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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

τεχνολογική ηγεσία στο σχολείο: Αξιολόγηση και προσδοκίες» απέβλεπε στη 

διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά 

με την τεχνολογική ηγεσία. Στόχος ήταν να αναδειχθεί κατά πόσο μία μερίδα 

Ελλήνων εκπαιδευτικών αναγνωρίζουν την έννοια και το ρόλο του τεχνολογικού 

ηγέτη αλλά και κατά πόσο εφαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα η 

τεχνολογική ηγεσία. Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας ανέδειξε πως η αξιοποίηση 

της τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές λειτουργίας της σχολικής μονάδας συνιστά 

καταλυτικό παράγοντα για την αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού έργου αλλά και για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχολικός ηγέτης αποτελεί το πρόσωπο-κλειδί,  καθώς η 

τεχνολογική ηγεσία αποβλέπει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών και 

προϋποθέσεων για τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον. Όσον αφορά την εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, επιλέχθηκε η 

μικτή μέθοδος (ποσοτική και ποιοτική) μέσα από την χρήση ερωτηματολογίου και τη 

διεξαγωγή συνεντεύξεων, προκειμένου να αναδειχθούν εις βάθος οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την τεχνολογική ηγεσία ώστε να αναδειχθούν οι ελλείψεις 

και τα κενά που υπάρχουν και τα οποία λειτουργούν ανασταλτικά στην εφαρμογή 

της. Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως η εικόνα που έχουν διαμορφωμένη οι 

δάσκαλοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα, σχετικά με την έννοια του 

τεχνολογικού ηγέτη, δεν βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με όλες τις διαστάσεις της 

τεχνολογικής ηγεσίας, καθώς δεν αντιλαμβάνονται σε όλο τους το φάσμα τις ευθύνες 

και το ρόλο του τεχνολογικού ηγέτη. Τέλος, κατέστη εμφανές πώς η εφαρμογή της 

τεχνολογικής ηγεσίας στην ελληνική πραγματικότητα προσκρούει σε ποικίλα 

εμπόδια. Τα σημαντικότερα αφορούν αφενός, την έλλειψη οικονομικών πόρων που 

επηρεάζει τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν οι σχολικές μονάδες και 

αφετέρου, την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον, στοιχείο που συνδέεται με το περιεχόμενο 

αλλά και την ποιότητα των επιμορφώσεων. 

 

Λέξεις-κλειδιά: διευθυντής, τεχνολογία, τεχνολογική ηγεσία, εκπαιδευτικοί, 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis under the title: "Teachers' views on technological leadership at 

school: Evaluation and expectations" is aimed to explore the views held by primary 

education teachers with regard to technological leadership. In this way, it will be 

possible to clarify whether Greek teachers recognize the concept, as well as the role 

played by the technological leaders. On top of that, it will also be possible to identify 

whether technological leadership applies to the educational status quo that prevails in 

Greece. The theoretical background of the investigation highlighted the fact that the 

utilization of technology across the full spectrum of operations of a school unit is a 

paramount factor that plays a key role in upgrading the quality level of the educational 

work that is offered, as well as in boosting the school's efficient operation. Within this 

context, the school leader rises as a key person, since technological leadership aims to 

establish the right conditions and meet the relevant requirements that will result in a 

systematic utilization of technology within the school environment. In terms of the 

mixed research (quantitative and qualitative) conducted, the method that was chosen 

to be followed, was based on questionnaire and on taking interviews, in order to 

provide an in-depth analysis of the topic, and to highlight teachers' views on 

technological leadership. As a result, any existing shortcomings and deficiencies, 

which could have an adverse effect on this implementation, were identified. The 

outcomes shed light on the fact that the overall picture that the participating teachers 

in this survey have shaped about the concept of the technological leader is not fully 

consistent with all the dimensions that characterize technological leadership, as they 

do not perceive the full range of responsibilities that are undertaken and the role 

played by the technological leader. Finally, it was made clear that the implementation 

of technological leadership within the context of the Greek educational system is 

hindered by the presence of various barriers and obstacles. The two principal’s 

drawbacks were, on the one hand, the shortage of financial resources, which affects 

the available technological equipment in school units, and on the other hand, the lack 

of knowledge and skills with regard to the utilization of technology within the school 

environment, as this aspect is associated both with the content and quality of further 

training. 

 

Keywords: school principal, technology, technological leadership, teachers, primary 

education. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια το επιστημονικό ενδιαφέρον εστιάζει στη διερεύνηση 

παραμέτρων  που σχετίζονται με τη σχολική ηγεσία, σε μία προσπάθεια  αναβάθμισης 

της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου αλλά και αποτελεσματικότερης 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται ακόμα στη συστηματική 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα των διοικητικών και διδακτικών 

λειτουργιών υπογραμμίζοντας τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που αυτές ενέχουν. Ο 

σύγχρονος σχολικός ηγέτης θα πρέπει να συνδυάζει ποικίλες δεξιότητες  προκειμένου 

να ανταπεξέλθει με επάρκεια στο ρόλο του. Σε αυτό το πλαίσιο η τεχνολογία 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ηγεσίας με την έννοια ότι το προφίλ 

του τεχνολογικού ηγέτη συνιστά ένα κράμα αποτελεσματικών στυλ ηγεσίας 

(κατανεμημένη, μετασχηματιστική, παιδαγωγική) στα οποία η τεχνολογία συνιστά 

μια θεμελιώδη συνιστώσα. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η παρούσα διπλωματική εργασία 

επιδιώκει να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, σχετικά με την τεχνολογική ηγεσία, προκειμένου να αναδειχθεί κατά 

πόσο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την έννοια και το ρόλο του 

τεχνολογικού ηγέτη αλλά και για το κατά πόσο εφαρμόζεται στην ελληνική 

πραγματικότητα η τεχνολογική ηγεσία. Στόχος είναι  να διαφανούν αφενός, οι 

απόψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα 

πρέπει να λειτουργεί η τεχνολογική ηγεσία, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η 

λειτουργία της σχολικής μονάδας και αφετέρου να επισημανθούν οι δυσκολίες που 

παρατηρούνται στην ελληνική πραγματικότητα και τα μέτρα που θα πρέπει να 

ληφθούν. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια εκ των 

οποίων τα δύο πρώτα κεφάλαια αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο και αναδεικνύουν 

τα βασικά δεδομένα που προέκυψαν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά 

με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τις πτυχές που αφορούν στην τεχνολογική 

ηγεσία. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά αφενός στη συμβολή των 

ΤΠΕ στη εκπαίδευση και την αξιοποίησή τους τόσο σε διοικητικές λειτουργίες όσο 

και κατά την εκπαιδευτική πράξη. Αφετέρου, αναλύονται οι άξονες εκείνοι που 

σχετίζονται με την ηγεσία και τη διοίκηση, το σχολικό κλίμα και το ρόλο του 

διευθυντή. Στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνεται έμφαση στην τεχνολογική ηγεσία 

εστιάζοντας στην έννοια της, στους δείκτες και τα πλαίσια δεξιοτήτων του 
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τεχνολογικού ηγέτη, τα εμπόδια που καλείται να αντιμετωπίσει ο τεχνολογικός 

ηγέτης στην ελληνική πραγματικότητα, ενώ τέλος πραγματοποιείται ανασκόπηση 

ερευνών σχετικά με την αξιολόγηση της τεχνολογικής ηγεσίας. 

Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζει τη μεθοδολογία έρευνας 

εστιάζοντας στο σκοπό και στα ερευνητικά ερωτήματα, στους συμμετέχοντες της 

έρευνας, στη μέθοδο έρευνας αλλά και στα εργαλεία συλλογής δεδομένων ενώ τέλος, 

γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο αναλύθηκαν τα δεδομένα που προήλθαν 

από τις συνεντεύξεις. Στο  τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν τόσο από το ερωτηματολόγιο που αξιοποιήθηκε για 

τη διερεύνηση της έννοιας της τεχνολογικής ηγεσίας αλλά και των αποτελεσμάτων το 

συνεντεύξεων. Η εργασία ολοκληρώνεται με το πέμπτο κεφάλαιο που περιλαμβάνει 

τη συζήτηση των αποτελεσμάτων και τη σύνδεση με το θεωρητικό πλαίσιο καθώς 

επίσης, τους περιορισμούς και τις προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση και διοίκηση σχολικών μονάδων 

1.1ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 Την τελευταία δεκαετία στο επίκεντρο του επιστημονικού και ερευνητικού 

ενδιαφέροντος τίθεται η συστηματοποίηση της ένταξης των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα ερευνητικά δεδομένα υπογραμμίζουν 

τα πλεονεκτήματα που ενέχει η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων κατά τη 

διδακτική πράξη, αναδεικνύοντας την παροχή κινήτρων και την ενεργή συμμετοχή 

των μαθητών κατά τη διεργασία της μάθησης. Ωστόσο, στην ελληνική 

πραγματικότητα, σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρά το γεγονός ότι σε 

θεωρητικό επίπεδο αναγνωρίζεται η συμβολή των ΤΠΕ, στην πράξη δεν 

αξιοποιούνται στο βαθμό που θα έπρεπε (Ριτσατάκης, 2016; Κόμης, Μισιρλή, & 

Σκουντζής, 2010).  

 

1.1.1 Εννοιολογική προσέγγιση του όρου ΤΠΕ 

Οι νέες τεχνολογίες είναι οι τεχνολογίες οι οποίες είναι άρρηκτα συνυφασμένες 

είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο όρος που 

χρησιμοποιείται στα ελληνικά είναι «τεχνολογίες της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών» και συμπεριλαμβάνει ποικίλες τεχνολογικές εφαρμογές. Αναφορικά 

με τον όρο ΤΠΕ  θα πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται για το συνδυασμό της 

τεχνολογίας της πληροφορικής με άλλες τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα με τις 

τεχνολογίες των επικοινωνιών. Επί του πρακτέου, οι ΤΠΕ αφορούν στην χρήση της 

τεχνολογίας για σκοπούς επικοινωνίας αλλά και πληροφόρησης (Κόμης, Μισιρλή, & 

Σκουντζής, 2010).  

Ένας άλλος όρος που είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί είναι ο όρος 

«εκπαιδευτική τεχνολογία» που πρόκειται για την επιστήμη της τεχνολογίας. Η 

επιστήμη της τεχνολογίας, διαμέσου της δημιουργίας, της χρήσης και της διαχείρισης 

των κατάλληλων τεχνολογικών διαδικασιών και των κατάλληλων πόρων,  αφενός 

μελετά και αφετέρου συμβάλλει στη βελτίωση αλλά και την επίλυση προβλημάτων 

που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση (Φιλίππου, 2004). 

Στο παραπάνω αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι στις νέες τεχνολογίες που 

αξιοποιούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία συγκαταλέγονται και τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία είναι οι γλώσσες προγραμματισμού διαδικαστικού ή 
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μη  διαδικαστικού τύπου, τα ποικίλα πακέτα εφαρμογών όπως είναι οι επεξεργαστές 

κειμένου, τα φύλλα εργασίας και οι βάσεις δεδομένων, οι προσομοιώσεις και τα 

εικονικά εργαστήρια, τα λογισμικά εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τα πακέτα εξάσκησης 

και πρακτικής, οι εφαρμογές πολυμέσων-υπερμέσων καθώς επίσης τα νοήμονα 

συστήματα εκπαίδευσης ή διδαχής τα οποία λειτουργούν ως προσωπικοί δάσκαλοι 

(Μικρόπουλος, 2000). Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ακόμα ότι το εκπαιδευτικό 

λογισμικό επιδιώκει την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και μπορεί να είναι 

είτε ανοικτό  και να τροποποιηθεί από τον εκπαιδευτικό, είτε κλειστό και να 

χρησιμοποιηθεί όπως έχει διαμορφωθεί χωρίς να μπορεί ο εκπαιδευτικός να παρέμβει 

σε αυτό (Γεροδιάκομος, 2004).  

 

1.1.2 Ο ρόλος και η συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Σύμφωνα με  το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ο σκοπός ένταξης των νέων 

τεχνολογιών στο σχολείο αποβλέπει στην εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές 

λειτουργίες του υπολογιστή. Επίσης, επιδιώκει την αξιοποίηση ποικίλων χρήσεων ως 

εποπτικό μέσο διδασκαλίας, ως γνωστικό και διερευνητικό εργαλείο αλλά και ως 

εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών, στο πλαίσιο των καθημερινών 

οργανωμένων σχολικών δραστηριοτήτων με την παράλληλη αξιοποίηση του 

κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα του ανοικτού λογισμικού διερευνητικής 

μάθησης.  

Με βάση τις βασικές κατευθύνσεις που δίνονται από το διαθεματικό πλαίσιο 

σπουδών, η χρήση των νέων τεχνολογιών κινείται γύρω από τέσσερις βασικούς 

άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ότι συνιστά γνωστικό και διερευνητικό εργαλείο και 

για το λόγο αυτό προτείνεται η χρήση ανοιχτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης 

για το δημοτικό σχολείο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

διερευνήσουν πραγματικές και φανταστικές καταστάσεις διευκολύνοντας κατά αυτό 

τον τρόπο την ανάπτυξη της δημιουργικής και της ανακαλυπτικής μάθησης. Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο, λειτουργεί ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά 

αντικείμενα και για το λόγο αυτό προτείνεται η αξιοποίηση λογισμικών ευρείας 

χρήσης τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας βασικών 

μαθημάτων όπως είναι η γλώσσα, τα μαθηματικά καθώς επίσης η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων μέσα από συλλογικές δραστηριότητες. Σε ένα τρίτο επίπεδο, συνιστά 

εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών, ενώ τέλος συμβάλλει στον 
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πληροφορικό αλφαβητισμό των μαθητών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009; 

Christodoulidou & Vlachopoulos, 2013; Αναστασιάδης, Γκερτσάκης, Μαρινάτος, & 

Καρβούνης, 2006). 

Στον χώρο της εκπαίδευσης η παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών, 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός οργανωμένου σχεδίου,  το οποίο συντελείται με 

τη μορφή σεναρίων διδασκαλίας που σχεδιάζονται στηριζόμενα στις βασικές αρχές 

των εποικοδομητικών και κοινωνιογνωστικών προσεγγίσεων που έχουν διαμορφωθεί 

για τη μάθηση. Στις συγκεκριμένες προσεγγίσεις, ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο 

της μαθησιακής διεργασίας και αλληλεπιδρά με ποικίλες παραμέτρους όπως είναι το 

περιεχόμενο, ο εκπαιδευτικός, οι συμμαθητές αλλά και η τεχνολογία. Κατά τη 

διεξαγωγή των σχεδίων διδασκαλίας οι νέες τεχνολογίες είναι ενταγμένες σε 

δραστηριότητες οι οποίες προωθούν την αυτενέργεια, τη διερεύνηση, τη διατύπωση 

και την εξαγωγή συμπερασμάτων, την επίλυση προβλημάτων, την αιτιολόγηση και 

την καινοτομία. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν με καταλυτικό τρόπο στη βελτίωση 

της ποιότητας της μάθησης (Μικρόπουλος, 2011; Τζιμογιάννης, & Κόμης, 2010). 

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση που ασκεί η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε επίπεδο κατανόησης βασικών εννοιών των 

γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού σχολείου όπως είναι για παράδειγμα η 

γλώσσα, τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες. Ακόμη, συμβάλλει με καθοριστικό 

τρόπο στην καλλιέργεια ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων, διότι παρέχει τη 

δυνατότητα  να διαμορφωθούν συνθήκες οικοδόμησης της νέας γνώσης από τους 

ίδιους τους μαθητές (Μικρόπουλος, 2011). Στα παραπάνω, θα πρέπει να σημειωθεί 

ακόμα, το γεγονός ότι η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων συμβάλλει 

στην καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων, καθώς οι ΤΠΕ διαμορφώνουν μία νέα 

πραγματικότητα η οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τις νέες θεωρίες για τη 

διδασκαλία των γλωσσών. Όροι όπως είναι για παράδειγμα «οι πολυγραμματισμοί» 

και «η πολυτροπικότητα» εντάσσονται σε αυτή τη νέα θεωρητική αναζήτηση και 

αξιοποιούνται ευρέως, αποτυπώνοντας τους νέους προσανατολισμούς που λαμβάνει η 

διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της χρήσης των νέων τεχνολογιών ως μέσο 

πρακτικής γραμματισμού (Κόμης & Ντίνας, 2011). 

Οι Κόμης και Ντίνας (2011) επισημαίνουν πως τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα 

και τα εκπαιδευτικά λογισμικά παρέχουν στους μαθητές ένα πλούσιο περιβάλλον 

αλληλεπίδρασης αλλά και χειρισμού των αντικειμένων και των εννοιών καθώς έχουν 

ως επί το πλείστον τη μορφή συστημάτων προσομοίωσης. Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται 
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ιδιαίτερη έμφαση στο μαθητή και  στις δραστηριότητες που αναπτύσσει μέσα σε αυτό 

το περιβάλλον. Στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα που μπορούν να αξιοποιηθούν στο 

δημοτικό σχολείο, περιλαμβάνεται για παράδειγμα ο διαδραστικός πίνακας, ο όποιος 

εξασφαλίζει την επικέντρωση της προσοχής των μαθητών, τονώνει το ενδιαφέρον και 

αυξάνει τη συμμετοχή τους μέσα από δραστηριότητες αυτενέργειας, ενεργούς 

συμμετοχής και επεξεργασίας του περιεχομένου, πειραματισμού και αλληλεπίδρασης. 

Με άλλα λόγια η αλληλεπίδραση που χαρακτηρίζει τις νέες τεχνολογίες παρέχει την 

ευκαιρία στο μαθητή να συμμετέχει σε συνεργασία με τον δάσκαλο στο σχεδιασμό 

των μαθησιακών δραστηριοτήτων και παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να 

εκφράζει ελεύθερα τις αντιλήψεις αλλά και τα συναισθήματά του. Κατά αυτό τον 

τρόπο διαμορφώνεται το κατάλληλο κλίμα μέσα στη σχολική τάξη καθώς επίσης 

εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ του συνόλου των μελών της τάξης στο πλαίσιο 

μιας ισότιμης σχέσης (Μικρόπουλος, 2011; Αναστασιάδης, Γκερτσάκης, Μαρινάτος, 

& Καρβούνης, 2006). 

Στα πλεονεκτήματα θα πρέπει να συμπεριληφθεί ακόμα και το γεγονός, ότι η 

χρήση των ΤΠΕ κατά τη μαθησιακή διεργασία αυξάνει τον βαθμό αυτονομίας του 

μαθητή, καθώς εμπλέκεται σε ποικίλες δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να επιλέξει 

με βάση τα ενδιαφέροντά του. Παράλληλα ενδυναμώνεται η συμμετοχή των μαθητών 

στη διαδικασία της μάθησης κατά τη διάρκεια της οποίας καλλιεργούνται νέες 

δεξιότητες αλλά και ενδυναμώνονται οι ήδη υπάρχουσες. Στα παραπάνω θα πρέπει να 

σημειωθεί  ότι η αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων ανταποκρίνεται στην 

ανομοιογένεια που διέπει τις σύγχρονες σχολικές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, ο 

εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα μέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων 

να προσαρμόσει τη μαθησιακή διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται 

στα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες του εκάστοτε μαθητή (Καψάλης,2014; 

Μπίκος, & Τζιφόπουλος, 2011; Μικρόπουλος, 2005).  

Κατά αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται ένα μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο ο κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει ισότιμα αξιοποιώντας στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό τις ικανότητες του καθώς τού παρέχονται ευκαιρίες ενεργής εμπλοκής 

στη μάθηση (Αναστασιάδης, Γκερτσάκης, Μαρινάτος, & Καρβούνης, 2006). Δεν θα 

πρέπει να παραληφθεί ακόμα, ότι η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων 

και των εκπαιδευτικών λογισμικών δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν 

και να εμπλουτίσουν τις εκπαιδευτικές εμπειρίες, ενώ παράλληλα η διαδικασία της 

μάθησης αποκτά δημιουργικό χαρακτήρα καθώς λαμβάνει τη μορφή παιχνιδιού 
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(Καψάλης,2014; Καρτσιώτου, & Ρούσσο, 2011; Christodoulidou & Vlachopoulos, 

2013).   

 

1.1.3 Η αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική πράξη. (Προβληματισμοί 

και ανασταλτικοί παράγοντες). 

Η εισαγωγή και η χρήση των ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελούν μία 

καινοτομία, ωστόσο η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πράξη δεν έχει επιτευχθεί με 

αποτελεσματικό τρόπο, πράγμα που αποδεικνύεται μέσα από διάφορα διεθνή και 

ελληνικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι οι υπολογιστές υποχρησιμοποιούνται 

ποσοτικά και ποιοτικά στα σχολεία (Ατσόγλου, 2013). Μάλιστα, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Βαγγελάτος και συν. (2011), μπορεί η εισαγωγή των 

ΤΠΕ στα σχολεία να αυξάνεται διαρκώς, ο ρυθμός όμως παραμένει αργός σε σχέση 

με άλλους τομείς, επισημαίνοντας ότι ο εκπαιδευτικός είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που ευθύνονται για αυτό. Αυτός ο προβληματισμός 

διαφαίνεται χαρακτηριστικά και στο ερώτημα-διαπίστωση του Cuban (1993, ο.π στο 

Jaber, 1997) ότι ενώ οι υπολογιστές είναι μια «πραγματικότητα» τόσο σημαντική, η 

ένταξη τους στον τομέα της εκπαίδευσης δεν κατάφερε ακόμα να επιτευχθεί σε 

καθημερινή βάση. 

Σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί το φαινόμενο αυτό σε διάφορες έρευνες που 

έχουν γίνει σε πολλές χώρες παρατηρείται ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν ή 

κωλύουν τη χρήση των Η/Υ και των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς είναι πολλοί και 

διαχωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: προσωπικοί, τεχνικοί, σχολικοί και 

παιδαγωγικοί (Τζιμογιάννης & Σιόρεντα, 2007). Σε ό, τι αφορά στους προσωπικούς 

παράγοντες, έχει παρατηρηθεί μέσα από μια σειρά ερευνητικών προσπαθειών ότι 

συγκεκριμένα ατομικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία και η προϋπηρεσία 

επηρεάζουν άμεσα την εκπαιδευτική ένταξη και χρήση των ΤΠΕ, γιατί συνδέονται με 

τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Με βάση τη μελέτη της Ατσόγλου 

(2013), η οποία παραθέτει παραδείγματα από την έρευνα των Τζιμογιάννη και Κόμη 

(2006), φάνηκε ότι οι γυναίκες παρουσιάζονται με μειωμένη αυτοπεποίθηση στη 

χρήση Η/Υ και είναι λιγότερο θετικές στην ένταξη των ΤΠΕ. Αναφορικά με την 

ηλικία στην ίδια μελέτη παρατηρήθηκε ότι μέσα από άλλες έρευνες, όπως για 

παράδειγμα αυτή του Mumtaz (2000), οι νεότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι πιο 

θετικοί ως προς τη χρήση και την ένταξη  των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία σε 
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σύγκριση με τους μεγαλύτερους, κυρίως λόγω μεγαλύτερης τριβής στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γενικότερα το διαδίκτυο. Τέλος, σύμφωνα με τους 

Τζιμογιάννη και Κόμη (2004) διαφαίνεται  ότι η στάση των εκπαιδευτικών με πολλά 

χρόνια προϋπηρεσίας υπήρξε ουδέτερη ή αρνητική στην ένταξη των ΤΠΕ. 

Παράλληλα, η τεχνολογική επάρκεια των εκπαιδευτικών, ως ατομικό 

χαρακτηριστικό, αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα, καθώς οι διάφορες έρευνες 

που έγιναν στο πεδίο αυτό κατέδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί με επάρκεια γνώσεων 

έχουν θετική στάση στις ΤΠΕ, όπως αναφέρεται και στην έρευνα των Τζιμογιάννη 

και Κόμη (2006), ενώ οι εκπαιδευτικοί χωρίς επαρκείς γνώσεις έχουν αρνητική στάση 

σύμφωνα με την έρευνα που διεξάχθηκε από τον Bectal (2004) και αποφεύγουν να τις 

αντιμετωπίσουν λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν (Ατσόγλου, 2013). Αυτό 

μάλιστα διαφαίνεται και σε αρκετές έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό (π.χ. 

Farris-Berg, 2005, Levin & Arafeh, 2002, Valdez, 2005), όπως  επισημαίνει η Moyle 

(2010). Σε αυτές τις έρευνες οι μαθητές τόνισαν πως η ποιότητα της διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών με τη χρήση υπολογιστή και ΤΠΕ είναι φτωχή δίχως έμπνευση, 

πράγμα που πιθανόν να προκύπτει από την εν λόγω ανεπάρκεια των γνώσεων και 

κατ’ επέκταση την αδυναμία να «χειριστούν» αποτελεσματικά τις ΤΠΕ στο πλαίσιο 

της διδασκαλίας. Ωστόσο, η επιμόρφωση σε τεχνολογικά θέματα που σχετίζονται με 

τις ΤΠΕ έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις στάσεις των εκπαιδευτικών θετικά, καθώς 

τους παρέχει πρακτικές λύσεις και αυξάνει την αυτοπεποίθηση τους, γεγονός που 

διαπιστώνεται στις έρευνες των Μπράτιτση, κ.ά. (2003), καθώς και Τζιμογιάννη & 

Κόμη (2010). 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σημαντικό να γίνει μια αναφορά στους τεχνικούς και 

παιδαγωγικούς παράγοντες  που επιδρούν στο βαθμό αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ορισμένα προβλήματα που 

δυσχεραίνουν την είσοδο των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως παραθέτονται 

στην διεθνή βιβλιογραφία είναι η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, η ελλιπής τεχνική 

υποστήριξη και η έλλειψη επιμόρφωσης κατάλληλα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις 

του εκπαιδευτικού συστήματος (Βαγγελάτος, Φώσκολος & Κομνηνός, 2011). Κατ’ 

επέκταση οι τεχνικοί παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη χρήση των ΤΠΕ σχετίζονται 

κυρίως με τις υποδομές των σχολείων, τα λογισμικά, τον χρόνο και την τεχνική 

υποστήριξη. Η έλλειψη των κατάλληλων υποδομών για τις ΤΠΕ, η έλλειψη εύκολης 

πρόσβασης στις υποδομές αλλά και η παλαιότητα των μέσων είναι παράγοντες που 

επηρεάζουν αναμφίβολα την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή 
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διαδικασία. Αυτό ακριβώς φαίνεται σε σχετική αναφορά των Jones (2004) και 

Scrimshaw (2004), ενώ παράλληλα το ίδιο ισχύει και για τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

που είτε δεν υπάρχουν είτε όταν είναι διαθέσιμα στα σχολεία δεν ταιριάζουν πάντα 

στο πρόγραμμα σπουδών και τη φιλοσοφία τους (Ατσόγλου, 2013). 

Ένας επιπλέον ανασταλτικός παράγοντας για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί η έλλειψη χρόνου σε συνδυασμό με τη σχολική 

ύλη. Όσον αφορά τον παράγοντα της έλλειψης του χρόνου, εκδηλώνεται είτε ως ο 

περιορισμένος χρόνος που έχουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

λόγω του πιεστικού προγράμματος σπουδών, είτε ως ο περιορισμένος χρόνος που 

διαθέτουν οι ίδιοι για την προετοιμασία του μαθήματος. Και στις δύο περιπτώσεις 

πάντως, αυτό διαπιστώνεται μέσα από έρευνες σχετικά με τη διερεύνηση του 

συγκεκριμένου παράγοντα όπως λόγου χάρη στην έρευνα των Cuban, Kirkpatrick & 

Peck (2001), καθώς και των Λιακοπούλου (2010) & Vrasidas (2010). Το αναλυτικό 

πρόγραμμα από την άλλη μεριά οφείλει να εκσυγχρονιστεί και να ξεφύγει από τα 

πλαίσια του συμβατικού σχολικού προγραμματισμού (Χαραλάμπους, 2008). 

Ακόμα, ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που ανήκει στην παραπάνω 

κατηγορία, είναι η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης, την οποία οι Butler & Sellbom 

(2002) χαρακτηρίζουν ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Όπως υποστηρίζουν πολλοί εκπαιδευτικοί, δεν υιοθετούν τις 

ΤΠΕ γιατί ούτε γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν σε περίπτωση που προκύψει 

κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση τους, ούτε οι ίδιοι διαθέτουν ειδικές τεχνικές 

γνώσεις για να επιλύσουν το εκάστοτε πρόβλημα (Ατσόγλου, 2013). 

Στα παραπάνω όμως αξίζει ακόμα να προστεθούν και ορισμένοι σχολικοί 

παράγοντες οι οποίοι συγκαταλέγονται στα προβλήματα που εμποδίζουν τους 

εκπαιδευτικούς για συστηματική χρήση των ΤΠΕ. Κυρίως σε όσους απαρτίζουν την 

εκπαιδευτική κοινότητα, όπως είναι για παράδειγμα οι δημιουργοί της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, οι διευθυντές και οι διευθύντριες των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς 

και οι μαθητές. Δηλαδή, όλοι όσοι εμπλέκονται στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην  

εκπαίδευση, οι οποίοι πρέπει να αναπτύξουν ένα κοινό όραμα, εννοώντας ότι πρέπει 

να έχουν πίστη στην αξία της καινοτομίας που αφορά την χρήση των ΤΠΕ, αλλιώς 

την καταδικάζουν σε αποτυχία. Για να γίνει όμως αυτό το όραμα αποδεκτό πρέπει να 

υπάρχει συμμετοχή και αποδοχή από όλους και κυρίως από τους εκπαιδευτικούς 

(Ατσόγλου, 2013), αλλά παράλληλα και η απαραίτητη κρατική ετοιμότητα που θα 
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τους ενθαρρύνει και θα τους βοηθήσει στην αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ  

γενικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Επιπλέον, ένας ιδιαίτερα καθοριστικός παράγοντας είναι και οι πεποιθήσεις των 

ίδιων των εκπαιδευτικών που κάποιες φορές αποτελούν εμπόδια στη χρήση των ΤΠΕ, 

όπως υποστήριξε για παράδειγμα η Ertmer (2005). Αυτό εκφράζεται συχνά μέσα από 

τον τρόπο διδασκαλίας που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί που είναι είτε η 

δασκαλοκεντρική διδασκαλία με τα παραδοσιακά μέσα (π.χ. βιβλίο, πίνακας) είτε η 

διδασκαλία  βάσει της θεωρίας του εποικοδομητισμού που υποστηρίζει την ενεργή 

συμμετοχή του μαθητή σε μαθησιακές εμπειρίες. Μέσα από ευρήματα διαφόρων 

μελετών όπως των Hermans κ.ά. (2008) και των Riel και Becker (2000), 

διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με εποικοδομητικό προσανατολισμό είναι πιο  

επιρρεπείς στην υιοθέτηση εργαλείων, όπως είναι οι ΤΠΕ (Ατσόγλου, 2013).  Επίσης, 

ας σημειώσουμε ότι μετά από μια σειρά ερευνών για την αξιολόγηση της χρήσης των 

ΤΠΕ σε σχολεία της Αμερικής, τα ευρήματα έδειξαν ότι η έκταση της χρήσης τους 

από τους εκπαιδευτικούς εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό στην κρίση τους, όπως 

υποστηρίζουν για παράδειγμα οι Bebell κ.ά. (2004). 

Συνοψίζοντας, οι παράγοντες που κωλύουν τους εκπαιδευτικούς στη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης είναι πολυσύνθετοι 

και αποτελούν αναμφίβολα ένα είδος «πρόκλησης». Μιας πρόκλησης που για να 

αντιμετωπιστεί απαιτεί την άμεση δραστηριοποίηση όλων όσων εμπλέκονται ενεργά 

στην ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο, αλλά κυρίως των εκπαιδευτικών 

που έχουν κομβικό και πρωταγωνιστικό ρόλο. Επ’ αυτού, η Moyle (2010) αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι οι εκπαιδευτικοί συγκεκριμένα πρέπει να σκεφθούν και να 

επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους, αλλά και να επανεξετάσουν τις προσδοκίες και τις 

αντιλήψεις της μάθησης υπό το πρίσμα των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων που 

προσφέρει η χρήση των υπολογιστών  και των ΤΠΕ.  

 

1.2 Ηγεσία και διοίκηση 

1.2.1 Η έννοια της διοίκησης 

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει ένα 

σύνολο από επιμέρους στοιχεία όπως είναι για παράδειγμα οι δάσκαλοι, οι μαθητές, ο 

διευθυντής, οι σχολικοί σύμβουλοι, τα αναλυτικά προγράμματα. Το καθένα από τα 

στοιχεία αυτά επιτελεί το δικό του ρόλο και το δικό του έργο στην εκπαίδευση, αλλά 
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παράλληλα τα στοιχεία αυτά αλληλοεπηρεάζονται κατά την επίτευξη των σκοπών και 

των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης (Παπακωνσταντίνου, 1994). Ο 

τρόπος με τον οποίο είναι διαρθρωμένο το εκπαιδευτικό σύστημα αναδεικνύει πώς σε 

αυτή τη διεύθυνση κεντρική θέση κατέχει η διοίκηση. Η εκπαιδευτική διοίκηση είναι 

άρρηκτα συνυφασμένη με τον επιστημονικό κλάδο που σχετίζεται με τις λειτουργίες 

της διοίκησης οι οποίες εστιάζουν στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τους 

οργανισμούς μάθησης. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα, ότι η εκπαιδευτική 

διοίκηση ως επιστημονικός κλάδος σχετίζεται και με μία σειρά άλλων γνωστικών 

πεδίων όπως είναι το πεδίο της ψυχολογίας, της οικονομίας, των πολιτικών 

επιστημών. Το κάθε ένα από τα πεδία αυτά αναδεικνύει και εστιάζει σε διαφορετικές 

διαστάσεις της διοίκησης (Αθανασούλα-Ρέππα, 2007). 

Στο σημείο αυτό επιχειρώντας να προσδιορίσουμε την έννοια «διοίκηση» 

αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μία διαδικασία συντονισμού ανθρώπων, 

δραστηριοτήτων και υπαρχόντων μέσων κατά την παροχή εκπαίδευσης με 

αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση σαν εκπαιδευτικός οργανισμός 

ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, ενώ καθοριστικό ρόλο σε αυτό το 

σύστημα διαδραματίζει η εξουσία η οποία διακρίνεται στην κεντρική εξουσία και τις 

επιμέρους εξουσίες. Το σύνολο των εξουσιών συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της 

δομής του εκπαιδευτικού συστήματος και ενυπάρχει σε όλα τα επίπεδα από τη βάση 

έως την κορυφή (Κουτούζης, 2008). Στις βασικές λειτουργίες της διοίκησης 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που παρέχουν 

τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό οργανισμό να κατακτήσει το επιθυμητό επίπεδο. 

Επίσης, περιλαμβάνεται η οργάνωση και η διευθέτηση των διαθέσιμων πόρων, καθώς 

και η διεύθυνση η οποία περιλαμβάνει τη στελέχωση, την παρακίνηση αλλά και την 

επικοινωνία ανάμεσα στους διοικούντες και τους διοικούμενους (Παπακωνσταντίνου 

& Αναστασίου,2013). 

Στα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί ακόμα,  ότι οι Vroom και Yetton (1973, 

αναφ. στο Κουσουλός, Μπούνιας και Καμπουρίδης, 2004) αναγνωρίζουν τρία βασικά 

μοντέλα διοίκησης, εκ των οποίων το πρώτο είναι το αυταρχικό μοντέλο στο οποίο 

ηγέτης αξιοποιεί κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων τα δεδομένα που έχει 

στη διάθεσή του και αποφασίζει μόνος του. Το δεύτερο μοντέλο είναι το 

συμβουλευτικό μοντέλο, βάσει του οποίου γίνεται η αναζήτηση και η ανταλλαγή 
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απόψεων, αλλά στην πράξη οι αποφάσεις επιβάλλονται από πάνω. Το τρίτο μοντέλο 

διοίκησης είναι το συμμετοχικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο τα μέλη τα οποία 

ανήκουν σε έναν οργανισμό λειτουργούν ως ομάδα και αποφασίζουν από κοινού. Σε 

αυτή την περίπτωση τα μέλη διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην οργάνωση, 

κατανοούν τους στόχους που θα πρέπει να  υλοποιήσουν και επιδιώκεται η 

καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας και διαλόγου. Κατά αυτό τον 

τρόπο παρέχονται κίνητρα στα μέλη του οργανισμού τα οποία μέσα από τη συνεχή 

αλληλεπίδραση επιτυγχάνουν παράλληλα και την προσωπική τους εξέλιξη και 

ανάπτυξη (Κουσουλός, Μπούνιας και Καμπουρίδης, 2004). 

Τέλος, εστιάζοντας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αξίζει να σημειωθεί 

όπως επισημαίνει και ο Κουτούζης (2008) «είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα» γιατί 

«ελάχιστες ουσιαστικές αρμοδιότητες διοίκησης -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- έχουν 

μεταφερθεί σε τοπικό/σχολικό επίπεδο». Βασικό λοιπόν, χαρακτηριστικό του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος διοίκησης είναι ο συγκεντρωτισμός, οι σαφείς 

ιεραρχικές σχέσεις, η εκτεταμένη νομοθεσία, η πολυνομία και ο φορμαλισμός 

(Κουτούζης, 2012). 

 

1.2.2 Η έννοια της σχολικής ηγεσίας και τα είδη της 

Η ηγεσία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην «οργάνωση, τη διοίκηση, την 

εποπτεία, τη λειτουργία και την απόδοση ενός οργανισμού και αποτελεί βασικό 

παράγοντα της ανθρώπινης παραγωγικότητας» (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 

2013). Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να σημειωθεί πως η σχολική ηγεσία επιδρά 

στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας και επιτελείται μέσα σε 

ένα καθορισμένο πλαίσιο το οποίο ορίζεται σε μικρό-επίπεδο, από το νομικό και το 

οργανωσιακό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και σε μακρό-επίπεδο, από την 

κοινωνία της γνώσης, την παγκοσμιοποίηση καθώς επίσης από την ευρωπαϊκή 

διάσταση στην εκπαίδευση (Θεοφιλίδης, 2012). 

Ο Χυτήρης (2001) σημειώνει πως η σχολική ηγεσία αναφέρεται στην 

«ικανότητα των διοικούντων να επιβλέπουν αλλά και να συνεργάζονται με τους 

υφιστάμενούς τους για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εκτέλεση του 

έργου που τούς έχει ανατεθεί». Σύμφωνα με τους Παπακωνσταντίνου και 

Αναστασίου (2013) η εκπαιδευτική  ηγεσία ορίζεται ως μία «δυναμική διαδικασία 
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κοινωνικού επηρεασμού και η καθοδήγηση από ένα πρόσωπο ή μία ομάδα πάνω σε 

άλλα πρόσωπα ή ομάδες, προκειμένου να δομηθούν οι σχέσεις και οι δραστηριότητες 

και να επιτευχθούν οι ομαδικοί στόχοι». Ο Κουτούζης (2008) από την άλλη μεριά, 

προσδιορίζει την ηγεσία «ως τη διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο επηρεάζει τη 

συμπεριφορά ή και τις πράξεις άλλων ανθρώπων με σκοπό την επίτευξη κάποιων 

επιθυμητών στόχων». Για να ανταπεξέλθει με επιτυχία ένας εκπαιδευτικός 

οργανισμός στις υποχρεώσεις του, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα στυλ ηγεσίας που 

να είναι αποτελεσματικό. Κατά συνέπεια, κάθε σχολική μονάδα και αντίστοιχα ο 

εκάστοτε σχολικός ηγέτης επιλέγουν να εφαρμόσουν, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, 

ένα συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας που θα τους βοηθήσει στο έργο τους (Χυτήρης, 2001; 

Μαυρογιώργος, 2008). 

Οι Hoy & Miskel (2008) αναφέρουν τρεις τύπους ηγεσίας. Ο πρώτος τύπος 

στον οποίο κάνουν αναφορά είναι η παθητική ηγεσία στην οποία ο σχολικός ηγέτης 

δεν παρεμβαίνει ακόμα και αν πρόκειται για σημαντικά ζητήματα. Ο δεύτερος τύπος 

είναι η συναλλακτική ηγεσία κατά την οποία ο ηγέτης επιδιώκει την ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών για να έχουν καλή απόδοση μέσα από την επίδοση αμοιβών. Η 

προκειμένη περίπτωση προσέγγισης στηρίζεται στη λογική κόστους-ωφέλειας. Ο 

τρίτος τύπος είναι η μετασχηματιστική ηγεσία κατά την οποία ο ηγέτης σε έναν 

οργανισμό δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή άμεσων αμοιβών και την διασφάλιση 

προσωπικών υποσχέσεων, αλλά επιδιώκει να ενεργοποιήσει την ομαδική δυναμική 

προκειμένου να επιτευχθούν ομαδικοί στόχοι. Το αποτέλεσμα αυτής της μορφής 

ηγεσίας είναι μία σχέση αμοιβαίας υποκίνησης μεταξύ των ατόμων κατά την οποία οι 

οπαδοί μετατρέπονται σε ηγέτες και οι ηγέτες σε ηθικούς παράγοντες.  

Ο Θεοφιλίδης (2012)  παρουσιάζει  και αναλύει στο βιβλίο του τρία είδη 

σχολικής ηγεσίας. Το πρώτο μοντέλο στο οποίο γίνεται αναφορά είναι το 

γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης. Σε αυτό το μοντέλο, η εξουσία απορρέει από την 

αντίληψη ότι ο νόμος είναι ανώτερος και θα πρέπει να υπάρχει πειθαρχία σε αυτό που 

αξίζει τη νομική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι ο σχολικός ηγέτης ασκεί εξουσία 

εφαρμόζοντας τις πρόνοιες των κανονισμών που ισχύουν για τη θέση που κατέχει. Με 

άλλα λόγια, η πειθαρχία  δεν σχετίζεται με το άτομο που κατέχει την εν λόγω θέση 

αλλά με το σύνολο των κανονισμών της θέσης αυτής. Κατά συνέπεια, με βάση το 

γραφειοκρατικό μοντέλο η δράση του διευθυντή της σχολικής μονάδας οριοθετείται 



21 
 

από το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης σε συνδυασμό με τους κανονισμούς λειτουργίας 

του σχολείου. Τα βασικά χαρακτηριστικά του γραφειοκρατικού μοντέλου είναι το 

γεγονός ότι η εξουσία είναι αρχικής μορφής με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία 

διοικητική αλυσίδα από την κορυφή στη βάση της υπηρεσίας. Στα παραπάνω θα 

πρέπει να προστεθεί ακόμα ότι υπάρχει καταμερισμός εργασίας και ότι ο κάτοχος 

μιας θέσης εκτελεί εξειδικευμένα καθήκοντα, ενώ ο καταμερισμός της εργασίας και η 

εκτέλεση κάποιων ειδικών καθηκόντων οδηγούσε στην εξειδίκευση. Δεν θα πρέπει 

να παραληφθεί ακόμα πως η διοίκηση ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα στη 

βάση εγγράφων, περιεκτικών και σταθερών κανόνων και πολιτικής. Το μοντέλο αυτό 

λοιπόν, αποκλείει προσωπικές εύνοιες, αυθαιρεσίες και διαφορετική μεταχείριση 

ατόμων καθώς η πηγή της δύναμης της γραφειοκρατικής ηγεσίας είναι οι 

γραφειοκρατικές αξίες. Εκπαιδευτικοί και μαθητές  από τη μεριά τους θα πρέπει να 

συμμορφωθούν με τους κανονισμούς και να ακολουθήσουν τις καθιερωμένες οδηγίες 

καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα υποστούν τις συνέπειες. 

Το δεύτερο μοντέλο είναι η μετασχηματιστική ηγεσία, λέξη-κλειδί της οποίας 

είναι ο όρος «εμπλοκή». Εισηγητής αυτού του τρόπου ηγετικής συμπεριφοράς είναι ο 

Burns (1978), σύμφωνα με τον οποίο μετασχηματιστική ηγεσία υπάρχει όταν τα 

άτομα εμπλέκονται με τέτοιο τρόπο που οι ηγέτες και υφιστάμενοι αλληλεπιδρούν 

και ανέρχονται σε υψηλότερα επίπεδα πρόσφυσης και ηθικής. Η μετασχηματιστική 

ηγεσία έκανε την εμφάνισή της στη διάρκεια της περιόδου 1970 και 1980 και έγινε 

αποδεκτή από την εκπαιδευτική κοινότητα κατά τη διάρκεια του 1990 ως μία γενική 

αντίδραση στην πολιτική από την κορυφή προς τη βάση που επικρατούσε μέχρι τότε. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας υπάρχουν 8 τομείς του μοντέλου, οι 

οποίοι είναι η εξατομικευμένη στήριξη, οι κοινοί στόχοι, το όραμα, η νοητική 

παρώθηση, η οικοδόμηση κουλτούρας, οι αμοιβές, υψηλές προσδοκίες και το 

παράδειγμα προς μίμηση,  η μετασχηματιστική ηγεσία είναι μία ηγεσία συμμετοχικού 

τύπου και κατά συνέπεια, κατανεμημένη ηγεσία. Πιο συγκεκριμένα, αντί ένα 

μεμονωμένο άτομο - ο διευθυντής - να συντονίζει και να ελέγχει εκ των άνωθεν, 

καταβάλλονται προσπάθειες να επέλθει αλλαγή μέσα από τη συμμετοχή και την 

προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Επί του πρακτέου, τα μοντέλα 

μετασχηματιστικής ηγεσίας αντιλαμβάνονται την ηγεσία ως μία οργανική ολότητα 

και όχι ως ευθύνη ενός ατόμου και για αυτό το λόγο οι πηγές ηγεσίας είναι 

πολλαπλές. Όσον αφορά στο σχολικό ηγέτη αυτός θα πρέπει να διαθέτει τέσσερις 
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βασικές επιδιώξεις προκειμένου να αναδειχθεί κοινό όραμα και κοινές επιδιώξεις, να 

εισάγει άτυπες δομές που διευκολύνουν τη συνεργασία και τη συλλογικότητα, να 

υποστηρίζει άτομα και ομάδες κατά την διεκπεραίωση εργασιών και τέλος να 

συμβάλλει στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης (Θεοφιλίδης, 2012). 

Το τρίτο μοντέλο στο οποίο κάνει αναφορά ο Θεοφιλίδης (2012)  είναι το 

μοντέλο της κατανεμημένης ηγεσίας. Η κατανεμημένη ηγεσία δεν αποτελεί νέα ιδέα 

καθώς ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον ψυχολόγο 

Gibb όταν προσπάθησε να ερμηνεύσει την ενδοομαδική επίδραση τυπικών και 

άτυπων ομάδων. Όταν προσπάθησε να μελετήσει τις μορφές επίδρασης που 

παρατηρούνται σε μικρές μονάδες έκανε το διαχωρισμό ανάμεσα σε εστιασμένη και 

κατανεμημένη ηγεσία. Στη πρώτη περίπτωση,  δηλαδή, στην εστιασμένη ηγεσία η 

ηγετική δραστηριότητα αναπτύσσεται από ένα άτομο ενώ στη δεύτερη περίπτωση, 

στη διευρυμένη ηγεσία η ηγετική δραστηριότητα αναπτύσσεται από διαφορετικά 

άτομα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Με αφορμή τις παραπάνω παρατηρήσεις 

που έγιναν από τον Gibb, η κατανεμημένη ηγεσία συνιστά ένα σύνολο από ρόλους 

και συμπεριφορές οι οποίες μπορούν να επιμεριστούν, να εμφανιστούν διαδοχικά ή 

συγχρονικά,  ή να εναλλάσσονται. Με άλλα λόγια, σε μία ομάδα δύναται να 

υπάρχουν διαφορετικά άτομα τα οποία ασκούν ηγετικό ρόλο και 

αλληλοσυμπληρώνονται κατά την άσκηση του ρόλου αυτού. Βασικό χαρακτηριστικό 

της κατανεμημένης ηγεσίας συνιστά το γεγονός ότι το εκάστοτε μέλος του 

οργανισμού διαθέτει κάποιες ηγετικές ικανότητες οι οποίες αναδεικνύονται ιδιαίτερα 

χρήσιμες για την ομάδα (Θεοφιλίδης, 2012). 

Τέλος, όσον αφορά στην εφαρμογή της κατανεμημένης εργασίας μέσα σε 

έναν εκπαιδευτικό οργανισμό είναι σημαντικό ο διευθυντής να διαμορφώσει τις 

κατάλληλες συνθήκες για την κατανομή των ανεπίσημων ηγετικών ρόλων. Υπό αυτό 

το πρίσμα εντοπίζονται κάποιοι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στον 

προσδιορισμό του πλαισίου εντός του οποίου εφαρμόζεται η κατανεμημένη ηγεσία. 

Πιο συγκεκριμένα. θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο και αποσαφηνισμένο κοινό 

όραμα σε όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού, ένα όραμα το οποίο θα 

λειτουργήσει ως ενοποιητικός παράγοντας. Στα παραπάνω είναι σημαντικό να 

προστεθεί ακόμα, ότι μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό θα πρέπει να συντελεστούν 

μία σειρά από αλλαγές οι οποίες θα αναγνωρίζουν τις ανάγκες που υπάρχουν μέσα 
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στη σχολική μονάδα αλλά και τις ικανότητες των μελών που απαρτίζουν τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό. Στους παράγοντες συγκαταλέγεται ακόμα το γεγονός ότι οι 

ομάδες εργασίας θα πρέπει να δημιουργούνται με βάση το σκοπό, τους στόχους αλλά 

και την εμπειρογνωμοσύνη του εκάστοτε ατόμου ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

σχηματίζονται μέσα σε αυτές τις ομάδες κοινότητες πρακτικής, οι στόχοι του 

εκπαιδευτικού οργανισμού θα πρέπει να κατανέμονται στις ομάδες και να 

διαφοροποιούνται κάτω από διαφορετικές συγκυρίες. Απώτερος στόχος είναι η 

αλλαγή αλλά και η ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού οργανισμού (Γιάγκου & 

Θεοφιλίδης, 2012). 

 

1.2.3 Σχολικό κλίμα και σχολική κουλτούρα  

Στην ενότητα αυτή θα  γίνει αναφορά σε βασικές παραμέτρους οι οποίες 

σχετίζονται με τη σχολική κουλτούρα και το σχολικό κλίμα που επικρατεί μέσα σε 

έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Η σχολική κουλτούρα και το σχολικό κλίμα αποτελούν 

δύο έννοιες οι οποίες αξιοποιούνται κατά την περιγραφή του χαρακτήρα ενός 

εκπαιδευτικού οργανισμού. Σε γενικές γραμμές, το κλίμα που επικρατεί μέσα σε μία 

σχολική μονάδα αναδεικνύει την προσωπικότητα του συγκεκριμένου οργανισμού ενώ 

από την άλλη μεριά, η σχολική κουλτούρα αναφέρεται στην ατμόσφαιρα που 

επικρατεί μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό (Χατζηπαναγιώτου, 2008; Καρατάσιος 

& Καραμήτρου, 2008). 

Εστιάζοντας στη σχολική κουλτούρα θα πρέπει να επισημανθεί πως αυτή δεν 

διαμορφώνεται από μεμονωμένα άτομα αλλά είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τον 

τρόπο δράσης όλων των μελών που περιλαμβάνονται στο έμψυχο δυναμικό μιας 

σχολικής μονάδας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει κοινούς 

στόχους και προσανατολισμούς ώστε ο εκπαιδευτικός οργανισμός να είναι ενωμένος 

ως μονάδα (Everard & Morris, 1999). Η σημασία και η συμβολή της σχολικής 

κουλτούρας στο γεγονός ότι συνιστά καθοριστικό παράγοντα διαφοροποίησης του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισμού καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση του 

αισθήματος δέσμευσης ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού, ενδυναμώνουν τη 

σταθερότητα που υπάρχει και εξασφαλίζει την αναγκαία συνοχή. Όταν τα παραπάνω 

στοιχεία εντοπίζονται μέσα σε μία σχολική μονάδα τότε ο συγκεκριμένος 
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εκπαιδευτικός οργανισμός είναι δυνατός και παρέχει σε όλα τα μέλη υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης (Χατζηπαναγιώτου, 2008). 

Με βάση τα παραπάνω, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας που 

εντοπίζονται σε μία σχολική μονάδα προσδίδουν σε αυτήν το στίγμα και την 

ταυτότητά τους και συνιστούν βασικό κριτήριο για την αποτελεσματικότητα. Επί της 

ουσίας, η σχολική κουλτούρα είναι αυτή που περιγράφει τις νόρμες και τις αξίες που 

επαυξάνει τη συνοχή μέσα στη σχολική μονάδα. Οι αξίες και οι νόρμες 

ενδυναμώνουν την ταυτότητα του σχολείου και δημιουργούν μία ηθική τάξη ή 

ιδεολογία που συνιστά το πλαίσιο δράσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

μαθητών. Κατά συνέπεια, η σχολική κουλτούρα δίνει την κατεύθυνση για δράση ενώ 

παράλληλα προσθέτει νόημα σε αυτήν τη δράση. Σε αυτό το πλαίσιο τα άτομα 

εργάζονται για την πραγμάτωση των επιδιώξεων  για τις οποίες αισθάνονται 

κυριότητα (Θεοφιλίδης, 2012). Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα, ότι η σχολική 

κουλτούρα είναι στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο με τον οποίο η σχολική ηγεσία 

διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό  που απαρτίζει τη σχολική μονάδα, τις 

ανθρώπινες σχέσεις αλλά και την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη και τις ομάδες του 

εκπαιδευτικού οργανισμού. Εφόσον, λοιπόν η σχολική μονάδα αποβλέπει στην 

ενδυνάμωση της σταθερότητας είναι αναμενόμενο να διαμορφωθούν σταθερές 

συμπεριφορές και στάσεις και να διασφαλιστεί η  εμπιστοσύνη και η συνοχή μέσα 

στη σχολική μονάδα (Χατζηπαναγιώτου, 2008). 

Από την άλλη μεριά, όσον αφορά στο σχολικό κλίμα θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι πρόκειται για μία έννοια η οποία έχει τις ιστορικές της ρίζες σε διαφορετικές 

επιστήμες και πιο συγκεκριμένα προέρχεται από την κοινωνική και βιομηχανική 

ψυχολογία (Κυθραιώτη, 2006). Το σχολικό κλίμα αποτελεί μία ομάδα εσωτερικών 

χαρακτηριστικών και καθορίζεται από τις κοινές αντιλήψεις που εκθέτουν τα μέλη σε 

ένα εκπαιδευτικό οργανισμό. Οι Hoy και Miskel (1996) υπογραμμίζουν πως το 

σχολικό κλίμα περιλαμβάνει μία σειρά κοινών προσανατολισμών οι οποίοι 

συμβάλλουν με καταλυτικό τρόπο στην εξασφάλιση της συνοχής μέσα στο σχολικό 

οργανισμό. Οι Sergiovanni & Starratt (1998) σημειώνουν ότι το σχολικό κλίμα 

σχετίζεται με την κυρίαρχη ατμόσφαιρα μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Δεν θα 

πρέπει να παραληφθεί ακόμα ότι το σχολικό κλίμα  επηρεάζεται από τα κοινωνικά 
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και μαθησιακά χαρακτηριστικά καθώς επίσης από τα χαρακτηριστικά του φυσικού 

περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας (Καρατάσιος & Καραμήτρου, 2008) . 

Το σχολικό κλίμα σε ένα αποτελεσματικό σχολείο εστιάζει στη διδασκαλία 

και τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί σε αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζουν ότι είναι καθήκον 

τους και ευθύνη να διδάξουν με επιτυχία σε όλους τους μαθητές χωρίς να κάνουν 

διακρίσεις. Ένα σχολικό κλίμα θεωρείται ευνοϊκό για τη μάθηση όταν σε αυτό 

κυρίαρχη θέση κατέχει το πνεύμα της συναδελφικότητας και την συνεργασίας 

ανάμεσα στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς επίσης, ανάμεσα στον 

διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

στις τάξεις των αποτελεσματικών σχολείων επικρατεί ένα κλίμα αισιοδοξίας και 

υψηλών προσδοκιών, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές  πιστεύουν ότι η πρόοδος και η 

εξέλιξη θα πρέπει συνεχώς να ενδυναμώνονται. Για το λόγο αυτό, αντιλαμβάνονται 

την ευθύνη που έχουν να εργαστούν με γνώμονα την επίτευξη των στόχων που 

τίθενται (Καρατάσιος & Καραμήτρου, 2008). 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η σχολική κουλτούρα όσο και το 

σχολικό κλίμα επικεντρώνονται στο ρόλο που διαδραματίζει ο διευθυντής και οι 

εκπαιδευτικοί, τη σημασία που έχει η συνεργασία με εξωσχολικούς παράγοντες, αλλά 

και μεταξύ των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς επίσης, στο ρόλο που 

διαδραματίζει η σχολική κουλτούρα και η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Χατζηπαναγιώτου, 

2008; Καρατάσιος & Καραμήτρου, 2008). 

 

1.2.4 Ο ρόλος του διευθυντή 

Στην υποενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στο ρόλο του διευθυντή μέσα στη 

σχολική μονάδα. Ο ρόλος του θα διαφανεί σε ένα πρώτο επίπεδο, μέσα από τον τρόπο 

που παρουσιάζεται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το 

ΦΕΚ 1340/2002, ο διευθυντής αποτελεί το ανώτερο ιεραρχικά όργανο της σχολικής 

μονάδας και θα πρέπει να διαθέτει αυξημένα προσόντα. Με βάση το άρθρο 11 Ν. 

1566/1985 φέρει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και παράλληλα, 

είναι το άτομο εκείνο που θα πρέπει να διασφαλίζει την ανάπτυξη της σχολικής 
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διαδικασίας και πράξης, να τηρεί τους νόμους και τις εγκυκλίους και να εφαρμόζει τις 

αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1340/2002, ο διευθυντής είναι ο διοικητικός, 

επιστημονικός και παιδαγωγικός υπεύθυνος της σχολικής μονάδας, προΐσταται των 

εκπαιδευτικών, συντονίζει το έργο τους και τους καθοδηγεί. Στο εν λόγω ΦΕΚ 

επισημαίνεται ακόμα, ότι ο διευθυντής οφείλει να ασκεί δημοκρατική-συμμετοχική 

ηγεσία ενώ βάσει της νομοθετικής ρύθμισης άρθρ. 5, παρ. 3β, Ν. 2986/2002 

συμμετέχει σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο στην αξιολόγηση του έργου των 

εκπαιδευτικών.  

Εν συνεχεία, με το Ν.3848/2010 τροποποιήθηκαν οι αρμοδιότητες του 

διευθυντή. Τα καθήκοντα του είναι σε ένα πρώτο επίπεδο, διοικητικά, καθώς 

επιδιώκεται η  αποκέντρωση της διοίκησης μέσα από την κατάργηση των κατά 

τόπους γραφείων αλλά και την τήρηση των φακέλων των εκπαιδευτικών στις 

σχολικές μονάδες από το διευθυντή. Σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι αξιολογικά, γιατί ο 

διευθυντής θα πρέπει να αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη 

σχολική μονάδα. Σε ένα τρίτο επίπεδο, στα καθήκοντα του περιλαμβάνεται η 

ενημέρωση των Νέων Τεχνολογιών, καθώς από τη μια μεριά οφείλει να 

ενημερώνεται διαδικτυακά για εγκυκλίους και από την άλλη μεριά, να χειρίζεται τις 

επαφές για έκδοση πιστοποιητικών, βαθμολογιών. Τέλος, σε ένα τέταρτο επίπεδο τα 

καθήκοντα του είναι παιδαγωγικά διότι θα πρέπει να συνεργάζεται με το σχολικό 

σύμβουλο για διοργάνωση ενδοσχολικής επιμόρφωσης.  

Με βάση τα δεδομένα τα οποία προέρχονται από την ισχύουσα νομοθεσία 

παρατηρείται ότι ο ρόλος του διευθυντή αλλάζει και γίνεται πολυπλοκότερος και πιο 

σύνθετος καθώς καλείται να δράσει ως ηγέτης σε πολλά επίπεδα πετυχαίνοντας το 

καλύτερο για κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας – μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, 

τοπική κοινωνία – και συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα της σχολικής του 

μονάδας. Ο διευθυντής μεταδίδει σε όλους τους εμπλεκόμενους της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας τους σκοπούς και τους στόχους του σχολείου, ορίζοντας αναλόγως τις 

προσδοκίες της σχολικής μονάδας, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότητά τους. 

Κατά συνέπεια, ο διευθυντής της εκάστοτε σχολικής μονάδας καλείται να 

(Σαΐτης,2007; Πασιαρδής,2004; Παπακωνσταντίνου, & Αναστασίου, 2013) : 
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 Ενεργοποιεί τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες της σχολικής 

μονάδας. 

 Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς. 

 Παρέχει κίνητρα και να ενεργοποιεί τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 

(Σαΐτης, 2005). 

 Εμπνέει και να καθοδηγεί με σκοπό τη λήψη σωστών αποφάσεων. 

 Ενισχύει τους εμπλεκομένους προς την υλοποίηση και την ανάπτυξη της 

καινοτομίας. 

 Προσφέρει βοήθεια σε οποιοδήποτε στάδιο των προγραμμάτων και των 

δραστηριοτήτων.  

Η αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει ο διευθυντής σε 

μια σχολική μονάδα για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης γίνεται 

εμφανής από μια σειρά ερευνών που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο 

της εκπαιδευτικής έρευνας και η οποία εστιάζει στο ζήτημα της 

αποτελεσματικότητας. Μέσα από τις έρευνες για την αποτελεσματικότητα του 

σχολικού ηγέτη αναδεικνύεται ο πολλαπλός ρόλος που καλείται να επιτελέσει ο 

διευθυντής προκειμένου να εναρμονιστεί το σύγχρονο σχολείο με τις νέες απαιτήσεις 

της εποχής. Κοινές συνισταμένες όλων των ερευνών και των μελετών είναι η 

δημιουργία ενός κοινού οράματος για να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου το 

οποίο πρέπει με δυναμικό τρόπο να μεταδίδει ο διευθυντής στα υπόλοιπα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Επίσης, είναι η δημιουργία ενός σχολικού κλίματος το 

οποίο να διέπεται από υψηλές προσδοκίες που παρακινούν τους εκπαιδευτικούς να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας (Μυλωνάς, 2005; Μπάκας, 2006; Μπάκας, 2007). 

Ο Σαΐτης (2008, σ. 164) αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα στα οποία θα πρέπει 

να δίνει ιδιαίτερη προσοχή ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας προκειμένου να 

διαμορφώσει το κατάλληλο σχολικό κλίμα. Ειδικότερα, ο διευθυντής θα πρέπει να 

σέβεται την προσωπικότητα του κάθε εκπαιδευτικού, να εξετάζει τους ποικίλους 

τύπους διοίκησης εφόσον η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού δεν υπόκειται σε 

μία ενιαία μέθοδο χειρισμών, να αντιμετωπίζει με ενσυναίσθηση τα προβλήματα των 

εκπαιδευτικών. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο 

στους εκπαιδευτικούς, να ενδιαφέρεται για τη διασφάλιση των καλών συνθηκών 

εργασίας και να αποτελεί παράδειγμα για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς μέσα από 
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την βοήθεια που παρέχει προς τους συναδέλφους του προκειμένου να βελτιωθούν στο 

εκπαιδευτικό τους έργο. Τέλος, ο διευθυντής θα πρέπει να εμπνέει τους 

εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων αλλά και την ανάληψη 

πρωτοβουλιών και καινοτομιών. Ο διευθυντής, με άλλα λόγια, χρειάζεται να 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να βρίσκεται κοντά στους 

εκπαιδευτικούς, να τους εμπνέει, να τους στηρίζει, να τους ενθαρρύνει, να τους 

παρακινεί και να τους υπενθυμίζει τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το 

συγκεκριμένο επάγγελμα (Μπρίνια, 2008). 

1.2.5 Διοίκηση και ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ αναγνωρίζονται ως ισχυρά εργαλεία με την βοήθεια των οποίων η 

σχολική μονάδα αναδεικνύεται σε ουσιαστικό μοχλό της κοινωνίας συμβάλλοντας 

κατά αυτό τον τρόπο στη συνεχή πρόοδο. Ο όρος ΤΠΕ  υποδηλώνει τις μεθόδους, τις 

εφαρμογές και τα προϊόντα της σύγχρονης επιστήμης τα οποία σχετίζονται με τη 

συγκέντρωση, την ηλεκτρονική κωδικοποίηση, την επεξεργασία, την ταξινόμηση, 

την επιλεκτική απόσπαση, διάχυση και μελέτη της πληροφορίας σε κάθε μορφή. Στο 

πλαίσιο της διοίκησης, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων σχετίζεται 

με την αξιοποίηση του συνόλου των πληροφορικών εφαρμογών και των 

συστημάτων που διασφαλίζουν τις καλύτερες προϋποθέσεις σε επίπεδο επικοινωνίας 

και μάθησης (Μακρή & Βλαχόπουλος, 2015; Παπασταματίου, 2008). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μία αναφορά στην προσπάθεια που έχει 

καταβληθεί από τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας στην ελληνική πραγματικότητα. 

Το έτος 2013 σε μία προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της 

πληροφοριακής υποδομής ανέπτυξε ένα πληροφοριακό σύστημα, το Myschool το 

οποίο απευθύνεται σε σχολικές μονάδες και αποκεντρωμένες διοικητικές δομές 

αποβλέποντας στην καθημερινή μηχανογραφική υποστήριξη και στη σταδιακή 

λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, μέσα σε ένα 

σύγχρονο ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον. Από τη δημιουργία του συστήματος 

αυτού απέβλεπε ακόμα στον εξορθολογισμό και την ενίσχυση της διαφάνειας στην 

δημόσια διοίκηση με απώτερο σκοπό να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα. Το συγκεκριμένο σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή στις σχολικές 

μονάδες της Ελληνικής επικράτειας από το σχολικό έτος 2013-2014 αφού 

προηγήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η  πιλοτική του λειτουργία (Πιτσιάβας 

& Βλαχόπουλος, 2015).  
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Η διοίκηση των σχολικών μονάδων μέσα από την αξιοποίηση των 

τεχνολογικών μέσων μπορεί να διαχειριστεί ορθά τα πληροφοριακά δεδομένα, 

συμβάλλοντας στην αποτελεσματική γραμματειακή υποστήριξη του εκπαιδευτικού 

οργανισμού μέσα από την αξιοποίηση ποικίλων και διαφορετικών λογισμικών 

προγραμμάτων. Με άλλα λόγια,  τα σύγχρονα ψηφιακά και τεχνολογικά μέσα 

διευκολύνουν την καθημερινότητα της σχολικής διοίκησης επιτυγχάνοντας την 

εύκολη και γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών, τη δυνατότητα αποθήκευσης και 

αναπαραγωγής πληροφοριακών δεδομένων καθώς επίσης διευκολύνουν και 

εμπλουτίζουν τη διδασκαλία του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου. Δεν θα πρέπει 

να παραλειφθεί ότι συμβάλλουν στη διευκόλυνση των επαναλαμβανόμενων 

εργασιών αλλά και στην απλοποίηση τόσο των διδακτικών όσο και των διοικητικών 

καθηκόντων και διεργασιών. Ακόμη βοηθούν στην εξοικονόμηση του χρόνου και 

του χρήματος λειτουργώντας με σεβασμό προς το περιβάλλον. Κοινή συνισταμένη 

της πλειοψηφίας των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με τα οφέλη 

των ΤΠΕ  στην εκπαιδευτική διοίκηση συνιστά το γεγονός ότι βασικά 

χαρακτηριστικά τους αποτελούν η ταχύτητα, η ακρίβεια αλλά και η ενίσχυση των 

δικτύων αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(Μακρή & Βλαχόπουλος, 2015; Χαραλάμπους, 2008).  

Στα παραπάνω πλεονεκτήματα αξίζει να προστεθεί ακόμα το γεγονός ότι 

ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ζήτημα της καλύτερης και πιο αποτελεσματικής 

επικοινωνίας του διευθυντή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης 

συγκαταλέγεται το ζήτημα της βελτίωσης της συνεργατικής σχέσης που 

αναπτύσσεται μεταξύ των γονέων και του σχολείου καθώς και η δυνατότητα που 

προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

(Μπάκας, 2009). Δεν θα πρέπει να παραληφθεί πως μέσα από την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ  η διοίκηση του σχολικού οργανισμού μπορεί να διαχειριστεί και να 

ταξινομήσει οικονομικά αρχεία του οργανισμού, να  σχεδιάσει τον προϋπολογισμό, 

να διαμορφώσει το ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς ακόμα  να αναπτύξει την πολιτική 

και το σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας. Η διοίκηση έπειτα μπορεί να 

εξειδικεύσει, με βάση τα χαρακτηριστικά  του μαθητικού δυναμικού, τους στόχους 

του αναλυτικού προγράμματος. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό να παρακολουθεί προγράμματα επιμόρφωσης σε 
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πραγματικό χρόνο μέσα από τη συμμετοχή σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές 

κοινότητες (Πιτσιάβας & Βλαχόπουλος, 2015; Χαραλάμπους, 2008). 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματική 

υποστήριξη του εκπαιδευτικού οργανισμού από τα τεχνολογικά μέσα προϋποθέτει 

να υπάρχουν μέσα στο σχολικό περιβάλλον οι κατάλληλες συνθήκες, όσον αφορά τα 

επίπεδα των τυπικών γνώσεων, των δεξιοτήτων, της εμπειρίας και των στάσεων από 

τη μεριά των διευθυντών. Αυτό συμβαίνει διότι τα στελέχη της εκπαίδευσης είναι τα 

πρόσωπα εκείνα μέσα στο σχολικό περιβάλλον που με τη στάση τους μπορούν να 

προωθήσουν μία κουλτούρα που καθοδηγεί το σύνολο της σχολικής μονάδας στην 

υιοθέτηση καινοτομιών στην καθημερινή τους πρακτική (Πιτσιάβας & 

Βλαχόπουλος, 2015; Χαραλάμπους, 2008). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τους Μακρή και 

Βλαχόπουλο (2015) επιβεβαιώνουν σε ένα πρώτο επίπεδο, τα οφέλη και τα 

πλεονεκτήματα που είναι η συστηματική αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών 

μέσων στην διοίκηση των σχολικών μονάδων, ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο 

αναδεικνύουν ότι μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες εκείνες οι δραστηριότητες και οι 

ενέργειες που σχετίζονται με θέματα διοικητικά αλλά και  διδακτικά. Για να 

επιτευχθεί αυτό στην πράξη αναγνωρίζεται ότι θα πρέπει οι σχολικοί ηγέτες να είναι 

τεχνολογικά εγγράμματοι. Έτσι θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν με τρόπο 

αποτελεσματικό τις δυνατότητες που τους παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία με σκοπό 

να καθοδηγήσουν και να διασφαλίσουν τον εκσυγχρονισμό του δύσκολου 

γραφειοκρατικού διοικητικού συστήματος που διαθέτουν οι σύγχρονες σχολικές 

μονάδες, στην ελληνική πραγματικότητα, μετατρέποντάς τες σε ένα ευέλικτο 

γραφειοκρατικό σύστημα.  

Τέλος, αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν  από την 

έρευνα των Πιτσιάβα και Βλαχόπουλου (2015). Ένα πρόσθετο στοιχείο το οποίο 

αξίζει να σημειωθεί αφορά το γεγονός ότι η θετική στάση των διευθυντών απέναντι 

στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων συμβάλλει με καταλυτικό τρόπο 

στην αναβάθμιση της σχολικής μονάδας μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας. Οι θετικές στάσεις σε συνδυασμό με τις 
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γνώσεις που κατέχουν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, εξασφαλίζουν την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ  σε όλο το φάσμα των διοικητικών τους καθηκόντων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

Τεχνολογική Ηγεσία 

2.1 Η έννοια (και οι παράμετροι) της τεχνολογικής ηγεσίας  

Σύμφωνα με την Association for Educational Communications and 

Technology (AECT) Definitions and Terminology Committee, η εκπαιδευτική 

τεχνολογία ορίζεται ως η θεωρία και πρακτική του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της 

αξιοποίησης, της διαχείρισης και της αξιολόγησης των διαδικασιών και των μεθόδων 

μάθησης. Η εκπαιδευτική τεχνολογία είναι ένα εξελισσόμενο πεδίο σπουδών, το 

οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως μέσο για την επίλυση των εκπαιδευτικών 

προκλήσεων. Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα καθίσταται εμφανές το γεγονός 

ότι τα στοιχεία που εστιάζουν σε ζητήματα σχολικής ηγεσίας υπογραμμίζουν τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες που θα πρέπει να διέπουν έναν ηγέτη. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις επιδράσεις που αναπτύσσονται 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον στο πλαίσιο της  κατανεμημένης ηγεσίας, σύμφωνα με 

την οποία ο σχολικός ηγέτης θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 

πολύπλοκες καταστάσεις, να προάγει την αλλαγή και να προωθεί μία κουλτούρα 

συνεχούς μάθησης (Anderson & Dexter, 2000). 

Οι διευθυντές που γνωρίζουν τεχνολογικά θέματα είναι σημαντικοί 

υποστηρικτές για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σχολεία. Η διοικητική 

υποστήριξη είναι καθοριστικής σημασίας για το αν οι εκπαιδευτικοί θα 

ενσωματώσουν την τεχνολογία ή όχι. Η έρευνα υποστηρίζει ότι όταν οι διευθυντές 

προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς συναισθηματική και ηθική υποστήριξη δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα σε αλλαγές, τότε το έργο των εκπαιδευτικών καθίσταται ακόμα 

πιο αποτελεσματικό. Ο τεχνολογικός ηγέτης εκλαμβάνει το σχολείο ως μία 

μανθάνουσα κοινότητα, και ο ρόλος του δεν εστιάζει μόνο στο να θέτει στόχους και 

να συντονίζει τις δραστηριότητες, αλλά σχεδιάζει και συμμετέχει στις διαδικασίες 

μάθησης, προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

αλλά και να ενδυναμωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Υπό αυτό το πρίσμα η 

τεχνολογική ηγεσία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των μεμονωμένων ατόμων, αλλά 

συνιστά χαρακτηριστικό ολόκληρης της σχολικής μονάδας (Anderson & Dexter, 

2000; Jackson, 2009). 
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παρέχονται από την ISTE -

International Society for Technology in Education (2009)  ο σχολικός ηγέτης εμπνέει 

και οδηγεί στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας κοινής προσέγγισης και ενός 

κοινού οράματος για την ολοκληρωμένη ένταξη της τεχνολογίας  για την προώθηση 

της αριστείας και την υποστήριξη του  μετασχηματισμού σε όλα τα επίπεδα 

οργάνωσης. Ο σχολικός τεχνολογικός ηγέτης εμπνέει και διαμορφώνει ένα κοινό 

όραμα για την υλοποίηση σκόπιμων αλλαγών και δεσμεύει τα άτομα σε μία 

συνεχόμενη διαδικασία ανάπτυξης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο τεχνολογικός ηγέτης 

δημιουργεί, προωθεί και διατηρεί μία δυναμική  ψηφιακή κουλτούρα  μάθησης. Σε 

ένα τρίτο επίπεδο προάγει τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος επαγγελματικής 

μάθησης και τεχνολογίας το οποίο διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να 

ενδυναμώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση 

των σύγχρονων τεχνολογιών και των ψηφιακών πόρων (Richardson, Flora & Bathon, 

2013;McLeod, Bathon & Richardson, 2011).  

Σε ένα τέταρτο επίπεδο, προάγει την ψηφιακή ηγεσία και  διοίκηση της 

σχολικής μονάδας. Μέσω αυτού συμβάλλει στην συνεχή βελτίωση με την 

αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογικών και ψηφιακών χώρων, ενώ τέλος 

διευκολύνει την κατανόηση κοινωνικών, δεοντολογικών και νομικών ζητημάτων που 

σχετίζονται με μία εξελισσόμενη ψηφιακή κουλτούρα. Με άλλα λόγια, οι 

τεχνολογικοί ηγέτες καλούνται να εμπνεύσουν ένα κοινό όραμα για την 

ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας μέσα στη σχολική 

μονάδα, ενώ παράλληλα καλούνται να προάγουν ένα περιβάλλον και μία κουλτούρα 

που συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος αυτού (Richardson, Flora & Bathon, 

2013;McLeod, Bathon & Richardson, 2011). 

Η τεχνολογική ηγεσία ορίζεται λοιπόν, ως η μελέτη και η ηθική πρακτική της 

διευκόλυνσης της μάθησης και της βελτίωσης των επιδόσεων με τη δημιουργία, τη 

χρήση και τη διαχείριση των κατάλληλων τεχνολογικών διαδικασιών και πόρων. Στο 

πλαίσιο των τεχνολογικών ικανοτήτων τους, οι ηγέτες των σχολείων παρέχουν 

οικονομικούς πόρους και τεχνολογική υποδομή, κοινωνική και ηθική υποστήριξη σε 

όλους τους σχολικούς φορείς για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση (Harris, 2001). Οι Anderson και Dexter (2005), από την πλευρά 

τους, ισχυρίζονται ότι η ηγετική θέση στην τεχνολογία είναι ο ισχυρότερος 

παράγοντας πρόβλεψης των τεχνολογικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τις 
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δαπάνες και την υποδομή. Αυτό σημαίνει, επομένως, ότι η τεχνολογική ηγεσία 

θεωρείται πολύ σημαντική για την ολοκλήρωση της τεχνολογίας της επικοινωνίας 

πληροφοριών (ΤΠΕ), λόγω των διαφόρων ρόλων που αναμένεται να επιτελέσουν οι 

σχολικοί ηγέτες. 

 

2.2 Δείκτες και πλαίσια δεξιοτήτων του τεχνολογικού ηγέτη 

Ο ρόλος του σχολικού ηγέτη αναγνωρίζεται ως ένας ιδιαίτερα σημαντικός και 

καθοριστικός ρόλος σε συνάρτηση με τα ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης. Ο 

ηγέτης της τεχνολογίας σε ένα σχολείο είναι το άτομο που κινητοποιεί όλες τις 

παραμέτρους του σχολικού περιβάλλοντος μέσα από τη χρήση των τεχνολογικών 

συσκευών (Banoglu, 2011). Όπως επισημαίνεται από τα βιβλιογραφικά δεδομένα 

μπορεί να αναμένεται από τους ηγέτες να αλλάξουν την κουλτούρα του σχολείου, 

ωστόσο στην περίπτωση ενός τεχνολογικού ηγέτη ο ρόλος του είναι ακόμα πιο 

απαιτητικός και σύνθετος διότι δεν περιορίζεται μόνο σε ζητήματα διαχείρισης 

(Schrum & Levin, 2009). Ωστόσο υπάρχει ένα σχετικό πλαίσιο για το καθήκον του 

τεχνολογικού ηγέτη να διαμορφώσει και να διασπείρει μέσα στη σχολική μονάδα το 

όραμά του (Grady,2011; ISTE, 2009; Murphy & Gunter, 1997): 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ –ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ  

Να διαμορφώνει όραμα και να καθορίζει τους στόχους σχετικά με τη 

τεχνολογία μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς. 

Να διευκολύνει με κάθε τρόπο και να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς. 

Να αυξάνει και να εμπλουτίζει  τους ψηφιακούς και τεχνολογικούς 

πόρους μέσα στη σχολική μονάδα.  

Να προάγει τη μάθηση μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας.  

Να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές πρακτικές αξιοποιώντας με 

συστηματικό τρόπο τα ψηφιακά μέσα. 

Να συμμετέχει σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία ανάπτυξης της 

τεχνολογίας. 

Να διαμορφώνει στρατηγικά σχέδια αξιοποιώντας με συστηματικό τρόπο 

τα ψηφιακά μέσα. 
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Να διαμορφώνει ένα θετικό σχολικό κλίμα μέσα στο σχολικό περιβάλλον 

όσον αφορά στη χρήση της τεχνολογίας. 

Να διαμορφώνει ένα τεχνολογικό και μαθησιακό περιβάλλον 

τοποθετώντας στο επίκεντρο το μαθητή επιδιώκοντας να καλύψει το 

σύνολο των αναγκών του μαθητικού δυναμικού.   

Να διαμορφώνει ένα τεχνολογικό και μαθησιακό περιβάλλον 

τοποθετώντας στο επίκεντρο τον μαθητή παρέχοντας στους μαθητές τη 

δυνατότητα να καθορίζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους, να 

διαχειρίζονται τη δική τους εκμάθηση και να αξιολογούν τη δική τους 

πρόοδο. 

 

Για να μπορέσει ο εκάστοτε ηγέτης να διαμορφώσει ένα όραμα θα πρέπει να 

διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών και αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα (Grady,2011; ISTE, 2009; 

Murphy & Gunter, 1997): 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΗΓΕΤΗ 

Να είναι επικοινωνιακός.  

Να διαθέτει αυτοπεποίθηση ως προς τη χρήση της τεχνολογίας. 

Να διαθέτει συνεργατικές ικανότητες. 

Να είναι ανοικτός σε νέες ιδέες. 

Να μη φοβάται να πειραματιστεί. 

Να διαθέτει θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τη χρήση της τεχνολογίας 

εντός του σχολικού περιβάλλοντος.  

Να αναγνωρίζει τη σημασία της τεχνολογίας για την ενίσχυση των 

μαθησιακών εμπειριών των μαθητών. 

Να επιδιώκει καινοτόμες αλλαγές μέσα στη σχολική μονάδα. 

 

Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα οι τεχνολογικοί ηγέτες θα πρέπει να 

διαθέτουν κάποιες βασικές ικανότητες και δεξιότητες και να αξιοποιούν τη 

τεχνολογία τόσο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσο και κατά την 

επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής μονάδας (Anderson & Dexter, 2005). 
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Οι Flanagan και Jacobsen (2003) από τη μια μεριά, και ο Creighton (2003) από την 

άλλη μεριά, αναγνωρίζουν πως η τεχνολογική ηγεσία δεν περιορίζεται μόνο σε 

ζητήματα απόκτησης τεχνολογικού εξοπλισμού μέσα στη σχολική μονάδα, αλλά ούτε 

περιορίζεται σε ζητήματα αποτελεσματικής διαχείρισης του υφιστάμενου 

τεχνολογικού εξοπλισμού που υπάρχει. Οι σχολικοί ηγέτες θα πρέπει να διαθέτουν 

προσόντα και ικανότητες τα οποία καλούνται να αξιοποιούν στις καθημερινές 

πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουν να επιδράσουν στη συμπεριφορά των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν μέσα στη σχολική μονάδα προκειμένου αυτοί με τη 

σειρά τους να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την εκπαιδευτική τεχνολογία 

για να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το εκπαιδευτικό 

τους έργο. Με άλλα λόγια, με βάση τα τεχνολογικά πρότυπα, ο σχολικός ηγέτης θα 

πρέπει  να διαμορφώσει ένα όραμα το οποίο διευκολύνει και διευρύνει σε όλους τους 

τομείς τη χρήση της τεχνολογίας (Brooks-Young, 2002).  

Η επιτυχημένη τεχνολογική ηγεσία προϋποθέτει την κατανόηση της φύσης 

αλλά και το προφίλ του τρόπου αξιοποίησης της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η επιτυχημένη σχολική ηγεσία θα πρέπει να διαθέτει την 

ικανότητα διάχυσης της τεχνολογίας, με ποικίλους τρόπους, στο σύνολο των τομέων 

της σχολικής μονάδας. Δε θα πρέπει να παραληφθεί πως είναι σημαντικό ο 

τεχνολογικός ηγέτης να έχει την ικανότητα να αναπτύσσει και να διαμορφώνει ένα 

όραμα το οποίο να συνάδει με τις απαιτήσεις που ενέχει η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας. Κατά συνέπεια όπως επισημαίνουν οι  Flanagan και Jacobsen (2003), ο 

ισχυρός αντίκτυπος της τεχνολογικής ολοκλήρωσης μέσα στο σχολικό περιβάλλον 

απαιτεί συνεχής υποστήριξη από τη μεριά μιας πλήρους ενημερωμένης αλλά και 

διορατικής ηγεσίας. Τα παραπάνω στοιχεία βρίσκονται σε συμφωνία και με την 

άποψη που εκφέρεται από τη μεριά του Knezek (2002). Σύμφωνα με τον Knezek η 

διαμόρφωση ενός τεχνολογικού οράματος από τη μεριά του σχολικού ηγέτη 

περιλαμβάνει σαφείς προσδοκίες, ξεκάθαρες στρατηγικές στήριξης και διαμόρφωση 

των βασικών προϋποθέσεων και συνθηκών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το 

ζήτημα της συστηματικής αξιολόγησης στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η 

τεχνολογία μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ακόμα πως τα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να διαθέτει ένας τεχνολογικός ηγέτης όπως αυτά επισημαίνονται από τον 

Hacıfazlıoğlu και τους συνεργάτες του (2010) είναι η  οραματική ηγεσία, η εκμάθηση 
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της κουλτούρας στην ψηφιακή εποχή, η τελειοποίηση της επαγγελματικής πρακτικής, 

η συστηματική ανάπτυξη και η ψηφιακή πολιτειότητα. Οι Akcil και συν. (2017) 

ορίζουν τους ψηφιακούς πολίτες ως πολίτες που γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν 

την τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία που εισέρχονται στην καθημερινότητα των 

πολιτών με σωστό τρόπο. Αυτό συνεπάγεται το σεβασμό των δεοντολογικών 

κανόνων και των δικαιωμάτων των πολιτών στον ψηφιακό χώρο αλλά και την 

αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων με την απαιτούμενη επίγνωση της 

ασφάλειας. Η ψηφιακή πολιτειότητα, εν συντομία, περιγράφεται ως κανόνες 

συμπεριφοράς για την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.  

Αυτά τα χαρακτηριστικά προτάθηκαν από τους Hacıfazlıoğlu και τους συν. 

(2011) ως καθοριστικά χαρακτηριστικά της αυτο-αποτελεσματικότητας στην 

τεχνολογική ηγεσία. Η έννοια της αυτο-αποτελεσματικότητας προκύπτει στη 

διαδικασία καθορισμού και αξιολόγησης της τεχνολογικής επάρκειας των 

διαχειριστών. Δηλαδή, ο  λόγος για την επιτυχία ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο 

πεδίο είναι η αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας που αισθάνεται σε αυτόν τον 

τομέα. Με άλλα λόγια, η αυτο-αποτελεσματικότητα ορίζεται ως η πεποίθηση ότι ένα 

άτομο έχει τα κίνητρα για την ολοκλήρωση μιας δράσης που θα επηρεάσει με 

επιτυχία τα σχετικά περιβάλλοντα. Εν προκειμένω, είναι απαραίτητο οι διευθυντές να 

αποκτήσουν και να αναπτύξουν ορισμένες ικανότητες για να αναπτύξουν την 

ευαισθητοποίηση και να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους ως τεχνολογικοί ηγέτες. Τα 

άτομα που αποκτούν αυτές τις ικανότητες θα μπορούν να εκφράζουν αυτές τις 

ιδιότητες σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, γεγονός που οδηγεί φυσικά στην έννοια 

της ψηφιακής πολιτειότητας (Akcil & συν., 2017). 

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά σε δύο μοντέλα τεχνολογικής ηγεσίας τα 

οποία έχουν προταθεί και αναδεικνύονται μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση 

ως μοντέλα τεχνολογικής ηγεσίας. Ο λόγος για τον οποίο κρίνεται σημαντικό να γίνει 

αναφορά στα δύο κυρίαρχα μοντέλα της τεχνολογικής ηγεσίας έγκειται στο γεγονός 

ότι μέσα από αυτά δύνανται να αναδειχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει 

να διέπουν τον τεχνολογικό ηγέτη. 

Το πρώτο μοντέλο συνιστά απόρροια μιας ποιοτικής μελέτης εστιάζοντας στις 

εμπειρίες των διευθυντών που υπηρετούσαν σε σχολικές μονάδες του Καναδά, της 

Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ. Από τη μελέτη αυτή προέκυψαν οκτώ κατηγορίες, 
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σύμφωνα με τις οποίες ο τεχνολογικός ηγέτης θα πρέπει να παρέχει τους 

απαραίτητους οικονομικούς πόρους και την τεχνική υποστήριξη, ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στις ΤΠΕ για όλα τα μέλη του 

εκπαιδευτικού οργανισμού. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με αυτό το πρώτο μοντέλο ο 

διευθυντής είναι αυτός που διαμορφώνει το όραμα στο σχολείο, εστιάζει στην 

ποιότητα της μάθησης που παρέχεται στο μαθητικό δυναμικό και δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή στη λήψη αποφάσεων μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Ho, 2006; Yee, 

2000).  

Ο τεχνολογικός ηγέτης πειραματίζεται με τις νέες τεχνολογίες και με τις 

στρατηγικές μάθησης, ενθαρρύνει και υποστηρίζει το εκπαιδευτικό προσωπικό να 

αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και τους παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής 

ανάπτυξης. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ότι υποστηρίζει τα σύγχρονα 

ψηφιακά μέσα ως βασικά εργαλεία για τη μάθηση και ασκεί εποπτεία στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό για να διασφαλιστεί ότι αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες 

με βάση το όραμα της σχολικής μονάδας. Ακόμα, λειτουργεί ως συνεργάτης για όλα 

τα μέλη του οργανισμού και επιδιώκει να κατανοήσει κατά πόσο η ανάληψη ρίσκων 

θα γίνει αποδεκτή από τα μέλη του οργανισμού (Ho, 2006; Yee, 2000). 

Με βάση το δεύτερο μοντέλο οι Flanagan και Jacobsen (2003) παρουσίασαν 

ένα πλαίσιο εντός του οποίου  οι σχολικοί ηγέτες μπορούν να αναλάβουν νέες 

ηγετικές ευθύνες στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή και για το λόγο αυτό ανέδειξαν 

τους ακόλουθους ρόλους: 

 Ηγέτης της μάθησης, 

 Ηγέτης του δικαιώματος των μαθητών,  

 Ηγέτη της δημιουργίας ικανοτήτων,  

 Ηγέτης της κοινότητας. 

Οι McLeod, Bathon και Richardson (2011) σε μία προσπάθεια να αναδείξουν 

τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν την τεχνολογική ηγεσία εστίασαν σε 

τρεις βασικούς τομείς, εκ των οποίων ο πρώτος  επικεντρώνεται στον τρόπο με τον 

οποίο αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες για την διδασκαλία στο πλαίσιο του 

παραδοσιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου της ηγεσίας. Ο δεύτερος άξονας 

σχετίζεται  με την εκπαίδευση των διευθυντών των σχολικών μονάδων όσον αφορά 
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στον τρόπο με τον οποίο  μπορούν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

μέσα στη σχολική μονάδα τις ψηφιακές τεχνολογίες ενώ, ο τρίτος άξονας εστιάζει 

στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προετοιμαστούν οι σχολικοί ηγέτες ώστε να 

μπορέσουν να καταστούν τεχνολογικοί ηγέτες. Στη σύγχρονη εποχή οι ραγδαίες 

εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας καθιστούν αναγκαίο το να μπορέσουν οι 

σχολικοί ηγέτες να ενσωματώσουν την τεχνολογία με κάποιο τρόπο στο σχολικό τους 

όραμα (Richardson, Flora, & Bathon, 2013) . 

Ο σχολικός ηγέτης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η τεχνολογία είναι αναγκαία 

για τη βελτίωση της μάθησης, της διδασκαλίας και της σχολικής ηγεσίας. Η 

αξιοποίηση της τεχνολογίας συνιστά καταλυτικό παράγοντα για τη μεταρρύθμιση της 

εκπαίδευσης διότι απαιτεί από τη μεριά των εκπαιδευτικών να επανεξετάσουν τις 

τρέχουσες πρακτικές και να πραγματοποιήσουν ουσιαστικές βελτιώσεις στο σύστημα. 

Ο τεχνολογικός ηγέτης θα πρέπει να εμπνέει τους άλλους και να δημιουργεί κοινό 

όραμα, να επιδεικνύει ένα αποτελεσματικό τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας σε 

όλους τους τομείς μάθησης και διδασκαλίας, να ενσωματώνει τα σύγχρονα 

τεχνολογικά μέσα για την υποστήριξη, τη διαχείριση και τη λειτουργία του σχολείου. 

Παράλληλα, καλείται να εμπλέξει ενεργά όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

στην αξιοποίηση και στην αξιολόγηση της τεχνολογίας μέσα στη σχολική μονάδα. Οι 

παραπάνω συνιστώσες απαιτούν από το σχολικό ηγέτη να δημιουργήσει και να 

ενθαρρύνει ένα κοινό όραμα για την ένταξη και την αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα 

στο σχολικό περιβάλλον (Richardson, Flora & Bathon, 2013). 

Με άλλα λόγια, ο τεχνολογικός σχολικός ηγέτης θα πρέπει να ενσωματώνει τη 

σύγχρονη τεχνολογία σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του σχολείου δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Έμφαση 

παράλληλα όμως, θα πρέπει να δίνεται στο συνεχή εκσυγχρονισμό της σχολικής 

μονάδας και στη συνεχή αναβάθμιση των τεχνολογικών πόρων και για το λόγο αυτό 

αναγνωρίζεται ότι οι ικανότητες και οι δεξιότητες που θα πρέπει να διέπουν το 

σχολικό ηγέτη δεν πρέπει να εστιάζουν μόνο σε ζητήματα που σχετίζονται με τις 

απαιτούμενες γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτει σε επίπεδο σχολικής ηγεσίας. Ο 

σχολικός ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει και πρακτικές γνώσεις όσον αφορά τη χρήση 

της τεχνολογίας και την αποτελεσματική αξιοποίηση της σε όλες τις πτυχές του 

σχολικού περιβάλλοντος (Schrum & Levin, 2009). Η καλλιέργεια και η ενδυνάμωση 

των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών του τεχνολογικού ηγέτη είναι άρρηκτα 
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συνυφασμένες με την επιμόρφωση και την τεχνολογική υποστήριξη. Συνεπώς οι 

δεξιότητες του ηγέτη δεν μπορούν να εξετασθούν αποκομμένες από τις παρακάτω 

παραμέτρους (Grady,2011; ISTE, 2009; Murphy & Gunter, 1997): 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Να ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχει 

ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. 

Να υποστηρίζει τα εθνικά πρότυπα τεχνολογίας και να προωθεί την 

επίτευξη των προτύπων στο σχολείο. 

Να παρακολουθεί επιμορφώσεις που θα συμβάλλουν στην διευρυμένη 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Να συμμετέχει σε κοινότητες μάθησης που αποβλέπουν στην υποστήριξη 

του έργου του τεχνολογικού ηγέτη. 

Να σχεδιάζει και να υλοποιεί επιμορφώσεις μέσα στη σχολική μονάδα με 

βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Να παρέχει χρόνο στους εκπαιδευτικούς για πρακτική εξάσκηση. 

Να κάνει ορθή κατανομή του χρόνου, των πόρων και της πρόσβασης 

προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη 

στο τομέα της τεχνολογίας. 

Να διευκολύνει και να προάγει την συμμετοχή του εκπαιδευτικού 

προσωπικού σε κοινότητες μάθησης.  

Να επιδιώκει την ενδυνάμωση της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. 

Να εμπλουτίζει συνεχώς την τεχνολογική υποδομή με βάση τις ανάγκες 

και τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας. 

Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν τα ψηφιακά μέσα σε 

όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής.   

 

Αναφορικά με τις παραπάνω παραμέτρους καλό είναι να τονιστεί πως οι 

δεξιότητες ενός τεχνολογικού ηγέτη θα πρέπει να συνδέονται με τη διαμόρφωση ενός 

«ηθικού και ασφαλούς» τρόπου αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογικών και 

ψηφιακών μέσων (Grady,2011; ISTE, 2009; Murphy & Gunter, 1997): 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Να προάγει, να μοντελοποιεί και να εφαρμόζει πολιτικές ασφαλούς, νομικής 

και ηθικής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας των πληροφοριών. 

Να εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και 

πόρους για την επίτευξη των στόχων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. 

Να προάγει και να διαμορφώνει υπεύθυνες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που 

σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας και των πληροφοριών. 

Να προάγει και να διαμορφώνει σχέδια τα οποία αποβλέπουν στην 

ανάπτυξη της πολιτισμικής κατανόησης και της ενεργής συμμετοχής σε 

παγκόσμια ζητήματα μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων μορφών 

επικοινωνίας και συνεργασίας που στηρίζονται στα ψηφιακά και 

τεχνολογικά εργαλεία. 

 

Οι ηγέτες λοιπόν, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας βρίσκονται σε μια μοναδική 

θέση και ως εκ τούτου απαιτείται να επικεντρώνονται σε δύο ομάδες δεξιοτήτων: 

οργανωτικές δεξιότητες ηγεσίας και δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση της 

τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό όπως επισημαίνει και ο Northouse (2010) οι 

αποτελεσματικοί ηγέτες θα πρέπει να εστιάζουν σε τρεις βασικές δεξιότητες- 

τεχνολογικές δεξιότητες, ανθρώπινες δεξιότητες και εννοιολογικές δεξιότητες. Οι 

Goleman, Boyatzis και McKee (2002) προσθέτουν και ορίζουν τέσσερα συστατικά 

για αποτελεσματική συναισθηματική ηγεσία αλλά και για την ανάπτυξη και την 

καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης ως αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, 

κοινωνική ευαισθητοποίηση και διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων. Αναφορικά με 

την εκπαιδευτική τεχνολογική ηγεσία επισημαίνουν πως είναι αναγκαία και 

απαραίτητη η επίγνωση των συλλογικών αισθήσεων σε κάθε πρωτοβουλία που 

λαμβάνεται από την ηγεσία όπως είναι η υιοθέτηση και η αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί ο σχολικός ηγέτης στις 

απαιτήσεις που αυτή ενέχει. Αν οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αποδεχθούν τις 

τεχνολογικές διαστάσεις που προέρχονται από τον σχολικό ηγέτη τότε είναι πιο 

εύκολη η ανάληψη πρωτοβουλιών και έχουν θετική ανταπόκριση στις αλλαγές που 

υλοποιούνται. 
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Ένα άλλο στοιχείο το οποίο αξίζει να επισημανθεί σχετίζεται με το γεγονός 

ότι οι ηγέτες της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ασκούν σημαντική επίδραση στον τρόπο 

με τον οποίο αξιοποιούνται μέσα στο σχολικό περιβάλλον οι νέες τεχνολογίες. Τα 

μέτρα που λαμβάνονται από την αρχή της σχολικής ηγεσίας απαιτούν ο 

εκπαιδευτικός ηγέτης να διαθέτει μεγάλη εμπειρία καθώς εκτός από βασικός 

συντονιστής, είναι το πρόσωπο που παρακινεί τα υπόλοιπα μέλη του εκπαιδευτικού 

οργανισμού να αξιοποιήσουν με συστηματικό τρόπο την τεχνολογία κατά τη 

διδακτική πράξη μέσα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Κατ’ επέκταση  μία ενότητα 

στην οποία θα πρέπει να εστιάζει ο ηγέτης  εντός του πλαισίου της τεχνολογικής 

ηγεσίας αφορά την ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογικών και ψηφιακών μέσων 

στην τάξη προκειμένου να ενδυναμωθεί η μαθησιακή διεργασία. Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να ελέγχει τη συνεχή πρόοδο και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε 

αυτό το πεδίο. Στις ευθύνες του σχολικού ηγέτη συγκαταλέγεται ακόμα το γεγονός 

ότι είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή καινοτομιών και την ανάληψη πρωτοβουλιών 

προκειμένου να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και να τους υποστηρίξει με τρόπο 

αποτελεσματικό κατά το εκπαιδευτικό τους έργο (Banoglu, 2011). 

Ο τεχνολογικός ηγέτης είναι σημαντικό ακόμα, να οικοδομήσει και να 

διατηρήσει δεσμούς ανάμεσα στο σχολείο και το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται, οι γονείς, οι κοινωνικές οργανώσεις και οι οργανώσεις 

υποστήριξης. Επίσης οφείλει να παρέχει την ευκαιρία σε μαθητές και γονείς να έχουν 

πρόσβαση στους σχολικούς διακομιστές και τις υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, 

ενδυναμώνοντας κατά αυτό τον τρόπο τη μεταξύ τους επικοινωνία. Παράλληλα, είναι 

σημαντικό να καθορίσουν τις πολιτικές εκείνες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση 

βασικών δεοντολογικών ζητημάτων που αφορούν στην αξιοποίηση της πνευματικής 

ιδιοκτησίας και την πρόσβαση στα υλικά που αξιοποιούνται από τις σχολικές 

εγκαταστάσεις (Anderson & Dexter, 2000; Anderson & Dexter, 2005). 

Ο τεχνολογικός ηγέτης για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να λαμβάνει 

μέτρα, τα οποία αποβλέπουν στη συνεχή αξιολόγηση και στον έλεγχο της προόδου 

όσον αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Κάποια από αυτά τα μέτρα 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Grady,2011; ISTE, 2009; Murphy & Gunter, 

1997): 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Να προωθεί συνεχώς την αξιολόγηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Να αναπτύσσει συνεργασίες οι οποίες αποβλέπουν στη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας μέσα από τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. 

Να αξιοποιεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στη λήψη μέτρων . 

Να δημοσιοποιεί και να κοινοποιεί τα ευρήματα σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την απόδοση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και των μαθητών. 

Να αξιοποιεί και να διατηρεί μια ισχυρή υποδομή η οποία μεταξύ άλλων να 

συμπεριλαμβάνει ολοκληρωμένα λειτουργικά συστήματα τεχνολογίας. 

Να καθιερώνει και να αξιοποιεί στρατηγικές συνεργασίας για  τη στήριξη 

της συστηματικής βελτίωσης. 

 

Εν κατακλείδι, όπως επισημαίνει και η Προκοπιάδου (2009)   τα καθήκοντα 

του  τεχνολογικό ηγέτη εμπερικλείουν ζητήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, 

διαμορφώσεις διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας, παροχή καθοδήγησης και 

υποστήριξης σε όλα τα μέλη της κοινότητας, αξιολόγηση της απόδοσης και της 

επίδοσης. Ο διευθυντής, λοιπόν,  αποτελεί το άτομο κλειδί για την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικής υιοθέτησης και ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη σχολική 

διοίκηση αλλά και στη διδασκαλία. Εκτός από τις ικανότητες και τις γνώσεις που 

πρέπει να κατέχει, όσον αφορά στη χρήση των νέων τεχνολογιών, θα πρέπει 

παράλληλα να γνωρίζει με ποιο τρόπο μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που του 

παρέχουν τα σύγχρονα ψηφιακά και τεχνολογικά μέσα ώστε να μπορέσει να 

αναβαθμίσει και να διευκολύνει τόσο τις διοικητικές λειτουργίες όσο και το 

εκπαιδευτικό έργο. Άλλες δεξιότητες οι οποίες αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερα 

σημαντικές περιλαμβάνουν τις δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και 

συνεργασίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου να καλλιεργηθεί ένα κλίμα 

θετικής αντίληψης αλλά και θετικής στάσης απέναντι στην ένταξη των τεχνολογικών 

καινοτομιών. 
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2.3 Τα εμπόδια της τεχνολογικής ηγεσίας στη ελληνική πραγματικότητα  

Αρχικά, κρίνεται σημαντικό να γίνει αναφορά στα εμπόδια εκείνα τα οποία 

σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο είναι διαρθρωμένο το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Η συγκεκριμένη αναφορά αποβλέπει στο να αναδείξει το ρόλο που κατέχει 

στην ελληνική πραγματικότητα ο σχολικός ηγέτης και κατά πόσο έχει τη δυνατότητα 

να διαμορφώσει την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο της 

αποκέντρωσης και της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, θέτοντας  σε εφαρμογή τις 

βασικές κατευθυντήριες γραμμές  που προάγουν την υιοθέτηση της τεχνολογικής 

ηγεσίας. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι παρά το γεγονός ότι καταβάλλονται 

προσπάθειες να ενδυναμωθεί η αυτονομία των σχολικών μονάδων, η κεντρική 

εξουσία εξακολουθεί να είναι αυτή η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις αναφορικά με 

ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, ενώ οι αρμοδιότητες που 

μεταβιβάζονται στα περιφερειακά όργανα δεν είναι ουσιώδης και αποφασιστικές. 

Κατά συνέπεια, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει τα χαρακτηριστικά ενός 

συγκεντρωτικού συστήματος. Υπάρχει δηλαδή ενιαίος κεντρικός έλεγχος εντός του 

συστήματος που ακολουθεί μία γραμμική οργάνωση (Μαυρογιώργος, 2008; 

Κουτούζης, 2008; Πασιαρδής, 2004; Σαΐτης, 2007;  Σαΐτης, 2008). 

 Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η διοίκηση στην ελληνική 

πραγματικότητα καθιστά εμφανές ότι ο διευθυντής σε μία σχολική μονάδα δεν 

λειτουργεί ως πολιτικός ηγέτης διότι είναι περιορισμένα τα περιθώρια για ανάληψη 

πρωτοβουλιών και άσκηση ηγεσίας σε ζητήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο 

της εκπαίδευσης. Αυτό στη πράξη σημαίνει ότι ο διευθυντής θέτει σε εφαρμογή τους 

νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις 

υπηρεσιακές εντολές των στελεχών της διοίκησης, καταλήγοντας να αναλαμβάνει ένα 

ρόλο διαχειριστικό και διεκπεραιωτικό. Τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύουν πως ο 

τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί ένα 

βασικό εμπόδιο για την ουσιαστική εφαρμογή της τεχνολογικής ηγεσίας στις 

ελληνικές σχολικές μονάδες. Το στοιχείο αυτό συνδέεται με μία σειρά άλλων 

παραμέτρων που θα επισημανθούν στη συνέχεια, και οι οποίες σχετίζονται με το 

διαθέσιμο τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και με τις αντιλήψεις και τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι σε ζητήματα αξιοποίησης και ένταξης της τεχνολογίας μέσα 

στο σχολικό περιβάλλον (Κατσαρός, 2008; Μαυρογιώργος, 2008; Κουτούζης, 2008). 
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Η αποτελεσματική υποστήριξη μιας σχολικής μονάδας από τις νέες 

τεχνολογίες προϋποθέτει ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες σε ό, τι αφορά τα 

επίπεδα των τυπικών  γνώσεων, των δεξιοτήτων, της εμπειρίας και των στάσεων από 

τη μεριά των διευθυντικών στελεχών. Οι συνιστώσες αυτές είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές διότι καθορίζουν αφενός,  το βαθμό εισαγωγής και διεκπεραίωσης του 

διευθυντικού έργου με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, ενώ 

αφετέρου καθορίζουν την περαιτέρω αξιοποίησή τους από τη μεριά των μελών του 

εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετούν στην εκάστοτε σχολική μονάδα. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ακόμα ότι η εισαγωγή μιας καινοτομίας σε επίπεδο 

οργανισμού επηρεάζεται από τη στάση και τις αντιλήψεις του διευθυντή. Ο 

διευθυντής συνιστά το πρόσωπο-κλειδί για την προώθηση μιας κουλτούρας εντός της 

οποίας αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες προκειμένου να καταστεί πιο 

αποτελεσματικός ο τρόπος λειτουργίας της σχολικής μονάδας, αλλά παράλληλα να 

καταστεί πιο αποτελεσματικό το έργο των εκπαιδευτικών (Δημακόπουλος & 

Παναγιωτακόπουλος, 2011). 

Στην ελληνική πραγματικότητα  έχουν διενεργηθεί κάποιες έρευνες μέσα από 

τις οποίες  διαφαίνονται οι παράγοντες εκείνοι που λειτουργούν ανασταλτικά στη 

συστηματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Από τις ερευνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει 

διαφαίνεται πως στην Ελλάδα παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μία βελτίωση σε 

ζητήματα επάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς οι περισσότερες σχολικές 

μονάδες είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ από την άλλη μεριά 

τα περισσότερα διευθυντικά στελέχη διαθέτουν και αξιοποιούν τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή για τα καθημερινά τους καθήκοντα. Δε θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα 

το γεγονός ότι η πλειονότητα των σχολικών μονάδων διαθέτει μονάδες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, σύνδεση στο διαδίκτυο και διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά (Μακρή 

& Βλαχόπουλος, 2015; Χαραλάμπους, 2008; Προκοπιάδου, 2009; Κολέρδα & συν., 

2013).  

Παρατηρείται με άλλα λόγια, ότι υπάρχει μία τάση εκσυγχρονισμού των 

ελληνικών σχολικών μονάδων  δεδομένο το οποίο υποδηλώνεται από τα θετικά 

στοιχεία που αναδεικνύουν οι διευθυντές ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες για τη διευθέτηση των σχολικών ζητημάτων. 

Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση 
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διότι εντοπίζονται ποικίλα εμπόδια τα οποία σχετίζονται με την ανεπάρκεια σε 

τεχνολογικό εξοπλισμό. Οι σημαντικές ελλείψεις που εντοπίζονται σε επίπεδο 

τεχνολογικού εξοπλισμού  σε μια μερίδα σχολικών μονάδων λειτουργούν 

ανασταλτικά ως προς τη διαχείρισή τους σε όλο το φάσμα λειτουργίας του σχολείου 

(Μακρή & Βλαχόπουλος, 2015; Χαραλάμπους, 2008; Προκοπιάδου, 2009; Κολέρδα 

& συν., 2013).  Μια άλλη βασική  παράμετρος αφορά στο γεγονός ότι η τεχνοφοβία 

που χαρακτηρίζει τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς αποτελεί αποτρεπτικό 

παράγοντα για την αξιοποίησή τους, στοιχείο το οποίο αποτυπώνεται στο ότι η χρήση 

των τεχνολογικών μέσων είναι αποδυναμωμένη. Αν και αναγνωρίζουν ότι η χρήση 

του υπολογιστή και των άλλων μέσων είναι ένα σημαντικό εργαλείο που διευκολύνει 

την καθημερινότητα στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, οι ελλείψεις που 

εντοπίζονται σε επίπεδο γνώσεων εξαιτίας της ανεπαρκούς επιμόρφωσης που έχουν 

λάβει περιορίζει το βαθμό αξιοποίησης τους στην πράξη (Δημακόπουλος & 

Παναγιωτακόπουλος, 2011).  

Τέλος, τα εμπόδια που εντοπίζονται στην ελληνική πραγματικότητα συνάδουν 

με αυτό που επισήμαναν οι Flanagan και Jacobsen (2003) ότι η ακατάλληλη 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα. Το στοιχείο αυτό 

απορρέει από το γεγονός ότι η σημασία της τεχνολογικής ηγεσίας δεν έγκειται μόνο 

στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και στην ανάπτυξη και την αλλαγή της σχολικής 

κουλτούρας. Οι Anderson και Dexter (2005) υπογράμμισαν ότι η τεχνολογική ηγεσία 

σημαίνει πως ο διευθυντής του σχολείου επιδρά στην αποτελεσματικότητα της 

αξιοποίησης της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς. Μέσω της πρακτικής ηγεσίας 

στο σχολείο μπορεί να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να αλλάξει η 

νοοτροπία του προσωπικού και να δημιουργηθούν νέα εκπαιδευτικά μοντέλα 

(Anderson & Dexter, 2005; Yee, 2000). 

 

2.4 Ανασκόπηση ερευνών για την αξιολόγηση της τεχνολογικής ηγεσίας  

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αναδεικνύουν πως υπάρχουν ποικίλοι 

παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα. Με 

βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 

τους Yu και Durrington (2006) σε διευθυντές σχολικών μονάδων διαφάνηκε πως η 

πλειοψηφία των διευθυντών διαθέτουν ένα μέσο επίπεδο τεχνολογικών γνώσεων 
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όπως αυτό αποτυπώνεται στην ηγετική του συμπεριφορά κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο διαφάνηκε από τη συγκεκριμένη 

έρευνα σχετίζεται με το γεγονός ότι οι διευθυντές έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία 

σε σχέση με τις τεχνολογικές τους γνώσεις σε επίπεδο διδακτικής μεθοδολογίας. Ενώ 

οι διευθυντές που διαθέτουν μεγαλύτερη τεχνολογική εμπειρία έλαβαν τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία σε πτυχές που σχετίζονται με  τα κοινωνικά, δεοντολογικά και νομικά 

ζητήματα.  

Από την άλλη μεριά, η έρευνα η οποία διεξήχθη από τον Persaud (2006) 

ανέδειξε πως σε γενικές γραμμές οι διευθυντές των σχολικών μονάδων φαίνεται να 

μη διαθέτουν επαρκείς τεχνολογικές γνώσεις γεγονός που απαιτεί την καλύτερη 

επιμόρφωση και κατάρτιση σε ζητήματα τεχνολογίας. Αναφορά αξίζει να γίνει και 

στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Alkrdem (2014) από την οποία κατέστη 

εμφανές πως οι διευθυντές το σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη 

έρευνα διαθέτουν υψηλό επίπεδο ηγετικής συμπεριφοράς σε ότι αφορά στην παροχή 

αλλά και τη χρήση των τεχνολογιών. Το στοιχείο αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

ευρήματα άλλων ερευνών τα οποία αναγνωρίζουν ότι οι διευθυντές των σχολείων 

επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ηγεσίας όπως είναι για παράδειγμα τα 

ευρήματα της έρευνας των Chang και συνεργατών (2008). Θα πρέπει να παρατηρηθεί 

ότι στην εν λόγω έρευνα ο έλεγχος για το κατά πόσο ένας διευθυντής διαθέτει υψηλά 

επίπεδα ηγετικής συμπεριφοράς διερευνάται σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά και 

τα πρότυπα το οποίο έχουν τεθεί από το NETS-A (Chang & συν., 2008).  

Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω λειτουργούν και τα αποτελέσματα τα 

οποία προέκυψαν από την έρευνα του Macaulay (2010) αλλά και από την έρευνα του 

Kozloski (2006). Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα ευρήματα υπογράμμισαν πως οι 

διευθυντές αναγνωρίζουν ότι οι διευθυντές διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες 

και δεξιότητες που προϋποθέτει η τεχνολογική ηγετική συμπεριφορά. Ωστόσο τα 

αποτελέσματα της έρευνας του Alkrdem (2014) παρουσιάζουν διαφοροποίηση σε 

συνάρτηση με τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα των Yu και Durrington 

(2006), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διευθυντές των σχολείων έχουν 

μέσο επίπεδο επάρκειας στις  εκπαιδευτικές εφαρμογές της τεχνολογίας. Από την 

άλλη πλευρά, διαφοροποιήσεις εντοπίζονται και σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα 

της έρευνας του Persaud (2006)  τα οποία κατέδειξαν ότι οι διευθυντές των σχολείων 

είναι καταρτισμένοι στη  χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.  
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Πολλές έρευνες αναδεικνύουν πως υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες οι οποίοι 

επιδρούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα. Μεταξύ άλλων η 

τεχνολογική ηγεσία έχει αναγνωριστεί ως ένας κρίσιμος δείκτης για την επιτυχή 

ενσωμάτωσή τους σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Η πλειοψηφία των μελετών 

αναδεικνύουν πως η τεχνολογική ηγεσία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τις 

σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για την εκπαιδευτική ηγεσία μέσα από την οποία 

αναδεικνύεται πως τα πιο αποτελεσματικά στυλ ηγεσίας είναι η μετασχηματιστική 

ηγεσία, η εκπαιδευτική ηγεσία, η συναλλακτική ηγεσία και η κατανεμημένη ηγεσία 

(Chee και συν., 2010).  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί αναφορικά με την τεχνολογική ηγεσία 

ότι, σύμφωνα με τους Anderson και Dexter (2000), η τεχνολογική ηγεσία συνίσταται 

από οκτώ οργανωτικές πολιτικές ή ενέργειες οι οποίες αναδεικνύουν κατά πόσο η 

σχολική μονάδα διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό, τον απαιτούμενο προϋπολογισμό 

για δαπάνες τεχνολογίας, αν γίνεται προσεκτικός σχεδιασμός, αν αξιοποιούνται τα 

ηλεκτρονικά μέσα κατά την επικοινωνία μεταξύ των μελών του σχολικού 

οργανισμού, αν υπάρχει η κατάλληλη περιφερειακή τεχνολογική υποστήριξη, αν το 

σχολείο λαμβάνει επιχορηγήσεις, η πολιτική ανάπτυξης του προσωπικού και η 

πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι παραπάνω συνιστώσες δύνανται να βελτιώσουν 

την αξιοποίηση της τεχνολογίας στο σχολικό οργανισμό καθώς συνιστούν απόρροια 

προσεκτικού σχεδιασμού (Anderson & Dexter, 2000; Anderson & Dexter, 2005).  

Μία ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος αφορά στο σχεδιασμό και τα εργαλεία 

που αξιοποιούνται για την αξιολόγηση της τεχνολογικής ηγεσίας. Αν και σε γενικές 

γραμμές υπάρχουν εμπειρικές αποδείξεις οι οποίες καθιστούν εμφανές πως η 

τεχνολογία έχει θετικό αντίκτυπο όταν μέσα στο σχολικό περιβάλλον υπάρχουν οι 

κατάλληλες συνθήκες. Ωστόσο,  με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα θα πρέπει να 

αξιολογούνται τέσσερις βασικές διαστάσεις προκειμένου να διαφανεί με ανάγλυφο 

τρόπο ο βαθμός αποτελεσματικότητας της τεχνολογικής ηγεσίας. Οι διαστάσεις αυτές 

σχετίζονται με την ηγεσία, με τους σταθερούς εκπαιδευτικούς στόχους, με την 

επαγγελματική ανάπτυξη, με τους κατάλληλους τεχνολογικούς πόρους το χρόνο και 

την αξιολόγηση (Kanaya και συν., 2005).  

Από την άλλη μεριά, οι  Norris, Smolka και Soloway (1999), 

πραγματοποιώντας μία συγκλίνουσα ανάλυση των τεχνολογικών μελετών εντόπισαν 

πέντε κρίσιμες συνθήκες που αφορούν στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση 
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και οι οποίες σχετίζονται με τον βαθμό πρόσβασης στην τεχνολογία και στο χρόνο 

εργασίας, με την κατάλληλη προετοιμασία  των εκπαιδευτικών, με τον βαθμό 

αποτελεσματικότητας του προγράμματος σπουδών και με το κατά πόσο είναι 

υποστηρικτικό το σχολείο στις οικογένειες των μαθητών. Αντίστοιχα, οι Eichinger 

και Lombardo (2006) διαμόρφωσαν ένα επαγγελματικό πρότυπο ηγετικής ικανότητας 

που ισχύει για την εκπαιδευτική τεχνολογική ηγεσία και το οποίο στηρίζεται σε έξι 

βασικά ποιοτικά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι η ικανότητα του ατόμου, οι 

οργανωτικές δεξιότητες, το θάρρος, τα αποτελέσματα, οι στρατηγικές δεξιότητες και 

επιχειρησιακές δεξιότητες.  

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο αναδείχθηκε μέσα από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση αφορά στο γεγονός ότι σε μία προσπάθεια να δοθεί περαιτέρω 

καθοδήγηση στους τεχνολογικούς ηγέτες για την σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας, 

αναπτύχθηκαν μοντέλα τα οποία συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση της 

ενσωμάτωσης της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ένα από τα πιο γνωστά 

μοντέλα που αφορά στην ολοκλήρωση της τεχνολογίας είναι γνωστό ως τεχνολογικό 

παιδαγωγικό περιεχόμενο γνώσης (TPCK). Βασική προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας αποτελεί το περιεχόμενο το οποίο 

διδάσκεται, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται ώστε αυτά να 

ευθυγραμμίζονται και να συνάδουν με την τεχνολογία που αξιοποιείται (Mishra & 

Koehler, 2006).  

Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα πως το παραπάνω μοντέλο παρέχει 

στους τεχνολογικούς εκπαιδευτικούς ηγέτες ένα εργαλείο και ένα μέσο αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών με βάση τη χρήση της τεχνολογίας που κάνουν στην πράξη. Οι 

Hofer και Swan (2006) αξιοποίησαν το TPCK ως πρότυπο για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των δασκάλων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τη μία 

μεριά, επέδειξαν στους εκπαιδευτικούς τις απαιτήσεις που ενέχει η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη, ενώ από την άλλη μεριά το μοντέλο 

χρησιμοποιήθηκε για να μπορέσουν οι ηγέτες να αξιολογήσουν την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.  

Ένα άλλο ιδιαίτερα χρήσιμο μοντέλο το οποίο είναι γνωστό ως ολιστικό 

μοντέλο διερευνά το βαθμό ολοκλήρωσης της τεχνολογίας ως παράμετρο της 

καινοτομίας μέσα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο 



50 
 

αυτό συγκρίνει τα υψηλά ποσοστά διάχυσης της τεχνολογίας με τα χαμηλά ποσοστά, 

ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την επίδραση ποικίλων παραγόντων όπως είναι για 

παράδειγμα η καθοδήγηση από τους ηγέτες και τους εκπαιδευτές τεχνολογίας σε 

αυτούς που καλούνται να υλοποιήσουν αλλαγές μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Το εν 

λόγω μοντέλο αναδεικνύει και ερμηνεύει γιατί κάποια άτομα μέσα σε ένα οργανισμό 

μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες, ενώ κάποιοι άλλοι 

αποτυγχάνουν, καθώς ακολουθείται μία προσέγγιση που εστιάζει τόσο σε ζητήματα 

κατάρτισης όσο και σε ζητήματα ηγεσίας (Dooley, 1999). Ενώ λοιπόν το μοντέλο 

TPCK εστιάζει στην αξιολόγηση της ενσωμάτωσης και της τεχνολογικής 

ολοκλήρωσης μέσα στην τάξη, το ολιστικό μοντέλο ενημερώνει τους τεχνολογικούς 

ηγέτες αναφορικά με τους παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχή υιοθέτηση της 

τεχνολογίας μέσα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. 

Οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να αξιοποιούν τις γνώσεις που 

προέρχονται από εκπαιδευτικές έρευνες για να βοηθηθούν σε επίπεδο λήψης 

αποφάσεων. Οι διευθυντές με μεγαλύτερη επαγγελματική εκπαίδευση είναι πιο 

πιθανό να αξιοποιούν τα δεδομένα που προέρχονται από έρευνες και για το λόγο αυτό 

καθίσταται αναγκαίο να αναζητήσουν περισσότερη επαγγελματική κατάρτιση και να 

δαπανήσουν περισσότερο χρόνο στο τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα για την εκπαιδευτική τεχνολογία έχει αποδειχθεί ότι αποφέρει 

πολλά οφέλη. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην διοικητική πλευρά παρέχοντας 

εργαλεία συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, αξιολόγησης της μάθησης, 

τεκμηρίωσης δραστηριοτήτων, διάδοσης πληροφοριών και την αύξηση της 

παραγωγικότητας (Lessen & Sorensen, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

  

Μεθοδολογία έρευνας 

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα γίνει η παρουσίαση της μεθοδολογίας 

έρευνας που ακολουθήθηκε. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά στο σκοπό και τα 

ερευνητικά ερωτήματα, στους συμμετέχοντες στην έρευνα, στα ερευνητικά εργαλεία 

που αξιοποιήθηκαν αλλά και στη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων.  

3.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για την τεχνολογική ηγεσία στο σχολείο. Με άλλα λόγια, ο στόχος 

είναι σε ένα πρώτο επίπεδο, να αναδειχθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η τεχνολογική ηγεσία 

με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στόχος είναι να 

αναδειχθούν οι δυσκολίες που παρατηρούνται στην ελληνική πραγματικότητα και τα 

μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.  

 Με βάση το σκοπό και τους στόχους της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα 

που τίθενται είναι τα ακόλουθα: 

1. Με ποιον τρόπο εκλαμβάνουν και ερμηνεύουν οι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  τον όρο «τεχνολογική ηγεσία»; 

2. Ποιες, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, είναι οι βασικές λειτουργίες που 

θα πρέπει να επιτελούνται από τη μεριά της τεχνολογικής ηγεσίας ώστε να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά μια σχολική μονάδα; 

3. Ποια είναι τα βασικότερα εμπόδια κατά την άποψη των εκπαιδευτικών που 

εντοπίζονται στη περίπτωση των ελληνικών σχολικών μονάδων όσον αφορά 

στην εφαρμογή της τεχνολογικής ηγεσίας; 

3.2 Συμμετέχοντες στην έρευνα 

 Μία άλλη βασική παράμετρος στην οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα πριν 

από τη διεξαγωγή της έρευνας είναι η επιλογή μεθόδου δειγματοληψίας. Η σημασία 

και η αναγκαιότητα προσεκτικής επιλογής των συμμετεχόντων σχετίζεται αφενός, με 

το είδος της έρευνας και αφετέρου, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τον σκοπό και 

τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιείται η έρευνα. Στις περιπτώσεις που 
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επιδιώκεται η γενίκευση των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό, επιλέγεται στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων η τυχαία δειγματοληψία, η οποία εξασφαλίζει την 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016; 

Creswell, 2011; Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

 Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση η γενίκευση δεν αποτελούσε στόχο της 

ερευνήτριας και για το λόγο αυτό προτιμήθηκε η βολική (convenient) δειγματοληψία. 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν άτομα στα οποία η 

ερευνήτρια είχε άμεση πρόσβαση και μπορούσε να διασφαλίσει τη συναίνεσή τους 

και την εθελοντική συμμετοχή τους. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα, πως η 

συγκεκριμένη μέθοδος δειγματοληψίας επιλέγεται ως επί το πλείστον σε έρευνες 

μικρής κλίμακας που ακολουθούν την ποιοτική μεθοδολογία (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2016; Creswell, 2011). Το στοιχείο αυτό ισχύει και στην περίπτωση 

της εν λόγω έρευνας, στην οποία ο αριθμός των συμμετεχόντων ανερχόταν στους 15 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

3.3 Μέθοδος έρευνας και εργαλείο συλλογής δεδομένων 

3.3.1 Μέθοδος έρευνας 
 Αρχικά θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι, οι εκπαιδευτικές έρευνες δύνανται να 

ταξινομηθούν με ποικίλους τρόπους σύμφωνα με το κριτήριο ταξινόμησης που 

επιλέγεται στην εκάστοτε περίπτωση. Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των ερευνών 

είναι η διάκρισή τους σε ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες. Η βασική ειδοποιός 

διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη ερευνών συνδέεται με το σκοπό που 

εξυπηρετεί η καθεμία από αυτές (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

 Στην προκειμένη περίπτωση επιλέχθηκε η μικτή μέθοδος έρευνας, η οποία 

αναγνωρίζεται ως κατάλληλη για να δώσει απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα 

που έχουν τεθεί.  Από τη μία μεριά βασικό χαρακτηριστικό της ποσοτικής μεθόδους 

είναι τα μετρήσιμα δεδομένα που προσφέρει, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν 

συμπληρωματικά στα ποιοτικά δεδομένα. Από την άλλη, το βασικό χαρακτηριστικό 

της ποιοτικής μεθόδου είναι το γεγονός ότι επιδιώκει την επεξεργασία φαινόμενου 

μέσα από την κατανόηση της υποκειμενικής ανθρώπινης δράσης και εμπειρίας, όπως 

αυτή σηματοδοτείται από τα δρώντα υποκείμενα. Με άλλα λόγια, η ποιοτική μέθοδος 

εστιάζει στο πραγματικό ή φυσικό περιβάλλον που συντελούνται τα γεγονότα ενώ 
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παράλληλα, αποβλέπει στην ανάδειξη απόψεων αλλά και την κατανόηση φαινομένων 

δίνοντας έμφαση στη διαδικασία (Creswell, 2011; Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

 Στα παραπάνω αξίζει να προστεθεί πως το κομμάτι της ποιοτικής μεθόδου 

εστιάζει σε μικρά σύνολα προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταγραφή των 

απόψεων τους και κατ’ επέκταση, η ερμηνεία τους. Ο εκάστοτε ερευνητής δηλαδή 

διαμέσου της αξιοποίησης της ποιοτικής μεθόδου έχει την ευκαιρία και τη 

δυνατότητα να εξετάσει και να κατανοήσει εις βάθος τις πτυχές εκείνες που 

σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα. Αυτό θα το πετύχει διαμορφώνοντας μία 

δυναμική, ολιστική και πλαισιοθετημένη προσέγγιση για το θέμα (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2016; Creswell, 2011; Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

3.3.2 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 Στο σημείο αυτό κρίνεται σημαντικό να γίνει αναφορά στα βασικά στοιχεία 

που σχετίζονται με την επιλογή αλλά και την κατασκευή των ερευνητικών εργαλείων 

που αξιοποιήθηκαν για τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας. Αρχικά, θα πρέπει να 

σημειωθεί πως αξιοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο και η ατομική, πρόσωπο με 

πρόσωπο συνέντευξη. Η συνέντευξη αποτελεί έναν προφορικό τρόπο συλλογής 

δεδομένων στον οποίο εμπλέκονται τουλάχιστον δύο άτομα. Σε γενικές γραμμές, με 

τη βοήθεια της συνέντευξης ο ερευνητής καταφέρνει να συλλέξει όλα εκείνα τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα 

που έχουν τεθεί (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016; Creswell, 2011; Cohen, 

Manion & Morrison, 2008). 

 Όσον αφορά στο είδος της συνέντευξης θα πρέπει να παρατηρηθεί πως 

πρόκειται για δομημένη συνέντευξη καθώς αποτελείται από συγκεκριμένα 

ερωτήματα, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στον οδηγό συνέντευξης και τα οποία 

απαντήθηκαν από το σύνολο των συμμετεχόντων χωρίς να υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις σε αυτά. Με άλλα λόγια, αξιοποιήθηκε από την ερευνήτρια ένας 

οδηγός συνέντευξης, ο οποίος περιελάμβανε προκαθορισμένα ερωτήματα στα οποία 

οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 

Αναφορικά με το είδος των ερωτημάτων που συμπεριλήφθηκαν στον οδηγό 

συνέντευξης θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ανοικτού τύπου. Αυτό 

σημαίνει ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δεν μπορούν να είναι μονολεκτικές. 

Από την άλλη μεριά, οι απαντήσεις δεν είναι προκαθορισμένες, αλλά εναπόκεινται 
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στην ελεύθερη διατύπωση των απόψεων και των σκέψεων των εκπαιδευτικών. Τέλος, 

σχετικά με τη σειρά υποβολής των ερωτήσεων στη δομημένη συνέντευξη, αυτή είναι 

πάντοτε η ίδια για όλα τα υποκείμενα του δείγματος της έρευνας, όπως συνέβη και 

στην προκειμένη περίπτωση. Μέσα από την ομοιόμορφη συλλογή δομημένων 

πληροφοριών διευκολύνεται η διαδικασία της ανάλυσης που ακολουθεί 

(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016; Creswell, 2011; Cohen, Manion & 

Morrison, 2008). 

3.3.3 Το ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο της μικτής έρευνας 

Μία από τις βασικές παραμέτρους που επιδιώκονται να αναδειχθούν μέσα από 

την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, ήταν η ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την έννοια 

και τις διαστάσεις της τεχνολογικής ηγεσίας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί και να αναδειχθεί πολύπλευρα η τεχνολογική ηγεσία 

από τη μεριά των εκπαιδευτικών κρίθηκε σκόπιμο να αξιοποιηθεί ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα πριν από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. 

Το ερωτηματολόγιο που αξιοποιήθηκε αφορούσε την έννοια της τεχνολογικής 

ηγεσίας. Περιελάμβανε μία σειρά δηλώσεων-ερωτημάτων σχετικά με βασικές πτυχές 

και διαστάσεις της τεχνολογικής ηγεσίας οι οποίες στο σύνολό τους συγκροτούν την 

έννοιά της. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εστίαζαν στις ευθύνες και 

τα καθήκοντα του διευθυντή της σχολικής μονάδας ώστε αυτός να λειτουργήσει ως 

τεχνολογικός ηγέτης. 

Η κατασκευή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από την ίδια την 

ερευνήτρια, η οποία αξιοποίησε τα δεδομένα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και 

πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία εκείνα που αφορούν στα χαρακτηριστικά του 

τεχνολογικού ηγέτη. Κατ’ επέκταση, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του ISTE 

Standards Administrations (2009) αλλά και την υποενότητα της παρούσας 

διπλωματικής για τα πλαίσια των δεξιοτήτων των τεχνολογικών ηγετών, 

διαμορφώθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα.  

Στα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί ακόμα το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο 

είναι  διαμορφωμένο και διαβαθμισμένο με τη μορφή της πενταβάθμιας κλίμακας 

Likert (διαφωνώ πολύ έως συμφωνώ πολύ). Τα ερωτήματα που συμπεριλήφθηκαν 
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είναι κλειστού τύπου ενώ η ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS. 

3.4 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

 Στην υποενότητα αυτή θα επισημανθούν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τον 

τρόπο και τη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

Ειδικότερα, ως καταλληλότερη κρίθηκε η αξιοποίηση της μεθόδου της ποιοτικής 

ανάλυσης του περιεχομένου. Η συγκεκριμένη μέθοδος αξιοποιείται στην πλειοψηφία 

των ποιοτικών ερευνών οι οποίες εστιάζουν στην εξέταση ζητημάτων που αφορούν 

στο χώρο της εκπαίδευσης. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που ενέχει η 

ποιοτική ανάλυση περιεχομένου αφορά στη σύνδεση που διασφαλίζεται μεταξύ του 

ελέγχου του υλικού που συγκεντρώνεται και το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, 

πλεονέκτημα της ποιοτικής ανάλυσης συνιστά και το γεγονός ότι διέπεται από 

ευελιξία. Με άλλα λόγια, ο εκάστοτε ερευνητής έχει τη δυνατότητα να 

κατηγοριοποιήσει τα δεδομένα που προέρχονται από τις συνεντεύξεις σύμφωνα μα το 

διαθέσιμο υλικό (Mayring, 2014; Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

 Οι λόγοι που ώθησαν την ερευνήτρια να επιλέξει τη συγκεκριμένη μέθοδο 

ανάλυσης των δεδομένων σχετίζονται σε ένα πρώτο επίπεδο με τον στόχο της 

ερευνήτριας. Πιο συγκεκριμένα, στόχος ήταν να αποδοθεί το νόημα των 

εκφερόμενων απόψεων στα ερωτήματα που συμπεριλήφθηκαν στον οδηγό 

συνέντευξης. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο αξίζει να σημειωθεί σχετικά με τη 

συγκεκριμένη επιλογή είναι το γεγονός πως η εν λόγω μέθοδος ανάλυσης συνάδει με 

τον τρόπο που συλλέχθηκαν τα δεδομένα, καθώς τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν 

στους συμμετέχοντες μπορούν να διακριθούν  σε σαφείς κατηγορίες (Mayring, 2014; 

Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 Η τεχνολογική ηγεσία στην ελληνική πραγματικότητα 

 Αξιολόγηση τεχνολογικής ηγεσίας με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην 

ελληνική πραγματικότητα 

 Προτάσεις βελτίωσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

  

Αποτελέσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

αφενός από το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την ανάλυση δεδομένων των συνεντεύξεων που διεξήχθησαν για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας. Κατά συνέπεια, ως προς τη δομή του κεφαλαίου αρχικά θα γίνει η 

παρουσίαση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, 

θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και έπειτα η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων. Τα παραπάνω θα καταμεριστούν 

σε επιμέρους ενότητες όπως αυτές που προέκυψαν από τη διαδικασία της 

κωδικοποίησης των απαντήσεων κατά την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. 

4.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα βασικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα. Αρχικά, θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι οι 15 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα 

προήλθαν από σχολικές μονάδες 3 περιοχών στο Νομό Φλώρινας και στο Νομό 

Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, 2 εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της 

περιφέρειας/επαρχίας της Φλώρινας, 1 εκπαιδευτικός υπηρετεί σε σχολική μονάδα 

της πόλης της Φλώρινας, 2 εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολείο του Δήμου Πολίχνης 

και τέλος, 10 εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε τρεις διαφορετικές σχολικές μονάδες του 

Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν με τη μορφή διαγραμμάτων το φύλο των 

εκπαιδευτικών, η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Όσον αφορά το φύλο των 

εκπαιδευτικών παρατηρείται πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, σε ποσοστό της 

τάξης του 60% (9 εκπαιδευτικοί) είναι γυναίκες εν αντιθέσει με το 40% (6 

εκπαιδευτικοί) των συμμετεχόντων που είναι άντρες.  
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1. Διάγραμμα του φύλου των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

 

 Από την άλλη μεριά, μέσα από την ανάλυση των δεδομένων παρατηρήθηκε 

πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 67% (10 εκπαιδευτικοί) 

εντάσσονται στο ηλικιακό εύρος από 51 έως 60 ετών, ενώ το 27% (4 εκπαιδευτικοί) 

στο ηλικιακό εύρος 41-50 ετών και το 6% (1 εκπαιδευτικός) έχει ηλικία 35 ετών και 

εντάσσεται στο ηλικιακό εύρος από 31-40 ετών. 

 

2.Διάγραμμα της ηλικίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

 Τέλος, σχετικά με την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα το 60% (9 εκπαιδευτικοί) έχει εκπαιδευτική προϋπηρεσία από 21 έως 30 

χρόνια, ενώ το 27% (4 εκπαιδευτικοί) των συμμετεχόντων έχει προϋπηρεσία από 11 

έως 20 χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

40% 

60% 

Φύλο 

Άνδρας  

Γυναίκα 

6% 

27% 

67% 

Ηλικία  

31-40 ετών 

41-50 ετών 

51-60ετώ 
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3.Διάγραμμα της προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

4.2 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

Στον πίνακα (1) παρατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερωτηματολόγιο. Στον εν λόγω πίνακα 

παρουσιάζονται τα ερωτήματα ταξινομημένα από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη 

μέση τιμή. Κατά αυτό το τρόπο διαφαίνονται με ξεκάθαρο τρόπο οι διαστάσεις της 

τεχνολογικής ηγεσία τις οποίες αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

στην έρευνα, οι διαστάσεις τις οποίες αναγνωρίζουν κάποιοι εκπαιδευτικοί χωρίς να 

υπάρχει διάχυτη η αντίληψη, οι διαστάσεις στις οποίες διατηρούν ουδετερότητα και 

οι διαστάσεις στις οποίες διαφωνούν. Ακόμη στον πίνακα υπάρχει ο μέσος όρος για 

κάθε διάσταση αλλά και για κάθε κατηγορία αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, οι 

διαστάσεις οι οποίες διερευνήθηκαν μέσα από το ερωτηματολόγιο προκειμένου να 

εντοπιστεί κατά πόσο οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την έννοια, το 

ρόλο και τα καθήκοντα του τεχνολογικού ηγέτη είναι ταξινομημένα στις 5 

κατηγορίες/πλαίσια δεξιοτήτων του τεχνολογικού ηγέτη που παρουσιάστηκαν στο 

θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας.  

 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου ταξινομημένα με βάση τη συμφωνία/δήλωση των εκπαιδευτικών 

 ΜΤ TA Max Value Min Value 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ –ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

διαμορφώνει ένα όραμα στη σχολική 

μονάδα το οποίο να προωθεί την αξιοποίηση 

της τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές της 

4.40 0.74 5 3 

27% 

60% 

13% 

Προϋπηρεσία 

11-20 έτη  

21-30 έτη 

άνω των 30 ετών 
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λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να θέτει 

συγκεκριμένους στόχους σχετικά με το πως 

μπορεί να ενταχθεί η τεχνολογία μέσα στη 

σχολική μονάδα 

4.20 0.68 5 3 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της 

τεχνολογίας ώστε να διαμορφώνει θετικές 

στάσεις και αντιλήψεις στους 

εκπαιδευτικούς προκειμένου να 

κατανοήσουν τη σημασία και την 

αναγκαιότητα της μέσα στη σχολική 

μονάδα. 

3.60 1.12 5 2 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να προάγει τη 

μάθηση μέσα από την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας. 

3.00 1.00 5 1 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας με τη βοήθεια 

της τεχνολογίας ώστε ο μαθητής να 

αποτελεί το επίκεντρο της μαθησιακής 

διεργασίας. 

2.40 0.91 4 1 

Γενική αντίληψη για την κατηγορία 3.52    

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ 

Ο διευθυντής πρέπει να αξιοποιεί την 

τεχνολογία σε όλες τις λειτουργίες της 

σχολικής μονάδας (όπως είναι για 

παράδειγμα η γραμματειακή υποστήριξη, 

ηλεκτρονικό αρχείο μαθητών). 

4.53 0.64 5 3 

Ο διευθυντής πρέπει να προωθεί το 

σχεδιασμό δράσεων καινοτόμων οι οποίες 

να περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών. 

4.00 0.53 5 3 

Γενική αντίληψη για την κατηγορία 4.26    

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο διευθυντής πρέπει να επιμορφώνεται 

σχετικά με ζητήματα της τεχνολογίας. 

4.47 0.83 5 2 

Ο διευθυντής πρέπει να ενημερώνεται 

συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

4.33 0.62 5 3 

Ο διευθυντής πρέπει να σχεδιάζει και να 

υλοποιεί επιμορφώσεις μέσα στη σχολική 

3.80 0.86 5 

 

2 
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μονάδα με βάση τις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 

προσωπικού σε ζητήματα που σχετίζονται 

με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

κατά τη διδακτική πράξη. 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

ενημερώνει  τους εκπαιδευτικούς σχετικά με 

τις τελευταίες εξελίξεις στο τομέα της 

τεχνολογίας 

3.60 0.91 5 2 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να οργανώνει 

την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε 

ζητήματα που αφορούν τη αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη 

2.60 0.74 4 2 

Γενική αντίληψη για την κατηγορία 3.76    

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να λαμβάνει 

μέτρα σχετικά με την ασφαλή χρήση της 

τεχνολογίας μέσα στη σχολική μονάδα. 

4.27 1.03 5 1 

Γενική αντίληψη για την κατηγορία 4.27    

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

φροντίζει/λαμβάνει μέτρα  για την τεχνική 

υποστήριξη (π.χ. συντήρηση υπολογιστών) 

ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα 

που επηρεάζουν αρνητικά τη χρήση της 

τεχνολογίας. 

4.27 1.10 5 1 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να βρίσκει 

πόρους για να εξοπλίζει τεχνολογικά το 

σχολείο. 

3.67 1.45 5 1 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την 

αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο 

χρησιμοποιείται η τεχνολογία μέσα στο 

σχολείο 

3.07 0.70 4 2 

Γενική αντίληψη για την κατηγορία 3.67    

 

 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

στην έρευνα συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

διαμορφώνει ένα όραμα στη σχολική μονάδα το οποίο να προωθεί την αξιοποίηση 
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της τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της μονάδας (ΜΤ. 4.4, ΤΑ. 0.74), 

ότι ο διευθυντής έχει την ευθύνη να θέτει συγκεκριμένους στόχους σχετικά με το πώς 

μπορεί να ενταχθεί η τεχνολογία μέσα στη σχολική μονάδα (ΜΤ. 4.2, ΤΑ. 0.68) και 

ότι ο διευθυντής έχει την ευθύνη να φροντίζει για την τεχνική υποστήριξη (π.χ. 

συντήρηση υπολογιστών) ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που επηρεάζουν 

αρνητικά τη χρήση της τεχνολογίας (ΜΤ. 4.3, ΤΑ. 1.10). Ακόμη, συμφωνούν στο 

γεγονός ότι ο διευθυντής πρέπει να αξιοποιεί την τεχνολογία σε όλες τις λειτουργίες 

της σχολικής μονάδας (ΜΤ. 4.5, ΤΑ. 0.6), ότι πρέπει να προωθεί το σχεδιασμό 

δράσεων καινοτόμων οι οποίες να περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών (ΜΤ. 4, ΤΑ. 0.53), ότι πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις 

τεχνολογικές εξελίξεις (ΜΤ. 4.3, ΤΑ. 0.62), ότι πρέπει να επιμορφώνεται σχετικά με 

ζητήματα της τεχνολογίας (ΜΤ. 4.5, ΤΑ. 0.83) και τέλος ότι έχει την ευθύνη να 

λαμβάνει μέτρα σχετικά με την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας μέσα στη σχολική 

μονάδα (ΜΤ. 4.27, ΤΑ. 1.03). Αυτές είναι και οι διαστάσεις τις οποίες αναγνωρίζουν 

σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα.  

 Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα τείνουν να συμφωνούν 

πως ο διευθυντής έχει την ευθύνη να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις 

τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας (ΜΤ. 3.6, ΤΑ. 0.91) και να 

αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ώστε να διαμορφώνει θετικές στάσεις 

και αντιλήψεις στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να κατανοήσουν τη σημασία και 

την αναγκαιότητά της μέσα στη σχολική μονάδα (ΜΤ. 3.6, ΤΑ. 1.1). Ακόμη, 

συμφωνούν με το ότι ο διευθυντής πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί επιμορφώσεις 

μέσα στη σχολική μονάδα με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε ζητήματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών κατά τη διδακτική πράξη (ΜΤ. 3.8, ΤΑ. 0.86) καθώς επίσης και ότι 

έχει την ευθύνη να βρίσκει πόρους για να εξοπλίζει τεχνολογικά το σχολείο (ΜΤ. 3.7, 

ΤΑ. 1.45). Ωστόσο στις διαστάσεις αυτές τις οποίες αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί 

δεν υπάρχει διάχυτη η αντίληψη, γεγονός που φαίνεται από τους μέσους όρους που 

προκύπτουν. 

 Ακόμη, από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώνεται πως οι εκπαιδευτικοί της 

έρευνας δηλώνουν ουδετερότητα αναφορικά με το αν ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

να προάγει τη μάθηση μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας (ΜΤ. 3, ΤΑ. 1) 

καθώς επίσης και αναφορικά με το αν έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση του 
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τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία μέσα στο σχολείο (ΜΤ. 3.1, ΤΑ. 

0.70). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί διαφωνούν πως ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

φροντίζει για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη (ΜΤ. 2.6, ΤΑ. 0.74), όπως 

ακόμη και πως έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό της διδασκαλίας με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας ώστε ο μαθητής να αποτελεί το επίκεντρο της μαθησιακής διεργασίας 

(ΜΤ. 2.4, ΤΑ. 0.91). Όπως παρατηρείται και στη συνέχεια, αυτό έρχεται σε αντίθεση 

με το γεγονός ότι αναγνωρίζουν την ανάγκη επιμόρφωσης του διευθυντή και δεν 

αναγνωρίζουν την παιδαγωγική διάσταση αυτού, με αποτέλεσμα να τον περιορίζουν 

μόνο στα διοικητικά του καθήκοντα. 

  

4.3 Η τεχνολογική ηγεσία στη σχολική μονάδα και τα χαρακτηριστικά του 

τεχνολογικού ηγέτη 

4.3.1 Αξιοποίηση τεχνολογίας από τον διευθυντή 

 Στην υποενότητα αυτή επιδιώκεται να αναδειχθεί μέσα από την ανάλυση των 

δεδομένων η αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, δύο είναι οι βασικοί άξονες οι οποίοι θα διαφανούν στη συγκεκριμένη 

υποενότητα. Ο πρώτος άξονας αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με 

το κατά πόσο η αξιοποίηση της τεχνολογίας από τους διευθυντές συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ο δεύτερος άξονας αφορά 

στην ανάδειξη του κατά πόσο στη σχολική μονάδα που υπηρετούν οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, ο διευθυντής αξιοποιεί την 

τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται. 

 Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, δηλαδή στο κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον 

καθιστά πιο αποτελεσματική τη λειτουργία της, διαφάνηκε από την ανάλυση των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών πως η πλειοψηφία αναγνωρίζει πως καθίσταται 

αποτελεσματικότερη. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση ενός εκπαιδευτικού που 

επισημαίνει πως δεν είναι καθοριστική για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τα 

παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον πίνακα (2) που ακολουθεί. 
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Πίνακας 2.  Αξιοποίηση τεχνολογίας και αποτελεσματική λειτουργία σχολικής μονάδας 

Η χρήση της τεχνολογίας 

καθιστά πιο 

αποτελεσματική τη 

λειτουργία της σχολικής 

μονάδας  

Ε1, Ε2, Ε3, 

Ε4, Ε5, Ε6, 

Ε7, Ε9, 

Ε10, Ε11, 

Ε12, Ε13, 

Ε14, Ε15 

 Ναι βέβαια συμβάλλει γιατί οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματικά το μάθημα, θα 

μπορούν τα παιδιά να ενημερωθούν και διάφορα 

σύγχρονα θέματα (Ε1) 

 

 Ναι γιατί συμβάλλει στην τεχνολογική αναβάθμιση της 

σχολικής μονάδας, δημιουργεί μέσω προγραμμάτων 

συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες και 

επιτυγχάνεται επικοινωνία μέσω διαδικτυακών επαφών 

(Ε3) 

 

 Βοηθάει στην προώθηση και του εκπαιδευτικού αλλά 

και του υπαλληλικού έργου του εκπαιδευτικού οπότε 

καλύπτει κάθε περίπτωση (Ε6) 

 

 πιστεύω ότι συμβάλλει και το γνωρίζω πόσο πολύ 

συμβάλλει να είναι οργανωμένο το γραφείο του 

διευθυντή από τεχνολογικής απόψεως και πόσο μας 

βοηθάει και με τα email και οτιδήποτε αφορά το 

διδακτικό προσωπικό (Ε9) 

 

 Συμβάλλει οπωσδήποτε τουλάχιστον στο διοικητικό 

κομμάτι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο (Ε10) 

 

 Σίγουρα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία, γιατί όπως πάνε τα πράγματα η τεχνολογία 

είναι από τα βασικά μέρη της μαθησιακής επικοινωνίας 

μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή, οπότε θα πρέπει ο 

διευθυντής να έχει κάποιες γνώσεις για να μπορεί να 

την αξιοποιήσει αποτελεσματικά (Ε13) 

Η χρήση της τεχνολογίας 

δεν καθιστά πιο 

αποτελεσματική τη 

λειτουργία της σχολικής 
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μονάδας 

Η χρήση της τεχνολογίας 

σε μικρό βαθμό καθιστά 

πιο αποτελεσματική τη 

λειτουργία της σχολικής 

μονάδας 

Ε8 Συμβάλλει αλλά δεν είναι όμως και η πιο ουσιαστική 

(Ε8) 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται πως η αξιοποίηση της τεχνολογίας 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον ενέχει ποικίλα πλεονεκτήματα σε επίπεδο διοικητικών 

παραμέτρων, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης. 

 Όσον αφορά το δεύτερο άξονα, δηλαδή το κατά πόσο αξιοποιείται μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον η τεχνολογία, προέκυψε από την ανάλυση πως η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζει πως η τεχνολογία 

αξιοποιείται σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα παραδείγματα 

που παρέθεσαν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας 

καθίσταται εμφανές στις περισσότερες περιπτώσεις ότι η τεχνολογία αξιοποιείται σε 

επίπεδο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ανταλλαγής μηνυμάτων. Πολλοί από τους 

εκπαιδευτικούς έκαναν αναφορά στη χρήση του προγράμματος Myschool το οποίο 

αποτελεί βάση δεδομένων και για τους μαθητές. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή η χρήση 

της τεχνολογίας μέσα στο σχολείο είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τις διοικητικές 

υποθέσεις που καλείται να φέρει εις πέρας ο διευθυντής. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 

παραληφθεί ότι αναφορές από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς έγιναν και στον 

τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη όπως είναι για 

παράδειγμα η χρήση του διαδραστικού πίνακα, του υπολογιστή και του προτζέκτορα 

για τη διδασκαλία. Στον πίνακα (3) που ακολουθεί παρατίθενται με συνοπτικό τρόπο 

τα δεδομένα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών. 

Πίνακας 3.  Συχνότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας 

Ναι αξιοποιείται η 

τεχνολογία 

Ε2, Ε3, 

Ε4, Ε5, 

Ε6, Ε7, 

Ε8, Ε9, 

Ε11, Ε12, 

 Ναι χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Στα προγράμματα σπουδών, 

στα διάφορα θέματα προσωπικού, επικοινωνίας και 

υποστήριξης. Ακόμη αναζητεί διάφορους πόρους για την 

ενίσχυσή της (Ε2) 
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Ε13, Ε14, 

Ε15 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα προγράμματα 

επικοινωνίας και ανταλλαγής εκπαιδευτικών και μαθητών, 

όπως είναι το Comenius, και η διαχείριση εκπαιδευτικών 

διαδικτυακών σελίδων (Ε3) 

 

Χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για γραφειοκρατικές δουλειές του 

σχολείου. Επίσης, σε κάποιες δράσεις του σχολείου 

χρησιμοποιεί τον διαδραστικό πίνακα, τον υπολογιστή και τον 

προτζέκτορα (Ε4) 

 

…την χρησιμοποιεί για παράδειγμα στη γρήγορη διεκπεραίωση 

αλληλογραφίας και στη γρήγορη ενημέρωση του Συλλόγου 

Διδασκόντων (Ε5) 

 

 Τη χρησιμοποιεί στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, στο 

πρόγραμμα Myschool που είναι η βάση δεδομένων για τους 

μαθητές (Ε8) 

 

 Στη διοίκηση περισσότερο τη χρησιμοποιεί. Φυσικά και (…) 

μέσα στη διδασκαλία ενθαρρύνει τους δασκάλους να 

χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που υπάρχει στο σχολείο (Ε11) 

 

 Όλα πλέον είναι αρχειοθετημένα στους υπολογιστές. Όλη η 

επικοινωνία γίνεται με τους υπολογιστές (…) και με το ίντερνετ 

είτε μέσω της διεύθυνσης, ανάμεσα στον διευθυντή και την 

διεύθυνση, είτε ανάμεσα στον διευθυντή και τους δασκάλους 

(Ε14) 

 

Όχι δεν αξιοποιείται   
 

Σε μικρό βαθμό 

αξιοποιείται/ 

περιστασιακά 

Ε1, Ε7, Ε9 Την αξιοποιεί σε κάποιο βαθμό. Στο σχολείο υπάρχουν 4 

laptops με προτζέκτορες, οπότε μπορούν οι εκπαιδευτικοί να 

τους παίρνουν εκ περιτροπής. Επίσης, έχει οργανώσει κάποιες 

ημερίδες που έχουν σχέση με την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών στα σχολεία.(Ε1) 
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 Αξιοποιείται σε καλό βαθμό αν και πιστεύω ότι θα μπορούσε 

να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Όπως για παράδειγμα 

να μας ενθαρρύνει περισσότερο να εντάξουμε την τεχνολογία 

στην τάξη (Ε9) 

 
4.3.2 Εμπόδια στην εφαρμογή του μοντέλου της τεχνολογικής ηγεσίας 

 Στη δεύτερη υποενότητα διερευνώνται και αναδεικνύονται τα βασικότερα 

εμπόδια τα οποία λειτουργούν στην εφαρμογή του μοντέλου της τεχνολογικής 

ηγεσίας. Στον πίνακα (4) που ακολουθεί καταγράφονται τα βασικότερα εμπόδια που 

επισημάνθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στα οποία προσκρούει για τα ελληνικά 

δεδομένα η εφαρμογή του μοντέλου της τεχνολογικής ηγεσίας. 

Πίνακας 4. Εμπόδια κατά την αξιοποίηση της τεχνολογίας 

Έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού Ε4, Ε5, Ε7, Ε10, 

Ε11, Ε13, Ε15 

7 εκπαιδευτικοί  

Έλλειψη τεχνολογικής κατάρτισης- 

επιμόρφωσης  

εκπαιδευτικών/διευθυντών 

Ε3, Ε7, Ε8, Ε10, 

Ε12, Ε15 

6 εκπαιδευτικοί 

Έλλειψη οικονομικών πόρων Ε6, Ε7, Ε13, Ε14 4 εκπαιδευτικοί 

Η έλλειψη διάθεσης Ε1, Ε11, Ε12 3 εκπαιδευτικοί 

Η ηλικία των εκπαιδευτικών Ε1, Ε12 2 εκπαιδευτικοί 

Η έλλειψη χρόνου Ε1, Ε12 2 εκπαιδευτικοί 

Η νοοτροπία των εκπαιδευτικών Ε1 1 εκπαιδευτικός  

Μη ανεκτικό σχολικό περιβάλλον/ 

χαμηλός βαθμός ανάληψης 

πρωτοβουλιών 

Ε2 1 εκπαιδευτικός 

Ο φόβος των εκπαιδευτικών απέναντι 

στις νέες τεχνολογίες 

Ε9 1 εκπαιδευτικός 

Έλλειψη εμπειρίας Ε9 1 εκπαιδευτικός 

Έλλειψη τεχνολογικής υποστήριξης Ε11 1 εκπαιδευτικός 

Γραφειοκρατία Ε14 1 εκπαιδευτικός 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα (4) παρατηρείται πως οι εκπαιδευτικοί 

επισημαίνουν ποικίλα εμπόδια τα οποία λειτουργούν ανασταλτικά. Ωστόσο, 
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αναγνωρίζουν ως βασικότερα εμπόδια τις ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο 

τεχνολογικού εξοπλισμού (7 εκπαιδευτικοί), την έλλειψη τεχνολογικής κατάρτισης 

και επιμόρφωσης (6 εκπαιδευτικοί), καθώς επίσης, τους περιορισμένους 

οικονομικούς πόρους οι οποίοι δεν τους επιτρέπουν να ανανεώνουν ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Μια μικρή μερίδα των 

εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν στην έλλειψη διάθεσης (3 εκπαιδευτικοί) από τη μεριά 

των εκπαιδευτικών και του διευθυντή να αξιοποιηθεί η τεχνολογία με πιο 

συστηματικό τρόπο και η έλλειψη χρόνου που δεν επιτρέπει τους εκπαιδευτικούς να 

σχεδιάσουν τη διδασκαλία ενσωματώνοντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Αναφέρθηκαν ακόμη στην ηλικία των εκπαιδευτικών, η οποία αποτελεί έναν 

παράγοντα που επηρεάζει τον βαθμό αξιοποίησης της τεχνολογίας, διότι οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί αποφεύγουν τη χρήση της λόγω έλλειψης 

γνώσεων και εμπειρίας. 

 Μία άλλη παράμετρος η οποία διερευνήθηκε σχετικά με τα εμπόδια στην 

εφαρμογή του μοντέλου της τεχνολογικής ηγεσίας είναι το κατά πόσο η αδύναμη 

σχολική κουλτούρα και η έλλειψη οράματος από τη μεριά του διευθυντή συνιστούν 

διαστάσεις οι οποίες λειτουργούν ανασταλτικά στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων επισήμανε πως αυτοί είναι δύο βασικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν τη διοικητική λειτουργία του σχολείου, ενώ παράλληλα 

επισημαίνουν πως επηρεάζεται και η ενσωμάτωση των τεχνολογιών κατά τη 

διδακτική πράξη. Στον ακόλουθο πίνακα (5) παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά 

στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων.  

Πίνακας 5.  Η αδύναμη σχολική κουλτούρα και η έλλειψη οράματος ως εμπόδια στην εφαρμογή της 

τεχνολογικής ηγεσίας 

Η αδύναμη σχολική 

κουλτούρα και η έλλειψη 

οράματος από τη μεριά 

του διευθυντή 

λειτουργούν ανασταλτικά 

στην αξιοποίηση της 

τεχνολογίας σε όλο το 

φάσμα των λειτουργιών 

της σχολικής μονάδας  

Ε1, Ε2, Ε3,Ε4, 

Ε5, Ε7, Ε10, 

Ε11, Ε12, Ε13, 

Ε14, Ε15 

Σίγουρα, γιατί στη διοίκηση αν 

αξιοποιήσει ο διευθυντής τις νέες 

τεχνολογίες για πάρα πολλές διοικητικές 

δουλειές γραφικές δουλειές, αυτές θα 

γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ 

γρήγορα και αποτελεσματικά (Ε1)  

 

  

Φυσικά αφού η έλλειψη τεχνολογικών 

μέσων εμποδίζει όχι μόνο τη διοίκηση 
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 αλλά και το ρόλο της σύγχρονης 

διδασκαλίας (Ε4) 

 

 

 Η κακή συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών διευθυντή καθώς κι όταν 

δεν υπάρχει όραμα στο σχολείο 

ενισχύουν στο να επηρεάζονται αρνητικά 

η διδασκαλία και οι λειτουργίες της 

διοίκησης (Ε15) 

Η αδύναμη σχολική 

κουλτούρα και η έλλειψη 

οράματος από τη μεριά 

του διευθυντή δε 

λειτουργούν ανασταλτικά 

στην αξιοποίηση της 

τεχνολογίας σε όλο το 

φάσμα των λειτουργιών 

της σχολικής μονάδας  

 

  

Η αδύναμη σχολική 

κουλτούρα και η έλλειψη 

οράματος από τη μεριά 

του διευθυντή σε μικρό 

βαθμό λειτουργούν 

ανασταλτικά στην 

αξιοποίηση της 

τεχνολογίας σε όλο το 

φάσμα των λειτουργιών 

της σχολικής μονάδας  

 

 

Ε6, Ε8, Ε9 

 

 Στη διοίκηση ενδεχομένως μπορεί η 

αδυναμία του διευθυντή να καλυφθεί αν 

και εφόσον υπάρχει γραμματέας ή 

κάποιο πρόσωπο το οποίο να στηρίζει τη 

λειτουργία του διευθυντή … αλλά είναι 

απαραίτητο όπως και να έχει αυτό το 

πράγμα ειδικά στη σημερινή εποχή όπου 

χωρίς τεχνολογικές γνώσεις ο 

διευθυντής δεν μπορεί να υφίσταται. (…) 

Από την άλλη μεριά στο διδακτικό 

κομμάτι χωρίς τη γνώση και την καλή 

χρήση των τεχνολογιών εκπαίδευσης δεν 

έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε σε 

πολύ μεγάλο ποσοστό τις διδακτικές 
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ανάγκες (Ε6) 

 

Σίγουρα δημιουργεί πρόβλημα η 

αδύναμη σχολική κουλτούρα. Παρόλα 

αυτά ο κάθε εκπαιδευτικός αν θέλει να 

χρησιμοποιήσει την τεχνολογία στο 

μάθημά του δεν τον ενοχλεί κάτι, δεν τον 

επηρεάζει αυτό (Ε8) 

 

 

Στα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά που διέπουν το 

διευθυντή της σχολικής μονάδας μπορούν να επηρεάσουν τον βαθμό αξιοποίησης της 

τεχνολογίας και κατ’ επέκταση, να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην εφαρμογή του 

μοντέλου της τεχνολογικής ηγεσίας. Από την ανάλυση των συνεντεύξεων διαφάνηκε 

πως οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ποικίλα και διαφορετικά χαρακτηριστικά τα 

οποία επηρεάζουν την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

επισημάνθηκαν από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς αφορούν στην απροθυμία 

και την αδιαφορία που εκδηλώνει ο διευθυντής σχετικά με τη σημασία και την 

αναγκαιότητα χρήσης της τεχνολογίας σε όλο το εύρος της λειτουργίας του σχολείου. 

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί η έλλειψη γνώσεων που 

μπορεί να έχει ένας διευθυντής  καθώς και η ισχυρογνωμοσύνη του και η 

αρνητικότητα ως προς την καινοτομία. Στον πίνακα (6) καταγράφονται συνοπτικά τα 

βασικά χαρακτηριστικά που λειτουργούν ανασταλτικά όπως αυτά που προέκυψαν 

από την ανάλυση.  

 

Πίνακας 6. Χαρακτηριστικά που λειτουργούν ως εμπόδια στην εφαρμογή της τεχνολογικής ηγεσίας 

Απροθυμία/ αδιαφορία του 

διευθυντή 

Ε1, Ε7, Ε9, Ε11, 

Ε12, Ε14, Ε15 

7 Εκπαιδευτικοί  

Έλλειψη γνώσεων Ε5, Ε12, Ε13, Ε14, 

Ε15 

5 Εκπαιδευτικοί 
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Αυταρχικότητα/ ισχυρογνωμοσύνη 

διευθυντή 

Ε8, Ε10, Ε11 3 Εκπαιδευτικοί 

Η αδύναμη, συγκαταβατική μη 

καινοτόμα προσωπικότητα 

Ε3, Ε10 2 Εκπαιδευτικοί 

Έλλειψη υπευθυνότητας/ 

ευθυνοφοβία 

Ε4, Ε7 2 Εκπαιδευτικοί 

Έλλειψη οράματος Ε13, Ε15 2 Εκπαιδευτικοί 

Συντηρητικότητα διευθυντή Ε1 1 εκπαιδευτικός  

Δεν λειτουργεί ως εμψυχωτής Ε2 1 εκπαιδευτικός 

Έλλειψη εμπειρίας Ε6 1 εκπαιδευτικός 

Έλλειψη συνεργατικού πνεύματος Ε12 1 εκπαιδευτικός 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφάνηκε πως το βασικό χαρακτηριστικό που 

διέπει ένα διευθυντή και το οποίο εμποδίζει την αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι η 

απροθυμία (7 εκπαιδευτικοί) σε συνδυασμό με τις ελλιπείς γνώσεις που διαθέτουν σε 

πτυχές της τεχνολογίας. 

 

4.4 Αξιολόγηση τεχνολογικής ηγεσίας με βάση τις συνθήκες που επικρατούν 

στην ελληνική πραγματικότητα 

 Στην παρούσα ενότητα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων επιχειρείται η 

παρουσίαση των απόψεων των εκπαιδευτικών και της αξιολόγησης της τεχνολογικής 

ηγεσίας σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες συνθήκες στην ελληνική σχολική 

πραγματικότητα. Οι επιμέρους άξονες που διαμορφώθηκαν κατά την επεξεργασία και 

κωδικοποίηση των δεδομένων είναι δύο. Ο πρώτος άξονας αφορά την αξιολόγηση 

της τεχνολογικής ηγεσίας εστιάζοντας στο κατά πόσο ο διευθυντής αξιοποιεί 

ικανοποιητικά την τεχνολογία, στο κατά πόσο είναι αποτελεσματικός ο τρόπος με τον 

οποίο αξιοποιείται η τεχνολογία, αν λαμβάνει την απαιτούμενη υποστήριξη και αν οι 

διευθυντές έχουν θετικές ή αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις για την τεχνολογία. Ο 

δεύτερος άξονας αφορά στο ρόλο του τεχνολογικού ηγέτη. Πιο συγκεκριμένα, 
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διερευνώνται και καταγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα 

καθήκοντα και τις ευθύνες που φέρει ο διευθυντής για να μπορέσει να ανταποκριθεί 

με επάρκεια στο ρόλο του τεχνολογικού ηγέτη. 

4.4.1 Αξιολόγηση τεχνολογικής ηγεσίας 

 Το πρώτο στοιχείο που προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων 

αναδεικνύει πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναγνωρίζει πως ο διευθυντής 

των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 

αξιοποιεί ικανοποιητικά την τεχνολογία σε ποικίλες παραμέτρους της λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας. Μόνο ένας εκπαιδευτικός αναγνώρισε πως δεν αξιοποιείται σε 

ικανοποιητικό βαθμό η τεχνολογία ενώ δύο εκπαιδευτικοί επισημαίνουν πως 

υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται με 

αναλυτικό τρόπο στον ακόλουθο πίνακα (7). 

Πίνακας 7. Αξιοποίηση της τεχνολογίας από τον διευθυντή 

Ο διευθυντής αξιοποιεί 

ικανοποιητικά την 

τεχνολογία 

Ε1, Ε2, Ε3, 

Ε4, Ε5, Ε6, 

Ε8, Ε11, Ε12, 

Ε13, Ε14, 

Ε15 

Την βρίσκω αρκετά καλή ειδικά για την ελληνική 

πραγματικότητα (Ε2) 

 

Θεωρώ ότι κάνει το καλύτερο δυνατό για 

διευθυντής σε Δημοτικό με λίγους μαθητές (Ε4) 

 

Με βάση τα μέσα που διαθέτει το σχολείο, που 

είναι η έλλειψη νέων και γρήγορων υπολογιστών 

και οι αργές γραμμές ίντερνετ, θα αξιολογούσα 

άριστο τον τρόπο αξιοποίησης (Ε5)  

 

Στο σχολείο μας η τεχνολογία αξιοποιείται στο 

μέγιστο και έχουμε την ενθάρρυνση να την 

αξιοποιούμε όσο περισσότερο γίνεται και μέσα 

στην τάξη. Επομένως θα έλεγα πολύ καλά! (Ε15) 

 

 

Ο διευθυντής δεν 

αξιοποιεί ικανοποιητικά 

την τεχνολογία 

Ε7  
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Υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης ως προς την 

καλύτερη αξιοποίηση της 

τεχνολογίας 

Ε9, Ε10 Πολύ θετικά όχι απλά θα έλεγα πως αξιοποιεί στο 

έπακρο την τεχνολογία (Ε10) 

 

 Το δεύτερο στοιχείο το οποίο προέκυψε από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων σχετίζεται με το κατά πόσο είναι αποτελεσματικός ο τρόπος με τον 

οποίο αξιοποιείται η τεχνολογία μέσα στις σχολικές μονάδες από τον διευθυντή. 

Ειδικότερα, μία μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών θεωρούν πως ο διευθυντής 

αξιοποιεί την τεχνολογία με αποτελεσματικό τρόπο. Ωστόσο, μία εξίσου σημαντική 

μερίδα χαρακτηρίζει ως μέτρια αποτελεσματική τη χρήση της τεχνολογίας. 

Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι τρεις από τους εκπαιδευτικούς θεωρούν πως 

δεν είναι αποτελεσματική η χρήση της τεχνολογίας. Ο πίνακας (8) που ακολουθεί 

παραθέτει με σχεδιαγραμματικό τρόπο τις απόψεις των εκπαιδευτικών. 

Πίνακας 8. Βαθμός αποτελεσματικότητας του τρόπου αξιοποίησης της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό 

περιβάλλον 

Είναι αποτελεσματικός  

τρόπος με τον οποίο 

αξιοποιείται η τεχνολογία 

στις σχολικές μονάδες 

από τον διευθυντή  

 

Ε1, Ε2, Ε3, 

Ε5, Ε13, Ε14, 

Ε15 

Οι διευθυντές πιστεύω πως κάνουν ό, τι καλύτερο 

μπορούν με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που έχουν 

στη διάθεση τους, σαφώς όμως υπάρχουν περιθώρια 

για ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας (Ε2) 

 

Ανταποκρίνεται και στις περιπτώσεις που δεν 

συμβαίνει αυτό θα πρέπει ο διευθυντής να παίρνει 

παράδειγμα από μικρότερες σχολικές μονάδες για 

την προσπάθεια που κάνουν (Ε5) 

 

Ανταποκρίνεται όσο είναι δυνατόν όταν παρέχεται ο 

απαιτούμενος εξοπλισμός. Κι όταν ο διευθυντής 

είναι δραστήριος όπως στη δικής μας σχολική 

μονάδα προσπαθεί να είναι πιο αποτελεσματική και 

λειτουργική η εφαρμογή της τεχνολογίας.(Ε15) 

Δεν είναι 

αποτελεσματικός ο  

τρόπος με τον οποίο 

Ε4, Ε7, Ε12 Όχι πάντα αφού τις περισσότερες φορές κάποιος 

υπολογιστής μπορεί να είναι κατεστραμμένος χωρίς 

ποτέ να έχει επισκευαστεί ή αντικατασταθεί. Ο ίδιος 

ο διευθυντής θα έπρεπε να μεριμνήσει για αυτό (Ε4) 
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αξιοποιείται η τεχνολογία 

στις σχολικές μονάδες 

από τον διευθυντή  

 

Σε μέτριο βαθμό  Ε6, Ε8, Ε9, 

Ε10, Ε11 

Και ναι και όχι. Δηλαδή ως προς το αν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σε μεγάλο ποσοστό 

ναι, ωστόσο ο τρόπος αξιοποίησης της τεχνολογίας 

δεν είναι πάντοτε εξίσου αποτελεσματικός και αυτό 

οφείλεται στις τεχνολογικές αδυναμίες (Ε6) 

 

έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία υπάρχουν πάρα 

πολλές εφαρμογές που μπορεί ο καθένας να 

χρησιμοποιήσει στην τάξη του, στη διδασκαλία, 

εφαρμογές web 2.0 τις οποίες οι πιο πολλοί δεν τις 

γνωρίζουν και ο διευθυντής δεν τις γνωρίζει με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Αλλά 

δεν ξέρω και αν έχει διάθεση κάποιος από μια 

ηλικία και μετά να μάθει (Ε8) 

 

 

 Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αξιοποιείται με 

ικανοποιητικό τρόπο η τεχνολογία μέσα στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν, το 

τρίτο στοιχείο που προέκυψε από την ανάλυση αναδεικνύει πως η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων θεωρεί ότι οι διευθυντές δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη 

υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν συστηματικά την τεχνολογία. Το 

στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό υπό το πρίσμα ότι αν υπήρχε η 

κατάλληλη υποστήριξη θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικός ο τρόπος 

αξιοποίησης της τεχνολογίας. 

 Πίνακας 9. Βαθμός υποστήριξης για την αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας 

Λαμβάνει  

την απαιτούμενη 

υποστήριξη ώστε να 

αξιοποιήσει με 

Ε12 Στο σχολείο μας λαμβάνει μεγάλη υποστήριξη τόσο σε 

οικονομικό όσο και σε επίπεδο ενθάρρυνσης (Ε12) 
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συστηματικό τρόπο την 

τεχνολογία  

 

Δε  

λαμβάνει την 

απαιτούμενη υποστήριξη 

ώστε να αξιοποιήσει με 

συστηματικό τρόπο την 

τεχνολογία  

 

Ε2, Ε3, Ε4, 

Ε6, Ε7, Ε8, 

Ε9, Ε10, 

Ε11, Ε13 

Δυστυχώς όχι. Οι πόροι που διατίθενται στα σχολεία 

είναι ελάχιστοι και ειδικά όταν πρόκειται για σχολεία 

ακριτικών περιοχών (Ε2) 

 

Η υποστήριξη από το Υπουργείο είναι ανύπαρκτη. Δεν 

υπάρχει όταν τη χρειάζεται το σχολείο, το πιθανότερο 

είναι ότι θα γίνει κάποια άλλη στιγμή αλλά σίγουρα θα 

αργήσει, και πάλι … δεν ξέρουμε αν θα γίνει.(Ε10) 

 

Σε μικρό βαθμό λαμβάνει 

την απαιτούμενη 

υποστήριξη ώστε να 

αξιοποιήσει με 

συστηματικό τρόπο την 

τεχνολογία  

 

Ε1, Ε5, 

Ε14, Ε15 

Προσπαθεί, πηγαίνει στον δήμο, προσπαθεί να του 

δώσει ο δήμος κάποια κονδύλια είτε για υπολογιστή 

είτε να φέρει το υπουργείο, αλλά όχι δεν θεωρώ ότι 

λαμβάνει την υποστήριξη που πρέπει σε βαθμό 

ικανοποιητικό (Ε1) 

 

Σε ό, τι αφορά τη σχολική μονάδα στην οποία 

βρίσκομαι υπάρχει αντίστοιχη υποστήριξη. Όχι 

επαρκής αλλά υπάρχει (Ε5) 

 

Όσον αφορά το σύλλογο διδασκόντων έχει τη μέγιστη 

υποστήριξη και βοηθάμε στην αξιοποίηση της 

τεχνολογίας. Για τους άλλους φορείς δεν μπορώ να 

απαντήσω ξεκάθαρα. Δεν είμαι απόλυτα 

σίγουρος.(Ε15) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα εμπόδια που ενέχει η αξιοποίηση της τεχνολογίας 

στις σύγχρονες σχολικές μονάδες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι διευθυντές δε 

λαμβάνουν την απαιτούμενη υποστήριξη, αιτιολογείται ως ένα βαθμό το ότι οι 

διευθυντές δεν έχουν θετικές αντιλήψεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Όπως 

φαίνεται και στον πίνακα (10) που ακολουθεί οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά 

με το κατά πόσο οι διευθυντές διαθέτουν θετικές ή αρνητικές αντιλήψεις είναι 

μοιρασμένες. 
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Πίνακας 10.  Στάσεις και αντιλήψεις διευθυντών για την τεχνολογία 

Οι διευθυντές έχουν 

θετικές στάσεις και 

αντιλήψεις για την 

τεχνολογία 

 

Ε1, Ε3, Ε6, 

Ε7, Ε13, 

Ε14 

Ολοένα και περισσότερο θετικές. Δηλαδή ενώ υπήρχε 

ένας έντονος αρνητισμός, προοδευτικά αυτό πλέον 

εξελίσσεται θετικά (Ε6) 

 

Οι περισσότεροι πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει ότι 

χωρίς τον υπολογιστή δεν γίνονται πράγματα. Όλα τα 

έγγραφα που έρχονται από τον προϊστάμενο, από την 

πρωτοβάθμια έρχονται μέσω υπολογιστή, άρα πρέπει 

και στο myschool να μπαίνουν και να περνάνε 

ηλεκτρονικά τους βαθμούς και ό, τι άλλο χρειάζεται. 

Άρα πρέπει να έχουν θετική στάση. (Ε13) 

Οι διευθυντές δεν έχουν 

θετικές  στάσεις και 

αντιλήψεις για την 

τεχνολογία 

 

Ε2, Ε5, Ε8, 

Ε9, Ε11, 

Ε12 

Όχι γιατί οι διευθυντές εκτός από το έργο της διοίκησης 

του σχολείου, στην Ελλάδα έχουν και διδακτικό ωράριο 

να καλύψουν (Ε2) 

 

Πιστεύω πως οι περισσότεροι διευθυντές κρατάν μία 

αρνητική στάση για την τεχνολογία (Ε5) 

 

Γενικότερα όχι δεν έχουν. Και αυτοί που τη 

χρησιμοποιούν πιστεύω πως θέλουν να δείξουν πιο 

πολύ και να δειχτούν. Δεν κοιτάνε την ουσία του 

πράγματος. Απλά θέλουν να γραφτεί στο βιογραφικό 

τους ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία (Ε8) 

 

Εξαρτάται την περίπτωση  

 

Ε10, Ε15 Εξαρτάται από τον κάθε διευθυντή. Εξαρτάται από το 

πνεύμα που έχει, από το όραμα που έχει σαν διευθυντής 

για το σχολείο του. Στο σύνολο νομίζω πως οι 

περισσότεροι δεν έχουν καν σχέση με την τεχνολογία, 

χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρη (Ε10) 

 

Σχετικά. Νομίζω ότι εξαρτάται από την προσωπικότητα 

του κάθε διευθυντή και τη σχέση του με τις νέες 

τεχνολογίες.(Ε15) 
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4.4.2 Ο ρόλος του τεχνολογικού ηγέτη 

 Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τις ευθύνες και τα καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να διεκπεραιώνει ο 

διευθυντής σε μία σχολική μονάδα. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα από την ανάλυση των 

δεδομένων διαφάνηκε σε ένα πρώτο επίπεδο πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

αναγνωρίζει ότι είναι ευθύνη του διευθυντή να διαμορφώνουν στρατηγικά σχέδια 

αξιοποιώντας με συστηματικό τρόπο τα ψηφιακά μέσα. Ωστόσο δεν θα πρέπει να 

αγνοηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι επισημαίνουν πως αυτό δεν 

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του διευθυντή, αλλά θα πρέπει να συνεργάζεται και με 

τα υπόλοιπα μέλη του διδακτικού προσωπικού. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο σχετικά με το κατά πόσο ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

να εμπλουτίζει τους ψηφιακούς και τεχνολογικούς πόρους μέσα στη σχολική μονάδα, 

η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνεί σε αυτό. Από την άλλη, υπάρχει μία 

σημαντική μερίδα των συμμετεχόντων η οποία υπογραμμίζει πως δεν εξαρτάται 

πάντοτε από τον διευθυντή, διότι αν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι 

ο διευθυντής δεν μπορεί να εμπλουτίσει το τεχνολογικό εξοπλισμό. 

Σε ένα τρίτο επίπεδο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το κατά πόσο ο διευθυντής έχει την ευθύνη να ενημερώνει 

και να φροντίζει για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον τομέα της τεχνολογίας. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (12 από τους 15) υπογραμμίζει πως αυτό αποτελεί 

ευθύνη του διευθυντή. Ωστόσο οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

απάντησαν θετικά κάνουν μία πολύ σημαντική διάκριση. Πιο συγκεκριμένα, τονίζουν 

ως βασική ευθύνη του διευθυντή να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, αλλά όχι και να 

οργανώνει επιμορφώσεις. 

Τέλος, αναφορικά με το κατά πόσο ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

ενδυναμώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του σχετικά με την τεχνολογία, όλοι οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν και τονίζουν ότι είναι πολύ 

σημαντικό να ανανεώνει ο διευθυντής συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητες του. 

Επισημαίνουν ακόμα, πως αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουν οι διευθυντές να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του ψηφιακού σχολείου. 

Πίνακας 11. Ευθύνες και καθήκοντα του διευθυντή ως τεχνολογικού ηγέτη 

Ο διευθυντής έχει την Ναι  Ε1, Ε2, Μπορεί να το κάνει αυτό γιατί τώρα βλέπουμε 
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ευθύνη να 

διαμορφώνει 

στρατηγικά σχέδια 

αξιοποιώντας με 

συστηματικό τρόπο τα 

ψηφιακά μέσα  

 

 

 

Ε3, Ε5, 

Ε10, Ε13, 

Ε14, Ε15 

ότι στα σχολεία μπορούν να γίνουν και 

ηλεκτρονικές εγγραφές, βλέπουμε ότι οι βαθμοί 

και οι απουσίες περνιούνται στο myschool 

οπότε αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε 

στρατηγικό σχέδιο αφού είναι κάτι που ο 

διευθυντής κάνει σε καθημερινή βάση (Ε1) 

Βεβαίως αν και θα μπορούσαν να 

συμμετέχουν σε αυτό και οι υπόλοιποι 

εκπαιδευτικοί.(Ε14) 

 

 

Όχι  

 

 

Ε6, Ε11, 

Ε12 

Μάλλον όχι και αυτό οφείλεται στο ότι δεν 

υπάρχει αυτονομία της σχολικής μονάδας και 

είναι αρκετά ασφυκτικό το πλαίσιο λειτουργίας 

του διευθυντή ως προς το διοικητικό και 

διδακτικό μέρος οπότε η ευθύνη διαμόρφωσης 

στρατηγικού σχεδιασμού ανήκει σε ανώτερα 

στελέχη της εκπαίδευσης (Ε6) 

 

κατά κάποιο τρόπο μπορεί, αλλά αν δεν υπάρχει 

και η σύμφωνη γνώμη του συλλόγου 

διδασκόντων νομίζω πως δεν μπορεί να 

επιβληθεί (Ε11) 

Εξαρτάται- 

δεν είναι 

αποκλειστικά 

μόνο δική 

του η ευθύνη  

Ε4, Ε7, 

Ε8, Ε9 

Εξαρτάται από το διδακτικό περιβάλλον. Αν 

αυτό είναι καλό τότε στη διαμόρφωση των 

σχεδίων μπορεί να συμβάλλει και το 

διδακτικό προσωπικό (Ε4) 

 

 ναι αν και δε νομίζω ότι είναι μόνο δική του 

ευθύνη. Παίζει ρόλο και ο σύλλογος των 

εκπαιδευτικών να διαμορφώσει στρατηγικά 

σχέδια.(Ε7) 

 

Ο διευθυντής έχει την 

ευθύνη να εμπλουτίζει 

τους ψηφιακούς και 

Ναι  

 

 

Ε1, Ε3, 

Ε4, Ε5, 

Ε7, Ε9, 

Ε12, Ε14 

Ναι αφού υπάρχουν παράγοντες που 

παρεμποδίζουν την ενασχόληση ορισμένων 

συναδέλφων με αυτό (Ε4)  
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τεχνολογικούς πόρους 

μέσα στη σχολική 

μονάδα  

 

 

Όταν υπάρχει το αντίστοιχο κονδύλιο έχει την 

ευθύνη για τον εμπλουτισμό των 

τεχνολογικών πόρων (Ε5)  

 

 

Όχι  Ε2, Ε6, 

Ε8 

Μιλάμε για δημόσια σχολεία στην Ελλάδα 

όπου την ευθύνη την έχει το Υπουργείο και 

όχι ο διευθυντής (Ε2) 

 

Την ευθύνη όχι, αλλά καλό είναι να το κάνει 

όσο μπορεί προωθώντας κυρίως συνθήκες 

εκπαίδευσης του προσωπικού ή 

μετεκπαίδευσης του προσωπικού επάνω σε 

τεχνολογίες πληροφοριών (…) οπότε εκεί ας 

το πούμε είναι περισσότερο ενθαρρυντικός ο 

ρόλος του διευθυντή παρά οτιδήποτε 

άλλο.(Ε6) 

 

Εξαρτάται  Ε6, Ε10, 

Ε11, Ε13, 

Ε15 

Και ναι και όχι … δίνεται η δυνατότητα ναι 

θεωρητικά να καταγράφει, να προσπαθεί με 

κάθε τρόπο να αυξήσει τους ψηφιακούς 

πόρους, αλλά η τελική απόφαση όταν είναι 

είτε από τη σχολική επιτροπή είτε από το 

Υπουργείο συνήθως καταλήγει να είναι στο 

οικονομικό το ζήτημα περισσότερο παρά 

οτιδήποτε άλλο (Ε6) 

 

Έχει αλλά δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν, αν 

δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα.(Ε11) 

 

Όσο τον επιτρέπουν τα οικονομικά της 

σχολικής μονάδας … αν είναι ενεργητικός, 

έχει πολλές επαφές με τον Δήμο, με τον 

σύλλογο γονέων θα μπορέσει να αποκτήσει 
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και τα χρήματα για να εμπλουτιστεί ο 

τεχνολογικός εξοπλισμός (Ε13) 

Ο διευθυντής έχει  

την ευθύνη να 

ενημερώνει και να 

φροντίζει για την 

εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στον 

τομέα της 

τεχνολογίας, ώστε 

αυτή να διαχυθεί στο 

σύνολο των 

λειτουργιών της 

σχολικής μονάδας  

 

Ναι  

 

 

 

Ε1, Ε2, 

Ε3, Ε4, 

Ε7, Ε8, 

Ε9, Ε10, 

Ε12, Ε13, 

Ε14, Ε15 

Έχει νομίζω την ευθύνη μόνο της ενημέρωσης 

και όχι της επιμόρφωσης. Αυτή θεωρώ ότι 

ανήκει σε άλλη κατηγορία, όπως είναι ο 

προϊστάμενος, ο σχολικό σύμβουλος, η 

περιφέρεια και ούτω καθεξής (Ε3) 

Ναι αλλά όχι απόλυτη ευθύνη έτσι; Δηλαδή και 

ο ίδιος ο εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη να 

κυνηγάει την επιμόρφωσή του (Ε7) 

 

Ενημέρωση μπορεί να κάνει αλλά δεν είναι 

υπεύθυνος και για τους υπόλοιπους. (…) Αν 

κάποιος εκπαιδευτικός δεν θέλει να το κάνει 

απλά δεν το κάνει (Ε10) 

 

Όχι δεν είναι ευθύνη του να οργανώνει 

επιμορφώσεις όμως να ενημερώνει για τις 

επιμορφώσεις ναι αμέ είναι δική του ευθύνη. 

(Ε12) 

 

 

 

Όχι  

Ε5, Ε6, 

Ε11 

Δεν πρέπει να έχει την ευθύνη της ενημέρωσης 

και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς 

για κάτι τέτοιο απαιτείται εξειδικευμένο 

προσωπικό (Ε5) 

Ο διευθυντής έχει την 

ευθύνη να 

ενδυναμώνει τις 

γνώσεις και τις 

δεξιότητες του 

σχετικά με την 

τεχνολογία  

 

Ναι  

 

 

Ε1, Ε2, 

Ε3, Ε4, 

Ε5, Ε7, 

Ε8, Ε9, 

Ε10, Ε11, 

Ε12, Ε13, 

Ε14, Ε15 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να ενδυναμώνει 

τις γνώσεις του, γιατί λειτουργεί ως κινητήρια 

δύναμη και πρέπει να φροντίζει και να 

λειτουργεί ως πρότυπο συμπεριφοράς και να 

μετασχηματιστεί σε έναν «ηλεκτρονικό ηγέτη» 

βάσει των στόχων του Νέου Ψηφιακού 

Σχολείου (Ε2) 

 

Όχι  
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4.5 Προτάσεις βελτίωσης 

Η τελευταία ενότητα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων εστιάζει στην 

ανάδειξη των προτάσεων που κατατίθενται από τη μεριά των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να ενδυναμωθεί 

η αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον και παράλληλα, να 

καταστεί πιο αποτελεσματικός ο ρόλος του τεχνολογικού ηγέτη.  

Με βάση τα δεδομένα της ανάλυσης η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

αναγνωρίζει πως θα πρέπει να  συστηματοποιηθεί η ενημέρωση και η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών αλλά και ιδιαίτερα των διευθυντών (10 εκπαιδευτικοί), για να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο ρόλο του τεχνολογικού ηγέτη και 

παράλληλα να λαμβάνουν διαρκή υποστήριξη. 

Επίσης, αναγνωρίζουν ως βασικά μέτρα βελτίωσης τον εμπλουτισμό και την 

ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού (10 εκπαιδευτικοί) σε συνδυασμό με την 

αύξηση των οικονομικών πόρων (7 εκπαιδευτικοί).  

Στον πίνακα (12) που ακολουθεί καταγράφονται με συνοπτικό τρόπο οι 

προτάσεις των εκπαιδευτικών. 

Πίνακας 12. Προτάσεις εκπαιδευτικών για την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας 

Ενίσχυση  και ενδυνάμωση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των 

διευθυντών/ καλύτερη ενημέρωση 

και επιμόρφωση 

Ε3, Ε4, Ε5, Ε7, Ε8, 

Ε9, Ε11, Ε12, Ε13, 

Ε15 

10 Εκπαιδευτικοί 

Εμπλουτισμός και ενίσχυση 

τεχνολογικού εξοπλισμού/ 

τεχνολογικές υποδομές 

Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε9, 

Ε10, Ε12, Ε13, Ε14, 

Ε15 

10 Εκπαιδευτικοί 

Αύξηση επιδοτήσεων και 

χρηματοδότησης/ αύξηση 

οικονομικών πόρων 

Ε1, Ε2, Ε7, Ε10, 

Ε11, Ε13, Ε14 

7 Εκπαιδευτικοί 

Η διαρκής υποστήριξη της 

τεχνολογικής ηγεσίας 

Ε3, Ε5, Ε6 3 Εκπαιδευτικοί 

Αλλαγή νοοτροπίας όλων των 

εκπαιδευτικών  

Ε1 1 εκπαιδευτικός 
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Επιμόρφωση  Ε1 1 εκπαιδευτικός 

Συνεχής  προσπάθεια και 

συντονισμός όλων των 

εμπλεκομένων  

Ε2 1 εκπαιδευτικός 

Προώθηση κουλτούρας τεχνολογίας Ε2 1 εκπαιδευτικός 

Να υπάρχει σταθερό προσωπικό 

κατάλληλα επιμορφωμένο ώστε να 

βοηθούν σε ό, τι αφορά τις Νέες 

Τεχνολογίες 

Ε4 1 εκπαιδευτικός 

Ενδυνάμωση της ανάληψης 

πρωτοβουλιών/ ευχέρεια και 

ελευθερία εκπαιδευτικών 

Ε7 1 εκπαιδευτικός 

Αξιολόγηση  Ε11 1 εκπαιδευτικός 

 

 Εστιάζοντας στο ζήτημα της επιμόρφωσης και στο κατά πόσο είναι σημαντική 

η επιμόρφωση των διευθυντών ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα 

και τις απαιτήσεις που ενέχει ο ρόλος του τεχνολογικού ηγέτη, όλοι οι συμμετέχοντες 

υπογράμμισαν την ανάγκη της επιμόρφωσης.  

Πίνακας 13. Η επιμόρφωση ως μέτρο για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον 

Είναι σημαντικό να 

πραγματοποιηθεί επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών ώστε να 

ανταποκριθούν  

στα καθήκοντα και τις 

απαιτήσεις που ενέχει ο ρόλος 

του ως τεχνολογικός ηγέτης 

 

Ε1, Ε2, Ε3, 

Ε4, Ε5, Ε6, 

Ε7, Ε8, Ε9, 

Ε10, Ε11, 

Ε12, Ε13, 

Ε14, Ε15 

Ναι θεωρώ ότι χρειάζεται επιμόρφωση από την 

αρχή της καριέρας του όπως είναι για τους 

εκπαιδευτικούς έτσι να γίνεται και για τους 

διευθυντές διάφορα σεμινάρια και επιμορφώσεις 

ούτως ώστε να τους εμφυσήσουν την ανάγκη της 

τεχνολογίας. (Ε1) 

 

Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, κυρίως στην αρχή της 

θητείας τους (Ε5)  

 

Οι περισσότεροι διευθυντές τουλάχιστον των 

αστικών κέντρων είναι αρκετά καλά 
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καταρτισμένοι, ωστόσο καμία επιμόρφωση ποτέ 

δεν είναι κακή. Πάντοτε το να μάθει κανείς το 

πώς εξελίσσονται τα πράγματα λειτουργεί 

θετικά.(Ε6) 

 

Ναι φυσικά και χρειάζεται επιμόρφωση σε 

συνδυασμό πάντα με την ανάλογη αξιολόγηση 

που θα περάσει (Ε11) 

 

Ασφαλώς από τη στιγμή που αποτελεί πρότυπο 

για τους υπόλοιπους δασκάλους πρέπει να 

αποτελεί και πρότυπο τεχνολογικού ηγέτη. Αυτό 

το  πετυχαίνει μόνο με τη συνεχή επιμόρφωση 

(Ε14) 

Δεν είναι απαραίτητο να 

πραγματοποιηθεί επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών 

- - 

  

 
4.6 Συγκριτική εξέταση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και των 

συνεντεύξεων 

Στην υποενότητα αυτή γίνεται μία απόπειρα συνολικής εξέτασης των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο 

ερωτηματολόγιο και τη συνέντευξη. Στόχος είναι να διαφανεί με ανάγλυφο τρόπο αν 

και σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την έννοια της τεχνολογικής 

ηγεσίας. Στον πίνακα (14) που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάταξη των ερωτήσεων 

που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο στις κατηγορίες και τις διαστάσεις της 

τεχνολογικής ηγεσίας με βάση τα πλαίσια δεξιοτήτων του τεχνολογικού ηγέτη που 

παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο.  

Πίνακας 14. Κατάταξη ερωτήσεων ερωτηματολογίου στις κατηγορίες και τις διαστάσεις της τεχνολογικής 

ηγεσίας 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ –ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ  

1 Να διαμορφώνει όραμα και να καθορίζει τους στόχους 

σχετικά με τη τεχνολογία μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Οι διαστάσεις αυτές  της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκαν με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 2 Να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς. 
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ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

διαμορφώνει ένα όραμα στη σχολική 

μονάδα το οποίο να προωθεί την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλες τις 

πτυχές της λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας» 

 

3 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο και να υποστηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς. 

 

4 Να αυξάνει και να εμπλουτίζει  τους ψηφιακούς και 

τεχνολογικούς πόρους μέσα στη σχολική μονάδα.  

 

5 Να προάγει τη μάθηση μέσα από την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας.  

 

6 Να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές πρακτικές 

αξιοποιώντας με συστηματικό τρόπο τα ψηφιακά μέσα. 

Οι διαστάσεις αυτές  της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκαν με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της 

τεχνολογίας ώστε να διαμορφώνει 

θετικές στάσεις και αντιλήψεις στους 

εκπαιδευτικούς προκειμένου να 

κατανοήσουν τη σημασία και την 

αναγκαιότητα της μέσα στη σχολική 

μονάδα» 

7 Να διαμορφώνει ένα θετικό σχολικό κλίμα μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον όσον αφορά στη χρήση της 

τεχνολογίας. 

8 Να συμμετέχει σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία 

ανάπτυξης της τεχνολογίας. 

9 Να διαμορφώνει στρατηγικά σχέδια αξιοποιώντας με 

συστηματικό τρόπο τα ψηφιακά μέσα. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκε με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να θέτει 

συγκεκριμένους στόχους σχετικά με το 

πως μπορεί να ενταχθεί η τεχνολογία 

μέσα στη σχολική μονάδα» 

 

10 Να διαμορφώνει ένα τεχνολογικό και μαθησιακό 

περιβάλλον τοποθετώντας στο επίκεντρο το μαθητή 

επιδιώκοντας να καλύψει το σύνολο των αναγκών του 

μαθητικού δυναμικού.   

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκε με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για το 
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σχεδιασμό της διδασκαλίας με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας ώστε ο μαθητής 

να αποτελεί το επίκεντρο της 

μαθησιακής διεργασίας.» 

 

11 Να διαμορφώνει ένα τεχνολογικό και μαθησιακό 

περιβάλλον τοποθετώντας στο επίκεντρο τον μαθητή 

παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να καθορίζουν 

τους εκπαιδευτικούς στόχους, να διαχειρίζονται τη δική 

τους εκμάθηση και να αξιολογούν τη δική τους πρόοδο. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκε με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

προάγει τη μάθηση μέσα από την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας.» 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ 

1 Να είναι επικοινωνιακός.   

2 Να διαθέτει συνεργατικές ικανότητες.  

3 Να επιδιώκει καινοτόμες αλλαγές μέσα στη σχολική 

μονάδα. 

Οι διαστάσεις αυτές της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκαν με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής πρέπει να προωθεί το 

σχεδιασμό δράσεων καινοτόμων οι 

οποίες να περιλαμβάνουν την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών» 

4 Να διαθέτει αυτοπεποίθηση ως προς τη χρήση της 

τεχνολογίας. 

5 Να είναι ανοικτός σε νέες ιδέες. 

6 Να μη φοβάται να πειραματιστεί. 

7 Να διαθέτει θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τη χρήση 

της τεχνολογίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος.  

Οι διαστάσεις αυτές της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκαν με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής πρέπει να αξιοποιεί την 

τεχνολογία σε όλες τις λειτουργίες της 

σχολικής μονάδας (όπως είναι για 

παράδειγμα η γραμματειακή 

υποστήριξη, ηλεκτρονικό αρχείο 

μαθητών)» 

8 Να αναγνωρίζει τη σημασία της τεχνολογίας για την 

ενίσχυση των μαθησιακών εμπειριών των μαθητών. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1 Να ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις 

και να παρέχει ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκε με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής πρέπει να ενημερώνεται 
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συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις.» 

2 Να υποστηρίζει τα εθνικά πρότυπα τεχνολογίας και να 

προωθεί την επίτευξη των προτύπων στο σχολείο. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκε με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

ενημερώνει  τους εκπαιδευτικούς 

σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο 

τομέα της τεχνολογίας» 

3 Να παρακολουθεί επιμορφώσεις που θα συμβάλλουν 

στην διευρυμένη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Οι διαστάσεις αυτές της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκαν με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής πρέπει να επιμορφώνεται 

σχετικά με ζητήματα της τεχνολογίας» 

4 Να συμμετέχει σε κοινότητες μάθησης που αποβλέπουν 

στην υποστήριξη του έργου του τεχνολογικού ηγέτη. 

5 Να σχεδιάζει και να υλοποιεί επιμορφώσεις μέσα στη 

σχολική μονάδα με βάση τις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Οι διαστάσεις αυτές της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκαν με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής πρέπει να σχεδιάζει και 

να υλοποιεί επιμορφώσεις μέσα στη 

σχολική μονάδα με βάση τις ανάγκες και 

τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 

προσωπικού σε ζητήματα που 

σχετίζονται με την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη» 

6 Να παρέχει χρόνο στους εκπαιδευτικούς για πρακτική 

εξάσκηση. 

7 Να κάνει ορθή κατανομή του χρόνου, των πόρων και της 

πρόσβασης προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη στο τομέα της 

τεχνολογίας. 

 

8 Να διευκολύνει και να προάγει την συμμετοχή του 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε κοινότητες μάθησης.  

Η διάσταση της τεχνολογικής ηγεσία 

διερευνήθηκε με την ακόλουθη ερώτηση 

που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

οργανώνει την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα που 

αφορούν τη αξιοποίηση της τεχνολογίας 



86 
 

κατά τη διδακτική πράξη» 

9 Να επιδιώκει την ενδυνάμωση της διοικητικής και 

τεχνικής υποστήριξης. 

 

10 Να εμπλουτίζει συνεχώς την τεχνολογική υποδομή με 

βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της σχολικής 

μονάδας. 

 

11 Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν τα 

ψηφιακά μέσα σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής.   

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

1 Να προάγει, να μοντελοποιεί και να εφαρμόζει πολιτικές 

ασφαλούς, νομικής και ηθικής χρήσης της ψηφιακής 

τεχνολογίας των πληροφοριών. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκε με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

λαμβάνει μέτρα σχετικά με την ασφαλή 

χρήση της τεχνολογίας μέσα στη 

σχολική μονάδα» 

2 Να εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε κατάλληλα 

ψηφιακά εργαλεία και πόρους για την επίτευξη των 

στόχων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. 

 

3 Να προάγει και να διαμορφώνει υπεύθυνες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με τη χρήση της 

τεχνολογίας και των πληροφοριών. 

 

4 Να προάγει και να διαμορφώνει σχέδια τα οποία 

αποβλέπουν στην ανάπτυξη της πολιτισμικής 

κατανόησης και της ενεργής συμμετοχής σε παγκόσμια 

ζητήματα μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων μορφών 

επικοινωνίας και συνεργασίας που στηρίζονται στα 

ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

1 Να προωθεί συνεχώς την αξιολόγηση των τεχνολογικών 

επιτευγμάτων μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας της τεχνολογικής ηγεσίας  

διερευνήθηκε με την ακόλουθη ερώτηση 

που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την 

αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο 
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χρησιμοποιείται η τεχνολογία μέσα στο 

σχολείο.» 

2 Να αναπτύσσει συνεργασίες οι οποίες αποβλέπουν στη 

μέτρηση της αποτελεσματικότητας μέσα από τη συλλογή 

και ανάλυση δεδομένων. 

 

3 Να αξιοποιεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στη λήψη 

μέτρων . 

 

4 Να δημοσιοποιεί και να κοινοποιεί τα ευρήματα σε 

όλους τους ενδιαφερόμενους σε μια προσπάθεια να 

βελτιώσει την απόδοση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

αλλά και των μαθητών. 

 

5 Να αξιοποιεί και να διατηρεί μια ισχυρή υποδομή η 

οποία μεταξύ άλλων να συμπεριλαμβάνει 

ολοκληρωμένα λειτουργικά συστήματα τεχνολογίας. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας της τεχνολογικής ηγεσίας  

διερευνήθηκε με την ακόλουθη ερώτηση 

που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

φροντίζει/λαμβάνει μέτρα  για την 

τεχνική υποστήριξη (π.χ. συντήρηση 

υπολογιστών) ώστε να αντιμετωπίζονται 

τα προβλήματα που επηρεάζουν 

αρνητικά τη χρήση της τεχνολογίας» 

6 Να καθιερώνει και να αξιοποιεί στρατηγικές 

συνεργασίας για  τη στήριξη της συστηματικής 

βελτίωσης. 

 

 

Στον πίνακα (15) που ακολουθεί παρουσιάζονται αφενός, με συνοπτικό τρόπο 

τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και των συνεντεύξεων σε κάθε κατηγορία 

αλλά και επιμέρους διάσταση που προσδιορίζει την τεχνολογική ηγεσία. Αφετέρου, 

γίνεται σχολιασμός του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουν την κάθε διάσταση. 

Πίνακας 15. Συγκεντρωτικός πίνακας απαντήσεων ερωτηματολογίου και συνέντευξης 

Διαστάσεις της τεχνολογικής 

ηγεσίας 

 

Αποτελέσματα 

ερωτηματολογίου  

Αποτελέσματα συνεντεύξεων  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ –ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να Σε αυτή τη διάσταση οι Με βάση τα αποτελέσματα των 
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διαμορφώνει ένα όραμα στη 

σχολική μονάδα το οποίο να 

προωθεί την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές 

της λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.4) αναγνωρίζουν πως ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη 

διαμόρφωσης οράματος για την 

αξιοποίηση της  τεχνολογίας σε 

όλες τις πτυχές της λειτουργίας 

της σχολικής μονάδας 

συνεντεύξεων ο διευθυντής 

διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο 

μέσα στη σχολική μονάδα και κατ’ 

επέκταση θα πρέπει να 

διαμορφώνει ένα όραμα το οποίο 

να προσδίδει την ιδιαίτερη 

ταυτότητα του εκάστοτε σχολείου. 

Σε αυτό το όραμα θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται και η 

συστηματική αξιοποίηση της 

τεχνολογίας 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

θέτει συγκεκριμένους στόχους 

σχετικά με το πως μπορεί να 

ενταχθεί η τεχνολογία μέσα στη 

σχολική μονάδα  

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.2)  αναγνωρίζουν ότι ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη να 

θέτει συγκεκριμένους στόχους 

σχετικά με το πως μπορεί να 

ενταχθεί η τεχνολογία μέσα στη 

σχολική μονάδα 

Από τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων προέκυψε ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

αναγνωρίζει ότι ο διευθυντής έχει 

την ευθύνη να διαμορφώνει 

στρατηγικά σχέδια αξιοποιώντας με 

συστηματικό τρόπο τα ψηφιακά 

μέσα.  

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα 

της τεχνολογίας ώστε να 

διαμορφώνει θετικές στάσεις και 

αντιλήψεις στους εκπαιδευτικούς 

προκειμένου να κατανοήσουν τη 

σημασία και την αναγκαιότητα 

της μέσα στη σχολική μονάδα. 

Σε αυτή τη διάσταση πολλοί 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν(Μ.Τ 

3.6) όμως δεν είναι και τόσο 

διάχυτη η αντίληψη, πως ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη να 

αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα 

της τεχνολογίας ώστε να 

διαμορφώνει θετικές στάσεις και 

αντιλήψεις στους εκπαιδευτικούς, 

προκειμένου να κατανοήσουν τη 

σημασία και την αναγκαιότητα 

της μέσα στη σχολική μονάδα. 

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

επισημαίνει πως ο διευθυντής είναι 

σημαντικό να λειτουργεί ως 

πρότυπο για τους εκπαιδευτικούς, 

με την έννοια ότι θα πρέπει να 

αναδεικνύει τα ποικίλα 

πλεονεκτήματα αξιοποίησης της 

τεχνολογίας με έμπρακτο τρόπο 

ώστε να μπορέσει να διαμορφώσει 

θετικές στάσεις και αντιλήψεις 

στους εκπαιδευτικούς, και 

παράλληλα, να επιτύχει τη διάχυση 

της τεχνολογίας σε όλες τις 

λειτουργίες της σχολικής μονάδας 

(διοικητικές και διδακτικές). 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για 

το σχεδιασμό της διδασκαλίας με 

τη βοήθεια της τεχνολογίας ώστε 

ο μαθητής να αποτελεί το 

επίκεντρο της μαθησιακής 

διεργασίας. 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

αναγνωρίζουν (Μ.Τ 2.4) πως ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη για το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας ώστε ο 

Από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών στις συνεντεύξεις 

προέκυψε ότι η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας από το διευθυντή 

εστιάζει σε παραμέτρους της 

διοικητικής λειτουργίας, γεγονός 



89 
 

μαθητής να αποτελεί το επίκεντρο 

της μαθησιακής διεργασίας. 

 

που σημαίνει ότι η ευθύνη του 

διευθυντή  είναι άρρηκτα 

συνυφασμένη με τη διάχυση της 

τεχνολογίας σε διοικητικές 

παραμέτρους και λιγότερο σε 

διδακτικές. 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

προάγει τη μάθηση μέσα από την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας. 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

διατηρούν μια ουδέτερη στάση 

(Μ.Τ 3) για το ότι ο διευθυντής 

έχει την ευθύνη να προάγει τη 

μάθηση μέσα από την αξιοποίηση 

της τεχνολογίας. 

 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

στις συνεντεύξεις εστίασαν στη 

προώθηση της αξιοποίησης των 

τεχνολογικών μέσων σε διοικητές 

παραμέτρους και λιγότερο σε 

διδακτικές, διότι η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κατά τη διδακτική 

πράξη αποτελεί ευθύνη 

περισσότερο των εκπαιδευτικών 

και λιγότερο του διευθυντή. 

Στην πρώτη κατηγορία η οποία εστιάζει στο σχολικό κλίμα και το όραμα που θα πρέπει να διαμορφώνει ο 

τεχνολογικός ηγέτης μέσα στη σχολική μονάδα προέκυψε από τα αποτελέσματα ότι οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα δεν αναγνωρίζουν πως στις ευθύνες του τεχνολογικού ηγέτη συγκαταλέγονται α) ο 

σχεδιασμός της διδασκαλίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας ώστε ο μαθητής να αποτελεί το επίκεντρο της 

μαθησιακής διεργασίας, β) η προαγωγή της μάθησης μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας ενώ 

παράλληλα, στάση ουδετερότητας διατηρούν αναφορικά με την ευθύνη του διευθυντή να αναδεικνύει τα 

πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ώστε να διαμορφώνει θετικές στάσεις και αντιλήψεις στους εκπαιδευτικούς. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ 

Ο διευθυντής πρέπει να αξιοποιεί 

την τεχνολογία σε όλες τις 

λειτουργίες της σχολικής μονάδας 

(όπως είναι για παράδειγμα η 

γραμματειακή υποστήριξη, 

ηλεκτρονικό αρχείο μαθητών). 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.5) αναγνωρίζουν ότι ο 

διευθυντής πρέπει να αξιοποιεί 

την τεχνολογία σε όλες τις 

λειτουργίες της σχολικής 

μονάδας. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων αναγνωρίζει ότι ο 

διευθυντής είναι σημαντικό να 

αξιοποιεί  την τεχνολογία σε όλες 

τις λειτουργίες της σχολικής 

μονάδας και καταβάλλονται 

προσπάθειες για αυτό. 

Ο διευθυντής πρέπει να προωθεί 

το σχεδιασμό δράσεων 

καινοτόμων οι οποίες να 

περιλαμβάνουν την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών. 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4) αναγνωρίζουν ότι ο διευθυντής 

πρέπει να προωθεί το σχεδιασμό 

δράσεων καινοτόμων οι οποίες να 

περιλαμβάνουν την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων αναγνωρίζει ότι ο 

διευθυντής είναι σημαντικό να 

προωθεί το σχεδιασμό καινοτόμων 

δράσεων οι οποίες να 

περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, 
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επισημαίνουν ότι υπάρχουν ποικίλα 

εμπόδια που σχετίζονται με άλλες 

παραμέτρους όπως η έλλειψη 

τεχνολογικού εξοπλισμού εξαιτίας 

περιορισμένων οικονομικών 

πόρων. 

Σε αυτή την κατηγορία διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες που θα πρέπει να διέπουν τον τεχνολογικό ηγέτη. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

ενημερώνει  τους εκπαιδευτικούς 

σχετικά με τις τελευταίες 

εξελίξεις στο τομέα της 

τεχνολογίας 

Σε αυτή τη διάσταση αρκετοί 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 

(Μ.Τ 3.6) όμως δεν αποτελεί 

κοινή αντίληψη, πως ο διευθυντής 

έχει την ευθύνη, να ενημερώνει 

τους εκπαιδευτικούς σχετικά με 

τις τελευταίες εξελίξεις στον 

τομέα της τεχνολογίας 

 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων ο διευθυντής έχει την 

ευθύνη να ενημερώνει 

τους εκπαιδευτικούς στον τομέα 

της τεχνολογίας, ώστε αυτή να 

διαχυθεί στο σύνολο των 

λειτουργιών της σχολικής μονάδας  

 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

οργανώνει την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα που 

αφορούν τη αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κατά τη διδακτική 

πράξη  

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

αναγνωρίζουν (Μ.Τ 2.6) πως ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη για 

την οργάνωση εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα που 

αφορούν την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κατά τη διδακτική 

πράξη. 

 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι ο 

διευθυντής δεν έχει την ευθύνη της 

οργάνωσης της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών αλλά είναι 

υπεύθυνος μόνο για την ενημέρωση 

τους σε παραμέτρους που 

σχετίζονται με την τεχνολογία. 

Ο διευθυντής πρέπει να 

ενημερώνεται συνεχώς για τις 

τεχνολογικές εξελίξεις.  

Το σύνολο σχεδόν των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην έρευνα αναγνωρίζει πως ο 

διευθυντής πρέπει να 

ενημερώνεται συνεχώς για τις 

τεχνολογικές εξελίξεις. 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων το σύνολο των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

στην έρευνα επισημαίνει ότι ο 

διευθυντής θα πρέπει να 

ενημερώνεται για τις τεχνολογικές 

εξελίξεις. 

Ο διευθυντής πρέπει να 

επιμορφώνεται σχετικά με 

ζητήματα της τεχνολογίας. 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.3) αναγνωρίζουν ότι ο 

διευθυντής πρέπει να 

επιμορφώνεται σχετικά με 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων το σύνολο των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

στην έρευνα επισημαίνει ότι ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη να 
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ζητήματα της τεχνολογίας. ενδυναμώνει τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες του σχετικά με την 

τεχνολογία. 

Ο διευθυντής πρέπει να σχεδιάζει 

και να υλοποιεί επιμορφώσεις 

μέσα στη σχολική μονάδα με 

βάση τις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε 

ζητήματα που σχετίζονται με την 

αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών κατά τη διδακτική 

πράξη. 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.5) αναγνωρίζουν ότι ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη να 

σχεδιάζει και να υλοποιεί 

επιμορφώσεις μέσα στη σχολική 

μονάδα με βάση τις ανάγκες και 

τα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε 

ζητήματα που σχετίζονται με την 

αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών κατά τη διδακτική 

πράξη. 

 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων ο σχεδιασμός των 

επιμορφώσεων δεν αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη του 

διευθυντή. Σημαντικές ευθύνες για 

το σχεδιασμό φέρουν και τα 

ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης 

(π.χ. σχολικοί σύμβουλοι). 

Σε αυτή την κατηγορία που εστιάζει σε πτυχές που αφορούν την επιμόρφωση και την υποστήριξη τόσο του 

διευθυντή όσο και των εκπαιδευτικών σε τεχνολογικά θέματα διαφάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί δεν 

αναγνωρίζουν και δε κατανοούν το ρόλο και τις ευθύνες του τεχνολογικού ηγέτη σε συνάρτηση με το 

σχεδιασμό επιμορφώσεων και συνεχούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

λαμβάνει μέτρα σχετικά με την 

ασφαλή χρήση της τεχνολογίας 

μέσα στη σχολική μονάδα. 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.2) αναγνωρίζουν πως ο 

διευθυντής πρέπει να λαμβάνει 

μέτρα σχετικά με την ασφαλή 

χρήση της τεχνολογίας μέσα στη 

σχολική μονάδα. 

Τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων και οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών δεν εστίασαν σε 

ζητήματα ασφαλούς χρήσης της 

τεχνολογίας. 

Σε αυτή την κατηγορία διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν πως ο τεχνολογικός ηγέτης θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε παραμέτρους που 

σχετίζονται με ην ασφαλή χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

βρίσκει πόρους για να εξοπλίζει 

τεχνολογικά το σχολείο. 

Σε αυτή τη διάσταση πολλοί 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 

(Μ.Τ 3.7) όμως δεν είναι και τόσο 

διάχυτη η αντίληψη, πως ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη να 

βρίσκει πόρους για να εξοπλίζει 

τεχνολογικά το σχολείο. 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων ο διευθυντής έχει την 

ευθύνη να εμπλουτίζει τους 

ψηφιακούς και τεχνολογικούς 

πόρους μέσα στη σχολική μονάδα. 

Αλλά δεν επισημαίνεται με 

σαφήνεια ότι θα πρέπει αναζητά 
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 και οικονομικούς πόρους για να 

επιτευχθεί η απαιτούμενη 

τεχνολογική αναβάθμιση του 

σχολείου.  

 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

φροντίζει/λαμβάνει μέτρα  για την 

τεχνική υποστήριξη (π.χ. 

συντήρηση υπολογιστών) ώστε 

να αντιμετωπίζονται τα 

προβλήματα που επηρεάζουν 

αρνητικά τη χρήση της 

τεχνολογίας. 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.2) αναγνωρίζουν πως ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη να 

φροντίζει/λαμβάνει μέτρα για την 

τεχνική υποστήριξη ώστε να 

αντιμετωπίζονται τα προβλήματα 

που επηρεάζουν αρνητικά τη 

χρήση της τεχνολογίας. 

Μέσα από τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων δεν αναδύεται αν και 

σε ποιο βαθμό ο διευθυντής της 

σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη 

να ενδυναμώνει την τεχνική 

υποστήριξη. Ωστόσο, αναδύεται 

πως το ζήτημα της τεχνικής 

υποστήριξης αποτελεί βασικό 

ανασταλτικό παράγοντα που 

συμβάλλει στο χαμηλό βαθμό 

αξιοποίησης της τεχνολογίας. 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για 

την αξιολόγηση του τρόπου με 

τον οποίο χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία μέσα στο σχολείο. 

Σε αυτή τη διάσταση πολλοί 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 

(Μ.Τ 3.1) όμως δεν αποτελεί 

κοινή αντίληψη, πως ο διευθυντής 

έχει την ευθύνη για την 

αξιολόγηση του τρόπου με τον 

οποίο χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία μέσα στο σχολείο. 

Κατ’ επέκταση, οι εκπαιδευτικοί 

της έρευνας θεωρούν ότι την 

ευθύνη αυτή δεν θα έπρεπε να την 

έχει ο διευθυντής.  

Μέσα από τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων δεν αναδύεται αν και 

σε ποιο βαθμό ο διευθυντής της 

σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη 

για την αξιολόγηση του τρόπου με 

τον οποίο χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία μέσα στο σχολείο. 

Σε αυτή την κατηγορία διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δεν κατανοούν και δεν 

αναγνωρίζουν σε όλο τους το εύρος τις ευθύνες του τεχνολογικού ηγέτη όσον αφορά την διασφάλιση των 

απαιτούμενων πόρων για την αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον αλλά και τις 

παραμέτρους εκείνες που σχετίζονται με τη σημασία και την αναγκαιότητα της αξιολόγησης, ώστε να 

διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση. 

 

Μία πρώτη παρατήρηση που προέκυψε μέσα από τη συγκριτική εξέταση των 

αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και των συνεντεύξεων είναι το γεγονός ότι στο 

σύνολο των διαστάσεων της τεχνολογικής ηγεσίας που εξετάστηκαν, δεν 

εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις στις απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί 

που συμμετείχαν στην εν λόγω έρευνα. Με άλλα λόγια, υπάρχει συμφωνία μεταξύ 
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των απαντήσεων του ερωτηματολογίου και των συνεντεύξεων. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι εξετάστηκαν οι διαστάσεις οι οποίες οριοθετούν την έννοια της 

τεχνολογικής ηγεσίας και περιγράφουν τις ευθύνες και τα καθήκοντα στα οποία 

καλείται να ανταποκριθεί ο τεχνολογικός ηγέτης. 

 Παρατηρώντας σε ένα πρώτο επίπεδο τις κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται 

οι διαστάσεις διαφαίνεται πως στην πρώτη κατηγορία που αφορά τον τεχνολογικό 

ηγέτη και το σχολικό όραμα και κουλτούρα οι εκπαιδευτικοί δεν αναγνωρίζουν το 

γεγονός ότι στις ευθύνες του διευθυντή συγκαταλέγεται ο σχεδιασμός της 

διδασκαλίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας και η προαγωγή της μάθησης μέσω της 

αξιοποίησης αυτής. Παράλληλα φαίνεται να υπάρχει μία στάση ουδετερότητας ως 

προς την ευθύνη του διευθυντή να αναδεικνύει στους εκπαιδευτικούς τα 

πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Από την άλλη, στην δεύτερη κατηγορία που αφορά 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του τεχνολογικού ηγέτη, από τις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, φαίνεται να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν τα 

χαρακτηριστικά του διευθυντή που ασκεί τεχνολογική ηγεσία. Στην τρίτη κατηγορία 

που σχετίζεται με την επιμόρφωση/υποστήριξη του διευθυντή οι συμμετέχοντες δεν 

αναγνωρίζουν το ρόλο και τις ευθύνες του διευθυντή σε συνάρτηση με το σχεδιασμό 

επιμορφώσεων και συνεχούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Έπειτα, στην τέταρτη 

κατηγορία, που αφορά τον τεχνολογικό ηγέτη και την ψηφιακή ηθική και ασφάλεια, 

παρατηρείται πως οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι ο διευθυντής πρέπει να δίνει 

μεγάλη βαρύτητα σε παραμέτρους που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση και 

αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο σχολείο. Τέλος στην τελευταία κατηγορία που 

σχετίζεται με τον τεχνολογικό ηγέτη και τη συστηματική βελτίωση, οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί δεν αναγνωρίζουν εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του διευθυντή σχετικά με 

τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αξιοποίηση της τεχνολογίας, αλλά 

και τις παραμέτρους εκείνες που σχετίζονται με τη σημασία και την αναγκαιότητα της 

αξιολόγησης, ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά τις διαστάσεις, από τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν διαφάνηκε πως οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη διαμόρφωσης οράματος στη σχολική μονάδα, έχει την 

ευθύνη να θέτει στόχους και να διαμορφώνει στρατηγικά σχέδια. Επίσης, οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι μεταξύ των ευθυνών που έχει ένας 

διευθυντής συγκαταλέγεται η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις 
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τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ παράλληλα οφείλει να φροντίζει για την τεχνική 

υποστήριξη ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στο 

σύνολο των λειτουργιών της σχολικής μονάδας. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα 

πως ο τεχνολογικός ηγέτης θα πρέπει να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται ο ίδιος 

προκειμένου να είναι σε θέση να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας και 

κατ’ επέκταση να μπορέσει να διαμορφώσει θετικές στάσεις και αντιλήψεις στους 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη σχολική μονάδα. 

Λαμβάνοντας λοιπόν, υπόψη τα παραπάνω καθίσταται εμφανές πως από τις 

παραπάνω διαστάσεις που προσδιορίζουν την έννοια του τεχνολογικού ηγέτη, οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν και συμφωνούν με τις 

περισσότερες διαστάσεις. Με άλλα λόγια, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι έχουν μία 

σχετικά συγκροτημένη εικόνα του τεχνολογικού ηγέτη και των καθηκόντων του. 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαστάσεις που σχετίζονται με την έννοια της 

τεχνολογικής ηγεσίας για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί διατύπωσαν τις ενστάσεις και 

τις διαφωνίες τους. Το πρώτο σημείο στο οποίο θα πρέπει να γίνει αναφορά είναι το 

γεγονός ότι μία πολύ σημαντική μερίδα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα δεν θεωρεί πως αποτελεί ευθύνη του διευθυντή ο σχεδιασμός της διδασκαλίας 

με την βοήθεια της τεχνολογίας. Το δεύτερο σημείο σχετίζεται με το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους δεν συμφωνούν πως ο διευθυντής καλείται να 

προάγει τη μάθηση μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. 

Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στις συνεντεύξεις, διαφαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί συνδέουν την έννοια της τεχνολογικής ηγεσίας και τις ευθύνες του 

τεχνολογικού ηγέτη με τα διοικητικά καθήκοντα. 

Με άλλα λόγια, αναγνωρίζουν πως η τεχνολογική ηγεσία είναι άρρηκτα 

συνυφασμένη με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για την 

διεκπεραίωση διοικητικών καθηκόντων, μεταθέτοντας την ευθύνη για την αξιοποίηση 

της τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στους εκπαιδευτικούς. Παρατηρείται κατά 

συνέπεια πως αν και αναγνωρίζουν τη σημασία αξιοποίησης της τεχνολογίας σε όλες 

τις παραμέτρους λειτουργίας της σχολικής μονάδας και από την άλλη μεριά, θεωρούν 

βαρύνουσας σημασίας τη διαμόρφωση ενός οράματος που να προάγει την αξιοποίηση 

της τεχνολογίας, δεν αναγνωρίζουν ότι ο διευθυντής είναι και παιδαγωγικός 

υπεύθυνος, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει την εποπτεία για το πώς 

αξιοποιείται η τεχνολογία και κατά τη διδακτική πράξη. 
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Αντίστοιχα με τα παραπάνω, παρατηρείται και μία άλλη αντίφαση στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, προέκυψε από τα αποτελέσματα ότι ο 

διευθυντής, ως τεχνολογικός ηγέτης, δεν είναι υπεύθυνος για οργάνωση εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη σχολική μονάδα. Το στοιχείο αυτό έρχεται σε 

αντίφαση με το γεγονός ότι ο διευθυντής οφείλει να διαμορφώνει θετικές στάσεις και 

αντιλήψεις σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η διαμόρφωση όμως, 

θετικών στάσεων δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένα και ανεξάρτητα από τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, διότι ο βαθμός εξοικείωσης με τις νέες 

τεχνολογίες επηρεάζει αφενός το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ως 

σημαντική τη συστηματική αξιοποίηση κατά τη διδακτική πράξη και αφετέρου, το 

βαθμό στον οποίο καταβάλλονται προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να σχολιαστεί είναι η ουδέτερη στάση 

που διατήρησαν οι εκπαιδευτικοί ως προς το κατά πόσο ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η τεχνολογία μέσα στην σχολική 

μονάδα. Αναγνωρίζοντας ότι το πρότυπο του τεχνολογικού ηγέτη θα πρέπει να 

συνδυάζει διαφορετικά στυλ ηγεσίας (μετασχηματιστική, κατανεμημένη, 

συμμετοχική, παιδαγωγική). Ο διευθυντής για να μπορέσει να λειτουργήσει ως 

τεχνολογικός ηγέτης, θα πρέπει να προάγει την αυτοαξιολόγηση της σχολικής 

μονάδας, ώστε να είναι σε θέση να αναπροσαρμόζει τους στόχους που τίθενται με 

βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες που υπάρχουν και κατ’ επέκταση να επιτύχει 

τη βελτίωση και την αποτελεσματική λειτουργία της. Σε αυτό το πλαίσιο 

συγκαταλέγεται και η ανάγκη συνεχούς διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών 

και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών, προκειμένου το σχολείο να μετατραπεί σε 

έναν οργανισμό μάθησης εντός του οποίου η τεχνολογία συνιστά αναπόσπαστο 

κομμάτι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

  

Συζήτηση-Συμπεράσματα-Προτάσεις 

5.1 Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Αρχικά, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 

παρούσα διπλωματική εργασία σχετίζεται με τις προσπάθειες που καταβάλλονται να 

καταστεί πιο αποτελεσματική η λειτουργία της σχολικής μονάδας, δίνοντας έμφαση 

σε παραμέτρους της σχολικής ηγεσίας όπως είναι η διαμόρφωση ενός  θετικού 

κλίματος και μιας ισχυρής κουλτούρας που αξιοποιούν τα σύγχρονα τεχνολογικά και 

ψηφιακά μέσα. Με άλλα λόγια, η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλες τις λειτουργίες 

και πτυχές της σχολικής μονάδας εξαρτάται από το κατά πόσο ο σχολικός ηγέτης 

διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για τη συστηματική 

αξιοποίηση της (Πιτσιάβας & Βλαχόπουλος, 2015; Χαραλάμπους, 2008). Η 

εκπαιδευτική τεχνολογία είναι ένα εξελισσόμενο πεδίο σπουδών, το οποίο 

χρησιμοποιεί την τεχνολογία ως μέσο για την επίλυση των εκπαιδευτικών 

προκλήσεων (Anderson & Dexter, 2000). Υπό αυτό το πρίσμα η τεχνολογική ηγεσία 

δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των μεμονωμένων ατόμων, αλλά συνιστά 

χαρακτηριστικό ολόκληρης της σχολικής μονάδας (Jackson, 2009). 

Με άλλα λόγια, οι τεχνολογικοί ηγέτες καλούνται να εμπνεύσουν ένα κοινό 

όραμα για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

μέσα στη σχολική μονάδα, ενώ παράλληλα καλούνται να προάγουν ένα περιβάλλον 

και μία κουλτούρα που συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος αυτού 

(Richardson, Flora & Bathon, 2013;McLeod, Bathon & Richardson, 2011). Με βάση 

τα παραπάνω ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για την τεχνολογική ηγεσία στο σχολείο. Με άλλα λόγια, στόχος ήταν 

σε ένα πρώτο επίπεδο, να αναδειχθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με 

τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η τεχνολογική ηγεσία με βάση τα 

δεδομένα της σύγχρονης εποχής ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η λειτουργία 

της σχολικής μονάδας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στόχος ήταν να αναδειχθούν οι 

δυσκολίες που παρατηρούνται στην ελληνική πραγματικότητα και τα μέτρα που θα 

πρέπει να ληφθούν.  

Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας οι απόψεις των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διερευνήθηκαν μέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων 

ενώ παράλληλα, αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο κλήθηκαν να 
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συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί πριν από τις συνεντεύξεις. Μέσα από τη 

συμπλήρωση  του ερωτηματολογίου, στόχος ήταν να αναδειχθεί αν αναγνωρίζουν τις 

βασικές διαστάσεις που συγκροτούν το ρόλο και τα καθήκοντα του τεχνολογικού 

ηγέτη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, όπως επισημαίνουν και οι Kanaya και συν. (2005), 

στις διαστάσεις εκείνες που σχετίζονται με την ηγεσία, με τους σταθερούς 

εκπαιδευτικούς στόχους, με την επαγγελματική ανάπτυξη, με τους κατάλληλους 

τεχνολογικούς πόρους το χρόνο και την αξιολόγηση και οι οποίες βρίσκονται σε 

συμφωνία με τα πρότυπα/πλαίσια δεξιοτήτων του τεχνολογικού ηγέτη του ISTE 

(2009).  

Για το λόγο αυτό διαμορφώθηκαν πέντε κατηγορίες οι οποίες συγκροτούν τα 

πλαίσια δεξιοτήτων, καθηκόντων και ευθυνών του τεχνολογικού  ηγέτη. Η πρώτη 

κατηγορία εστιάζει στη διαμόρφωση του σχολικού οράματος και της σχολικής 

κουλτούρας, η δεύτερη στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του τεχνολογικού 

ηγέτη, η τρίτη σε ζητήματα επιμόρφωσης και υποστήριξης, η τέταρτη σε 

παραμέτρους της ψηφιακής ηθικής και της ασφάλειας, ενώ η πέμπτη σε εκείνες τις 

πτυχές οι οποίες συμβάλλουν στη συστηματική βελτίωση και την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων (Grady,2011; ISTE, 2009; 

Schrum & Levin, 2009). 

Σε γενικές γραμμές, τόσο από το ερωτηματολόγιο όσο και από τις 

συνεντεύξεις προέκυψε πως αναγνωρίζουν κάποιες από τις διαστάσεις της 

τεχνολογικής ηγεσίας, χωρίς όμως να καθίσταται εμφανές μέσα από τις απαντήσεις 

τους ότι υπάρχει μία σαφής και κοινή αντίληψη αναφορικά με την έννοια του 

τεχνολογικού ηγέτη. Κατ’ επέκταση εστιάζοντας στην παρούσα έρευνα, προέκυψε 

από την ανάλυση των αποτελεσμάτων πως οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς 

την κατανόηση της έννοιας της τεχνολογικής ηγεσίας μπορούν να διακριθούν σε τρεις 

άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά εκείνες τις διαστάσεις τις οποίες αναγνωρίζουν οι 

εκπαιδευτικοί πως αποτελούν βασική ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο 

δεύτερος άξονας αφορά σε εκείνες τις διαστάσεις στις οποίες συμφωνούν πολλοί από 

τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, όμως δεν φαίνεται να είναι 

διάχυτη η αντίληψη για τις ευθύνες και το ρόλο του διευθυντή. Ο τρίτος άξονας 

αναδεικνύει τις διαστάσεις εκείνες στις οποίες εκφράζουν τις διαφωνίες τους οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί για το κατά πόσο αποτελούν ευθύνη του διευθυντή.  

Πιο συγκεκριμένα, οι διαστάσεις του τεχνολογικού ηγέτη που 

αντιλαμβάνονται και κατανοούν οι εκπαιδευτικοί σε μεγαλύτερο βαθμό σχετίζονται 
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σε ένα πρώτο επίπεδο, με την ευθύνη του διευθυντή να διαμορφώνει όραμα μέσα στη 

σχολική μονάδα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 

αντιλαμβάνονται πως ο διευθυντής έχει την ευθύνη να θέτει συγκεκριμένους στόχους 

σχετικά με την αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων σε όλες τις λειτουργίες της 

σχολικής μονάδας. Σε ένα  τρίτο επίπεδο, αναγνωρίζουν και επισημαίνουν πως ο 

διευθυντής για να ανταποκρίνεται στο ρόλο του τεχνολογικού ηγέτη θα πρέπει να 

σχεδιάζει και να προάγει καινοτόμες δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τη 

συστηματική αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων. Σε ένα τέταρτο επίπεδο, σε 

παραμέτρους που αφορούν την  επιμόρφωση  και την υποστήριξη, οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν πως θα πρέπει ο διευθυντής να ενημερώνεται και να επιμορφώνεται 

σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και όλα εκείνα τα ζητήματα που 

σχετίζονται με την αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων στη σχολική μονάδα, καθώς 

επίσης τονίζουν την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης επιμόρφωσης. Τέλος, δύο 

άλλες διαστάσεις τεχνολογικής ηγεσίας που αναγνωρίζουν ως βασική ευθύνη του 

διευθυντή είναι η λήψη μέτρων για την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας και η λήψη 

μέτρων για τη διασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής υποστήριξης ώστε να 

αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που επιδρούν 

αρνητικά στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις διαστάσεις εκείνες στις οποίες 

συμφωνούν πολλοί από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα αλλά δεν 

αποτελεί κοινή αντίληψη οι απόψεις που εκφέρουν. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η 

ευθύνη του διευθυντή να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ώστε να 

διαμορφώνει θετικές στάσεις και αντιλήψεις στους εκπαιδευτικούς, η ευθύνη της 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, η ευθύνη για 

την διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, η ευθύνη του διευθυντή να προάγει τη 

μάθηση μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και η ευθύνη για την αξιολόγηση 

του τρόπου με τον οποίο αξιοποιείται η τεχνολογία μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Παρατηρείται δηλαδή, ότι δεν αποτελούν οι διαστάσεις αυτές διάχυτη αντίληψη για 

τους εκπαιδευτικούς, καθώς θεωρούν πως δεν συνιστούν ευθύνη μόνο του διευθυντή. 

Τέλος, στο σημείο αυτό θα  επισημανθούν οι διαστάσεις εκείνες στις οποίες 

εξέφρασαν τη διαφωνία τους οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα, οι 

εκπαιδευτικοί διαφωνούν  σε ένα πρώτο επίπεδο πως είναι ευθύνη του διευθυντή να 

προάγει τον σχεδιασμό της διδασκαλίας με τη βοήθεια των τεχνολογικών μέσων 

θέτοντας στο επίκεντρο της μαθησιακής διεργασίας τον μαθητή. Αντίστοιχα, 



99 
 

εκφράζουν διαφωνίες και ως προς την ευθύνη του διευθυντή να οργανώνει την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη επισημαίνοντας αφενός, πως μεγαλύτερες είναι 

οι ευθύνες των στελεχών της εκπαίδευσης, όπως είναι οι σχολικοί σύμβουλοι και 

αφετέρου, εστιάζουν στην ευθύνη του διευθυντή ως προς το ζήτημα της ενημέρωσης 

και όχι της οργάνωσης επιμόρφωσης.  

Μία παρατήρηση η οποία προκύπτει από τη συγκριτική εξέταση των 

αποτελεσμάτων τόσο του ερωτηματολογίου όσο και των συνεντεύξεων είναι το 

γεγονός ότι το σύνολο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών δεν έχει μία σαφή  εικόνα 

του τεχνολογικού ηγέτη και του ρόλου που καλείται να επιτελέσει μέσα στη σχολική 

μονάδα. Διαφαίνεται δηλαδή, πως οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα 

κατανοούν μερικώς την έννοια της τεχνολογικής ηγεσίας, στοιχείο το οποίο ως ένα 

βαθμό δικαιολογείται  αν λάβει  κανείς υπόψη το γεγονός ότι μέσα από τις 

συνεντεύξεις επισημάνθηκαν τα πολλαπλά εμπόδια που σχετίζονται με την 

αξιοποίηση της τεχνολογικής ηγεσίας όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη 

οικονομικών πόρων, η έλλειψη του απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και 

η έλλειψη των απαιτούμενων γνώσεων για την αποτελεσματική αξιοποίηση της 

τεχνολογίας τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους διευθυντές. Κατά 

συνέπεια, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν εμπειρία όσον αφορά την 

εφαρμογή της τεχνολογικής ηγεσίας στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς η 

αξιοποίηση των  τεχνολογικών μέσων σε πτυχές λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

είναι αποσπασματική. 

Μία άλλη παρατήρηση που κρίνεται σημαντικό να γίνει αναδεικνύει τις 

αντιφάσεις που υπάρχουν στις εκφερόμενες απόψεις των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα 

εμφανής είναι η αντίφαση που σχετίζεται με το ζήτημα της επιμόρφωσης. Στις 

προτάσεις που καταθέτουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την εφαρμογή της 

τεχνολογικής ηγεσίας  επισημαίνουν τη σημασία και την αναγκαιότητα μιας 

ποιοτικής και εις βάθος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να 

αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν τη διάχυση 

της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζουν 

πως η επιμόρφωση είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τις θετικές στάσεις και αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών και των διευθυντών ως προς την αξιοποίηση της τεχνολογίας. 

Από την άλλη μεριά όμως, για να υπάρξει ουσιαστική επιμόρφωση θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση κοινοτήτων μάθησης και στις 
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ενδοσχολικές επιμορφώσεις ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην εκάστοτε σχολική μονάδα. 

Η αντίφαση λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι ενώ οι 

εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη της επιμόρφωσης, δεν είναι διάχυτη η αντίληψη 

πως ο διευθυντής έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

επιμορφώσεων. 

Μία αντίφαση η οποία αναδείχθηκε από τη συνθετική εξέταση των 

αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και των συνεντεύξεων αφορά το ζήτημα της 

αξιοποίησης της τεχνολογίας σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής μονάδας. Ενώ 

λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν πως θα πρέπει να αξιοποιούνται τα 

τεχνολογικά μέσα τόσο σε διοικητικές λειτουργίες όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικής 

πράξης, αποσυνδέουν τις ευθύνες και το ρόλο του τεχνολογικού ηγέτη από τις πτυχές 

εκείνες που αφορούν την αξιοποίηση της  τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη. Με 

άλλα λόγια, παρατηρείται πως με βάση τις διαστάσεις του ISTE (2009) η τεχνολογική 

ηγεσία θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο 

σχεδιασμός της διδασκαλίας ενσωματώνοντας τα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα 

(Grady,2011; ISTE, 2009; Schrum & Levin, 2009). Αυτό δεν αποτελεί κοινή 

αντίληψη για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα. Κατά συνέπεια, 

αναδύονται σημαντικά κενά ως προς την κατανόηση του ρόλου του τεχνολογικού 

ηγέτη. 

Συμπερασματικά προκύπτει  σε ένα πρώτο επίπεδο ότι οι διευθυντές στην 

ελληνική πραγματικότητα δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες 

που προϋποθέτει η τεχνολογική ηγετική συμπεριφορά, στοιχείο το οποίο έρχεται σε 

αντίφαση με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον Macaulay 

(2010) αλλά και από την έρευνα του Kozloski (2006). Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι 

διευθυντές στις ελληνικές σχολικές μονάδες φαίνεται να διαθέτουν ένα μέσο προς 

χαμηλό επίπεδο επάρκειας στις εκπαιδευτικές εφαρμογές της τεχνολογίας, δεδομένο 

το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με την έρευνα των Yu και Durrington (2006). Και 

τέλος, σε ένα τρίτο επίπεδο, εξαιτίας των παραπάνω οι εκπαιδευτικοί στην ελληνική 

πραγματικότητα δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν σε όλο το φάσμα αφενός, το ρόλο 

του τεχνολογικού ηγέτη και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 

η τεχνολογική ηγεσία. 
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5.2 Περιορισμοί-Προτάσεις 

Αρχικά,  κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στους περιορισμούς της 

παρούσας έρευνας. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να  παρατηρηθεί ότι ο πρώτος 

περιορισμός σχετίζεται με το  δείγμα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν 15 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται δηλαδή, για ένα 

περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, ο οποίος δεν καθιστά 

αντιπροσωπευτικό  το συγκεκριμένο δείγμα. Το στοιχείο αυτό συνδέεται και με τον 

γεωγραφικό περιορισμό, δηλαδή τις σχολικές μονάδες και τις περιοχές από τις οποίες 

προήλθαν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί. Τα δεδομένα αυτά δεν επιτρέπουν την 

ερευνήτρια να προβεί σε γενικεύσεις αλλά καταφέρνει να διαμορφώσει μία εικόνα 

και να κάνει κάποιες βασικές παρατηρήσεις σχετικά με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την τεχνολογική ηγεσία χωρίς ωστόσο αυτές να αποτελούν 

δεδομένα τα οποία ισχύουν για όλο τον πληθυσμό-στόχο (εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης). 

Από την άλλη μεριά, ο δεύτερος περιορισμός αφορά το γεγονός ότι οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν είχαν διαμορφώσει μία δομημένη αντίληψη για την 

έννοια της τεχνολογικής ηγεσίας και για το ρόλο του τεχνολογικού ηγέτη. Θα πρέπει 

να σημειωθεί πως το ερωτηματολόγιο που αξιοποιήθηκε προκειμένου να διερευνηθεί 

κατά πόσο αναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί την έννοια της τεχνολογικής ηγεσίας, 

λειτούργησε συμπληρωματικά προς τα δεδομένα των συνεντεύξεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς προτείνεται η διεξαγωγή 

έρευνας με το ίδιο θέμα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Δηλαδή, προτείνεται η εφαρμογή 

της μικτής μεθόδου έρευνας (ποσοτική και ποιοτική), συνδυάζοντας τη συλλογή 

δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων. Το δείγμα μιας μελλοντικής 

έρευνας προτείνεται να αποτελούν εκπαιδευτικοί από διαφορετικές  σχολικές μονάδες 

της ελληνικής επικράτειας, η επιλογή των οποίων θα γίνει με βάση την τυχαία 

δειγματοληψία προκειμένου αφενός, να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του 

δείγματος και αφετέρου, να καταστεί εφικτή η γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

Εξίσου ενδιαφέρον θα είχε για τον εμπλουτισμό των ερευνητικών δεδομένων η  

διεξαγωγή έρευνας με σκοπό το συσχετισμό των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών του 

συγκεκριμένου δείγματος με κάποιες ψυχομετρικές μεταβλητές που αφορούν τους 

υπολογιστές, όπως είναι η υπολογιστική αυτοπεποίθηση ή το υπολογιστικό άγχος. 
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Έτσι θα διαπιστωθεί κατά πόσο επηρεάζονται οι αντιλήψεις που έχουν σχετικά με την 

αξιοποίηση της τεχνολογικής ηγεσίας σε μία σχολική μονάδα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1) Πλαίσιο δεξιοτήτων τεχνολογικού ηγέτη σχετικά με σχολικό όραμα και 

σχολική κουλτούρα (σελ.34) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ –ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ  

Να διαμορφώνει όραμα και να καθορίζει τους στόχους σχετικά με τη 

τεχνολογία μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς. 

Να διευκολύνει με κάθε τρόπο και να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς. 

Να αυξάνει και να εμπλουτίζει  τους ψηφιακούς και τεχνολογικούς 

πόρους μέσα στη σχολική μονάδα.  

Να προάγει τη μάθηση μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας.  

Να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές πρακτικές αξιοποιώντας με 

συστηματικό τρόπο τα ψηφιακά μέσα. 

Να συμμετέχει σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία ανάπτυξης της 

τεχνολογίας. 

Να διαμορφώνει στρατηγικά σχέδια αξιοποιώντας με συστηματικό τρόπο 

τα ψηφιακά μέσα. 

Να διαμορφώνει ένα θετικό σχολικό κλίμα μέσα στο σχολικό περιβάλλον 

όσον αφορά στη χρήση της τεχνολογίας. 

Να διαμορφώνει ένα τεχνολογικό και μαθησιακό περιβάλλον 

τοποθετώντας στο επίκεντρο το μαθητή επιδιώκοντας να καλύψει το 

σύνολο των αναγκών του μαθητικού δυναμικού.   

Να διαμορφώνει ένα τεχνολογικό και μαθησιακό περιβάλλον 

τοποθετώντας στο επίκεντρο τον μαθητή παρέχοντας στους μαθητές τη 

δυνατότητα να καθορίζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους, να 

διαχειρίζονται τη δική τους εκμάθηση και να αξιολογούν τη δική τους 

πρόοδο. 

 

2) Καταγραφή χαρακτηριστικών προσωπικότητας του τεχνολογικού ηγέτη 

(σελ.35) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
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ΗΓΕΤΗ 

Να είναι επικοινωνιακός.  

Να διαθέτει αυτοπεποίθηση ως προς τη χρήση της τεχνολογίας. 

Να διαθέτει συνεργατικές ικανότητες. 

Να είναι ανοικτός σε νέες ιδέες. 

Να μη φοβάται να πειραματιστεί. 

Να διαθέτει θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τη χρήση της τεχνολογίας 

εντός του σχολικού περιβάλλοντος.  

Να αναγνωρίζει τη σημασία της τεχνολογίας για την ενίσχυση των 

μαθησιακών εμπειριών των μαθητών. 

Να επιδιώκει καινοτόμες αλλαγές μέσα στη σχολική μονάδα. 

 

3) Πλαίσιο δεξιοτήτων τεχνολογικού ηγέτη σχετικά με την επιμόρφωση και την 

υποστήριξη (σελ.40) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Να ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχει 

ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. 

Να υποστηρίζει τα εθνικά πρότυπα τεχνολογίας και να προωθεί την 

επίτευξη των προτύπων στο σχολείο. 

Να παρακολουθεί επιμορφώσεις που θα συμβάλλουν στην διευρυμένη 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Να συμμετέχει σε κοινότητες μάθησης που αποβλέπουν στην υποστήριξη 

του έργου του τεχνολογικού ηγέτη. 

Να σχεδιάζει και να υλοποιεί επιμορφώσεις μέσα στη σχολική μονάδα με 

βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Να παρέχει χρόνο στους εκπαιδευτικούς για πρακτική εξάσκηση. 

Να κάνει ορθή κατανομή του χρόνου, των πόρων και της πρόσβασης 

προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη 

στο τομέα της τεχνολογίας. 

Να διευκολύνει και να προάγει την συμμετοχή του εκπαιδευτικού 

προσωπικού σε κοινότητες μάθησης.  

Να επιδιώκει την ενδυνάμωση της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. 
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Να εμπλουτίζει συνεχώς την τεχνολογική υποδομή με βάση τις ανάγκες 

και τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας. 

Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν τα ψηφιακά μέσα σε 

όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής.   

 

4) Πλαίσιο δεξιοτήτων τεχνολογικού ηγέτη σχετικά με την ψηφιακή ηθική και 

ασφάλεια (σελ.41) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Να προάγει, να μοντελοποιεί και να εφαρμόζει πολιτικές ασφαλούς, νομικής 

και ηθικής χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας των πληροφοριών. 

Να εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και 

πόρους για την επίτευξη των στόχων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. 

Να προάγει και να διαμορφώνει υπεύθυνες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που 

σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας και των πληροφοριών. 

Να προάγει και να διαμορφώνει σχέδια τα οποία αποβλέπουν στην 

ανάπτυξη της πολιτισμικής κατανόησης και της ενεργής συμμετοχής σε 

παγκόσμια ζητήματα μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων μορφών 

επικοινωνίας και συνεργασίας που στηρίζονται στα ψηφιακά και 

τεχνολογικά εργαλεία. 

 

5) Πλαίσιο δεξιοτήτων τεχνολογικού ηγέτη σχετικά με τη συστηματική βελτίωση 

(σελ.43) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Να προωθεί συνεχώς την αξιολόγηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Να αναπτύσσει συνεργασίες οι οποίες αποβλέπουν στη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας μέσα από τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. 

Να αξιοποιεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στη λήψη μέτρων . 

Να δημοσιοποιεί και να κοινοποιεί τα ευρήματα σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την απόδοση του 
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εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και των μαθητών. 

Να αξιοποιεί και να διατηρεί μια ισχυρή υποδομή η οποία μεταξύ άλλων να 

συμπεριλαμβάνει ολοκληρωμένα λειτουργικά συστήματα τεχνολογίας. 

Να καθιερώνει και να αξιοποιεί στρατηγικές συνεργασίας για  τη στήριξη 

της συστημικής βελτίωσης. 

 

6) Διάγραμμα του φύλου των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (σελ.57) 

 

7)  Διάγραμμα της ηλικίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (σελ.57) 

 

 

 

 

40% 

60% 

Φύλο 

Άνδρας  

Γυναίκα 

6% 

27% 

67% 

Ηλικία  

31-40 ετών 

41-50 ετών 

51-60ετώ 
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8)  Διάγραμμα της προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (σελ.58) 

 

9) Πίνακας 1. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου ταξινομημένα με βάση τη 

συμφωνία/δήλωση των εκπαιδευτικών (σελ.58) 

 ΜΤ TA Max Value Min Value 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ –ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

διαμορφώνει ένα όραμα στη σχολική 

μονάδα το οποίο να προωθεί την αξιοποίηση 

της τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές της 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

4.40 0.74 5 3 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να θέτει 

συγκεκριμένους στόχους σχετικά με το πως 

μπορεί να ενταχθεί η τεχνολογία μέσα στη 

σχολική μονάδα 

4.20 0.68 5 3 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της 

τεχνολογίας ώστε να διαμορφώνει θετικές 

στάσεις και αντιλήψεις στους 

εκπαιδευτικούς προκειμένου να 

κατανοήσουν τη σημασία και την 

αναγκαιότητα της μέσα στη σχολική 

μονάδα. 

3.60 1.12 5 2 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να προάγει τη 

μάθηση μέσα από την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας. 

3.00 1.00 5 1 

27% 

60% 

13% 

Προϋπηρεσία 

11-20 έτη  

21-30 έτη 

άνω των 30 ετών 
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Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας με τη βοήθεια 

της τεχνολογίας ώστε ο μαθητής να 

αποτελεί το επίκεντρο της μαθησιακής 

διεργασίας. 

2.40 0.91 4 1 

Γενική αντίληψη για την κατηγορία 3.52    

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ 

Ο διευθυντής πρέπει να αξιοποιεί την 

τεχνολογία σε όλες τις λειτουργίες της 

σχολικής μονάδας (όπως είναι για 

παράδειγμα η γραμματειακή υποστήριξη, 

ηλεκτρονικό αρχείο μαθητών). 

4.53 0.64 5 3 

Ο διευθυντής πρέπει να προωθεί το 

σχεδιασμό δράσεων καινοτόμων οι οποίες 

να περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών. 

4.00 0.53 5 3 

Γενική αντίληψη για την κατηγορία 4.26    

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο διευθυντής πρέπει να επιμορφώνεται 

σχετικά με ζητήματα της τεχνολογίας. 

4.47 0.83 5 2 

Ο διευθυντής πρέπει να ενημερώνεται 

συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

4.33 0.62 5 3 

Ο διευθυντής πρέπει να σχεδιάζει και να 

υλοποιεί επιμορφώσεις μέσα στη σχολική 

μονάδα με βάση τις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 

προσωπικού σε ζητήματα που σχετίζονται 

με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

κατά τη διδακτική πράξη. 

3.80 0.86 5 

 

2 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

ενημερώνει  τους εκπαιδευτικούς σχετικά με 

τις τελευταίες εξελίξεις στο τομέα της 

τεχνολογίας 

3.60 0.91 5 2 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να οργανώνει 

την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε 

ζητήματα που αφορούν τη αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη 

2.60 0.74 4 2 

Γενική αντίληψη για την κατηγορία 3.76    

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
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Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να λαμβάνει 

μέτρα σχετικά με την ασφαλή χρήση της 

τεχνολογίας μέσα στη σχολική μονάδα. 

4.27 1.03 5 1 

Γενική αντίληψη για την κατηγορία 4.27    

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

φροντίζει/λαμβάνει μέτρα  για την τεχνική 

υποστήριξη (π.χ. συντήρηση υπολογιστών) 

ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα 

που επηρεάζουν αρνητικά τη χρήση της 

τεχνολογίας. 

4.27 1.10 5 1 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να βρίσκει 

πόρους για να εξοπλίζει τεχνολογικά το 

σχολείο. 

3.67 1.45 5 1 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την 

αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο 

χρησιμοποιείται η τεχνολογία μέσα στο 

σχολείο 

3.07 0.70 4 2 

Γενική αντίληψη για την κατηγορία 3.67    

 

10) Πίνακας 2. Αξιοποίηση τεχνολογίας και αποτελεσματική λειτουργία της 

σχολικής μονάδας (σελ.63) 

Η χρήση της τεχνολογίας 

καθιστά πιο 

αποτελεσματική τη 

λειτουργία της σχολικής 

μονάδας  

Ε1, Ε2, Ε3, 

Ε4, Ε5, Ε6, 

Ε7, Ε9, 

Ε10, Ε11, 

Ε12, Ε13, 

Ε14, Ε15 

 Ναι βέβαια συμβάλλει γιατί οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματικά το μάθημα, θα 

μπορούν τα παιδιά να ενημερωθούν και διάφορα 

σύγχρονα θέματα (Ε1) 

 

 Ναι γιατί συμβάλλει στην τεχνολογική αναβάθμιση της 

σχολικής μονάδας, δημιουργεί μέσω προγραμμάτων 

συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες και 

επιτυγχάνεται επικοινωνία μέσω διαδικτυακών επαφών 

(Ε3) 

 

 Βοηθάει στην προώθηση και του εκπαιδευτικού αλλά 

και του υπαλληλικού έργου του εκπαιδευτικού οπότε 

καλύπτει κάθε περίπτωση (Ε6) 
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 πιστεύω ότι συμβάλλει και το γνωρίζω πόσο πολύ 

συμβάλλει να είναι οργανωμένο το γραφείο του 

διευθυντή από τεχνολογικής απόψεως και πόσο μας 

βοηθάει και με τα email και οτιδήποτε αφορά το 

διδακτικό προσωπικό (Ε9) 

 

 Συμβάλλει οπωσδήποτε τουλάχιστον στο διοικητικό 

κομμάτι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο (Ε10) 

 

 Σίγουρα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία, γιατί όπως πάνε τα πράγματα η τεχνολογία 

είναι από τα βασικά μέρη της μαθησιακής επικοινωνίας 

μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή, οπότε θα πρέπει ο 

διευθυντής να έχει κάποιες γνώσεις για να μπορεί να 

την αξιοποιήσει αποτελεσματικά (Ε13) 

Η χρήση της τεχνολογίας 

δεν καθιστά πιο 

αποτελεσματική τη 

λειτουργία της σχολικής 

μονάδας 

  

Η χρήση της τεχνολογίας 

σε μικρό βαθμό καθιστά 

πιο αποτελεσματική τη 

λειτουργία της σχολικής 

μονάδας 

Ε8 Συμβάλλει αλλά δεν είναι όμως και η πιο ουσιαστική 

(Ε8) 

 

11) Πίνακας 3. Συχνότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας (σελ.64) 

Ναι αξιοποιείται η 

τεχνολογία 

Ε2, Ε3, 

Ε4, Ε5, 

Ε6, Ε7, 

Ε8, Ε9, 

Ε11, Ε12, 

Ε13, Ε14, 

Ε15 

 Ναι χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Στα προγράμματα σπουδών, 

στα διάφορα θέματα προσωπικού, επικοινωνίας και 

υποστήριξης. Ακόμη αναζητεί διάφορους πόρους για την 

ενίσχυσή της (Ε2) 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα προγράμματα 

επικοινωνίας και ανταλλαγής εκπαιδευτικών και μαθητών, 

όπως είναι το Comenius, και η διαχείριση εκπαιδευτικών 
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διαδικτυακών σελίδων (Ε3) 

 

Χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για γραφειοκρατικές δουλειές του 

σχολείου. Επίσης, σε κάποιες δράσεις του σχολείου 

χρησιμοποιεί τον διαδραστικό πίνακα, τον υπολογιστή και τον 

προτζέκτορα (Ε4) 

 

…την χρησιμοποιεί για παράδειγμα στη γρήγορη διεκπεραίωση 

αλληλογραφίας και στη γρήγορη ενημέρωση του Συλλόγου 

Διδασκόντων (Ε5) 

 

 Τη χρησιμοποιεί στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, στο 

πρόγραμμα Myschool που είναι η βάση δεδομένων για τους 

μαθητές (Ε8) 

 

 Στη διοίκηση περισσότερο τη χρησιμοποιεί. Φυσικά και (…) 

μέσα στη διδασκαλία ενθαρρύνει τους δασκάλους να 

χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που υπάρχει στο σχολείο (Ε11) 

 

 Όλα πλέον είναι αρχειοθετημένα στους υπολογιστές. Όλη η 

επικοινωνία γίνεται με τους υπολογιστές (…) και με το ιντερνέτ 

είτε μέσω της διεύθυνσης, ανάμεσα στον διευθυντή και την 

διεύθυνση, είτε ανάμεσα στον διευθυντή και τους δασκάλους 

(Ε14) 

 

Όχι δεν αξιοποιείται   
 

Σε μικρό βαθμό 

αξιοποιείται/ 

περιστασιακά 

Ε1, Ε7, Ε9 Την αξιοποιεί σε κάποιο βαθμό. Στο σχολείο υπάρχουν 4 

laptops με προτζέκτορες, οπότε μπορούν οι εκπαιδευτικοί να 

τους παίρνουν εκ περιτροπής. Επίσης, έχει οργανώσει κάποιες 

ημερίδες που έχουν σχέση με την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών στα σχολεία.(Ε1) 

 

 

 Αξιοποιείται σε καλό βαθμό αν και πιστεύω ότι θα μπορούσε 

να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Όπως για παράδειγμα 

να μας ενθαρρύνει περισσότερο να εντάξουμε την τεχνολογία 



122 
 

στην τάξη (Ε9) 

 

12) Πίνακας 4. Εμπόδια κατά την αξιοποίηση της τεχνολογίας (σελ.66) 

Έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού Ε4, Ε5, Ε7, Ε10, 

Ε11, Ε13, Ε15 

7 εκπαιδευτικοί  

Έλλειψη τεχνολογικής κατάρτισης- 

επιμόρφωσης  

εκπαιδευτικών/διευθυντών 

Ε3, Ε7, Ε8, Ε10, 

Ε12, Ε15 

6 εκπαιδευτικοί 

Έλλειψη οικονομικών πόρων Ε6, Ε7, Ε13, Ε14 4 εκπαιδευτικοί 

Η έλλειψη διάθεσης Ε1, Ε11, Ε12 3 εκπαιδευτικοί 

Η ηλικία των εκπαιδευτικών Ε1, Ε12 2 εκπαιδευτικοί 

Η έλλειψη χρόνου Ε1, Ε12 2 εκπαιδευτικοί 

Η νοοτροπία των εκπαιδευτικών Ε1 1 εκπαιδευτικός  

Μη ανεκτικό σχολικό περιβάλλον/ 

χαμηλός βαθμός ανάληψης 

πρωτοβουλιών 

Ε2 1 εκπαιδευτικός 

Ο φόβος των εκπαιδευτικών απέναντι 

στις νέες τεχνολογίες 

Ε9 1 εκπαιδευτικός 

Έλλειψη εμπειρίας Ε9 1 εκπαιδευτικός 

Έλλειψη τεχνολογικής υποστήριξης Ε11 1 εκπαιδευτικός 

Γραφειοκρατία Ε14 1 εκπαιδευτικός 

 

13) Πίνακας 5. Η αδύναμη σχολική κουλτούρα και η έλλειψη οράματος ως 

εμπόδια στην εφαρμογή της τεχνολογικής ηγεσίας (σελ.67) 

Η αδύναμη σχολική 

κουλτούρα και η έλλειψη 

οράματος από τη μεριά 

του διευθυντή 

λειτουργούν ανασταλτικά 

στην αξιοποίηση της 

τεχνολογίας σε όλο το 

φάσμα των λειτουργιών 

Ε1, Ε2, Ε3,Ε4, 

Ε5, Ε7, Ε10, 

Ε11, Ε12, Ε13, 

Ε14, Ε15 

Σίγουρα, γιατί στη διοίκηση αν 

αξιοποιήσει ο διευθυντής τις νέες 

τεχνολογίες για πάρα πολλές διοικητικές 

δουλειές γραφικές δουλειές, αυτές θα 

γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ 

γρήγορα και αποτελεσματικά (Ε1)  

 

  

Φυσικά αφού η έλλειψη τεχνολογικών 
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της σχολικής μονάδας  

 

μέσων εμποδίζει όχι μόνο τη διοίκηση 

αλλά και το ρόλο της σύγχρονης 

διδασκαλίας (Ε4) 

 

 

 Η κακή συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών διευθυντή καθώς κι όταν 

δεν υπάρχει όραμα στο σχολείο 

ενισχύουν στο να επηρεάζονται αρνητικά 

η διδασκαλία και οι λειτουργίες της 

διοίκησης (Ε15) 

Η αδύναμη σχολική 

κουλτούρα και η έλλειψη 

οράματος από τη μεριά 

του διευθυντή δε 

λειτουργούν ανασταλτικά 

στην αξιοποίηση της 

τεχνολογίας σε όλο το 

φάσμα των λειτουργιών 

της σχολικής μονάδας  

 

  

Η αδύναμη σχολική 

κουλτούρα και η έλλειψη 

οράματος από τη μεριά 

του διευθυντή σε μικρό 

βαθμό λειτουργούν 

ανασταλτικά στην 

αξιοποίηση της 

τεχνολογίας σε όλο το 

φάσμα των λειτουργιών 

της σχολικής μονάδας  

 

 

Ε6, Ε8, Ε9 

 

 Στη διοίκηση ενδεχομένως μπορεί η 

αδυναμία του διευθυντή να καλυφθεί αν 

και εφόσον υπάρχει γραμματέας ή 

κάποιο πρόσωπο το οποίο να στηρίζει τη 

λειτουργία του διευθυντή … αλλά είναι 

απαραίτητο όπως και να έχει αυτό το 

πράγμα ειδικά στη σημερινή εποχή όπου 

χωρίς τεχνολογικές γνώσεις ο 

διευθυντής δεν μπορεί να υφίσταται. (…) 

Από την άλλη μεριά στο διδακτικό 

κομμάτι χωρίς τη γνώση και την καλή 

χρήση των τεχνολογιών εκπαίδευσης δεν 

έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε σε 
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πολύ μεγάλο ποσοστό τις διδακτικές 

ανάγκες (Ε6) 

 

Σίγουρα δημιουργεί πρόβλημα η 

αδύναμη σχολική κουλτούρα. Παρόλα 

αυτά ο κάθε εκπαιδευτικός αν θέλει να 

χρησιμοποιήσει την τεχνολογία στο 

μάθημά του δεν τον ενοχλεί κάτι, δεν τον 

επηρεάζει αυτό (Ε8) 

 

 

14) Πίνακας 6. Χαρακτηριστικά που λειτουργούν ως εμπόδια στην εφαρμογή 

της τεχνολογικής ηγεσίας (σελ.69) 

Απροθυμία/ αδιαφορία του 

διευθυντή 

Ε1, Ε7, Ε9, Ε11, 

Ε12, Ε14, Ε15 

7 Εκπαιδευτικοί  

Έλλειψη γνώσεων Ε5, Ε12, Ε13, Ε14, 

Ε15 

5 Εκπαιδευτικοί 

Αυταρχικότητα/ ισχυρογνωμοσύνη 

διευθυντή 

Ε8, Ε10, Ε11 3 Εκπαιδευτικοί 

Η αδύναμη, συγκαταβατική μη 

καινοτόμα προσωπικότητα 

Ε3, Ε10 2 Εκπαιδευτικοί 

Έλλειψη υπευθυνότητας/ 

ευθυνοφοβία 

Ε4, Ε7 2 Εκπαιδευτικοί 

Έλλειψη οράματος Ε13, Ε15 2 Εκπαιδευτικοί 

Συντηρητικότητα διευθυντή Ε1 1 εκπαιδευτικός  

Δεν λειτουργεί ως εμψυχωτής Ε2 1 εκπαιδευτικός 

Έλλειψη εμπειρίας Ε6 1 εκπαιδευτικός 

Έλλειψη συνεργατικού πνεύματος Ε12 1 εκπαιδευτικός 
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15) Πίνακας 7. Αξιοποίηση της τεχνολογίας από τον διευθυντή (σελ.71) 

Ο διευθυντής αξιοποιεί 

ικανοποιητικά την 

τεχνολογία 

Ε1, Ε2, Ε3, 

Ε4, Ε5, Ε6, 

Ε8, Ε11, Ε12, 

Ε13, Ε14, 

Ε15 

Την βρίσκω αρκετά καλή ειδικά για την ελληνική 

πραγματικότητα (Ε2) 

 

Θεωρώ ότι κάνει το καλύτερο δυνατό για 

διευθυντής σε Δημοτικό με λίγους μαθητές (Ε4) 

 

Με βάση τα μέσα που διαθέτει το σχολείο, που 

είναι η έλλειψη νέων και γρήγορων υπολογιστών 

και οι αργές γραμμές ίντερνετ, θα αξιολογούσα 

άριστο τον τρόπο αξιοποίησης (Ε5)  

 

Στο σχολείο μας η τεχνολογία αξιοποιείται στο 

μέγιστο και έχουμε την ενθάρρυνση να την 

αξιοποιούμε όσο περισσότερο γίνεται και μέσα 

στην τάξη. Επομένως θα έλεγα πολύ καλά! (Ε15) 

 

 

Ο διευθυντής δεν 

αξιοποιεί ικανοποιητικά 

την τεχνολογία 

Ε7  

Υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης ως προς την 

καλύτερη αξιοποίηση της 

τεχνολογίας 

Ε9, Ε10 Πολύ θετικά όχι απλά θα έλεγα πως αξιοποιεί στο 

έπακρο την τεχνολογία (Ε10) 

 

16) Πίνακας 8. Βαθμός αποτελεσματικότητας του τρόπου αξιοποίησης της 

τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον (σελ.72) 

Είναι αποτελεσματικός  

τρόπος με τον οποίο 

αξιοποιείται η τεχνολογία 

στις σχολικές μονάδες 

Ε1, Ε2, Ε3, 

Ε5, Ε13, Ε14, 

Ε15 

Οι διευθυντές πιστεύω πως κάνουν ό, τι καλύτερο 

μπορούν με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που έχουν 

στη διάθεση τους, σαφώς όμως υπάρχουν περιθώρια 

για ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας (Ε2) 
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από τον διευθυντή  

 

Ανταποκρίνεται και στις περιπτώσεις που δεν 

συμβαίνει αυτό θα πρέπει ο διευθυντής να παίρνει 

παράδειγμα από μικρότερες σχολικές μονάδες για 

την προσπάθεια που κάνουν (Ε5) 

 

Ανταποκρίνεται όσο είναι δυνατόν όταν παρέχεται ο 

απαιτούμενος εξοπλισμός. Κι όταν ο διευθυντής 

είναι δραστήριος όπως στη δικής μας σχολική 

μονάδα προσπαθεί να είναι πιο αποτελεσματική και 

λειτουργική η εφαρμογή της τεχνολογίας.(Ε15) 

Δεν είναι 

αποτελεσματικός ο  

τρόπος με τον οποίο 

αξιοποιείται η τεχνολογία 

στις σχολικές μονάδες 

από τον διευθυντή  

 

Ε4, Ε7, Ε12 Όχι πάντα αφού τις περισσότερες φορές κάποιος 

υπολογιστής μπορεί να είναι κατεστραμμένος χωρίς 

ποτέ να έχει επισκευαστεί ή αντικατασταθεί. Ο ίδιος 

ο διευθυντής θα έπρεπε να μεριμνήσει για αυτό (Ε4) 

Σε μέτριο βαθμό  Ε6, Ε8, Ε9, 

Ε10, Ε11 

Και ναι και όχι. Δηλαδή ως προς το αν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σε μεγάλο ποσοστό 

ναι, ωστόσο ο τρόπος αξιοποίησης της τεχνολογίας 

δεν είναι πάντοτε εξίσου αποτελεσματικός και αυτό 

οφείλεται στις τεχνολογικές αδυναμίες (Ε6) 

 

έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία υπάρχουν πάρα 

πολλές εφαρμογές που μπορεί ο καθένας να 

χρησιμοποιήσει στην τάξη του, στη διδασκαλία, 

εφαρμογές web 2.0 τις οποίες οι πιο πολλοί δεν τις 

γνωρίζουν και ο διευθυντής δεν τις γνωρίζει με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα. Αλλά 

δεν ξέρω και αν έχει διάθεση κάποιος από μια 

ηλικία και μετά να μάθει (Ε8) 

 

 

17) Πίνακας 9.Βαθμός υποστήριξης για την αποτελεσματική αξιοποίηση της 

τεχνολογίας (σελ.73) 
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Λαμβάνει  

την απαιτούμενη 

υποστήριξη ώστε να 

αξιοποιήσει με 

συστηματικό τρόπο την 

τεχνολογία  

 

Ε12 Στο σχολείο μας λαμβάνει μεγάλη υποστήριξη τόσο σε 

οικονομικό όσο και σε επίπεδο ενθάρρυνσης (Ε12) 

Δε  

λαμβάνει την 

απαιτούμενη υποστήριξη 

ώστε να αξιοποιήσει με 

συστηματικό τρόπο την 

τεχνολογία  

 

Ε2, Ε3, Ε4, 

Ε6, Ε7, Ε8, 

Ε9, Ε10, 

Ε11, Ε13 

Δυστυχώς όχι. Οι πόροι που διατίθενται στα σχολεία 

είναι ελάχιστοι και ειδικά όταν πρόκειται για σχολεία 

ακριτικών περιοχών (Ε2) 

 

Η υποστήριξη από το Υπουργείο είναι ανύπαρκτη. Δεν 

υπάρχει όταν τη χρειάζεται το σχολείο, το πιθανότερο 

είναι ότι θα γίνει κάποια άλλη στιγμή αλλά σίγουρα θα 

αργήσει, και πάλι … δεν ξέρουμε αν θα γίνει.(Ε10) 

 

Σε μικρό βαθμό λαμβάνει 

την απαιτούμενη 

υποστήριξη ώστε να 

αξιοποιήσει με 

συστηματικό τρόπο την 

τεχνολογία  

 

Ε1, Ε5, 

Ε14, Ε15 

Προσπαθεί, πηγαίνει στον δήμο, προσπαθεί να του 

δώσει ο δήμος κάποια κονδύλια είτε για υπολογιστή 

είτε να φέρει το υπουργείο, αλλά όχι δεν θεωρώ ότι 

λαμβάνει την υποστήριξη που πρέπει σε βαθμό 

ικανοποιητικό (Ε1) 

 

Σε ό, τι αφορά τη σχολική μονάδα στην οποία 

βρίσκομαι υπάρχει αντίστοιχη υποστήριξη. Όχι 

επαρκής αλλά υπάρχει (Ε5) 

 

Όσον αφορά το σύλλογο διδασκόντων έχει τη μέγιστη 

υποστήριξη και βοηθάμε στην αξιοποίηση της 

τεχνολογίας. Για τους άλλους φορείς δεν μπορώ να 

απαντήσω ξεκάθαρα. Δεν είμαι απόλυτα 

σίγουρος.(Ε15) 

 

18) Πίνακας 10. Στάσεις και αντιλήψεις διευθυντών για την τεχνολογία (σελ.75) 

Οι διευθυντές έχουν 

θετικές στάσεις και 

Ε1, Ε3, Ε6, 

Ε7, Ε13, 

Ολοένα και περισσότερο θετικές. Δηλαδή ενώ υπήρχε 

ένας έντονος αρνητισμός, προοδευτικά αυτό πλέον 
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αντιλήψεις για την 

τεχνολογία 

 

Ε14 εξελίσσεται θετικά (Ε6) 

 

Οι περισσότεροι πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει ότι 

χωρίς τον υπολογιστή δεν γίνονται πράγματα. Όλα τα 

έγγραφα που έρχονται από τον προϊστάμενο, από την 

πρωτοβάθμια έρχονται μέσω υπολογιστής, άρα πρέπει 

και στο myschool να μπαίνουν και να περνάνε 

ηλεκτρονικά τους βαθμούς και ό, τι άλλο χρειάζεται. 

Άρα πρέπει να έχουν θετική στάση. (Ε13) 

Οι διευθυντές δεν έχουν 

θετικές  στάσεις και 

αντιλήψεις για την 

τεχνολογία 

 

Ε2, Ε5, Ε8, 

Ε9, Ε11, 

Ε12 

Όχι γιατί οι διευθυντές εκτός από το έργο της διοίκησης 

του σχολείου, στην Ελλάδα έχουν και διδακτικό ωράριο 

να καλύψουν (Ε2) 

 

Πιστεύω πως οι περισσότεροι διευθυντές κρατάν μία 

αρνητική στάση για την τεχνολογία (Ε5) 

 

Γενικότερα όχι δεν έχουν. Και αυτοί που τη 

χρησιμοποιούν πιστεύω πως θέλουν να δείξουν πιο 

πολύ και να δειχτούν. Δεν κοιτάνε την ουσία του 

πράγματος. Απλά θέλουν να γραφτεί στο βιογραφικό 

τους ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία (Ε8) 

 

Εξαρτάται την περίπτωση  

 

Ε10, Ε15 Εξαρτάται από τον κάθε διευθυντή. Εξαρτάται από το 

πνεύμα που έχει, από το όραμα που έχει σαν διευθυντής 

για το σχολείο του. Στο σύνολο νομίζω πως οι 

περισσότεροι δεν έχουν καν σχέση με την τεχνολογία, 

χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρη (Ε10) 

 

Σχετικά. Νομίζω ότι εξαρτάται από την προσωπικότητα 

του κάθε διευθυντή και τη σχέση του με τις νέες 

τεχνολογίες.(Ε15) 

 

19) Πίνακας 11. Ευθύνες και καθήκοντα του διευθυντή ως τεχνολογικού ηγέτη 

(σελ.76) 

Ο διευθυντής έχει την Ναι  

 

Ε1, Ε2, 

Ε3, Ε5, 

Μπορεί να το κάνει αυτό γιατί τώρα βλέπουμε 

ότι στα σχολεία μπορούν να γίνουν και 
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ευθύνη να 

διαμορφώνει 

στρατηγικά σχέδια 

αξιοποιώντας με 

συστηματικό τρόπο τα 

ψηφιακά μέσα  

 

 Ε10, Ε13, 

Ε14, Ε15 

ηλεκτρονικές εγγραφές, βλέπουμε ότι οι βαθμοί 

και οι απουσίες περνιούνται στο myschool 

οπότε αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε 

στρατηγικό σχέδιο αφού είναι κάτι που ο 

διευθυντής κάνει σε καθημερινή βάση (Ε1) 

Βεβαίως αν και θα μπορούσαν να 

συμμετέχουν σε αυτό και οι υπόλοιποι 

εκπαιδευτικοί.(Ε14) 

 

 

Όχι  

 

 

Ε6, Ε11, 

Ε12 

Μάλλον όχι και αυτό οφείλεται στο ότι δεν 

υπάρχει αυτονομία της σχολικής μονάδας και 

είναι αρκετά ασφυκτικό το πλαίσιο λειτουργίας 

του διευθυντή ως προς το διοικητικό και 

διδακτικό μέρος οπότε η ευθύνη διαμόρφωσης 

στρατηγικού σχεδιασμού ανήκει σε ανώτερα 

στελέχη της εκπαίδευσης (Ε6) 

 

κατά κάποιο τρόπο μπορεί, αλλά αν δεν υπάρχει 

και η σύμφωνη γνώμη του συλλόγου 

διδασκόντων νομίζω πως δεν μπορεί να 

επιβληθεί (Ε11) 

Εξαρτάται- 

δεν είναι 

αποκλειστικά 

μόνο δική 

του η ευθύνη  

Ε4, Ε7, 

Ε8, Ε9 

Εξαρτάται από το διδακτικό περιβάλλον. Αν 

αυτό είναι καλό τότε στη διαμόρφωση των 

σχεδίων μπορεί να συμβάλλει και το 

διδακτικό προσωπικό (Ε4) 

 

 ναι αν και δε νομίζω ότι είναι μόνο δική του 

ευθύνη. Παίζει ρόλο και ο σύλλογος των 

εκπαιδευτικών να διαμορφώσει στρατηγικά 

σχέδια.(Ε7) 

 

Ο διευθυντής έχει την 

ευθύνη να εμπλουτίζει 

τους ψηφιακούς και 

τεχνολογικούς πόρους 

Ναι  

 

 

Ε1, Ε3, 

Ε4, Ε5, 

Ε7, Ε9, 

Ε12, Ε14 

Ναι αφού υπάρχουν παράγοντες που 

παρεμποδίζουν την ενασχόληση ορισμένων 

συναδέλφων με αυτό (Ε4)  
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μέσα στη σχολική 

μονάδα  

 

Όταν υπάρχει το αντίστοιχο κονδύλιο έχει την 

ευθύνη για τον εμπλουτισμό των 

τεχνολογικών πόρων (Ε5)  

 

 

Όχι  Ε2, Ε6, 

Ε8 

Μιλάμε για δημόσια σχολεία στην Ελλάδα 

όπου την ευθύνη την έχει το Υπουργείο και 

όχι ο διευθυντής (Ε2) 

 

Την ευθύνη όχι, αλλά καλό είναι να το κάνει 

όσο μπορεί προωθώντας κυρίως συνθήκες 

εκπαίδευσης του προσωπικού ή 

μετεκπαίδευσης του προσωπικού επάνω σε 

τεχνολογίες πληροφοριών (…) οπότε εκεί ας 

το πούμε είναι περισσότερο ενθαρρυντικός ο 

ρόλος του διευθυντή παρά οτιδήποτε 

άλλο.(Ε6) 

 

Εξαρτάται  Ε6, Ε10, 

Ε11, Ε13, 

Ε15 

Και ναι και όχι … δίνεται η δυνατότητα ναι 

θεωρητικά να καταγράφει, να προσπαθεί με 

κάθε τρόπο να αυξήσει τους ψηφιακούς 

πόρους, αλλά η τελική απόφαση όταν είναι 

είτε από τη σχολική επιτροπή είτε από το 

Υπουργείο συνήθως καταλήγει να είναι στο 

οικονομικό το ζήτημα περισσότερο παρά 

οτιδήποτε άλλο (Ε6) 

 

Έχει αλλά δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν, αν 

δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα.(Ε11) 

 

Όσο τον επιτρέπουν τα οικονομικά της 

σχολικής μονάδας … αν είναι ενεργητικός, 

έχει πολλές επαφές με τον Δήμο, με τον 

σύλλογο γονέων θα μπορέσει να αποκτήσει 

και τα χρήματα για να εμπλουτιστεί ο 
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τεχνολογικός εξοπλισμός (Ε13 

Ο διευθυντής έχει  

την ευθύνη να 

ενημερώνει και να 

φροντίζει για την 

εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στον 

τομέα της 

τεχνολογίας, ώστε 

αυτή να διαχυθεί στο 

σύνολο των 

λειτουργιών της 

σχολικής μονάδας  

 

Ναι  

 

 

 

Ε1, Ε2, 

Ε3, Ε4, 

Ε7, Ε8, 

Ε9, Ε10, 

Ε12, Ε13, 

Ε14, Ε15 

Έχει νομίζω την ευθύνη μόνο της ενημέρωσης 

και όχι της επιμόρφωσης. Αυτή θεωρώ ότι 

ανήκει σε άλλη κατηγορία, όπως είναι ο 

προϊστάμενος, ο σχολικό σύμβουλος, η 

περιφέρεια και ούτω καθεξής (Ε3) 

Ναι αλλά όχι απόλυτη ευθύνη έτσι; Δηλαδή και 

ο ίδιος ο εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη να 

κυνηγάει την επιμόρφωσή του (Ε7) 

 

Ενημέρωση μπορεί να κάνει αλλά δεν είναι 

υπεύθυνος και για τους υπόλοιπους. (…) Αν 

κάποιος εκπαιδευτικός δεν θέλει να το κάνει 

απλά δεν το κάνει (Ε10) 

 

Όχι δεν είναι ευθύνη του να οργανώνει 

επιμορφώσεις όμως να ενημερώνει για τις 

επιμορφώσεις ναι αμέ είναι δική του ευθύνη. 

(Ε12) 

 

 

 

Όχι  

Ε5, Ε6, 

Ε11 

Δεν πρέπει να έχει την ευθύνη της ενημέρωσης 

και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς 

για κάτι τέτοιο απαιτείται εξειδικευμένο 

προσωπικό (Ε5) 

Ο διευθυντής έχει την 

ευθύνη να 

ενδυναμώνει τις 

γνώσεις και τις 

δεξιότητες του 

σχετικά με την 

τεχνολογία  

 

Ναι  

 

 

Ε1, Ε2, 

Ε3, Ε4, 

Ε5, Ε7, 

Ε8, Ε9, 

Ε10, Ε11, 

Ε12, Ε13, 

Ε14, Ε15 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να ενδυναμώνει 

τις γνώσεις του, γιατί λειτουργεί ως κινητήρια 

δύναμη και πρέπει να φροντίζει και να 

λειτουργεί ως πρότυπο συμπεριφοράς και να 

μετασχηματιστεί σε έναν «ηλεκτρονικό ηγέτη» 

βάσει των στόχων του Νέου Ψηφιακού 

Σχολείου (Ε2) 

 

Όχι  

  

 

20) Πίνακας 12. Προτάσεις εκπαιδευτικών για την καλύτερη αξιοποίηση της 

τεχνολογίας (σελ.80) 
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Ενίσχυση  και ενδυνάμωση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των 

διευθυντών/ καλύτερη ενημέρωση 

και επιμόρφωση 

Ε3, Ε4, Ε5, Ε7, Ε8, 

Ε9, Ε11, Ε12, Ε13, 

Ε15 

10 Εκπαιδευτικοί 

Εμπλουτισμός και ενίσχυση 

τεχνολογικού εξοπλισμού/ 

τεχνολογικές υποδομές 

Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε9, 

Ε10, Ε12, Ε13, Ε14, 

Ε15 

10 Εκπαιδευτικοί 

Αύξηση επιδοτήσεων και 

χρηματοδότησης/ αύξηση 

οικονομικών πόρων 

Ε1, Ε2, Ε7, Ε10, 

Ε11, Ε13, Ε14 

7 Εκπαιδευτικοί 

Η διαρκής υποστήριξη της 

τεχνολογικής ηγεσίας 

Ε3, Ε5, Ε6 3 Εκπαιδευτικοί 

Αλλαγή νοοτροπίας όλων των 

εκπαιδευτικών  

 

Ε1 1 εκπαιδευτικός 

Επιμόρφωση  Ε1 1 εκπαιδευτικός 

Συνεχής  προσπάθεια και 

συντονισμός όλων των 

εμπλεκομένων  

Ε2 1 εκπαιδευτικός 

Προώθηση κουλτούρας τεχνολογίας Ε2 1 εκπαιδευτικός 

Να υπάρχει σταθερό προσωπικό 

κατάλληλα επιμορφωμένα ώστε να 

βοηθούν σε ό, τι αφορά τις Νέες 

Τεχνολογίες 

Ε4 1 εκπαιδευτικός 

Ενδυνάμωση της ανάληψης 

πρωτοβουλιών/ ευχέρεια και 

ελευθερία εκπαιδευτικών 

Ε7 1 εκπαιδευτικός 

Αξιολόγηση  Ε11 1 εκπαιδευτικός 

 

21) Πίνακας 13. Η επιμόρφωση ως μέτρο για την πιο αποτελεσματική 

αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον (σελ.81) 

Είναι σημαντικό να 

πραγματοποιηθεί επιμόρφωση 

Ε1, Ε2, Ε3, 

Ε4, Ε5, Ε6, 

Ναι θεωρώ ότι χρειάζεται επιμόρφωση από την 

αρχή της καριέρας του όπως είναι για τους 
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των εκπαιδευτικών ώστε να 

ανταποκριθούν  

στα καθήκοντα και τις 

απαιτήσεις που ενέχει ο ρόλος 

του ως τεχνολογικός ηγέτης 

 

Ε7, Ε8, Ε9, 

Ε10, Ε11, 

Ε12, Ε13, 

Ε14, Ε15 

εκπαιδευτικούς έτσι να γίνεται και για τους 

διευθυντές διάφορα σεμινάρια και επιμορφώσεις 

ούτως ώστε να τους εμφυσήσουν την ανάγκη της 

τεχνολογίας. (Ε1) 

 

Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, κυρίως στην αρχή της 

θητείας τους (Ε5)  

 

Οι περισσότεροι διευθυντές τουλάχιστον των 

αστικών κέντρων είναι αρκετά καλά 

καταρτισμένοι, ωστόσο καμία επιμόρφωση ποτέ 

δεν είναι κακή. Πάντοτε το να μάθει κανείς το 

πώς εξελίσσονται τα πράγματα λειτουργεί 

θετικά.(Ε6) 

 

Ναι φυσικά και χρειάζεται επιμόρφωση σε 

συνδυασμό πάντα με την ανάλογη αξιολόγηση 

που θα περάσει (Ε11) 

 

Ασφαλώς από τη στιγμή που αποτελεί πρότυπο 

για τους υπόλοιπους δασκάλους πρέπει να 

αποτελεί και πρότυπο τεχνολογικού ηγέτη. Αυτό 

τον πετυχαίνει μόνο με τη συνεχή επιμόρφωση 

(Ε14) 

Δεν είναι απαραίτητο να 

πραγματοποιηθεί επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών 

- - 

 

22) Πίνακας 14. Κατάταξη ερωτήσεων ερωτηματολογίου στις κατηγορίες και 

τις διαστάσεις της τεχνολογικής ηγεσίας (σελ.82) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ –ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ  

1 Να διαμορφώνει όραμα και να καθορίζει τους στόχους 

σχετικά με τη τεχνολογία μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Οι διαστάσεις αυτές  της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκαν με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

2 Να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς. 
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«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

διαμορφώνει ένα όραμα στη σχολική 

μονάδα το οποίο να προωθεί την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλες τις 

πτυχές της λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας» 

 

3 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο και να υποστηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς. 

 

4 Να αυξάνει και να εμπλουτίζει  τους ψηφιακούς και 

τεχνολογικούς πόρους μέσα στη σχολική μονάδα.  

 

5 Να προάγει τη μάθηση μέσα από την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας.  

 

6 Να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές πρακτικές 

αξιοποιώντας με συστηματικό τρόπο τα ψηφιακά μέσα. 

Οι διαστάσεις αυτές  της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκαν με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της 

τεχνολογίας ώστε να διαμορφώνει 

θετικές στάσεις και αντιλήψεις στους 

εκπαιδευτικούς προκειμένου να 

κατανοήσουν τη σημασία και την 

αναγκαιότητα της μέσα στη σχολική 

μονάδα» 

7 Να διαμορφώνει ένα θετικό σχολικό κλίμα μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον όσον αφορά στη χρήση της 

τεχνολογίας. 

8 Να συμμετέχει σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία 

ανάπτυξης της τεχνολογίας. 

9 Να διαμορφώνει στρατηγικά σχέδια αξιοποιώντας με 

συστηματικό τρόπο τα ψηφιακά μέσα. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκε με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να θέτει 

συγκεκριμένους στόχους σχετικά με το 

πως μπορεί να ενταχθεί η τεχνολογία 

μέσα στη σχολική μονάδα» 

 

10 Να διαμορφώνει ένα τεχνολογικό και μαθησιακό 

περιβάλλον τοποθετώντας στο επίκεντρο το μαθητή 

επιδιώκοντας να καλύψει το σύνολο των αναγκών του 

μαθητικού δυναμικού.   

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκε με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας με τη 
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βοήθεια της τεχνολογίας ώστε ο μαθητής 

να αποτελεί το επίκεντρο της 

μαθησιακής διεργασίας.» 

 

11 Να διαμορφώνει ένα τεχνολογικό και μαθησιακό 

περιβάλλον τοποθετώντας στο επίκεντρο τον μαθητή 

παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να καθορίζουν 

τους εκπαιδευτικούς στόχους, να διαχειρίζονται τη δική 

τους εκμάθηση και να αξιολογούν τη δική τους πρόοδο. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκε με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

προάγει τη μάθηση μέσα από την 

αξιοποίηση της τεχνολογίας.» 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ 

1 Να είναι επικοινωνιακός.   

2 Να διαθέτει συνεργατικές ικανότητες.  

3 Να επιδιώκει καινοτόμες αλλαγές μέσα στη σχολική 

μονάδα. 

Οι διαστάσεις αυτές της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκαν με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής πρέπει να προωθεί το 

σχεδιασμό δράσεων καινοτόμων οι 

οποίες να περιλαμβάνουν την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών» 

4 Να διαθέτει αυτοπεποίθηση ως προς τη χρήση της 

τεχνολογίας. 

5 Να είναι ανοικτός σε νέες ιδέες. 

6 Να μη φοβάται να πειραματιστεί. 

7 Να διαθέτει θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τη χρήση 

της τεχνολογίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος.  

Οι διαστάσεις αυτές της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκαν με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής πρέπει να αξιοποιεί την 

τεχνολογία σε όλες τις λειτουργίες της 

σχολικής μονάδας (όπως είναι για 

παράδειγμα η γραμματειακή 

υποστήριξη, ηλεκτρονικό αρχείο 

μαθητών)» 

8 Να αναγνωρίζει τη σημασία της τεχνολογίας για την 

ενίσχυση των μαθησιακών εμπειριών των μαθητών. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1 Να ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις 

και να παρέχει ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκε με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής πρέπει να ενημερώνεται 

συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις.» 
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2 Να υποστηρίζει τα εθνικά πρότυπα τεχνολογίας και να 

προωθεί την επίτευξη των προτύπων στο σχολείο. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκε με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

ενημερώνει  τους εκπαιδευτικούς 

σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο 

τομέα της τεχνολογίας» 

3 Να παρακολουθεί επιμορφώσεις που θα συμβάλλουν 

στην διευρυμένη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Οι διαστάσεις αυτές της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκαν με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής πρέπει να επιμορφώνεται 

σχετικά με ζητήματα της τεχνολογίας» 

4 Να συμμετέχει σε κοινότητες μάθησης που αποβλέπουν 

στην υποστήριξη του έργου του τεχνολογικού ηγέτη. 

5 Να σχεδιάζει και να υλοποιεί επιμορφώσεις μέσα στη 

σχολική μονάδα με βάση τις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Οι διαστάσεις αυτές της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκαν με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής πρέπει να σχεδιάζει και 

να υλοποιεί επιμορφώσεις μέσα στη 

σχολική μονάδα με βάση τις ανάγκες και 

τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 

προσωπικού σε ζητήματα που 

σχετίζονται με την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη» 

6 Να παρέχει χρόνο στους εκπαιδευτικούς για πρακτική 

εξάσκηση. 

7 Να κάνει ορθή κατανομή του χρόνου, των πόρων και της 

πρόσβασης προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη στο τομέα της 

τεχνολογίας. 

 

8 Να διευκολύνει και να προάγει την συμμετοχή του 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε κοινότητες μάθησης.  

Η διάσταση της τεχνολογικής ηγεσία 

διερευνήθηκε με την ακόλουθη ερώτηση 

που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

οργανώνει την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα που 

αφορούν τη αξιοποίηση της τεχνολογίας 

κατά τη διδακτική πράξη» 

9 Να επιδιώκει την ενδυνάμωση της διοικητικής και 

τεχνικής υποστήριξης. 
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10 Να εμπλουτίζει συνεχώς την τεχνολογική υποδομή με 

βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της σχολικής 

μονάδας. 

 

11 Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν τα 

ψηφιακά μέσα σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής.   

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

1 Να προάγει, να μοντελοποιεί και να εφαρμόζει πολιτικές 

ασφαλούς, νομικής και ηθικής χρήσης της ψηφιακής 

τεχνολογίας των πληροφοριών. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας διερευνήθηκε με την ακόλουθη 

ερώτηση που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

λαμβάνει μέτρα σχετικά με την ασφαλή 

χρήση της τεχνολογίας μέσα στη 

σχολική μονάδα» 

2 Να εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε κατάλληλα 

ψηφιακά εργαλεία και πόρους για την επίτευξη των 

στόχων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. 

 

3 Να προάγει και να διαμορφώνει υπεύθυνες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με τη χρήση της 

τεχνολογίας και των πληροφοριών. 

 

4 Να προάγει και να διαμορφώνει σχέδια τα οποία 

αποβλέπουν στην ανάπτυξη της πολιτισμικής 

κατανόησης και της ενεργής συμμετοχής σε παγκόσμια 

ζητήματα μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων μορφών 

επικοινωνίας και συνεργασίας που στηρίζονται στα 

ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

1 Να προωθεί συνεχώς την αξιολόγηση των τεχνολογικών 

επιτευγμάτων μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας της τεχνολογικής ηγεσίας  

διερευνήθηκε με την ακόλουθη ερώτηση 

που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την 

αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο 

χρησιμοποιείται η τεχνολογία μέσα στο 

σχολείο.» 

2 Να αναπτύσσει συνεργασίες οι οποίες αποβλέπουν στη 

μέτρηση της αποτελεσματικότητας μέσα από τη συλλογή 
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και ανάλυση δεδομένων. 

3 Να αξιοποιεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στη λήψη 

μέτρων . 

 

4 Να δημοσιοποιεί και να κοινοποιεί τα ευρήματα σε 

όλους τους ενδιαφερόμενους σε μια προσπάθεια να 

βελτιώσει την απόδοση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

αλλά και των μαθητών. 

 

5 Να αξιοποιεί και να διατηρεί μια ισχυρή υποδομή η 

οποία μεταξύ άλλων να συμπεριλαμβάνει 

ολοκληρωμένα λειτουργικά συστήματα τεχνολογίας. 

Η διάσταση αυτή της τεχνολογικής 

ηγεσίας της τεχνολογικής ηγεσίας  

διερευνήθηκε με την ακόλουθη ερώτηση 

που συμπεριλήφθηκε στο 

ερωτηματολόγιο: 

«Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

φροντίζει/λαμβάνει μέτρα  για την 

τεχνική υποστήριξη (π.χ. συντήρηση 

υπολογιστών) ώστε να αντιμετωπίζονται 

τα προβλήματα που επηρεάζουν 

αρνητικά τη χρήση της τεχνολογίας» 

6 Να καθιερώνει και να αξιοποιεί στρατηγικές 

συνεργασίας για  τη στήριξη της συστηματικής 

βελτίωσης. 

 

 

23) Πίνακας 15. Συγκεντρωτικός πίνακας απαντήσεων ερωτηματολογίου και 

συνέντευξης (σελ.87) 

Διαστάσεις της τεχνολογικής 

ηγεσίας 

 

Αποτελέσματα 

ερωτηματολογίου  

Αποτελέσματα συνεντεύξεων  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ –ΣΧΟΛΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

διαμορφώνει ένα όραμα στη 

σχολική μονάδα το οποίο να 

προωθεί την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές 

της λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.4) αναγνωρίζουν πως ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη 

διαμόρφωσης οράματος για την 

αξιοποίηση της  τεχνολογίας σε 

όλες τις πτυχές της λειτουργίας 

της σχολικής μονάδας 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων ο διευθυντής 

διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο 

μέσα στη σχολική μονάδα και κατ’ 

επέκταση θα πρέπει να 

διαμορφώνει ένα όραμα το οποίο 

να προσδίδει την ιδιαίτερη 

ταυτότητα του εκάστοτε σχολείου. 

Σε αυτό το όραμα θα πρέπει να 
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συμπεριλαμβάνεται και η 

συστηματική αξιοποίηση της 

τεχνολογίας 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

θέτει συγκεκριμένους στόχους 

σχετικά με το πως μπορεί να 

ενταχθεί η τεχνολογία μέσα στη 

σχολική μονάδα  

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.2)  αναγνωρίζουν ότι ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη να 

θέτει συγκεκριμένους στόχους 

σχετικά με το πως μπορεί να 

ενταχθεί η τεχνολογία μέσα στη 

σχολική μονάδα 

Από τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων προέκυψε ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

αναγνωρίζει ότι ο διευθυντής έχει 

την ευθύνη να διαμορφώνει 

στρατηγικά σχέδια αξιοποιώντας με 

συστηματικό τρόπο τα ψηφιακά 

μέσα.  

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα 

της τεχνολογίας ώστε να 

διαμορφώνει θετικές στάσεις και 

αντιλήψεις στους εκπαιδευτικούς 

προκειμένου να κατανοήσουν τη 

σημασία και την αναγκαιότητα 

της μέσα στη σχολική μονάδα. 

Σε αυτή τη διάσταση πολλοί 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν(Μ.Τ 

3.6) όμως δεν είναι και τόσο 

διάχυτη η αντίληψη, πως ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη να 

αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα 

της τεχνολογίας ώστε να 

διαμορφώνει θετικές στάσεις και 

αντιλήψεις στους εκπαιδευτικούς, 

προκειμένου να κατανοήσουν τη 

σημασία και την αναγκαιότητα 

της μέσα στη σχολική μονάδα. 

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

επισημαίνει πως ο διευθυντής είναι 

σημαντικό να λειτουργεί ως 

πρότυπο για τους εκπαιδευτικούς, 

με την έννοια ότι θα πρέπει να 

αναδεικνύει τα ποικίλα 

πλεονεκτήματα αξιοποίησης της 

τεχνολογίας με έμπρακτο τρόπο 

ώστε να μπορέσει να διαμορφώσει 

θετικές στάσεις και αντιλήψεις 

στους εκπαιδευτικούς, και 

παράλληλα, να επιτύχει τη διάχυση 

της τεχνολογίας σε όλες τις 

λειτουργίες της σχολικής μονάδας 

(διοικητικές και διδακτικές). 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για 

το σχεδιασμό της διδασκαλίας με 

τη βοήθεια της τεχνολογίας ώστε 

ο μαθητής να αποτελεί το 

επίκεντρο της μαθησιακής 

διεργασίας. 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

αναγνωρίζουν (Μ.Τ 2.4) πως ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη για το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας ώστε ο 

μαθητής να αποτελεί το επίκεντρο 

της μαθησιακής διεργασίας. 

 

Από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών στις συνεντεύξεις 

προέκυψε ότι η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας από το διευθυντή 

εστιάζει σε παραμέτρους της 

διοικητικής λειτουργίας, γεγονός 

που σημαίνει ότι η ευθύνη του 

διευθυντή  είναι άρρηκτα 

συνυφασμένη με τη διάχυση της 

τεχνολογίας σε διοικητικές 

παραμέτρους και λιγότερο σε 

διδακτικές. 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

προάγει τη μάθηση μέσα από την 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

στις συνεντεύξεις εστίασαν στη 
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αξιοποίηση της τεχνολογίας. διατηρούν μια ουδέτερη στάση 

(Μ.Τ 3) για το ότι ο διευθυντής 

έχει την ευθύνη να προάγει τη 

μάθηση μέσα από την αξιοποίηση 

της τεχνολογίας. 

 

προώθηση της αξιοποίησης των 

τεχνολογικών μέσων σε διοικητές 

παραμέτρους και λιγότερο σε 

διδακτικές, διότι η αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κατά τη διδακτική 

πράξη αποτελεί ευθύνη 

περισσότερο των εκπαιδευτικών 

και λιγότερο του διευθυντή. 

Στην πρώτη κατηγορία η οποία εστιάζει στο σχολικό κλίμα και το όραμα που θα πρέπει να διαμορφώνει ο 

τεχνολογικός ηγέτης μέσα στη σχολική μονάδα προέκυψε από τα αποτελέσματα ότι οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα δεν αναγνωρίζουν πως στις ευθύνες του τεχνολογικού ηγέτη συγκαταλέγονται α) ο 

σχεδιασμός της διδασκαλίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας ώστε ο μαθητής να αποτελεί το επίκεντρο της 

μαθησιακής διεργασίας, β) η προαγωγή της μάθησης μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας ενώ 

παράλληλα, στάση ουδετερότητας διατηρούν αναφορικά με την ευθύνη του διευθυντή να αναδεικνύει τα 

πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ώστε να διαμορφώνει θετικές στάσεις και αντιλήψεις στους εκπαιδευτικούς. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ 

Ο διευθυντής πρέπει να αξιοποιεί 

την τεχνολογία σε όλες τις 

λειτουργίες της σχολικής μονάδας 

(όπως είναι για παράδειγμα η 

γραμματειακή υποστήριξη, 

ηλεκτρονικό αρχείο μαθητών). 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.5) αναγνωρίζουν ότι ο 

διευθυντής πρέπει να αξιοποιεί 

την τεχνολογία σε όλες τις 

λειτουργίες της σχολικής 

μονάδας. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων αναγνωρίζει ότι ο 

διευθυντής είναι σημαντικό να 

αξιοποιεί  την τεχνολογία σε όλες 

τις λειτουργίες της σχολικής 

μονάδας και καταβάλλονται 

προσπάθειες για αυτό. 

Ο διευθυντής πρέπει να προωθεί 

το σχεδιασμό δράσεων 

καινοτόμων οι οποίες να 

περιλαμβάνουν την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών. 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4) αναγνωρίζουν ότι ο διευθυντής 

πρέπει να προωθεί το σχεδιασμό 

δράσεων καινοτόμων οι οποίες να 

περιλαμβάνουν την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων αναγνωρίζει ότι ο 

διευθυντής είναι σημαντικό να 

προωθεί το σχεδιασμό καινοτόμων 

δράσεων οι οποίες να 

περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, 

επισημαίνουν ότι υπάρχουν ποικίλα 

εμπόδια που σχετίζονται με άλλες 

παραμέτρους όπως η έλλειψη 

τεχνολογικού εξοπλισμού εξαιτίας 

περιορισμένων οικονομικών 

πόρων. 

Σε αυτή την κατηγορία διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες που θα πρέπει να διέπουν τον τεχνολογικό ηγέτη. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

ενημερώνει  τους εκπαιδευτικούς 

σχετικά με τις τελευταίες 

εξελίξεις στο τομέα της 

τεχνολογίας 

Σε αυτή τη διάσταση αρκετοί 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 

(Μ.Τ 3.6) όμως δεν αποτελεί 

κοινή αντίληψη, πως ο διευθυντής 

έχει την ευθύνη, να ενημερώνει 

τους εκπαιδευτικούς σχετικά με 

τις τελευταίες εξελίξεις στον 

τομέα της τεχνολογίας 

 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων ο διευθυντής έχει την 

ευθύνη να ενημερώνει 

τους εκπαιδευτικούς στον τομέα 

της τεχνολογίας, ώστε αυτή να 

διαχυθεί στο σύνολο των 

λειτουργιών της σχολικής μονάδας  

 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

οργανώνει την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα που 

αφορούν τη αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κατά τη διδακτική 

πράξη  

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

αναγνωρίζουν (Μ.Τ 2.6) πως ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη για 

την οργάνωση εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα που 

αφορούν την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κατά τη διδακτική 

πράξη. 

 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι ο 

διευθυντής δεν έχει την ευθύνη της 

οργάνωσης της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών αλλά είναι 

υπεύθυνος μόνο για την ενημέρωση 

τους σε παραμέτρους που 

σχετίζονται με την τεχνολογία. 

Ο διευθυντής πρέπει να 

ενημερώνεται συνεχώς για τις 

τεχνολογικές εξελίξεις.  

Το σύνολο σχεδόν των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην έρευνα αναγνωρίζει πως ο 

διευθυντής πρέπει να 

ενημερώνεται συνεχώς για τις 

τεχνολογικές εξελίξεις. 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων το σύνολο των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

στην έρευνα επισημαίνει ότι ο 

διευθυντής θα πρέπει να 

ενημερώνεται για τις τεχνολογικές 

εξελίξεις. 

Ο διευθυντής πρέπει να 

επιμορφώνεται σχετικά με 

ζητήματα της τεχνολογίας. 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.3) αναγνωρίζουν ότι ο 

διευθυντής πρέπει να 

επιμορφώνεται σχετικά με 

ζητήματα της τεχνολογίας. 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων το σύνολο των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

στην έρευνα επισημαίνει ότι ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη να 

ενδυναμώνει τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες του σχετικά με την 

τεχνολογία. 

Ο διευθυντής πρέπει να σχεδιάζει 

και να υλοποιεί επιμορφώσεις 

μέσα στη σχολική μονάδα με 

βάση τις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά του 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.5) αναγνωρίζουν ότι ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη να 

σχεδιάζει και να υλοποιεί 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων ο σχεδιασμός των 

επιμορφώσεων δεν αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη του 

διευθυντή. Σημαντικές ευθύνες για 
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εκπαιδευτικού προσωπικού σε 

ζητήματα που σχετίζονται με την 

αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών κατά τη διδακτική 

πράξη. 

επιμορφώσεις μέσα στη σχολική 

μονάδα με βάση τις ανάγκες και 

τα χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε 

ζητήματα που σχετίζονται με την 

αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών κατά τη διδακτική 

πράξη. 

 

το σχεδιασμό φέρουν και τα 

ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης 

(π.χ. σχολικοί σύμβουλοι). 

Σε αυτή την κατηγορία που εστιάζει σε πτυχές που αφορούν την επιμόρφωση και την υποστήριξη τόσο του 

διευθυντή όσο και των εκπαιδευτικών σε τεχνολογικά θέματα διαφάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί δεν 

αναγνωρίζουν και δε κατανοούν το ρόλο και τις ευθύνες του τεχνολογικού ηγέτη σε συνάρτηση με το 

σχεδιασμό επιμορφώσεων και συνεχούς υποστήριξης των εκπαιδευτικών. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

λαμβάνει μέτρα σχετικά με την 

ασφαλή χρήση της τεχνολογίας 

μέσα στη σχολική μονάδα. 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.2) αναγνωρίζουν πως ο 

διευθυντής πρέπει να λαμβάνει 

μέτρα σχετικά με την ασφαλή 

χρήση της τεχνολογίας μέσα στη 

σχολική μονάδα. 

Τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων και οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών δεν εστίασαν σε 

ζητήματα ασφαλούς χρήσης της 

τεχνολογίας. 

Σε αυτή την κατηγορία διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν πως ο τεχνολογικός ηγέτης θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε παραμέτρους που 

σχετίζονται με ην ασφαλή χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

βρίσκει πόρους για να εξοπλίζει 

τεχνολογικά το σχολείο. 

Σε αυτή τη διάσταση πολλοί 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 

(Μ.Τ 3.7) όμως δεν είναι και τόσο 

διάχυτη η αντίληψη, πως ο 

διευθυντής έχει την ευθύνη να 

βρίσκει πόρους για να εξοπλίζει 

τεχνολογικά το σχολείο. 

 

Με βάση τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων ο διευθυντής έχει την 

ευθύνη να εμπλουτίζει τους 

ψηφιακούς και τεχνολογικούς 

πόρους μέσα στη σχολική μονάδα. 

Αλλά δεν επισημαίνεται με 

σαφήνεια ότι θα πρέπει αναζητά 

και οικονομικούς πόρους για να 

επιτευχθεί η απαιτούμενη 

τεχνολογική αναβάθμιση του 

σχολείου.  

 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να 

φροντίζει/λαμβάνει μέτρα  για την 

τεχνική υποστήριξη (π.χ. 

Σε αυτή τη διάσταση οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί (Μ.Τ 

4.2) αναγνωρίζουν πως ο 

Μέσα από τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων δεν αναδύεται αν και 

σε ποιο βαθμό ο διευθυντής της 
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συντήρηση υπολογιστών) ώστε 

να αντιμετωπίζονται τα 

προβλήματα που επηρεάζουν 

αρνητικά τη χρήση της 

τεχνολογίας. 

διευθυντής έχει την ευθύνη να 

φροντίζει/λαμβάνει μέτρα για την 

τεχνική υποστήριξη ώστε να 

αντιμετωπίζονται τα προβλήματα 

που επηρεάζουν αρνητικά τη 

χρήση της τεχνολογίας. 

σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη 

να ενδυναμώνει την τεχνική 

υποστήριξη. Ωστόσο, αναδύεται 

πως το ζήτημα της τεχνικής 

υποστήριξης αποτελεί βασικό 

ανασταλτικό παράγοντα που 

συμβάλλει στο χαμηλό βαθμό 

αξιοποίησης της τεχνολογίας. 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για 

την αξιολόγηση του τρόπου με 

τον οποίο χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία μέσα στο σχολείο. 

Σε αυτή τη διάσταση πολλοί 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 

(Μ.Τ 3.1) όμως δεν αποτελεί 

κοινή αντίληψη, πως ο διευθυντής 

έχει την ευθύνη για την 

αξιολόγηση του τρόπου με τον 

οποίο χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία μέσα στο σχολείο. 

Κατ’ επέκταση, οι εκπαιδευτικοί 

της έρευνας θεωρούν ότι την 

ευθύνη αυτή δεν θα έπρεπε να την 

έχει ο διευθυντής.  

Μέσα από τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων δεν αναδύεται αν και 

σε ποιο βαθμό ο διευθυντής της 

σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη 

για την αξιολόγηση του τρόπου με 

τον οποίο χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία μέσα στο σχολείο. 

Σε αυτή την κατηγορία διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δεν κατανοούν και δεν 

αναγνωρίζουν σε όλο τους το εύρος τις ευθύνες του τεχνολογικού ηγέτη όσον αφορά την διασφάλιση των 

απαιτούμενων πόρων για την αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον αλλά και τις 

παραμέτρους εκείνες που σχετίζονται με τη σημασία και την αναγκαιότητα της αξιολόγησης, ώστε να 

διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση. 

 

24) Πρότυπο Ερωτηματολογίου  

Πριν από τη συνέντευξη που πρόκειται να ακολουθήσει θα ήθελα να συμπληρώσετε 

το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Σας ευχαριστώ πολύ! 

Η έννοια και οι διαστάσεις 

της τεχνολογικής ηγεσία 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

να διαμορφώνει ένα όραμα 

στη σχολική μονάδα το οποίο 

να προωθεί την αξιοποίηση 

της τεχνολογίας σε όλες τις 

πτυχές της λειτουργίας της 

μονάδας. 
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Ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

να θέτει συγκεκριμένους 

στόχους σχετικά με το πως 

μπορεί να ενταχθεί η 

τεχνολογία μέσα στη 

σχολική μονάδα. 

     

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

να ενημερώνει  τους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με 

τις τελευταίες εξελίξεις στον 

τομέα της τεχνολογίας. 

     

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

να οργανώνει την 

εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα 

που αφορούν τη αξιοποίηση 

της τεχνολογίας κατά τη 

διδακτική πράξη. 

     

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

να φροντίζει/λαμβάνει μέτρα  

για την τεχνική υποστήριξη 

(π.χ. συντήρηση 

υπολογιστών) ώστε να 

αντιμετωπίζονται τα 

προβλήματα που επηρεάζουν 

αρνητικά τη χρήση της 

τεχνολογίας. 

     

Ο διευθυντής πρέπει να 

αξιοποιεί την τεχνολογία σε 

όλες τις λειτουργίες της 

σχολικής μονάδας (όπως 

είναι για παράδειγμα η 

γραμματειακή υποστήριξη, 

ηλεκτρονικό αρχείο 

μαθητών). 

     

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

να αναδεικνύει τα 

πλεονεκτήματα της 

τεχνολογίας ώστε να 

διαμορφώνει θετικές στάσεις 

και αντιλήψεις στους 

εκπαιδευτικούς, προκειμένου 

να κατανοήσουν τη σημασία 

και την αναγκαιότητα της 

μέσα στη σχολική μονάδα. 

     

Ο διευθυντής πρέπει να 

προωθεί το σχεδιασμό 

δράσεων καινοτόμων οι 

οποίες να περιλαμβάνουν την 

αξιοποίηση των νέων 
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τεχνολογιών. 

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

για το σχεδιασμό της 

διδασκαλίας με τη βοήθεια 

της τεχνολογίας ώστε ο 

μαθητής να αποτελεί το 

επίκεντρο της μαθησιακής 

διεργασίας. 

     

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

να προάγει τη μάθηση μέσα 

από την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας. 

     

Ο διευθυντής πρέπει να 

ενημερώνεται συνεχώς για 

τις τεχνολογικές εξελίξεις.  

     

Ο διευθυντής πρέπει να 

επιμορφώνεται σχετικά με 

ζητήματα της τεχνολογίας. 

     

Ο διευθυντής πρέπει να 

σχεδιάζει και να υλοποιεί 

επιμορφώσεις μέσα στη 

σχολική μονάδα με βάση τις 

ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού προσωπικού 

σε ζητήματα που σχετίζονται 

με την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών κατά τη 

διδακτική πράξη. 

     

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

να λαμβάνει μέτρα σχετικά 

με την ασφαλή χρήση της 

τεχνολογίας μέσα στη 

σχολική μονάδα. 

     

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

να βρίσκει πόρους για να 

εξοπλίζει τεχνολογικά το 

σχολείο. 

     

Ο διευθυντής έχει την ευθύνη 

για την αξιολόγηση του 

τρόπου με τον οποίο 

χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία μέσα στο 

σχολείο. 

     

 

25) Πρότυπο Συνέντευξης 

Δημογραφικά στοιχεία 
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Φύλο: 

Ηλικία: 

Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση: 

Σχολείο: 

 

Η τεχνολογική ηγεσία στη σχολική μονάδα και τα χαρακτηριστικά του 

τεχνολογικού ηγέτη 

1. Πιστεύετε ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας από τους διευθυντές συμβάλλει 

στην πιο αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας; 

2. Στη σχολική μονάδα που υπηρετείτε τη τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά ο 

διευθυντής αξιοποιεί την τεχνολογία και με ποιο τρόπο; (αναφορά σε 

παραδείγματα) 

3. Ποια είναι τα βασικότερα εμπόδια στα οποία προσκρούει για τα ελληνικά 

δεδομένα η εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου ηγεσίας; 

4. Η αδύναμη σχολική κουλτούρα και η έλλειψη οράματος από τη μεριά του 

διευθυντή λειτουργούν ανασταλτικά στην αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλο 

το φάσμα των λειτουργιών της σχολικής μονάδας; (διοίκηση, διδασκαλία) 

5. Ποιο από τα χαρακτηριστικά ενός διευθυντή μπορεί να λειτουργήσουν 

ανασταλτικά στην εφαρμογή της τεχνολογικής ηγεσίας; 

 

Αξιολόγηση τεχνολογικής ηγεσίας με βάση τις συνθήκες που επικρατούν 

στην ελληνική πραγματικότητα  

6. Πως αξιολογείτε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται από τον διευθυντή η 

τεχνολογία; 

7. Θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματικός ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται η 

τεχνολογία στις σχολικές μονάδες από τον διευθυντή; Ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις που υπάρχουν; 

8. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να διαμορφώνει στρατηγικά σχέδια 

αξιοποιώντας με συστηματικό τρόπο τα ψηφιακά μέσα; 

9. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να εμπλουτίζει τους ψηφιακούς και 

τεχνολογικούς πόρους μέσα στη σχολική μονάδα; 

10. Θεωρείτε ότι λαμβάνει την απαιτούμενη υποστήριξη ώστε να αξιοποιήσει με 

συστηματικό τρόπο την τεχνολογία; 

11. Έχει την ευθύνη να ενημερώνει και να οργανώνει επιμορφώσεις για τους 

εκπαιδευτικούς στον τομέα της τεχνολογίας, ώστε αυτή να διαχυθεί στο 

σύνολο των λειτουργιών της σχολικής μονάδας; 

12. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη να ενδυναμώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

του σχετικά με την τεχνολογία; Για ποιο λόγο; 

13. Θεωρείτε ότι οι διευθυντές στην ελληνική πραγματικότητα έχουν θετικές 

στάσεις και αντιλήψεις για την τεχνολογία; 
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Προτάσεις βελτίωσης 

14. Σε ποια κατεύθυνση πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές για να 

διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή της τεχνολογικής ηγεσίας στα ελληνικά 

δεδομένα;   

15. Θεωρείτε ότι ο διευθυντής θα πρέπει να επιμορφωθεί για να ανταποκρίνεται 

στα καθήκοντα και τις απαιτήσεις που ενέχει ο ρόλος του ως τεχνολογικός 

ηγέτης; 

16. Ποια άλλα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενδυνάμωση της 

τεχνολογικής ηγεσίας; 

 

 

 

 


