών οδηγιών και 

κατευθύνσεων για τη διδασκαλία και το 

εκπαιδευτικό έργο

καθόλου λίγο

αρκετά πολύ

πάρα πολύ



73 

 

Πίνακας 10: Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση για την ομάδα «εκπαιδευτική ηγεσία».  

Ερωτήσεις Mean Std. Deviation 

1. την ύπαρξη ισχυρής 

ηγεσίας 
3,656 1,1445 

2. την εμπλοκή όλων στις 

διαδικασίες διοίκησης- 

ηγεσίας 

3,366 1,0918 

3. τη συστηματική 

προσωπική παρακολούθηση 

και ανατροφοδότηση 

3,454 1,0412 

4. την παροχή από τον 

διευθυντή σαφών οδηγιών 

και κατευθύνσεων για τη 

διδασκαλία και το 

εκπαιδευτικό έργο 

3,269 1,2981 

1 - 4 3,43625 1,1439 

 

 

Όσον αφορά στη δεύτερη ομάδα (ερωτήσεις 5-9) παρατηρούνται οι απόψεις 

των συμμετεχόντων για την αποτελεσματικότητα της σχολικής τους μονάδας σε 

σχέση με την «ποιότητα της διδασκαλίας». Η μέση τιμή γι ΄ αυτή την ομάδα είναι 

3,579 με τυπική απόκλιση 1,03496. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων κυμαίνονται από 

το 3,441 μέχρι το 3,728 (πίνακας 11) δηλαδή, αρκετά έως πολύ, με τυπική απόκλιση 

από 0,9735 μέχρι 1,1449. Αναλυτικότερα, το 54% θεωρεί πως η σχολική μονάδα 

στην οποία εργάζεται είναι πολύ έως πάρα πολύ αποτελεσματική ως προς την ύπαρξη 

κοινών διδακτικών σκοπών (γράφημα 12). Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (40%) 

θεωρούν πως το σχολείο τους είναι πολύ αποτελεσματικό ως προς τη συνέπεια των 

διδακτικών πρακτικών (γράφημα 13). Σύμφωνα με το γράφημα 14, το ένα τέταρτο, 

περίπου, των συμμετεχόντων (27%, 102 εκπαιδευτικοί), πιστεύουν πως το σχολείο 

τους είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό ως προς τη συλλογικότητα και τη συνεργασία 

κατά τη διδασκαλία. Το 45% των συμμετεχόντων (168 εκπαιδευτικοί) πιστεύουν πως 

το σχολείο στο οποίο εργάζονται είναι πολύ αποτελεσματικό ως προς τη βέλτιστη 

αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου (γράφημα 15). Ενώ, οι μισοί συμμετέχοντες (50%, 

187 εκπαιδευτικοί) θεωρούν πως το σχολείο τους είναι πολύ έως πάρα πολύ 

αποτελεσματικό ως προς τη σημασία που δίνεται στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα 

(γράφημα 16).   
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Πίνακας 11: Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση για την ομάδα «ποιότητα της διδασκαλίας».  

Ερωτήσεις Mean Std. Deviation 

5. την ύπαρξη κοινών 

διδακτικών σκοπών 
3,530 1,0674 

6. τη συνέπεια των 

διδακτικών πρακτικών 
3,543 1,0071 

7. τη συλλογικότητα και τη 

συνεργασία κατά τη 

διδασκαλία 

3,653 1,1449 

3% 15%

28%34%

20%

Γράφημα 12: Ύπαρξη κοινών 

διδακτικών σκοπών

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ

4% 9%

31%
40%

16%

Γράφημα 13: Συνέπεια των 

διδακτικών πρακτικών

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ

5% 13%

23%
32%

27%

Γράφημα 14: Συλλογικότητα και 

συνεργασία κατά τη διδασκαλία

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ

2% 10%

22%
45%

21%

Γράφημα 15: Βέλτιστη αξιοποίηση 

του διδακτικού χρόνου

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ

3% 13%

34%37%

13%

Γράφημα 16: Σημασία που δίνεται στα ακαδημαϊκά 

αποτελέσματα

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ
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8. τη βέλτιστη αξιοποίηση 

του διδακτικού χρόνου 
3,728 ,9735 

9. τη σημασία που δίνεται 

στα ακαδημαϊκά 

αποτελέσματα 

3,441 ,9819 

5 - 9 3,579 1,03496 

 

 

Οι ερωτήσεις 10-12 αποτελούν την τρίτη ομάδα, στην οποία καταγράφονται 

οι απόψεις των συμμετεχόντων για την αποτελεσματικότητα της σχολικής τους 

μονάδας σε σχέση με το «σχολικό κλίμα» που αναπτύσσεται σε αυτή. Η μέση τιμή 

για την τρίτη ομάδα 3,791 με τυπική απόκλιση 1,1584. Οι μέσες τιμές των 

απαντήσεων κυμαίνονται από το 3,422 μέχρι το 4,046 (πίνακας 12) δηλαδή, αρκετά 

έως πολύ, με τυπική απόκλιση από 1,1162 μέχρι 1,2256. Το 25% των συμμετεχόντων 

θεωρεί πως η σχολική μονάδα στην οποία εργάζεται είναι καθόλου έως λίγο 

αποτελεσματική σε σχέση με τη δημιουργία κοινού οράματος (γράφημα 17). Σχεδόν 

οι μισοί συμμετέχοντες (45%) πιστεύουν πως το σχολείο τους είναι πάρα πολύ 

αποτελεσματικό ως προς τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος (γράφημα 18). Ενώ, 

το 70% των συμμετεχόντων θεωρεί πως το σχολείο του είναι πολύ έως πάρα πολύ 

αποτελεσματικό σε σχέση με την ύπαρξη θετικής ενίσχυσης από τον διευθυντή 

(γράφημα 19). 

 

 

  

 

 

5%
20%

23%34%

18%

Γράφημα 17: Δημιουργία κοινού 

οράματος

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ

4% 8%
13%

30%
45%

Γράφημα 18: Δημιουργία φιλικού 

περιβάλλοντος

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ
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Πίνακας 12: Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση για την ομάδα «σχολικό κλίμα».  

Ερωτήσεις Mean Std. Deviation 

10. τη δημιουργία κοινού 

οράματος 
3,422 1,1336 

11. τη δημιουργία φιλικού 

περιβάλλοντος 
4,046 1,1162 

12. την ύπαρξη θετικής 

ενίσχυσης από τον διευθυντή 
3,887 1,2256 

10 - 12 3,791 1,1584 

 

 

Όσον αφορά στις ερωτήσεις 13,14, που αποτελούν την τέταρτη ομάδα, 

παρατηρούνται οι απόψεις των συμμετεχόντων για την αποτελεσματικότητα της 

σχολικής τους μονάδας σε σχέση με τις «υψηλές προσδοκίες» που αναπτύσσονται σε 

αυτή. Η μέση τιμή γι ΄ αυτή την ομάδα είναι 3,6045 με τυπική απόκλιση 1,03135. Οι 

μέσες τιμές των απαντήσεων κυμαίνονται από το 3,591 μέχρι το 3,618 (πίνακας 13) 

δηλαδή, αρκετά έως πολύ, με τυπική απόκλιση από 0,9793 μέχρι 1,0562. Σύμφωνα με 

τα γραφήματα 20,21, η πλειονότητα των συμμετεχόντων θεωρούν πως η σχολική 

τους μονάδα είναι πολύ αποτελεσματική, τόσο ως προς την ύπαρξη υψηλών 

προσδοκιών για τους μαθητές (37% των συμμετεχόντων), όσο, και για τους 

εκπαιδευτικούς (34% των συμμετεχόντων).   

 

 

6% 10%

14%

28%

42%

Γράφημα 19: Ύπαρξη θετικής ενίσχυσης από τον 

διευθυντή

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ
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Πίνακας 13: Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση για την ομάδα «υψηλές προσδοκίες».  

Ερωτήσεις Mean Std. Deviation 

13. την ύπαρξη υψηλών 

προσδοκιών για τους 

μαθητές 

3,618 ,9793 

14. την ύπαρξη υψηλών 

προσδοκιών για τους 

εκπαιδευτικούς 

3,591 1,0562 

13 - 14 3,6045 1,01775 

 

 

Στην πέμπτη ομάδα ερωτήσεων (15-16) καταγράφονται οι απόψεις των 

συμμετεχόντων για την αποτελεσματικότητα της σχολικής τους μονάδας σε σχέση με 

την «παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών». Η μέση τιμή γι ΄ 

αυτή την ομάδα είναι 3,617 με τυπική απόκλιση 1,03496. Οι μέσες τιμές των 

απαντήσεων κυμαίνονται από το 3,575 μέχρι το 3,659 (πίνακας 14) δηλαδή, αρκετά 

έως πολύ, με τυπική απόκλιση από 0,9900 μέχρι 1,0727. Πιο συγκεκριμένα, το 19% 

των συμμετεχόντων θεωρεί πως το σχολείο του είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό ως 

προς την παρακολούθηση της προόδου και της βελτίωσης, τόσο σε επίπεδο σχολείου, 

όσο, και σε επίπεδο τάξης (γραφήματα 22,23). 

 

 

1% 11%

31%
37%

20%

Γράφημα 20: Ύπαρξη υψηλών 

προσδοκιών για τους μαθητές

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ

3% 13%

28%
34%

22%

Γράφημα 21: Ύπαρξη υψηλών 

προσδοκιών για τους εκπαιδευτικούς

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ
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Πίνακας 14: Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση για την ομάδα «παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

επίδοσης των μαθητών».  

Ερωτήσεις Mean Std. Deviation 

15. την παρακολούθηση της 

προόδου και της βελτίωσης 

σε επίπεδο σχολείου 

3,575 1,0727 

16. την παρακολούθηση της 

προόδου και της βελτίωσης 

σε επίπεδο τάξης 

3,659 ,9900 

15 - 16 3,617 1,03135 

 

 

Όσον αφορά στην έκτη ομάδα (ερωτήσεις 17-18), παρατηρούνται οι απόψεις 

των συμμετεχόντων για την αποτελεσματικότητα της σχολικής τους μονάδας σε 

σχέση με την «επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών». Η μέση τιμή γι ΄ αυτή 

την ομάδα είναι 2,996 με τυπική απόκλιση 1,21685. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων 

κυμαίνονται από 2,960 μέχρι 3,032, (πίνακας 15) δηλαδή, αρκετά, με τυπική 

απόκλιση από 1,1743 μέχρι 1,2594. Αναλυτικότερα, ένα ποσοστό, 39% των 

συμμετεχόντων (144 εκπαιδευτικοί), πιστεύουν πως η σχολική τους μονάδα είναι 

καθόλου έως λίγο αποτελεσματική ως προς την ύπαρξη συνεχούς ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης (γράφημα 24). Ενώ, το 35% θεωρεί ότι η σχολική του μονάδα είναι 

καθόλου έως λίγο αποτελεσματική ως προς την ύπαρξη συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης (γράφημα 25). 

5% 12%

23%
41%

19%

Γράφημα 22: Παρακολούθηση της 

προόδου και της βελτίωσης σε 

επίπεδο σχολείου

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ

2% 12%

23%

44%

19%

Γράφημα 23: Παρακολούθηση της 

προόδου και της βελτίωσης σε επίπεδο 

τάξης

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ
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Πίνακας 15: Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση για την ομάδα «επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών».  

Ερωτήσεις Mean Std. Deviation 

17. την ύπαρξη συνεχούς 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης 
2,960 1,2594 

18. την ύπαρξη συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης 
3,032 1,1743 

17 - 18 2,996 1,21685 

 

 

Στην έβδομη και τελευταία ομάδα (ερωτήσεις 19-20) που σχετίζεται με τη 

σχολική αποτελεσματικότητα, παρατηρούνται οι απόψεις των συμμετεχόντων για την 

αποτελεσματικότητα της σχολικής τους μονάδας σε σχέση με τη «συνεργασία και τη 

συμμετοχή των γονέων και της κοινωνίας». Η μέση τιμή γι ΄ αυτή την ομάδα είναι 

3,5535 με τυπική απόκλιση 1,0827. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων κυμαίνονται από 

το 3,465 μέχρι το 3,642 (πίνακας 16) δηλαδή, αρκετά έως πολύ, με τυπική απόκλιση 

από 1,0672 μέχρι 1,0982. Πιο συγκεκριμένα, το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων (91 

εκπαιδευτικοί) θεωρούν ότι η σχολική μονάδα στην οποία εργάζονται είναι αρκετά 

αποτελεσματική ως προς την ενθάρρυνση συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους γονείς 

(γράφημα 26). Όσον αφορά στο γράφημα 27, παρατηρούμε πως το 60% των 

συμμετεχόντων πιστεύει πως το σχολείο του είναι πολύ έως πάρα πολύ 

αποτελεσματικό σε σχέση με την αντιμετώπιση της πιθανής αρνητικής επίδρασης των 

γονέων.     

14%

25%

26%

21%

14%

Γράφημα 24: Ύπαρξη συνεχούς 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ

10%

25%

29%

24%

12%

Γράφημα 25: Ύπαρξη συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ
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Πίνακας 16: Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση για την ομάδα «συνεργασία και συμμετοχή γονέων και 

κοινωνίας».  

Ερωτήσεις Mean Std. Deviation 

19. την ενθάρρυνση 

συνεχούς αλληλεπίδρασης 

με τους γονείς 

3,465 1,0672 

20. την αντιμετώπιση της 

πιθανής αρνητικής 

επίδρασης των γονέων 

3,642 1,0982 

19 - 20 3,5535 1,0827 

 

 

Κατόπιν, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν το δεύτερο 

μέρος της δεύτερης ενότητας. Το δεύτερο μέρος, σχετίζεται με την εκπαιδευτική 

ηγεσία που εφαρμόζεται από τον διευθυντή του σχολείου. Αποτελείται από 18 

ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε 5 ομάδες, αντίστοιχα με τα στυλ ηγεσίας που 

προτείνουν οι Pashiardis και Brauckmann στο School Leadership Questionnaire 

(2009).   

  

Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων εστιάζει στο «παιδαγωγικό στυλ ηγεσίας» και 

σχετίζεται με τις ερωτήσεις 1-5. Η μέση τιμή για την πρώτη ομάδα είναι 3,8148 με 

τυπική απόκλιση 1,11078. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων κυμαίνονται από 3,145 

έως  4,337 (πίνακας 17) δηλαδή, αρκετά έως πάρα πολύ, με τυπική απόκλιση περίπου 

από 0,8958 μέχρι 1,2222. Πιο συγκεκριμένα, το 70% των συμμετεχόντων (261 

εκπαιδευτικοί) θεωρούν ότι ο διευθυντής του σχολείου στο οποίο εργάζονται 

διευκολύνει και υποστηρίζει πολύ έως πάρα πολύ τα προγράμματα και τις πρακτικές 

4% 16%

25%
39%

16%

Γράφημα 26: Ενθάρρυνση συνεχούς 

αλληλεπίδρασης με τους γονείς

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ
4% 13%

23%
36%

24%

Γράφημα 27: Αντιμετώπιση της πιθανής 

αρνητικής επίδρασης των γονέων

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ
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που δημιουργούν θετικό κλίμα για μάθηση (γράφημα 28). Το 29% των 

συμμετεχόντων θεωρεί πως ο διευθυντής τους διασφαλίζει πάρα πολύ την 

εναρμόνιση της εργασίας των εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευτικούς στόχους του 

σχολείου (γράφημα 29). Το 11% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι ο διευθυντής του 

σχολείου στο οποίο εργάζονται δεν επιβλέπει καθόλου τα επίπεδα διδασκαλίας και 

μάθησης σε όλο το σχολείο (γράφημα 30). Σύμφωνα με το γράφημα 31, περισσότεροι 

από τους μισούς συμμετέχοντες (55%, 203 εκπαιδευτικοί) θεωρούν ότι ο διευθυντής 

αφήνει περιθώρια αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς για να οργανώνουν και να 

προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό. Ενώ, οι 

συμμετέχοντες σε ποσοστό 71% πιστεύουν ότι ο διευθυντής τους προστατεύει τον 

διδακτικό χρόνο και τους εκπαιδευτικούς από εξωτερικές και αχρείαστες ενοχλήσεις 

σε πολύ έως πάρα πολύ υψηλό βαθμό (γράφημα 32).   
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17%
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Γράφημα 28: Διευκολύνει και 

υποστηρίζει προγράμματα και 

πρακτικές που δημιουργούν θετικό 

κλίμα για μάθηση

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ
7% 9%

17%
38%

29%

Γράφημα 29:Διασφαλίζει την εναρμόνιση 

της εργασίας των εκπαιδευτικών με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ

11%

19%

28%
27%

15%

Γράφημα 30: Επιβλέπει τα επίπεδα 
διδασκαλίας και μάθησης σε όλο το 

σχολείο
καθόλου λίγο
αρκετά πολύ
πάρα πολύ

2%

3%

10%

30%55%

Γράφημα 31: Αφήνει περιθώρια 

αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς για να 

οργανώνουν και να προγραμματίζουν τη 

διδασκαλία τους

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ
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Πίνακας 17: Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση για την ομάδα «παιδαγωγικό στυλ ηγεσίας».  

Ερωτήσεις Mean Std. Deviation 

1. διευκολύνει και 

υποστηρίζει προγράμματα 

και πρακτικές που 

δημιουργούν θετικό κλίμα 

για μάθηση 

3,882 1,1408 

2. διασφαλίζει την 

εναρμόνιση της εργασίας 

των εκπαιδευτικών με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του 

σχολείου 

3,745 1,1594 

3. επιβλέπει τα επίπεδα 

διδασκαλίας και μάθησης σε 

όλο το σχολείο 

3,145 1,2222 

4. αφήνει περιθώρια 

αυτονομίας στους 

εκπαιδευτικούς για να 

οργανώνουν και να 

προγραμματίζουν τη 

διδασκαλία τους 

4,337 ,8958 

5. προστατεύει τον διδακτικό 

χρόνο και τους 

εκπαιδευτικούς από 

εξωτερικές και αχρείαστες 

ενοχλήσεις 

3,965 1,1357 

1 - 5 3, 8148 1,11078 

     

 

5% 7%

17%

29%

42%

Γράφημα 32: Προστατεύει τον διδακτικό χρόνο και τους 

εκπαιδευτικούς από εξωτερικές και αχρείαστες 

ενοχλήσεις

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ



83 

 

Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων εστιάζει στο «συμμετοχικό στυλ ηγεσίας» και 

σχετίζεται με τις ερωτήσεις 6-10. Η μέση τιμή γι ΄ αυτή την ομάδα είναι 3,8-52 με 

τυπική απόκλιση 1,20816. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων κυμαίνονται από 3,677 

έως  3,874 (πίνακας 18) δηλαδή, αρκετά έως πολύ, με τυπική απόκλιση από 1,1942 

μέχρι 1,2366. Αναλυτικότερα, υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 12%, το οποίο 

πιστεύει πως ο διευθυντής του δημιουργεί ένα κοινό όραμα για τη βελτίωση του 

σχολείου με τη συνεργασία του προσωπικού σε μικρό βαθμό (γράφημα 33). Σύμφωνα 

με το γράφημα 34, το 32% των συμμετεχόντων πιστεύουν πως ο διευθυντής τους 

ενθαρρύνει την ενεργό εμπλοκή των μελών του προσωπικού στην οργάνωση και 

εφαρμογή του εν λόγω οράματος σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό. Ενώ, το 70% των 

συμμετεχόντων θεωρεί πως ο διευθυντής του προωθεί την ανοιχτή επικοινωνία και 

ευελιξία στις σχέσεις του με τα μέλη του προσωπικού σε πολύ έως πάρα πολύ υψηλό 

βαθμό (γράφημα 35) και το 69% των συμμετεχόντων θεωρεί πως ο διευθυντής του 

εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και διευκολύνει την 

ομοφωνία ανάμεσα στο προσωπικό κατά τη λήψη αποφάσεων σε πολύ έως πάρα 

πολύ υψηλό βαθμό (γραφήματα 36, 37). 

 

 

  

  

 

6% 12%

17%

31%

34%

Γράφημα 33: Δημιουργεί ένα κοινό 

όραμα για τη βελτίωση του σχολείου 

με τη συνεργασία του προσωπικού
καθόλου λίγο
αρκετά πολύ
πάρα πολύ

8%

11%

19%
30%

32%

Γράφημα 34: Ενθαρρύνει την ενεργό εμπλοκή 

των μελών του προσωπικού στην οργάνωση και 

εφαρμογή του εν λόγω οράματος

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ

5% 11%

14%

31%

39%

Γράφημα 35: Προωθεί την ανοιχτή 

επικοινωνία και ευελιξία στις σχέσεις 

του με τα μέλη του προσωπικού

καθόλου λίγο

αρκετά πολύ

πάρα πολύ 7% 7%

17%

30%

39%

Γράφημα 36: Εφαρμόζει συμμετοχικές 

διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ
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Πίνακας 18: Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση για την ομάδα «συμμετοχικό στυλ ηγεσίας».  

Ερωτήσεις Mean Std. Deviation 

6. δημιουργεί ένα κοινό 

όραμα για τη βελτίωση του 

σχολείου με τη συνεργασία 

του προσωπικού 

3,758 1,2067 

7. ενθαρρύνει την ενεργό 

εμπλοκή των μελών του 

προσωπικού στην οργάνωση 

και εφαρμογή του εν λόγω 

οράματος 

3,677 1,2366 

8. προωθεί την ανοιχτή 

επικοινωνία και ευελιξία 

στις σχέσεις του με τα μέλη 

του προσωπικού 

3,874 1,1942 

9. εφαρμόζει συμμετοχικές 

διαδικασίες στη λήψη 

αποφάσεων 

3,868 1,2093 

10. διευκολύνει την 

ομοφωνία ανάμεσα στο 

προσωπικό κατά τη λήψη 

αποφάσεων 

3,849 1,1970 

6 - 10 3,8052 1,20816 

 

 

Όσον αφορά στις ερωτήσεις 11- 14, αποτελούν την τρίτη ομάδα, η οποία 

μελετά το «στυλ ανάπτυξης του προσωπικού». Η μέση τιμή για την τρίτη ομάδα είναι 

3,56325 με τυπική απόκλιση 1,293175. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων κυμαίνονται 

από 3,336 έως  3,863 (πίνακας 19) δηλαδή, αρκετά έως πολύ, με τυπική απόκλιση 

από 1,2460 μέχρι 1,3399. Πιο συγκεκριμένα, το 42% των συμμετεχόντων θεωρούν 

7% 8%

16%

32%

37%

Γράφημα 37: Διευκολύνει την ομοφωνία ανάμεσα στο 

προσωπικό κατά τη λήψη αποφάσεων

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ
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πως ο διευθυντής τους κατατοπίζει το καινούριο προσωπικό του σχολείου πάρα πολύ 

(γράφημα 38). Ένα ποσοστό της τάξης του 12% (43 εκπαιδευτικοί), πιστεύει ότι ο 

διευθυντής του δεν φροντίζει καθόλου για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού (γράφημα 39). Σύμφωνα με το γράφημα 40, το 23% των συμμετεχόντων 

θεωρούν ότι ο διευθυντής του σχολείου στο οποίο εργάζονται δεν ενθαρρύνει 

καθόλου ή ενθαρρύνει ελάχιστα την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Ωστόσο, το 62% των συμμετεχόντων θεωρούν πως ο διευθυντής τους επιβραβεύει 

τους εκπαιδευτικούς για τις ξεχωριστές συνεισφορές τους στο σχολείο σε πολύ έως 

πάρα πολύ υψηλό βαθμό (γράφημα 41).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%
10%

15%

26%

42%

Γράφημα 38: Κατατοπίζει το 

καινούριο προσωπικό του σχολείου

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ

12%

16%

23%25%

24%

Γράφημα 39: Φροντίζει για την 

κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

καθόλου λίγο
αρκετά πολύ
πάρα πολύ

10%
13%

23%28%

26%

Γράφημα 40: Ενθαρρύνει την 

επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ

11%
12%

15%
30%

32%

Γράφημα 41: Επιβραβεύει τους 

εκπαιδευτικούς για τις ξεχωριστές 

συνεισφορές τους στο σχολείο

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ
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Πίνακας 19: Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση για την ομάδα «στυλ ανάπτυξης προσωπικού».   

Ερωτήσεις Mean Std. Deviation 

11. κατατοπίζει το καινούριο 

προσωπικό του σχολείου 
3,863 1,2460 

12. φροντίζει για την 

κατάρτιση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

3,336 1,3124 

13. ενθαρρύνει την 

επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών 

3,465 1,2744 

14. επιβραβεύει τους 

εκπαιδευτικούς για τις 

ξεχωριστές συνεισφορές τους 

στο σχολείο 

3,589 1,3399 

11 - 14 3,56325 1,293175 

 

 

Η τέταρτη ομάδα ερωτήσεων μελετάει το «δομικό στυλ ηγεσίας» και 

σχετίζεται με τις ερωτήσεις 15, 17, 18. Η μέση τιμή γι ΄ αυτή την ομάδα είναι 3,48 με 

τυπική απόκλιση 1,2451.  Οι μέσες τιμές των απαντήσεων κυμαίνονται από 2,806 έως 

3,957 (πίνακας 20) δηλαδή, λίγο έως πολύ, με τυπική απόκλιση από 1,1555 μέχρι 

1,3833. Το 42% των συμμετεχόντων (157 εκπαιδευτικοί) θεωρούν πως ο διευθυντής 

τους θέτει με σαφήνεια τους κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών σε πάρα πολύ 

υψηλό βαθμό (γράφημα 42). Σύμφωνα με το γράφημα 43, περίπου το 33% των 

συμμετεχόντων πιστεύουν πως ο διευθυντής τους αναγνωρίζει τις ανάγκες του 

σχολείου και της κοινότητας και προτείνει δραστηριότητες που τις ικανοποιούν σε 

μικρό έως αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Ενώ, περίπου το ένα τέταρτο των 

συμμετεχόντων (24%, 89 εκπαιδευτικοί) πιστεύουν πως ο διευθυντής του σχολείου 

τους δεν παίρνει καθόλου ρίσκα για τη βελτίωση του σχολείου ακόμη και αντίθετα με 

τις οδηγίες του Υπουργείου (γράφημα 44). 
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Πίνακας 20: Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση για την ομάδα «δομικό στυλ ηγεσίας».   

Ερωτήσεις Mean Std. Deviation 

15. θέτει με σαφήνεια τους 

κανόνες συμπεριφοράς των 

μαθητών 

3,957 1,1555 

17. αναγνωρίζει τις ανάγκες 

του σχολείου και της 

κοινότητας και προτείνει 

δραστηριότητες που τις 

ικανοποιούν 

3,677 1,1967 

18. παίρνει ρίσκα για τη 

βελτίωση του σχολείου 

ακόμη και αντίθετα με τις 

οδηγίες του Υπουργείου 

2,806 1,3833 

15, 17, 18 3,48 1,2451 

    

4% 10%

15%

29%

42%

Γράφημα 42: Θέτει με σαφήνεια 

τους κανόνες συμπεριφοράς των 

μαθητών

καθόλου λίγο αρκετά

πολύ πάρα πολύ
6%

13%

20%

31%

30%

Γράφημα 43: Αναγνωρίζει τις ανάγκες του 

σχολείου και της κοινότητας και προτείνει 

δραστηριότητες που τις ικανοποιούν

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ

24%

20%
23%

18%

15%

Γράφημα 44: Παίρνει ρίσκα για τη βελτίωση 

του σχολείου ακόμη και αντίθετα με τις 

οδηγίες του Υπουργείου

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ
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Όσον αφορά στο «επιχειρηματικό στυλ ηγεσίας», μελετάται μέσω των 

απαντήσεων στην ερώτηση 16. Η μέση τιμή των απαντήσεων είναι 3,715 (πίνακας 

21) δηλαδή, αρκετά έως πολύ, με τυπική απόκλιση 1,1325. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων παρατηρείται πως το 30% των διευθυντών 

ενθαρρύνουν την εμπλοκή του σχολείου με την κοινότητα και τους γονείς σε πάρα 

πολύ υψηλό βαθμό (γράφημα 45).  

 

 

 

 

 

Πίνακας 21: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για το «επιχειρηματικό στυλ ηγεσίας».   

Ερωτήσεις Mean Std. Deviation 

16. ενθαρρύνει την εμπλοκή 

του σχολείου με την κοινότητα 

και τους γονείς 

3,715 1,1325 

 

 

 Συνεπώς, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, τα σχολεία στα οποία 

εργάζονται, φαίνονται αποτελεσματικά σε ικανοποιητικό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, 

οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα σχολεία τους αρκετά έως πολύ αποτελεσματικά ως προς 

την εκπαιδευτική ηγεσία που εφαρμόζεται σε αυτά, την ποιότητα της διδασκαλίας, 

την ποιότητα του σχολικού κλίματος, τα επίπεδα των προσδοκιών που αναπτύσσονται 

σε αυτά, την παρακολούθηση της αξιολόγησης, την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και τα επίπεδα συνεργασίας με τους γονείς και την κοινωνία. 

 

4% 11%

23%

32%

30%

Γράφημα 45: Ενθαρρύνει την εμπλοκή του 

σχολείου με την κοινότητα και τους γονείς

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα πολύ
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 Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν πως οι διευθυντές των σχολείων, στα οποία εργάζονται, εφαρμόζουν όλα 

τα ηγετικά στυλ, για τα οποία γίνεται λόγος στο εν λόγω ερωτηματολόγιο. 

Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι διευθυντές τους εφαρμόζουν το 

παιδαγωγικό στυλ ηγεσίας, το συμμετοχικό, το στυλ ανάπτυξης προσωπικού, το 

δομικό και το επιχειρηματικό ηγετικό στυλ αρκετά έως πολύ συχνά. Ωστόσο, κανένα 

από αυτά τα ηγετικά στυλ δεν παρεκκλίνει ιδιαίτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα.   

 

 

3.3. Επαγωγική στατιστική ανάλυση 

 

 Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε επαγωγική στατιστική ανάλυση, με σκοπό να 

συγκριθούν ομάδες μεταξύ τους. Αρχικά, έγιναν υποθέσεις ανάμεσα στα 

δημογραφικά στοιχεία και στις ομάδες των ερωτήσεων. Ωστόσο, λαμβάνοντας ως 

στάθμη σημαντικότητας το .05 δε βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά και 

οι μηδενικές υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν. 

 

 Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να βρεθούν σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα στις 

ομάδες των ερωτήσεων. Ούτε σε αυτή την περίπτωση βρέθηκε κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά, λαμβάνοντας ως στάθμη σημαντικότητας το .05 και πάλι οι 

μηδενικές υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν.    
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4. Συμπεράσματα- Συζήτηση 

  

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την 

αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων. Ωστόσο, αυτό το ενδιαφέρον δεν 

υπήρξε στην χώρα μας εξ ΄ αρχής. Στην Ελλάδα, φαίνεται να απασχολεί τους 

ερευνητές σε μικρότερο βαθμό, και αυτό κατά το πρόσφατο παρελθόν. Η παρούσα 

έρευνα προσπαθεί να καλύψει αυτό το βιβλιογραφικό κενό και να μελετήσει τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σχολική αποτελεσματικότητα στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ειδικότερα, προσπαθεί να μελετήσει 

ορισμένους παράγοντες που έχει αποδειχθεί πως συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, εστιάζοντας στον παράγοντα της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας. Μέσα από το κεφάλαιο των συμπερασμάτων - συζήτησης, 

γίνεται προσπάθεια να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και να εξηγηθούν 

πιθανές σχέσεις ανάμεσα σε προϋπάρχουσες έρευνες, στη βιβλιογραφία και στα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 375 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων προκύπτει πως το μεγαλύτερο 

ποσοστό των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, κάτι που συνάδει με την αναλογία των 

δύο φύλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η πιο πολυπληθής ομάδα, όσον αφορά 

στην ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 31- 40 ετών ενώ, όσων αφορά στην 

προϋπηρεσία, ήταν τα 9-15 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην έρευνα ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί και το ένα τέταρτο περίπου 

αναπληρωτές, στοιχείο που είναι συμβατό με την αναλογία της εργασιακής σχέσης 

των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, το οποίο είναι αρκετά 

υψηλό. Οι μισοί συμμετέχοντες έχουν επενδύσει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη 

και αυτό φαίνεται από την κατοχή δεύτερου πτυχίου, μεταπτυχιακού και 

διδακτορικού τίτλου σπουδών.  

 

Τα ευρήματα της ερευνητικής μελέτης μπορούν να ερμηνευθούν, αφού 

ομαδοποιηθούν ανά ερευνητικό ερώτημα. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορά την 

αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων σε σχέση με ορισμένα βασικά αποδεκτά 
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κριτήρια αποτελεσματικότητας, όπως είναι η εκπαιδευτική ηγεσία, η ποιότητα της 

διδασκαλίας, το σχολικό κλίμα, οι υψηλές προσδοκίες που αναπτύσσονται, η 

παρακολούθηση και η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, η επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η συνεργασία και η συμμετοχή των γονέων και της 

κοινωνίας στο έργο του σχολείου (Edmonds, 1979· Θεοφιλίδης, 2012· MacBeath & 

Mortimore, 2001· Mortimore, 1995· Πασιαρδή, 2001· Sammons κ.ά., 1995· Teddlie 

& Reynolds, 2003). 

 

Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των σχολικών  μονάδων, σε σχέση με 

την εκπαιδευτική ηγεσία που αναπτύσσεται σε αυτές, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως 

είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματικές. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν 

πως υπάρχει ισχυρή ηγεσία στα σχολεία που εργάζονται, γεγονός που συμβάλλει 

στην αποτελεσματικότητά τους. Αυτό συνάδει και με τη βιβλιογραφία διότι, η 

εκπαιδευτική ηγεσία ενισχύει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής 

μονάδας και αποτελεί την κινητήρια δύναμή της (βλ. Κεφάλαιο 1.2.2.). Ακόμη, οι 

συμμετέχοντες πιστεύουν πως στην αποτελεσματικότητα των σχολείων τους 

συμβάλλει και η υψηλή προσωπική παρακολούθηση και ανατροφοδότηση από τον 

διευθυντή καθώς, επίσης και η παροχή σαφών οδηγιών και κατευθύνσεων για τη 

διδασκαλία και το εκπαιδευτικό τους έργο. Καθοριστικό ρόλο στο να χαρακτηριστεί 

ένα σχολείο αποτελεσματικό διαδραματίζει και η εμπλοκή όλων στις διαδικασίες 

διοίκησης – ηγεσίας (βλ. 1.1.3.).          

    

 Εν συνεχεία, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι σχολικές μονάδες στις οποίες 

εργάζονται είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματικές, και σε αυτό συμβάλλει η 

ποιότητα της διδασκαλίας που εφαρμόζεται σε αυτές διότι, η ποιότητα της 

διδασκαλίας είναι εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο της γνώσης (βλ. 1.1.3.). 

Θεωρούν πως υπάρχει, σε υψηλό βαθμό, συλλογικότητα και συνεργασία κατά τη 

διδασκαλία, δεδομένα που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του σχολείου τους. 

Επίσης, πιστεύουν πως οι κοινοί διδακτικοί σκοποί, η συνέπεια των διδακτικών 

πρακτικών και η βέλτιστη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, ενισχύουν την 

αποτελεσματικότητα της σχολικής τους μονάδας (βλ. 1.1.3.). Ακόμη, οι 

συμμετέχοντες θεωρούν πως δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα ακαδημαϊκά 

αποτελέσματα, γεγονός που καθιστά τα σχολεία αποτελεσματικά (βλ. 1.1.2.2.). 
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 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με 

το σχολικό κλίμα που αναπτύσσεται στις σχολικές μονάδες. Αυτός ο παράγοντας της 

αποτελεσματικότητας συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους 

υπόλοιπους. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η σχολική τους μονάδα είναι 

αρκετά έως πάρα πολύ αποτελεσματική, σε σχέση με το κλίμα που αναπτύσσεται σε 

αυτή. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις και η δημιουργία ευχάριστου εργασιακού 

κλίματος συμβάλλουν ιδιαίτερα στην αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, 

όπως επιβεβαιώνεται και από σχετικές έρευνες (βλ. 1.3.). Αναλυτικότερα, οι 

συμμετέχοντες θεωρούν πως στα σχολεία όπου εργάζονται υπάρχει πάρα πολύ φιλικό 

περιβάλλον και υψηλή ενίσχυση από τον διευθυντή, γεγονότα που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου, όπως επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία 

(βλ. 1.1.3.). Άλλωστε, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.1.3., το κλίμα 

που αναπτύσσεται στις σχολικές μονάδες, μπορεί, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να 

βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών και την αποτελεσματικότητα των σχολείων.   

 

 Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των σχολικών  μονάδων, σε σχέση με 

τις προσδοκίες που αναπτύσσονται σε αυτές, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως είναι 

αρκετά έως πολύ αποτελεσματικές. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θεωρούν 

πως στις σχολικές μονάδες, στις οποίες εργάζονται, υπάρχουν υψηλές προσδοκίες 

τόσο, για τους μαθητές όσο, και για τους εκπαιδευτικούς. Οι υψηλές προσδοκίες που 

αναπτύσσονται στα σχολεία δημιουργούν μία θετική εικόνα και δημιουργούν κίνητρα 

για καλύτερες επιδόσεις και ως εκ τούτου, συμβάλλουν στη σχολική 

αποτελεσματικότητά  (βλ. 1.1.3.). 

 

 Η παρακολούθηση της προόδου των μαθητών, πραγματοποιείται μέσα από 

διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες καθιστούν τα σχολεία αρκετά έως πολύ 

αποτελεσματικά. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως τα επίπεδα 

προόδου και βελτίωσης των μαθητών τόσο, σε επίπεδο τάξης όσο, και σε επίπεδο 

σχολείου, είναι πολύ υψηλά και κατ ΄ επέκταση είναι πολύ υψηλά και τα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας των σχολείων τους. Η αποτίμηση της προόδου των μαθητών 

συμβάλλει στην ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους, 

στον εντοπισμό των αδυναμιών και των ικανοτήτων των μαθητών καθώς, και στην 

ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των 

σχολείων (βλ. 1.1.3.). 
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 Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η αποτελεσματικότητα των σχολείων, σε σχέση 

με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, συγκεντρώνει τα χαμηλότερα 

ποσοστά. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ικανοποιημένοι από τις ευκαιρίες που 

τους παρέχονται για επιμόρφωση και ανάπτυξη. Δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τα 

επίπεδα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και θεωρούν τις σχολικές τους μονάδες λίγο έως 

αρκετά αποτελεσματικές όσον αφορά σε αυτό τον παράγοντα. Δυστυχώς, η έλλειψη 

επιμορφωτικών δράσεων στη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, 

επιβεβαιώνεται από πληθώρα ερευνών όπως, επισημαίνεται και στο κεφάλαιο 1.3.. 

Ωστόσο, αυτό το κενό της πολιτείας προσπαθούν να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί μέσα 

από τη συμμετοχή τους σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Οι 

μισοί περίπου συμμετέχοντες έχουν εξελίξει τις σπουδές τους για να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας της γνώσης. Άλλωστε, 

σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.1.3., οι σχολικοί οργανισμοί οφείλουν να επενδύουν στη 

δια βίου μάθηση διότι, οι οργανισμοί «μαθαίνουν» μέσα από ανθρώπους που 

μαθαίνουν.    

 

Τέλος, οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν πως τα σχολεία τους είναι 

αρκετά έως πολύ αποτελεσματικά σε σχέση με τη συνεργασία τους με τους γονείς και 

την κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως υπάρχει ενθάρρυνση για συνεχή 

αλληλεπίδραση με τους γονείς, σε υψηλό βαθμό, γεγονός που συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα του σχολείου διότι, όταν οι γονείς νιώθουν ευπρόσδεκτοι στο 

σχολείο, ενισχύουν τη βελτίωση του σχολείου και τις επιδόσεις των παιδιών τους (βλ. 

1.1.3.). Ωστόσο, οι γονείς, κάποιες φορές, έχουν αρνητική επίδραση στην ομαλή 

λειτουργία του σχολείου. Σε αυτό το σημείο, η κατάλληλη αντιμετώπιση της 

αρνητικής επίδρασης των γονέων συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας.    

 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα προσπαθεί να μελετήσει: «Σε ποιο βαθμό, ο 

διευθυντής του σχολείου εφαρμόζει κάθε ηγετικό στυλ». Στην παρούσα έρευνα 

προτείνονται πέντε ηγετικά στυλ, τα οποία εφαρμόζουν οι διευθυντές των σχολείων, 

σύμφωνα με τους Pashiardis και Brauckmann (2009): το παιδαγωγικό στυλ, το 

συμμετοχικό, το στυλ ανάπτυξης προσωπικού, το δομικό και το επιχειρηματικό στυλ. 
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Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες θεωρούν πως ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας στην οποία εργάζονται, εφαρμόζει το παιδαγωγικό στυλ ηγεσίας σε 

μεγαλύτερα ποσοστά από κάθε άλλο ηγετικό στυλ. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύουν πως 

ο διευθυντής διευκολύνει και υποστηρίζει προγράμματα και πρακτικές που 

δημιουργούν θετικό κλίμα για μάθηση και διασφαλίζει την εναρμόνιση της εργασίας 

των εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου. Επίσης, θεωρούν 

πως ο σχολικός ηγέτης αφήνει στους εκπαιδευτικούς περιθώρια αυτονομίας για να 

προγραμματίζουν και να οργανώνουν τη διδασκαλία τους ωστόσο, έχει ο ίδιος τον 

έλεγχο, επιβλέποντας τα επίπεδα και μάθησης σε όλο το σχολείο. Όπως 

επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία (βλ. 1.2.3.), η επικέντρωση στους 

εκπαιδευτικούς στόχους και στην ποιότητα της διδασκαλίας είναι χαρακτηριστικά της 

δράσης των αποτελεσματικών ηγετών. Όταν ο σχολικός ηγέτης εστιάζει στη 

βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, τότε βελτιώνει και την ποιότητα της 

μάθησης. 

 

Εν συνεχεία, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι διευθυντές τους εφαρμόζουν το 

συμμετοχικό στυλ ηγεσίας σε αρκετά έως πολύ υψηλό βαθμό. Αυτό δηλώνει πως οι 

σχολικοί ηγέτες διαμορφώνουν ένα κοινό όραμα για τη βελτίωση του σχολείου και 

ενθαρρύνουν την ενεργό εμπλοκή όλων στην οργάνωση και εφαρμογή του εν λόγω 

οράματος. Επίσης, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.2.1.2., ο διευθυντής που εφαρμόζει το 

συμμετοχικό στυλ ηγεσίας, ενισχύει στην ανοιχτή επικοινωνία με το προσωπικό, 

διευκολύνει την ομοφωνία ανάμεσα τους και εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες 

στη λήψη αποφάσεων. Όπως επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία (1.2.3.), ο 

ηγέτης που διευρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, επενδύει στη βελτίωση και στην αποτελεσματικότητα του σχολείου.  

 

Όσον αφορά στο στυλ ανάπτυξης του προσωπικού, φαίνεται πως δε 

συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν πως οι 

διευθυντές τους δεν επενδύουν ιδιαίτερα στην επαγγελματική ανάπτυξη του 

προσωπικού τους. Αυτό φαίνεται από τα υψηλά ποσοστά των εκπαιδευτικών που 

θεωρούν πως ο διευθυντής του δεν ενθαρρύνει καθόλου την επαγγελματική τους 

ανάπτυξη, δεν φροντίζει καθόλου για την κατάρτισή τους, ούτε τους επιβραβεύει για 

τις ιδιαίτερες συνεισφορές τους (3.2.). Αυτό επιβεβαιώνεται από μια σειρά 
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ερευνητικών μελετών (1.3.), που καταλήγουν πως οι διευθυντές των σχολικών 

μονάδων δεν επενδύουν στην ανάπτυξη του προσωπικού. Αυτό έρχεται σε αντίφαση 

με τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας. Στην εποχή των ραγδαίων μεταβολών και 

εξελίξεων, πρέπει οι σχολικοί ηγέτες όχι μόνο να παροτρύνουν τους εκπαιδευτικούς 

να βελτιώνουν και να ανανεώνουν τις γνώσεις αλλά, να οργανώνουν και να 

προωθούν οι ίδιοι επιμορφωτικές δράσεις. 

 

Εν συνεχεία, το δομικό στυλ είναι αυτό που εφαρμόζεται σε μικρότερο βαθμό, 

σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευτικοί που αποτέλεσαν το 

δείγμα της έρευνας, θεωρούν ότι οι διευθυντές τους, αν και αναγνωρίζουν τις ανάγκες 

του σχολείου, δεν παίρνουν ρίσκο για την ικανοποίησή τους και τη βελτίωση του 

σχολείου. Σε αυτό συμβάλλει και ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, ο οποίος δεν αφήνει στους διευθυντές περιθώρια 

ευελιξίας. Αυτό επιβεβαιώνεται και σε άλλες σχετικές έρευνες (1.3.). Όπως 

αναφέρεται και στο κεφάλαιο 1.3., οι αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη 

διοίκηση της σχολικής μονάδας, λαμβάνονται από τα υψηλότερα διοικητικά 

στρώματα και ο διευθυντής έχει εκτελεστικό ρόλο. Ωστόσο, αυτό το αυστηρά 

δομημένο διοικητικό μοντέλο δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα διότι, δεν 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε σχολικού οργανισμού που 

διαμορφώνονται με βάση το συγκείμενο.  

 

Τέλος, το επιχειρηματικό στυλ ηγεσίας εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό, 

σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων. Οι διευθυντές των σχολείων 

ενθαρρύνουν την ενεργό εμπλοκή του σχολείου με την κοινότητα και τους γονείς. Η 

διαμόρφωση καλού κλίματος μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας μπορεί 

να επιφέρει ανάπτυξη και βελτίωση στη σχολική μονάδα. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 

1.1.3., οι καλές σχέσεις μεταξύ του σχολείου και των γονέων ή της τοπικής κοινωνίας 

ή διάφορων φορέων, μπορούν να συμβάλλουν στην κάλυψη αναγκών του σχολείου 

και στην εξεύρεση οικονομικών πόρων. Αυτό είναι ένα βασικό ζητούμενο της εποχής 

μας, γιατί στην περίοδο της κρίσης που βιώνουμε τα οικονομικά των σχολείων είναι 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Γι ΄ αυτό τον λόγο, οι διευθυντές πρέπει να επενδύουν και 

στο επιχειρηματικό στυλ ηγεσίας. 
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Συμπερασματικά, φαίνεται πως στην κοινωνία της γνώσης, που ζούμε 

σήμερα, τα σχολεία διαδραματίζουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών. Είναι απαίτηση της κοινωνίας, η 

δημιουργία αποτελεσματικών σχολείων, τα οποία θα συμβάλλουν στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη των μελλοντικών πολιτών, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και 

βοηθώντας τους να αναπτύξουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Με αυτό 

τον τρόπο, θα δημιουργηθούν ανεξάρτητοι πολίτες, οι οποίοι θα αναζητούν συνεχώς 

τη γνώση, έτσι ώστε, να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας τους.       

 

Μπορούμε πλέον να πούμε πως τα σχολεία μπορούν να το επιτύχουν διότι,  

σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, τα σχολεία μπορούν να κάνουν τη 

διαφορά και να συμβάλλουν στις ακαδημαϊκές επιδόσεις αλλά, και στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη των μαθητών. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να το κάνουν 

διαμορφώνεται από μια σειρά παραγόντων που φαίνεται πως συμβάλλουν στη 

σχολική αποτελεσματικότητα.  

 

Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, τα σχολεία είναι αρκετά έως 

πολύ αποτελεσματικά και μπορούν να πετύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι 

παράγοντες οι οποίοι φαίνεται πως συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των 

σχολικών μονάδων, αναπτύσσονται σε αρκετό έως πολύ ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς 

ιδιαίτερες αποκλίσεις μεταξύ τους.  

 

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών, στα σχολεία διαμορφώνεται ιδιαίτερα θετικό και φιλικό κλίμα μεταξύ 

όλων των εμπλεκόμενων. Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα θετικό και ενθαρρυντικό 

γιατί το σχολικό κλίμα αποτελεί την «ταυτότητα» του σχολείου, και το κάνει να 

ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Όταν στη σχολική μονάδα αναπτύσσονται καλές και 

υγιείς σχέσεις μεταξύ όλων των μελών της τότε, ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί να 

συμβάλλουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους, να ανταλλάσουν καλές πρακτικές 

μεταξύ τους, αποτελώντας πρότυπο για τους μαθητές. Κατ ΄ επέκταση, οι μαθητές 

εισπράττουν αυτό το θετικό κλίμα, το οποίο έχει αντίκτυπο και στις επιδόσεις τους, 

που είναι ιδιαίτερα βελτιωμένες.   
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

θεωρούν πως η επαγγελματική τους ανάπτυξη κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως χρειάζονται επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες θα τους 

βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ρόλου τους, που συνεχώς 

μεταβάλλεται. Ωστόσο, αυτές τις ευκαιρίες δεν τους τις παρέχει το σχολείο και 

αναγκάζονται να αναζητήσουν μόνοι τους ευκαιρίες για την προσωπική τους 

ανάπτυξη. Αυτό το γεγονός είναι αποθαρρυντικό διότι, οι σχολικοί οργανισμοί 

οφείλουν να προωθούν τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση όλων των μελών τους. 

Αυτή είναι μια απαίτηση της κοινωνίας για την προώθηση της δια βίου μάθησης, όχι 

μόνο για τους εκπαιδευτικούς αλλά, και για τους μαθητές, τους μελλοντικούς πολίτες. 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, λοιπόν, οφείλουν να επενδύσουν στη δια βίου μάθηση, 

εάν θέλουν να δημιουργήσουν ενεργούς πολίτες που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις του μέλλοντος. 

 

Καθοριστική είναι η συμβολή του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη 

διαμόρφωση μιας κουλτούρας επαγγελματικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση του 

σχολικού κλίματος καθώς, και γενικότερα, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

του σχολείου. Ο σχολικός διευθυντής πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 

εκπαιδευτικών έτσι ώστε, να συνδιαμορφώσουν ένα όραμα για τη σχολική μονάδα. 

Ακόμη, ο διευθυντής οφείλει να εμπνέει τους υφιστάμενους και να αποτελεί πρότυπο 

για εκείνους, οδηγώντας τους στη βελτίωση και στην ανάπτυξη. Μια ακόμη καλή 

πρακτική είναι να γνωρίζει τις ιδιαίτερες ικανότητες του προσωπικού και να τις 

αξιοποιεί, καθώς και να επηρεάζει τα κίνητρα και τις συνθήκες εργασίας τους. Εάν 

ένας διευθυντής καταφέρει να διαμορφώσει αυτές τις συνθήκες, τότε θα αναδειχθεί 

σε ηγέτης.  

 

Κάθε σχολικός ηγέτης εφαρμόζει πληθώρα ηγετικών στυλ με σκοπό να 

ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις του ρόλου του. Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι σχολικοί 

ηγέτες εφαρμόζουν όλα τα ηγετικά στυλ και μάλιστα στον ίδιο περίπου βαθμό. 

 

Εντύπωση προκαλεί πως οι διευθυντές των σχολικών μονάδων εφαρμόζουν, 

σε μεγαλύτερο βαθμό, το παιδαγωγικό στυλ ηγεσίας, σύμφωνα με τις απόψεις των 
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εκπαιδευτικών. Αυτό δηλώνει πως οι διευθυντές επενδύουν στη βελτίωση της 

ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, αναπτύσσοντας ένα κλίμα υψηλών 

προσδοκιών, γεγονός που αποδεικνύει πως παραμένουν προσκολλημένοι σε 

στοχοκεντρικά πρότυπα, που εστιάζουν κυρίως, στη βελτίωση των γνωστικών 

ικανοτήτων και όχι τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Η εφαρμογή του 

παιδαγωγικού στυλ ηγεσίας είναι αναγκαία αλλά, όχι ικανή για να βελτιώσει το 

σχολείο, γι ΄ αυτό πρέπει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με άλλα ηγετικά στυλ.   

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το ηγετικό στυλ που εφαρμόζεται σε 

μικρότερο βαθμό, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, είναι το δομικό. Αυτό 

το στυλ ηγεσίας, σχετίζεται άμεσα με το όραμα της σχολικής μονάδας, τον 

προσδιορισμό των αναγκών της καθώς, και με ζητήματα που αφορούν τις 

εγκαταστάσεις του σχολείου. Φαίνεται λογικό, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης 

που ζούμε τα τελευταία χρόνια, να υπάρχουν πολλές ανάγκες σε έναν σχολικό 

οργανισμό, που, πιθανόν, να λειτουργούν κατασταλτικά στη διαμόρφωση του 

οράματός του. Επίσης, λόγω των μειωμένων οικονομικών πόρων, τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις των σχολείων αυξάνονται συνεχώς. Γι ΄ αυτούς 

τους λόγους είναι επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής του δομικού στυλ ηγεσίας, σε 

υψηλότερο βαθμό ώστε, να διαμορφώνονται ξεκάθαρα οι κανόνες και οι ρόλοι που 

αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, οφείλουν 

να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο, προσαρμόζοντας τις δράσεις τους, σύμφωνα με 

τις ανάγκες του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας.   

 

Ωστόσο, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν αφήνει πολλά περιθώρια 

ελευθερίας και ευελιξίας στους διευθυντές των σχολείων. Το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα χαρακτηρίζεται από έντονη γραφειοκρατία και συγκεντρωτισμό. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά απαιτούν διευθυντές, οι οποίοι θα διεκπεραιώνουν υποθέσεις και θα 

διοικούν τη σχολική μονάδα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον διττό ρόλο του 

διευθυντή, ο οποίος είναι και εκπαιδευτικός και στέλεχος της διοίκησης, που 

βρίσκεται στη βάση της διοικητικής πυραμίδας, εφαρμόζοντας τις εντολές από τα 

ανώτερα κλιμάκια. Συνεπώς, ο ρόλος του διευθυντή ασκείται σε ένα πιεστικό 

πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οφείλει να υπακούει στη σχολική νομοθεσία και στις 

υποδείξεις και εντολές των διοικητικά ανώτερών του, χωρίς να έχει τη ευελιξία να 

παίρνει πρωτοβουλίες που να αντιβαίνουν στους κανονισμούς. 
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Όμως, η σημερινή κοινωνία, δεν έχει ανάγκη από διευθυντές που θα 

διεκπεραιώνουν διοικητικές υποθέσεις αλλά, απαιτεί διευθυντές που θα αναδειχθούν 

σε ηγέτες, έτσι ώστε, να διαμορφώσουν όραμα και προοπτική για τον σχολικό 

οργανισμό. Ακόμη, και σε αυτό το συγκεντρωτικό περιβάλλον οι ηγέτες παίρνουν 

ρίσκο, πολλές φορές και ενάντια σε ό, τι επιτάσσει το υπουργείο, προς όφελος του 

σχολείου και των μαθητών. Μέσα στο συνεχές μεταβαλλόμενο κοινωνικό, 

οικονομικό, τεχνολογικό περιβάλλον οι ηγέτες καινοτομούν προσπαθώντας να 

συμβάλλουν όχι απλά στην επιβίωση του σχολείου αλλά, και στην προσαρμογή και 

στη βελτίωσή του.   

 

Οι σχολικοί ηγέτες για να επιτύχουν την ανάπτυξη και τη βελτίωση του 

σχολείου είναι καλό να εφαρμόζουν όλα τα ηγετικά στυλ, ανάλογα με τις ανάγκες 

των μαθητών και της κοινωνίας. Στην αρχή της σχολική χρονιάς, ο ηγέτης οφείλει να 

μελετάει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών αλλά, και της τοπικής 

κοινωνίας και του εκπαιδευτικού συστήματος και έπειτα να διαμορφώνει ένα μείγμα 

ηγετικών στυλ, τα οποία θα εφαρμόσει στις κατάλληλες αναλογίες. Δεν υπάρχει ένα 

ηγετικό στυλ που να είναι αποτελεσματικό για κάθε περίπτωση αλλά, κάθε φορά ο 

ηγέτης οφείλει να διαμορφώνει τον καταλληλότερο συνδυασμό των ηγετικών στυλ.   

 

Όμως, στη σημερινή εποχή, της οικονομικής κρίσης, ο σχολικός ηγέτης 

πρέπει να εστιάζει σε ένα ηγετικό στυλ το οποίο θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση 

των πόρων. Το καταλληλότερο στυλ, στο οποίο πρέπει να επενδύσει ο ηγέτης σε αυτή 

την περίπτωση, είναι το επιχειρηματικό. Τα τελευταία χρόνια, η χρηματοδότηση των 

σχολείων μειώνεται συνεχώς. Ωστόσο, οι απαιτήσεις για καλύτερες επιδόσεις και για 

κοινωνική λογοδοσία αυξάνονται. Συνεπώς, τα σχολεία πιέζονται να κάνουν 

περισσότερα, με λιγότερα χρήματα. Σε αυτό το σημείο καταλυτικό ρόλο θα 

διαδραματίσει η δημιουργία καλών σχέσεων ανάμεσα στο σχολείο και στο σύλλογο 

γονέων, στην τοπική κοινωνία και γενικότερα σε οργανισμούς. Μέσω αυτών των 

συμμαχιών, ανάμεσα στο σχολείο και στους εξωτερικούς φορείς, ο ηγέτης 

επιτυγχάνει την εύρεση οικονομικών πόρων, ακόμη και τη διασφάλιση δωρεών. 

Εφόσον ο ηγέτης επιλύσει το θέμα της βιωσιμότητας του σχολείου, μπορεί να 

εφαρμόσει και τα υπόλοιπα ηγετικά στυλ, τα οποία με τους κατάλληλους χειρισμούς 

μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων.       
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Εν κατακλείδι, γίνεται αντιληπτό πως τα σχολεία πρέπει να στελεχώνονται 

από διευθυντές οι οποίοι θα διακρίνονται για τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους και 

τα πολλαπλά είδη νοημοσύνης τους. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν 

να εφαρμόζουν την εκπαιδευτική ηγεσία, αναπτύσσοντας όλα τα ηγετικά στυλ, στην 

κατάλληλη δοσολογία, έτσι ώστε, με αυτό τον τρόπο να συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων.   
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5. Προτάσεις 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της ερευνητικής μελέτης, διατυπώνονται ορισμένες 

προτάσεις, οι οποίες προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Ευελπιστούμε πως αν αξιοποιηθούν, θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας και 

της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων. 

 

Α) Εκπαιδευτικοί   

Καλό θα είναι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων να συνεχίσουν την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και βελτίωση, μέσω της συμμετοχής τους σε 

επιμορφωτικές δράσεις. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επενδύουν στη δια βίου μάθηση 

έτσι ώστε, να ανανεώνουν τις γνώσεις τους, όπως απαιτείται σε μία κοινωνία που 

συνεχώς μεταβάλλεται. Εκτός αυτού, αποτελούν πρότυπο για τους μαθητές, στους 

οποίους οφείλουν να εμφυσήσουν την αγάπη για τη διαρκή μάθηση, ανάπτυξη και 

βελτίωση. 

 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επενδύουν στην ποιότητα της 

διδασκαλίας τους. Πιο συγκεκριμένα, καλό είναι να υπάρχει συνέπεια των διδακτικών 

πρακτικών, ώστε, να επιτυγχάνονται οι στόχοι του σχολείου. Επίσης, οι υψηλές 

προσδοκίες που αναπτύσσουν για τους μαθητές, θα συμβάλουν στη δημιουργία 

υψηλότερων γνωστικών και κοινωνικό- συναισθηματικών αποτελεσμάτων. Ενώ, 

εφαρμόζοντας την αξιολόγηση των μαθητών, θα λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά 

προς εκείνους, ώστε, να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους και να 

ενισχύσουν τις ικανότητές τους. 

 

 Επιπροσθέτως, καλό θα είναι να καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί τα μέγιστα 

των δυνατοτήτων τους για τη δημιουργία καλού κλίματος, τόσο, σε επίπεδο τάξης 

όσο, και σε επίπεδο σχολείου. Δημιουργώντας καλό κλίμα στο σχολείο, όλοι θα 

επιθυμούν να είναι μέλη του και να συμβάλλουν στη βελτίωση και στην 

αποτελεσματικότητά του. Ακόμη, το καλό κλίμα μπορεί να επεκταθεί και στην 

ποιότητα των σχέσεων των δάσκαλων με τους γονείς. Μέσω της καλής και της υγιούς 

συνεργασίας μπορούν να επιτευχθούν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. 
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 Τέλος, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπλακούν και στα θέματα διοίκησης του 

σχολείου και να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό. Η εμπλοκή όλων σε θέματα της 

ηγεσίας του σχολικού οργανισμού, επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα 

του σχολείου. Η κατανομή της ηγεσίας είναι πλέον απαιτούμενο της σημερινής 

κοινωνίας. 

 

 Β) Διευθυντές 

 Αρχικά, θα είναι καλό, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να εστιάσουν 

στη διαμόρφωση υγιούς κλίματος, στη σχολική τους μονάδα. Η διαμόρφωση καλού 

και θετικού κλίματος, ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και τους 

ωθεί να προσπαθούν περισσότερο για τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του 

σχολείου τους. Επίσης, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθούν τα 

επίπεδα συνεργασίας και θα πραγματοποιείται ανταλλαγή εμπειριών και καλών 

πρακτικών. Ακόμη, θα πρέπει οι διευθυντές να εντοπίσουν τις αδυναμίες και τις 

ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε, να προσπαθήσουν, μέσω 

κατάλληλων μεθόδων, να βελτιώσουν τις αδυναμίες και να ενισχύσουν τις ικανότητές 

τους με σκοπό να τις αξιοποιήσουν για τη βελτίωση του σχολείου. 

 

 Στη συνέχεια, οι διευθυντές πρέπει να ενισχύσουν τις επιμορφωτικές δράσεις 

που πραγματοποιούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή ομάδων σχολείων. Οι 

επιμορφώσεις μπορούν να αφορούν τους εκπαιδευτικούς καθώς, και τους γονείς. 

Όσον αφορά στις επιμορφωτικές δράσεις που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, θα 

είναι καλό να εστιάζουν σε θέματα τα οποία δε σχετίζονται αποκλειστικά με τη 

διδακτική μεθοδολογία αλλά, και με θέματα τα οποία προβληματίζουν την κοινωνία 

μας όπως, η σχολική βία, η διαπολιτισμικότητα κ.ά.. Επίσης, η δημιουργία σχολής 

γονέων έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα διότι, εστιάζει στην επιμόρφωση και στην 

καθοδήγηση των γονέων. Είναι καλό, οι διευθυντές των σχολείων να καλούν 

συγγραφείς παιδικών βιβλίων, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και όποιους άλλους 

θωρούν πως με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους θα δώσουν κατευθυντήριες γραμμές 

για θέματα που τους αφορούν. Πραγματοποιώντας τέτοιες δράσεις βελτιώνονται οι 

γνώσεις και ενισχύονται οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών και των γονέων, που 

συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του σχολείου.  
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 Επίσης, θα είναι καλό, οι διευθυντές των σχολείων να επενδύουν στη 

διαμόρφωση καλών σχέσεων με τους γονείς, με όμορα σχολεία, με την τοπική 

κοινωνία ακόμη, και με οργανισμούς. Η συνεργασία των σχολικών μονάδων μπορεί 

να συμβάλει στη συλλογική επίλυση προβλημάτων που πιθανών είναι κοινά, στην 

ανταλλαγή καλών πρακτικών ακόμη, και στη δημιουργία κοινών πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας. Ακόμη, η δημιουργία 

καλών σχέσεων μεταξύ του σχολείου και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι 

επιτακτική ανάγκη της σημερινής κοινωνίας διότι, με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

εξασφαλιστούν οικονομικοί πόροι για τις σχολικές μονάδες και η απαραίτητη 

στήριξη σε διάφορους τομείς.        

  

 Γ) Πολιτεία 

Μπορεί να συμβάλλει και η πολιτεία στη διαμόρφωση αποτελεσματικών 

σχολείων. Θα ήταν καλό η πολιτεία να μεριμνήσει για την ενίσχυση των 

επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών σε θέματα του ενδιαφέροντός τους 

καθώς, και σε θέματα που υπάρχει άμεση ανάγκη, έτσι ώστε, να καταφέρουν να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας του μέλλοντος. Επίσης, πρέπει να 

διοργανωθούν επιμορφωτικές δράσεις για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, 

που θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με θέματα διοίκησης και ηγεσίας 

εκπαιδευτικών μονάδων.   

 

  Επίσης, πρέπει να διαμορφωθεί ένας τρόπος επιλογής των διευθυντικών 

στελεχών που θα αναδεικνύει τους καταλληλότερους για αυτές τις θέσεις. Η πολιτεία 

οφείλει να επενδύσει σε διευθυντές που δε θα είναι απλά διεκπεραιωτές αλλά, θα 

έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και πολλαπλά είδη νοημοσύνης, που θα 

τους βοηθήσουν να αναδειχθούν σε ηγέτες. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 

της επιλογής εκπαιδευτικών που έχουν ολοκληρώσει σπουδές σχετικά με την 

εκπαιδευτική ηγεσίας. Επειδή, όμως, οι γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο αυτό δεν 

αρκούν, θα είναι καλό οι υποψήφιοι διευθυντές να περνούν από τη δοκιμασία της 

συνέντευξης, από όπου θα προκύπτει και το ψυχολογικό τους προφίλ έτσι ώστε, να 

επιλέγονται οι καταλληλότεροι για την κάθε θέση. 

 

Ωστόσο, υπάρχει ένας καθοριστικός παράγοντας, ο οποίος περιορίζει τις 

δράσεις των ηγετών, σε μεγάλο βαθμό και δεν τους αφήνει περιθώρια ελευθερίας. 
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Δυστυχώς, ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος δεν αφήνει πολλά περιθώρια στους ηγέτες να 

διαμορφώσουν εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική. Σε αυτό το σημείο, θα έπρεπε η 

πολιτεία να μεριμνήσει έτσι ώστε, να δημιουργήσει ένα περισσότερο ευέλικτο και 

αποκεντρωτικό σύστημα, στο οποίο τα ηγετικά στελέχη θα έχουν ουσιαστικό ρόλο. 

 

Τέλος, μέσα από την παρούσα έρευνα προκύπτει η ανάγκη για 

παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων. Αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω της παρακολούθησης των δεικτών ποιότητας του κάθε 

σχολείου. Μπορεί να λειτουργεί ανατροφοδοτικά για τους εκπαιδευτικούς και τους 

διευθυντές, δίνοντας τους κίνητρα για να βελτιώσουν τα επίπεδα της 

αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο του 

θεσμού της αξιολόγησης.      

 

Καταληκτικά, θα μπορούσε να γίνει περαιτέρω εμβάθυνση της παρούσας 

έρευνας, χρησιμοποιώντας και άλλες μεθόδους και τεχνικές συλλογής δεδομένων, 

έτσι ώστε να προκύψουν περισσότερο εμπλουτισμένα συμπεράσματα. Θα ήταν καλό 

η έρευνα να μην περιλαμβάνει μόνο τη συμπλήρωση ερωτηματολόγιου αλλά, και τη 

διεξαγωγή συνεντεύξεων, για να μελετηθούν διεξοδικότερα οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των σχολείων τους και τη 

συμβολή της εκπαιδευτικής ηγεσίας σε αυτή.  

 

 Μια πρόταση για νέα έρευνα, που προκύπτει από τα ερευνητικά 

αποτελέσματα, είναι η πραγματοποίηση μελέτης που θα εστιάζει στις απόψεις των 

διευθυντών σχετικά με τη συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα των σχολείων και 

τις απόψεις τους σχετικά με τον ρόλο τους (διεκπεραιωτικός, ηγετικός) και τον βαθμό 

ηγετικής τους επάρκειας. Αυτές οι απόψεις μπορούν να έρθουν σε αντιπαραβολή με 

εκείνες των εκπαιδευτικών και να εντοπιστεί πού συγκλίνουν και πού παρεκκλίνουν.  

  

 Μία ακόμη πρόταση για μελλοντική έρευνα, που προέκυψε, είναι η 

διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμβολή της 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης στην αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων.  
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 Τέλος, θα ήταν καλό να πραγματοποιηθεί ακόμη μία ερευνητική εργασία, η 

οποία θα μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, 

σχετικά με το ποιο ηγετικό στυλ θεωρούν πιο αποτελεσματικό στην σημερινή 

ελληνική πραγματικότητα.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

"Η σχολική αποτελεσματικότητα και ο ρόλος της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας" 
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ ισσες, 

 

στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διεξάγω μία 

έρευνα σε σχέση με τη "σχολική αποτελεσματικότητα και τον ρόλο της εκπαιδευτικής ηγεσίας". 

Θα σας παρακαλούσα να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διεξαχθεί η 

έρευνα και να σχηματιστεί μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για το εν λόγω θέμα. 

Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας, το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και 

οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.  

Τα συμπεράσματα της έρευνας θα προστεθούν στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, με σκοπό τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, 

Λαζάρου Μαρία 

 

 

Δημογραφικά στοιχεία  

 
Επιλέγετε μία απάντηση κάθε φορά. 

 
1. Φύλο 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

άνδρας 

γυναίκα 

 

2. Ηλικία 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

22-25 

26-30 

31-40 

41-50 

51+ 

 

3. Έτη προϋπηρεσίας 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

0-2 

3-8 

9-15 

15-20 

21-25 

26+ 



 

 

4. Εργασιακή σχέση 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

μόνιμος 

αναπληρωτής 

 

5. Ειδικότητα 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

δάσκαλος 

νηπιαγωγός 

ειδικής αγωγής 

αγγλικών 

γυμναστής 

Άλλο: 

 
6. Επίπεδο σπουδών 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

βασικό πτυχίο 

δεύτερο πτυχίο 

μεταπτυχιακό 

διδακτορικό 

 
7. Γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εργάζεστε  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

Θράκη 

Μακεδονία 

Θεσσαλία 

Ήπειρος 

Στερεά Ελλάδα 

Πελοπόννησος 

Κρήτη 

Νησιά Αιγαίου πελάγους 

Νησιά Ιονίου πελάγους 

 
 

Πόσο αποτελεσματική είναι η σχολική μονάδα στην οποία 

εργάζεστε, ως προς: 
Απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις, επιλέγοντας αυτή που ταιριάζει περισσότερο με την άποψή σας. 

(1- καθόλου, 2-λίγο, 3-αρκετά, 4- πολύ, 5- πάρα πολύ) 

 
8. 1. την ύπαρξη ισχυρής ηγεσίας  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 



   

 

9. 2. την εμπλοκή όλων στις διαδικασίες διοίκησης- ηγεσίας  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
10. 3. τη συστηματική προσωπική παρακολούθηση και ανατροφοδότηση  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
11. 4. την παροχή από τον διευθυντή σαφών οδηγιών και κατευθύνσεων για τη διδασκαλία και το 

εκπαιδευτικό έργο 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
12. 5. την ύπαρξη κοινών διδακτικών σκοπών 

 Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
13. 6. τη συνέπεια των διδακτικών πρακτικών  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
14. 7. τη συλλογικότητα και τη συνεργασία κατά τη διδασκαλία  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
15. 8. τη βέλτιστη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου 

 Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 



 

 

 

 

16. 9. τη σημασία που δίνεται στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
 

1 2 3 4 5 
 

καθόλου πάρα πολύ 

 

 

 

17. 10. τη δημιουργία κοινού οράματος  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
18. 11. τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
19. 12. την ύπαρξη θετικής ενίσχυσης από τον διευθυντή  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
20. 13. την ύπαρξη υψηλών προσδοκιών για τους μαθητές  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
21. 14. την ύπαρξη υψηλών προσδοκιών για τους εκπαιδευτικούς  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 

 

 
22. 15. την παρακολούθηση της προόδου και της βελτίωσης σε επίπεδο σχολείου  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 

 



 

 

    23. 16. την παρακολούθηση της προόδου και της βελτίωσης σε επίπεδο τάξης 

          Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη.  

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 

 

24. 17. την ύπαρξη συνεχούς ενδοσχολικής επιμόρφωσης  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
25. 18. την ύπαρξη συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
26. 19. την ενθάρρυνση συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους γονείς  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
27. 20. την αντιμετώπιση της πιθανής αρνητικής επίδρασης των γονέων  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 

 

 

Β. Σε ποιο βαθμό, ο διευθυντής του σχολείου στο οποίο 

εργάζεστε:  

 
Απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις, σχετικά με την εκπαιδευτική ηγεσία που εφαρμόζει ο διευθυντής του 

σχολείου σας, επιλέγοντας αυτή που ταιριάζει περισσότερο με την άποψή σας. 

(1- καθόλου, 2-λίγο, 3-αρκετά, 4- πολύ, 5- πάρα πολύ) 

 
28. 1. διευκολύνει και υποστηρίζει προγράμματα και πρακτικές που δημιουργούν θετικό κλίμα 

για μάθηση 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 
 

καθόλου πάρα πολύ 

 



 

 

29. 2. διασφαλίζει την εναρμόνιση της εργασίας των εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευτικούς 

στόχους του σχολείου 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 
 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
30. 3. επιβλέπει τα επίπεδα διδασκαλίας και μάθησης σε όλο το σχολείο Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
31. 4. αφήνει περιθώρια αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς για να οργανώνουν και να 

προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
32. 5. προστατεύει τον διδακτικό χρόνο και τους εκπαιδευτικούς από εξωτερικές και 

αχρείαστες ενοχλήσεις 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
33. 6. δημιουργεί ένα κοινό όραμα για τη βελτίωση του σχολείου με τη συνεργασία του 

προσωπικού 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 
 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
34. 7. ενθαρρύνει την ενεργό εμπλοκή των μελών του προσωπικού στην οργάνωση και 

εφαρμογή του εν λόγω οράματος 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 
 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 

 
35. 8. προωθεί την ανοιχτή επικοινωνία και ευελιξία στις σχέσεις του με τα μέλη του 

προσωπικού 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
 
 



 

 

1 2 3 4 5 
 

καθόλου πάρα πολύ 

 

 

36. 9. εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων  

       Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 

 

1 2 3 4 5 
 

καθόλου πάρα πολύ 

 

 

 

37. 10. διευκολύνει την ομοφωνία ανάμεσα στο προσωπικό κατά τη λήψη αποφάσεων Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
38. 11. κατατοπίζει το καινούριο προσωπικό του σχολείου Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
39. 12. φροντίζει για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
40. 13. ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
41. 14. επιβραβεύει τους εκπαιδευτικούς για τις ξεχωριστές συνεισφορές τους στο σχολείο Να 

επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 

 
 

 

 

 
42. 15. θέτει με σαφήνεια τους κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών  

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 



 

 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 

 

43. 16. ενθαρρύνει την εμπλοκή του σχολείου με την κοινότητα και τους γονείς 

 Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

1 2 3 4 5 
 

καθόλου πάρα πολύ 

 
 

44. 17. αναγνωρίζει τις ανάγκες του σχολείου και της κοινότητας και προτείνει δραστηριότητες που τις 

ικανοποιούν 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 

1 2 3 4 5 
 

καθόλου πάρα πολύ 
 

 
45. 18. παίρνει ρίσκα για τη βελτίωση του σχολείου ακόμη και αντίθετα με τις οδηγίες του 

Υπουργείου 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

 
1 2 3 4 5 

 

καθόλου πάρα πολύ 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Α) Πίνακες συχνοτήτων  

1. ύπαρξη ισχυρής ηγεσίας 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 22 5,9 5,9 5,9 

2,0 37 9,9 9,9 15,9 

3,0 86 22,9 23,1 39,0 

4,0 129 34,4 34,7 73,7 

5,0 98 26,1 26,3 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

2.  εμπλοκή όλων στις διαδικασίες διοίκησης- ηγεσίας 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 20 5,3 5,4 5,4 

2,0 61 16,3 16,4 21,8 

3,0 111 29,6 29,8 51,6 

4,0 123 32,8 33,1 84,7 

5,0 57 15,2 15,3 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

3.  συστηματική προσωπική παρακολούθηση και ανατροφοδότηση 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 14 3,7 3,8 3,8 

2,0 51 13,6 13,7 17,5 

3,0 121 32,3 32,5 50,0 

4,0 124 33,1 33,3 83,3 

5,0 62 16,5 16,7 100,0 



 

 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

4.  παροχή από τον διευθυντή σαφών οδηγιών και κατευθύνσεων για τη 

διδασκαλία και το εκπαιδευτικό έργο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 43 11,5 11,6 11,6 

2,0 71 18,9 19,1 30,6 

3,0 77 20,5 20,7 51,3 

4,0 105 28,0 28,2 79,6 

5,0 76 20,3 20,4 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

5.  ύπαρξη κοινών διδακτικών σκοπών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 12 3,2 3,2 3,2 

2,0 55 14,7 14,8 18,0 

3,0 103 27,5 27,7 45,7 

4,0 128 34,1 34,4 80,1 

5,0 74 19,7 19,9 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

6.  συνέπεια των διδακτικών πρακτικών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 17 4,5 4,6 4,6 



 

 

2,0 32 8,5 8,6 13,2 

3,0 114 30,4 30,6 43,8 

4,0 150 40,0 40,3 84,1 

5,0 59 15,7 15,9 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

7.  συλλογικότητα και συνεργασία κατά τη διδασκαλία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 17 4,5 4,6 4,6 

2,0 48 12,8 12,9 17,5 

3,0 84 22,4 22,6 40,1 

4,0 121 32,3 32,5 72,6 

5,0 102 27,2 27,4 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

8.  βέλτιστη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 8 2,1 2,2 2,2 

2,0 37 9,9 9,9 12,1 

3,0 81 21,6 21,8 33,9 

4,0 168 44,8 45,2 79,0 

5,0 78 20,8 21,0 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 



 

 

 

9.  σημασία που δίνεται στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 12 3,2 3,2 3,2 

2,0 48 12,8 12,9 16,1 

3,0 125 33,3 33,6 49,7 

4,0 138 36,8 37,1 86,8 

5,0 49 13,1 13,2 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

10.  δημιουργία κοινού οράματος 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 17 4,5 4,6 4,6 

2,0 73 19,5 19,6 24,2 

3,0 87 23,2 23,4 47,6 

4,0 126 33,6 33,9 81,5 

5,0 69 18,4 18,5 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

11.  δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 14 3,7 3,8 3,8 

2,0 30 8,0 8,1 11,8 

3,0 49 13,1 13,2 25,0 

4,0 111 29,6 29,8 54,8 

5,0 168 44,8 45,2 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  



 

 

Total 375 100,0 
  

 

 

12.  ύπαρξη θετικής ενίσχυσης από τον διευθυντή 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 22 5,9 5,9 5,9 

2,0 39 10,4 10,5 16,4 

3,0 53 14,1 14,2 30,6 

4,0 103 27,5 27,7 58,3 

5,0 155 41,3 41,7 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

13.  ύπαρξη υψηλών προσδοκιών για τους μαθητές 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 6 1,6 1,6 1,6 

2,0 42 11,2 11,3 12,9 

3,0 114 30,4 30,6 43,5 

4,0 136 36,3 36,6 80,1 

5,0 74 19,7 19,9 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

14.  ύπαρξη υψηλών προσδοκιών για τους εκπαιδευτικούς 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 11 2,9 3,0 3,0 

2,0 48 12,8 12,9 15,9 

3,0 104 27,7 28,0 43,8 

4,0 128 34,1 34,4 78,2 

5,0 81 21,6 21,8 100,0 



 

 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

15.  παρακολούθηση της προόδου και της βελτίωσης σε επίπεδο σχολείου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 17 4,5 4,6 4,6 

2,0 46 12,3 12,4 16,9 

3,0 86 22,9 23,1 40,1 

4,0 152 40,5 40,9 80,9 

5,0 71 18,9 19,1 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

16.  παρακολούθηση της προόδου και της βελτίωσης σε επίπεδο τάξης 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 8 2,1 2,2 2,2 

2,0 45 12,0 12,1 14,2 

3,0 84 22,4 22,6 36,8 

4,0 164 43,7 44,1 80,9 

5,0 71 18,9 19,1 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

17.  ύπαρξη συνεχούς ενδοσχολικής επιμόρφωσης 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 53 14,1 14,2 14,2 

2,0 91 24,3 24,5 38,7 



 

 

3,0 98 26,1 26,3 65,1 

4,0 78 20,8 21,0 86,0 

5,0 52 13,9 14,0 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

18.  ύπαρξη συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 38 10,1 10,2 10,2 

2,0 91 24,3 24,5 34,7 

3,0 109 29,1 29,3 64,0 

4,0 89 23,7 23,9 87,9 

5,0 45 12,0 12,1 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

19.  ενθάρρυνση συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους γονείς 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 15 4,0 4,0 4,0 

2,0 61 16,3 16,4 20,4 

3,0 91 24,3 24,5 44,9 

4,0 146 38,9 39,2 84,1 

5,0 59 15,7 15,9 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 



 

 

 

 

20.  αντιμετώπιση της πιθανής αρνητικής επίδρασης των γονέων 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 14 3,7 3,8 3,8 

2,0 48 12,8 12,9 16,7 

3,0 86 22,9 23,1 39,8 

4,0 133 35,5 35,8 75,5 

5,0 91 24,3 24,5 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

21. διευκολύνει και υποστηρίζει προγράμματα και πρακτικές που δημιουργούν 

θετικό κλίμα για μάθηση 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 19 5,1 5,1 5,1 

2,0 30 8,0 8,1 13,2 

3,0 62 16,5 16,7 29,8 

4,0 126 33,6 33,9 63,7 

5,0 135 36,0 36,3 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

22. διασφαλίζει την εναρμόνιση της εργασίας των εκπαιδευτικών με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 24 6,4 6,5 6,5 

2,0 34 9,1 9,1 15,6 

3,0 63 16,8 16,9 32,5 

4,0 143 38,1 38,4 71,0 

5,0 108 28,8 29,0 100,0 



 

 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

23. επιβλέπει τα επίπεδα διδασκαλίας και μάθησης σε όλο το σχολείο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 43 11,5 11,6 11,6 

2,0 70 18,7 18,8 30,4 

3,0 104 27,7 28,0 58,3 

4,0 100 26,7 26,9 85,2 

5,0 55 14,7 14,8 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

24. αφήνει περιθώρια αυτονομίας στους εκπαιδευτικούς για να οργανώνουν 

και να προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 6 1,6 1,6 1,6 

2,0 11 2,9 3,0 4,6 

3,0 38 10,1 10,2 14,8 

4,0 113 30,1 30,5 45,3 

5,0 203 54,1 54,7 100,0 

Total 371 98,9 100,0 
 

Missing System 4 1,1 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

 

 

 



 

 

25. προστατεύει τον διδακτικό χρόνο και τους εκπαιδευτικούς από εξωτερικές 

και αχρείαστες ενοχλήσεις 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 17 4,5 4,6 4,6 

2,0 27 7,2 7,3 11,8 

3,0 63 16,8 16,9 28,8 

4,0 110 29,3 29,6 58,3 

5,0 155 41,3 41,7 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

26. δημιουργεί ένα κοινό όραμα για τη βελτίωση του σχολείου με τη 

συνεργασία του προσωπικού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 22 5,9 5,9 5,9 

2,0 43 11,5 11,6 17,5 

3,0 65 17,3 17,5 34,9 

4,0 115 30,7 30,9 65,9 

5,0 127 33,9 34,1 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

27. ενθαρρύνει την ενεργό εμπλοκή των μελών του προσωπικού στην 

οργάνωση και εφαρμογή του εν λόγω οράματος 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 28 7,5 7,5 7,5 

2,0 41 10,9 11,0 18,5 

3,0 72 19,2 19,4 37,9 

4,0 113 30,1 30,4 68,3 

5,0 118 31,5 31,7 100,0 



 

 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

28. προωθεί την ανοιχτή επικοινωνία και ευελιξία στις σχέσεις του με τα μέλη 

του προσωπικού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 20 5,3 5,4 5,4 

2,0 40 10,7 10,8 16,1 

3,0 51 13,6 13,7 29,8 

4,0 117 31,2 31,5 61,3 

5,0 144 38,4 38,7 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

29. εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 26 6,9 7,0 7,0 

2,0 27 7,2 7,3 14,2 

3,0 62 16,5 16,7 30,9 

4,0 112 29,9 30,1 61,0 

5,0 145 38,7 39,0 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

30. διευκολύνει την ομοφωνία ανάμεσα στο προσωπικό κατά τη λήψη 

αποφάσεων 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 



 

 

Valid 1,0 25 6,7 6,7 6,7 

2,0 29 7,7 7,8 14,5 

3,0 61 16,3 16,4 30,9 

4,0 119 31,7 32,0 62,9 

5,0 138 36,8 37,1 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

31. κατατοπίζει το καινούριο προσωπικό του σχολείου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 24 6,4 6,5 6,5 

2,0 39 10,4 10,5 16,9 

3,0 56 14,9 15,1 32,0 

4,0 98 26,1 26,3 58,3 

5,0 155 41,3 41,7 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

32. φροντίζει για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 43 11,5 11,6 11,6 

2,0 60 16,0 16,1 27,7 

3,0 87 23,2 23,4 51,1 

4,0 93 24,8 25,0 76,1 

5,0 89 23,7 23,9 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 



 

 

33. ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 37 9,9 9,9 9,9 

2,0 48 12,8 12,9 22,8 

3,0 88 23,5 23,7 46,5 

4,0 103 27,5 27,7 74,2 

5,0 96 25,6 25,8 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

34. επιβραβεύει τους εκπαιδευτικούς για τις ξεχωριστές συνεισφορές τους στο 

σχολείο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 42 11,2 11,3 11,3 

2,0 44 11,7 11,8 23,1 

3,0 57 15,2 15,3 38,4 

4,0 111 29,6 29,8 68,3 

5,0 118 31,5 31,7 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

35. θέτει με σαφήνεια τους κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 16 4,3 4,3 4,3 

2,0 35 9,3 9,4 13,7 

3,0 55 14,7 14,8 28,5 

4,0 109 29,1 29,3 57,8 

5,0 157 41,9 42,2 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  



 

 

Total 375 100,0 
  

 

 

36. ενθαρρύνει την εμπλοκή του σχολείου με την κοινότητα και τους γονείς 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 16 4,3 4,3 4,3 

2,0 42 11,2 11,3 15,6 

3,0 84 22,4 22,6 38,2 

4,0 120 32,0 32,3 70,4 

5,0 110 29,3 29,6 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

37. αναγνωρίζει τις ανάγκες του σχολείου και της κοινότητας και προτείνει 

δραστηριότητες που τις ικανοποιούν 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 22 5,9 5,9 5,9 

2,0 46 12,3 12,4 18,3 

3,0 75 20,0 20,2 38,4 

4,0 116 30,9 31,2 69,6 

5,0 113 30,1 30,4 100,0 

Total 372 99,2 100,0 
 

Missing System 3 ,8 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

38. παίρνει ρίσκα για τη βελτίωση του σχολείου ακόμη και αντίθετα με τις 

οδηγίες του Υπουργείου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 89 23,7 24,0 24,0 

2,0 73 19,5 19,7 43,7 

3,0 87 23,2 23,5 67,1 



 

 

4,0 65 17,3 17,5 84,6 

5,0 57 15,2 15,4 100,0 

Total 371 98,9 100,0 
 

Missing System 4 1,1 
  

Total 375 100,0 
  

 

 

  

Β) Πίνακας μέσων τιμών 

 

39. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις  

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Φύλο 373 1,0 2,0 1,651 ,4771 

Ηλικία 373 1,0 5,0 3,614 1,0930 

Έτη προϋπηρεσίας 373 1,0 6,0 3,718 1,5411 

Εργασιακή σχέση 373 1,0 2,0 1,303 ,4602 

Ειδικότητα 373 1,0 6,0 1,686 1,2468 

Επίπεδο σπουδών 373 1,0 4,0 1,917 1,0033 

Γεωγραφικό διαμέρισμα στο 

οποίο εργάζεστε 
373 1,0 9,0 4,354 2,0329 

1. την ύπαρξη ισχυρής 

ηγεσίας 
372 1,0 5,0 3,656 1,1445 

2. την εμπλοκή όλων στις 

διαδικασίες διοίκησης- 

ηγεσίας 

372 1,0 5,0 3,366 1,0918 

3. τη συστηματική 

προσωπική 

παρακολούθηση και 

ανατροφοδότηση 

372 1,0 5,0 3,454 1,0412 

4. την παροχή από τον 

διευθυντή σαφών οδηγιών 

και κατευθύνσεων για τη 

διδασκαλία και το 

εκπαιδευτικό έργο 

372 1,0 5,0 3,269 1,2981 

5. την ύπαρξη κοινών 

διδακτικών σκοπών 
372 1,0 5,0 3,530 1,0674 

6. τη συνέπεια των 

διδακτικών πρακτικών 
372 1,0 5,0 3,543 1,0071 



 

 

7. τη συλλογικότητα και τη 

συνεργασία κατά τη 

διδασκαλία 

372 1,0 5,0 3,653 1,1449 

8. τη βέλτιστη αξιοποίηση 

του διδακτικού χρόνου 
372 1,0 5,0 3,728 ,9735 

9. τη σημασία που δίνεται 

στα ακαδημαϊκά 

αποτελέσματα 

372 1,0 5,0 3,441 ,9819 

10. τη δημιουργία κοινού 

οράματος 
372 1,0 5,0 3,422 1,1336 

11. τη δημιουργία φιλικού 

περιβάλλοντος 
372 1,0 5,0 4,046 1,1162 

12. την ύπαρξη θετικής 

ενίσχυσης από τον 

διευθυντή 

372 1,0 5,0 3,887 1,2256 

13. την ύπαρξη υψηλών 

προσδοκιών για τους 

μαθητές 

372 1,0 5,0 3,618 ,9793 

14. την ύπαρξη υψηλών 

προσδοκιών για τους 

εκπαιδευτικούς 

372 1,0 5,0 3,591 1,0562 

15. την παρακολούθηση της 

προόδου και της βελτίωσης 

σε επίπεδο σχολείου 

372 1,0 5,0 3,575 1,0727 

16. την παρακολούθηση της 

προόδου και της βελτίωσης 

σε επίπεδο τάξης 

372 1,0 5,0 3,659 ,9900 

17. την ύπαρξη συνεχούς 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης 
372 1,0 5,0 2,960 1,2594 

18. την ύπαρξη συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης 
372 1,0 5,0 3,032 1,1743 

19. την ενθάρρυνση 

συνεχούς αλληλεπίδρασης 

με τους γονείς 

372 1,0 5,0 3,465 1,0672 

20. την αντιμετώπιση της 

πιθανής αρνητικής 

επίδρασης των γονέων 

372 1,0 5,0 3,642 1,0982 

1. διευκολύνει και 

υποστηρίζει προγράμματα 

και πρακτικές που 

δημιουργούν θετικό κλίμα 

για μάθηση 

372 1,0 5,0 3,882 1,1408 



 

 

2. διασφαλίζει την 

εναρμόνιση της εργασίας 

των εκπαιδευτικών με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του 

σχολείου 

372 1,0 5,0 3,745 1,1594 

3. επιβλέπει τα επίπεδα 

διδασκαλίας και μάθησης σε 

όλο το σχολείο 

372 1,0 5,0 3,145 1,2222 

4. αφήνει περιθώρια 

αυτονομίας στους 

εκπαιδευτικούς για να 

οργανώνουν και να 

προγραμματίζουν τη 

διδασκαλία τους 

371 1,0 5,0 4,337 ,8958 

5. προστατεύει τον διδακτικό 

χρόνο και τους 

εκπαιδευτικούς από 

εξωτερικές και αχρείαστες 

ενοχλήσεις 

372 1,0 5,0 3,965 1,1357 

6. δημιουργεί ένα κοινό 

όραμα για τη βελτίωση του 

σχολείου με τη συνεργασία 

του προσωπικού 

372 1,0 5,0 3,758 1,2067 

7. ενθαρρύνει την ενεργό 

εμπλοκή των μελών του 

προσωπικού στην 

οργάνωση και εφαρμογή του 

εν λόγω οράματος 

372 1,0 5,0 3,677 1,2366 

8. προωθεί την ανοιχτή 

επικοινωνία και ευελιξία στις 

σχέσεις του με τα μέλη του 

προσωπικού 

372 1,0 5,0 3,874 1,1942 

9. εφαρμόζει συμμετοχικές 

διαδικασίες στη λήψη 

αποφάσεων 

372 1,0 5,0 3,868 1,2093 

10. διευκολύνει την 

ομοφωνία ανάμεσα στο 

προσωπικό κατά τη λήψη 

αποφάσεων 

372 1,0 5,0 3,849 1,1970 

11. κατατοπίζει το καινούριο 

προσωπικό του σχολείου 
372 1,0 5,0 3,863 1,2460 



 

 

12. φροντίζει για την 

κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού 

372 1,0 5,0 3,336 1,3124 

13. ενθαρρύνει την 

επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών 

372 1,0 5,0 3,465 1,2744 

14. επιβραβεύει τους 

εκπαιδευτικούς για τις 

ξεχωριστές συνεισφορές 

τους στο σχολείο 

372 1,0 5,0 3,589 1,3399 

15. θέτει με σαφήνεια τους 

κανόνες συμπεριφοράς των 

μαθητών 

372 1,0 5,0 3,957 1,1555 

16. ενθαρρύνει την εμπλοκή 

του σχολείου με την 

κοινότητα και τους γονείς 

372 1,0 5,0 3,715 1,1325 

17. αναγνωρίζει τις ανάγκες 

του σχολείου και της 

κοινότητας και προτείνει 

δραστηριότητες που τις 

ικανοποιούν 

372 1,0 5,0 3,677 1,1967 

18. παίρνει ρίσκα για τη 

βελτίωση του σχολείου 

ακόμη και αντίθετα με τις 

οδηγίες του Υπουργείου 

371 1,0 5,0 2,806 1,3833 

Valid N (listwise) 370 
    



 

 



 

 

 

 

 

 


